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PARATHËNIE

Gjon Buzuku me Mesharin shqip të vitit 1555, në aspekt të traditës letrare paraqet dy
vazhdimësi: vazhdimësinë e traditës mesharore të letërsisë kishtare europiane të sjellë në mjedisin
shqiptar dhe nismën e traditës letrare shqiptare vizuale. Në aspekt të kontinuitetit letrar kombëtar
paraqet edhe kufirin e fundit të komunikimit artistik vetëm gojor dhe auditiv dhe nismën e një
tradite të identifikimit letrar shqiptar edhe vizual.
Autori i librit të parë, deri sot të ditur në gjuhën shqipe, Gjon Buzuku, ka pasur fatin e rrallë
historik, që rrallë kush mund ta gëzojë. Historisë së shqiptarëve ai i imponohet me anë të veprës,
e cila e bëri të famshëm e të pavdekshëm autorin, por i bëri krenar edhe pasardhësit e tij. Ai u bë
pjesë e pashmangshme dhe e pa kapërcyeshme e historisë kombëtare jo nga pozitat e autoritetit
politik ose ideologjik, as edhe sipas statusit shoqëror që ka pasur mundësi ta ketë ngritur pas
periudhës së ndritshme të shqiptarëve të gjysmës së dytë të shekullit të gjashtëmbëdhjetë. Por, në
historinë e shqiptarëve, hyri si autor i librit të parë në gjuhën shqipe, falë së cilës historiografia e
ka ndërtuar edhe historinë e personalitetit të tij. Për udhëtimin jetësor të Gjon Buzukut dhe gjithçka
që ka të bëjë me historinë e personalitetit të tij, është e mjegulluar, gjithçka e ka përpirë hija dhe,
gjithçka që është thënë nga studiuesit buzukologë, ka mbetur në nivel hipotezash dhe e pa ndriçuar
sa dhe si duhet. Nuk dihet ku dhe kur lindi, ku u shkollua, ku jetoi dhe ku shërbeu, ku, kur dhe si
vdiq. Për t’i zbardhur këto mangësi të të dhënave jetësore të personalitetit të tij historiografia
shqiptare me mikroskop ka gjurmuar në librin e tij, sidomos në pas thënien që është i vetmi
dokument faktografik i kësaj natyre të hedhë sa do pak dritë në ndriçimin e tyre dhe mbështetur në
rezultatet e kërkimeve të bëra edhe arkivale është arritur përafërsisht të ndërtohet një pasqyrë e
udhëtimit të tij jetësor hipotetik. Në kontekst të mungesës së të dhënave themelore të personalitetit
të Gjon Buzukut Justin Rrota, para gjysmë shekulli, më 1956, konstatonte se “na, nipat e tij, sot,
mbas katërqind vjetësh, kemi dëshir natyrisht, të bëjm edhe ndonjë hap ma përtej në gjurmimin e
tij” .
Bashkë me mungesën e të dhënave jetë shkrimore të autorit janë bjerrë në terrinën e kohës
edhe të dhënat më elementare për librin e tij, të cilin lexuesit dhe studiuesit e emërtuan Meshar,
sepse mendonin se ashtu do t’ia lanin borxhin si pasardhës të këtij burri të madh të shekullit të
gjashtëmbëdhjetë, sepse ai, me këtë vepër, i ngriti ata përkrah dhe i barazoi me popujt e tjerë
evropianë të kohës. Nëse Marin Barleti me dy veprat e mëdha (Historia e Skënderbeut dhe
Rrethimi i Shkodrës), ishte bashkëkohës me lëvizjet mendore evropiane dhe shënonte kulmin e
Humanizmit shqiptar, Gjon Buzuku me Mesharin e tij, në kontekst të rrethanave kulturore të
kohës, duke qenë bashkëkohës dhe bashkë pjesëmarrës i lëvizjeve mendore Brenda kishtare të
Kishës Katolike, duke u nxitur dhe frymëzuar prej tyre bëhet bartës i jehonës së tyre në
truallin shqiptar, me synimin që ta ndërtojë fizionominë e jetës kishtare shqiptare. Të një jete të re,
në harmoni dhe përshtatje me nevojat, kërkesat, synimet, rrethanat dhe tendencat brenda
kombëtare shqiptare të gjysmës së pare të shekullit të gjashtëmbëdhjetë dhe me të për katër shekuj
radhazi të bëhet bartës, udhërrëfyes, dritëdhënës dhe frymëzues për brezat pasues..
Ky punim është i punuar me karakter punim – bachellor, por është me interes te veçantë dhe
mund te përdoret ne mënyrë efektive.
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1.HYRJA
Që nga botimi e deri më 1740, gati dy shekuj, “Meshari” ishte një vepër e humbur, një vepër e
panjohur.
Më 1740 u zbuloi ne Bibliotekën e Propaganda Fides, afër Romës, Mesharin e don Gjon Buzukut
(1555) e zbuloi ipeshkvi i Shkupit Imzot Gjon Nikollë Kazazi nga Gjakova. Gjithë gëzim për këtë
gjetje, ai njoftoi Gjergj Guxetën në Palermo të cilit i dërgoi një faqe. Libri mendohet të jetë shtypur
në Venedik në alfabetin latin, duke shtuar disa shenja cirilike për tingujt në shqip. Ky zbulim bëri
bujë të madhe, sepse është libri i parë në gjuhën shqipe. Ky zbulim mbeti në heshtje për më tepër
se një shekull, deri më 1909, kur e rizbuloi arbëreshi Pal Skiroi, në Bibliotekën e Vatikanit në
Romë, ku gjendet edhe sot me shënimin Katalogu: R.G. Liturgia III, 194.
Më 1932 libri u fotokopjua në tri kopje, njëra nga të cilat gjendet ne Bibliotekën Kombëtare
Shqiptare ne Tirane. Me 1968, gjuhëtari i shquar shqiptar Eqerem Çabej, botoi studimin shkencor
te veprës së Buzukut të shoqëruar me studimin për gjuhën dhe meritat e autorit. Ekspozimi i veprës
origjinale për herë të parë në Shqipëri u arrit në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, në Bibliotekën
Kombëtare në Tiranë.
Ashtu siç është sot, ka 188 faqe, i mungojnë 16 faqet e para, por edhe disa të tjera në mes. Kështu
që, duke mos pasur as kopertinë, as faqen e parë, nuk dimë as titullin e tij të vërtetë dhe as vendin
e botimit të tij. A është kjo fatkeqësi apo fatmirësi, s’mund ta themi dot. Ndoshta po ta kishte
kopertinën ose faqen e parë, libri mund të ishte zhdukur, sepse, me sa duket, ka qenë ne listën e
atyre librave që kanë qenë të ndaluar. Kështu që janë zhdukur nga qarkullimi të gjitha kopjet e tij
dhe mbeti vetëm kjo që është e gjymtuar. Kjo ndoshta, është arsyeja që sot gjenden vetëm në dy
kopje të fshehura e të harruara që i ka shpëtuar syrit të inkuizicionit. Kopja që gjendet me sa duket
ka qenë përdorur shumë. Veç fletëve të grisura, në shumë faqe anash ka shënime e emra priftërinjsh
që, me sa duket, e kanë pasur nëpër duar.
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Punimi është i ndarë në katër kapituj të cilët janë :

1. LIBRI I PARË SHQIP – KONTEKSTI JETËSORË
2. JETËSHKRIMI
3. KONTEKSTI LETRAR
4. LËNDET – MESHARI
1. LIBRI I PARË SHQIP – KONTEKSTI JETËSORË

1.1.

Meshari i Gjon Buzukut

Është libri i parë shqip. Ai hap një faqe të re në historinë e shkencës albanistike, në historinë
e gjuhësisë shqiptare dhe në historinë e letërsisë. Me të nis historia e shkruar e gjuhës shqipe,
historia e letërsisë në gjuhën kombëtare dhe historia e librit shqip. Në literaturën historiografike
shqiptare, letrare estetike, kulturore dhe gjuhësore me të janë hapur horizonte të reja, të cilat kanë
mundësuar të iniciohen shumë çështje që lidhen me historinë e këtij libri, por edhe shumë sosh, si
të pa zgjidhshme, të mbeten në nivel hipotezash. Gjendja e tanishme, e cunguar e librit, mungesa
e të dhënave përcjellëse për autorin dhe për librin, në të njëjtën kohë, janë bërë shkak për hapjen e
shumë diskutimeve. Shpjegimi dhe zgjidhja e tyre është e rëndësishme si për historinë e librit,
ashtu edhe për historinë e jetëshkrimit të autorit të tij. Aktualizimi dhe riaktualizimi i studimeve
buzukjane, si dhe i periudhës së letrave shqipe të para shekullit të nëntëmbëdhjetë në tërësi, si
fushë e veçantë e studimeve kombëtare, në kohën e sotme, shtron si kërkesë nevojën e studimeve
të thelluara specialistike, të cilat, për arsye jashtëletrare, për një periudhë shumë të gjatë kohore,
qenë lënë krejtësisht pas dore.

1.2.

Studimet mbi Mesharin e Gjon Buzukut

Mbi Mesharin e Gjon Buzukut janë bërë kaq shumë studime, në të cilët janë rrahur e
shoshitur kaq shumë probleme sa që studiuesi i sotëm e ka shumë vështirë ta bëjë sistemimin e
tyre. Këtë punë e vështirëson ndërlidhja, gërshetimi dhe ndërthurja e problemeve që dalin prej tij.
Kështu, janë prekur çështje të vendlindjes e të vend shërbimit, pastaj të vend botimit dhe të botuesit
ose të rrethanave kohore. Këto çështje të hapura i kanë dhënë krah studiuesve pastaj të shtrojnë në
diskutim edhe çështje të qëllimit dhe të dedikimit, të frymëzimit, të synimeve dhe të pikëpamjeve
arsimore, kulturore, estetike, etike dhe ideologjike të Gjon Buzukut. Në këtë drejtim në studimet
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tona, sa herë që janë prekur këto çështje, janë përsëritur mendime dhe rimarrë çështje të shtruara
më parë. Kështu, duke u përsëritur sikur dëshirohet aktualizimi i të kaluarës kombëtare të vihet në
shërbim të vetëdijesimit të ndërgjegjes kombëtare dhe të shërbejë si pikë orientuese për përfshirjen
e shqiptarëve në rrjedhat dhe procese te sotme letrare.
Studimet historike letrare shqiptare të ballafaquara dhe duke iu nënshtruar verbërisht
metodës së pozitivizmit historik të shekullit të tetëmbëdhjetë dhe të nëntëmbëdhjetë, të
modifikuara me materializmin social klasor dhe duke ndjekur në mënyrë ortodokse rezultatet e saj
në rrafshin bio–bibliografik, sidomos në rrafshin e perceptimit social të veprës e të autorit të saj,
një kohë të gjatë, gati nga fillimet, nuk shtronin në diskutim, ndaj edhe nuk shënonin suksese dhe
nuk mund të arrinin përfundimisht të depërtojnë në qenësinë e brendisë së veprës letrare dhe me
të, të zgjidhin shumë nyja të procesit krijues letrar shqiptar të kësaj periudhe, një pjesë e të cilave,
për letërsitë e tjera evropiane, qenë mbaruar që në gjysmën e parë të shekullit të njëzetë. Ndaj për
kundër përpjekjeve të aty – këtu shumë vetjake dhe rezultate vetë arritura individuale mungojnë
studimet e thelluara shteruese dhe specialistike, të cilat do të depërtonin në thelbin dhe brendinë e
saj.

1.3.

C’ështja e personalitetit të Gjon Buzukut

Sa i përket çështjes së personalitetit të Gjon Buzukut, historiografia letrare shqiptare, duke
u mbështetur në të dhënat e cunguara të Pasthënies, është mjaftuar t’i stërpërtypë hipotezat kaherë
të shtruara rreth vendlindjes e vendshërbimit të tij. Ndërkaq, sa i përket çështjeve të historisë, të
jetesës e të qëllimit të librit, duke nënkuptuar këtu edhe përmbajtjen, vëmendja i është përqendruar
çështjeve të vendbotimit (kohëbotimit, botuesit) dhe titullit, duke anashkaluar kështu mbi çështjet
e tjera që i përkasin strukturës, fizionomisë dhe teknikës ndërtimore të këtij libri të parë të shtypur
në gjuhën shqipe.
Kur lexuesi i sotëm thellohet të lexojë gjithçka që është thënë për këtë libër të parë në
gjuhën shqipe, të shkruar e të botuar katërqind e pesëdhjetë vjet më parë, ka të drejtë ta shtrojë
pyetjen: a ka ky libër edhe vlera të tjera apo rëndësia e tij mbetet t’i përmbushë vetëm kërkesat
historike-kulturore (se është libri i parë i shkruar dhe i botuar në gjuhën kombëtare) dhe gjuhësore
(për fonetikën, fonologjinë, format gramatikore-morfologjike e sintaksore, historinë e gjuhës dhe
historinë e dialektologjisë), apo ka edhe vlera letrare - estetike, të cilat i përkasin rrafshit të
perceptimit të librit, pra, të jetesës së tij në një mjedis të caktuar. Edhe unë, që kam marrë guximin
të merrem me këtë problematikë shumë herë ia kam shtruar vetes këtë pyetje, por përgjigjen nuk
e kam gjetur as në librat shkollorë (të mesëm e universitarë), as në studime të veçanta. Sot
jemi në gjendje të flasim për studime të mirëfillta e të thelluara gjuhësore, mandej për vlerën
historike të kulturës së shkrimit te shqiptarët e para shekullit të 19-të, por mungojnë studimet
socioletrare, psikoletrare, sociokulturore, të cilat do të merreshin jo vetëm me shpjegimin e
faktorëve të jashtëm e të brendshëm të arte faktit letrar, por edhe me funksionimin e faktorëve të
komunikimit me të. Ato do të ndihmonin të kuptohet natyra e krijimit, e jetesës dhe e përjetimit të
artit letrar të kësaj kohe, si dhe shqetësimin artistik të njeriut shqiptar të kësaj periudhe letrare të
historisë letrare të shqiptarëve.
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1.4.

Letërsia Shqiptare niset me MESHARIN

Është e vërtetë se Meshari është libri i parë shqip dhe se, me të, letërsia shqiptare nis një
traditë të re, traditën e shkrimit letrar në gjuhën kombëtare dhe jetesën e saj të shkruar. Gjithashtu
është e vërtetë se ai ka përmbajtje fetare. Po ashtu është e vërtetë se atij i mungojnë tetë(8) fletët e
para, bashkë me to edhe titulli i vërtetë, pra, edhe viti, edhe vendi i botimit, ku zakonisht, për çdo
libër,figurojnë këto të dhëna. Në këto faqe përveç tjerash mungojnë edhe parathënia, leja e botimit
dhe, eventualisht, ndonjë lavd, si dhe libri ose librat bazë mbi të cilin/cilët është ngritur
hiperteksti si i përkthyer ose i përshtatur ose i hartuar. Të gjitha këto të dhëna periferike, por
edhe qenësore, Meshari duhet t’i ketë pasur në këto 16 faqe të humbura të fillimit, sepse në kohën
e Buzukut, si edhe sot është e domosdoshme të jepen në faqet e para.2 Studimet historiografike
shqiptare sikur t’i zbulonin shkrimet dhe urdhëresat përcjellëse do ta ndihmonin shumë historinë
e letërsisë shqiptare për zgjidhjen e këtyre dhe të nyjave të tjera të shumta që dalin para studiuesit
të Mesharit të Buzukut. Duke i munguar Mesharit tone këto të dhëna, studiuesit kanë gjetur shkakarsye të merren me to e të përpiqen të sjellin argumente të reja: nga ato të natyrës tipografike e deri
te ato të natyrës gjuhësore. Pjesa më e madhe e tyre, megjithatë, kanë dhënë ndihmesë të
rëndësishme për historinë e librit dhe për historinë e letërsisë shqiptare në përgjithësi.
Mirëpo, kur, nga perspektiva e të sotmes, shtrojmë pyetjen cilat janë rezultatet, atëherë
përgjigjja është e pamjaftueshme dhe shkencërisht jo gjith aq e kënaqshme. Nga moria e punimeve
sot, në krye të këtij përvjetori, është vështirë të veçohet ajo që është e domosdoshme nga ajo që
dëshirohet të arrihet dhe, në emër të këtij libri dhe të personalitetit të autorit të tij, Gjon Buzukut,
të fitohet një lloj autoriteti dhe të dilet në horizontin e dijes. Nuk është vështirë të konstatohet se,
numri i artikujve studimorë për këtë libër kap këtë apo atë shifër dhe droj se edhe autori i këtyre
radhëve - duke u përpjekur ta japë ndihmesën e vet për ndriçimin e fushave të paprekura e të pa
trajtuara për historinë letrare shqiptare, do të bjerë në grackën e shënimeve të këtilla periferike.
Kur shënimeve të rastit dhe studimeve të thelluara mbi këtë libër, i hedhim një sy kritik habit fakti
se pjesa më e madhe ose në tërësi e tyre janë orientuar në drejtim të zgjidhjes së çështjeve dytësore,
në vend që, për nevojën e shkencës shqiptare, të diskutohet për çështje parësore e të ndriçohen
çështje serioze të kësaj vepre dhe të periudhës letrare që ajo përfaqëson, të cilat për shkencën
shqiptare mendoj se janë më të rëndësishme.
Ky libër edhe më tej vazhdon të vlerësohet sipas kritereve të jashtme e deskriptive, të cilat
edhe teorikisht edhe metodologjikisht janë të tejkaluara. Në to, ende mbizotëron patetizmi e
panegjirizmi shkencor dhe sikur merita, vlera dhe rëndësia e këtij libri, me çdo kusht, dëshirohet

2

Papa Inocenti VIII në vitin 1487 lëshonte shkresën Inter Multiciples, me të cilën për herë të parë verifikonte censurën
preventive kishtare ndaj secilit libër, pavarësisht përmbajtjes. Këtë e shpjegon formula e zakonshme e censorit
kishtar
(imprimatur ose nihil imprimatur)1994.
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të ngritët nëpër rrugë të tërthorta dhe jo të gjykohet në atë drejtim dhe në atë mënyrë, të cilën e
ofron ai dhe koha në të cilën është botuar, si dhe koha nëpër të cilën ka udhëtuar.

1.5.

Rrethanat Kohore

Është e ditur se Kisha Romane përgjatë Mesjetës e deri në kohën e Humanizmit e të
Rilindjes udhëhiqte edhe me jetën shpirtërore edhe me jetën administrative shtetërore. Meqë ajo,
selinë udhëheqëse e kishte në Romë, ishte e natyrshme që e tërë pasuria evropiane të grumbullohej
në Itali. Duke filluar nga shekujt XIII-XIV dhe, sidomos pas periudhës së Humanizmit e të
Rilindjes, këtë pozitë ajo nisi ta humbë gradualisht. Lulëzimi i qyteteve të mëdha italiane (si
Firenca, Gjenova, Padova, Venediku, të cilët ishin ngritur në qytet-shtete) nis të bjerë,
meqë ndarja territoriale feudale pengonte bashkimin e përgjithshëm kombëtar. Përkundër rënies
së vazhdueshme të Italisë, Anglia, Franca, Gjermania, Holanda, Spanja dalëngadalë nisin të dalin
në skenën ndërkombëtare. Kisha Romane, përballë kësaj pozite të pa kënaqshme, kuptohet, nuk
do të qëndrojë duarkryq, por do të ndërmarrë masa përkatëse. Grumbullimi i pasurisë në duart e
familjeve dhe të personave të ndryshëm, gjatë periudhës së Humanizmit e të Rilindjes evropiane,
jo vetëm që shkaktonte kundërshtimin e udhëheqjes gjenerale të Kishës Katolike, por dhe mohimin
e pozitës së saj politike dhe ideologjike në jetën e atëhershme evropiane dhe botërore.
Rolin që ajo e kishte në Mesjetë, duke pasur përkrahje shkëlqimin dhe mjerimin e
feudalëve, me çdo kusht, përpiqej, ta mbante edhe në shekujt vijues. Ashtu si feudalët e borgjezët,
edhe ajo rendët e me hapa të shpejtë ta ruajë pozitën e lëkundur. Në këtë kohë në shtetet përreth
Italisë u paraqitën pa kënaqësi të shumta, të cilat u shndërruan në lëvizje të armatosura. Në fushën
e kulturës, të shkencës e të artit nisin të lëkunden nga themeli të gjitha arritjet shkencore e letrare
që pat shënuar Mesjeta. Këtë e ndihmoi edhe forcimi ekonomik i shteteve kufitare me të, derdhja
e pasurisë atje dhe lufta e tyre për pavarësi ekonomike e politike dhe kulturore e kishtare.
1.6.

Letërsia shqipe e Përtëritjes Katolike

Të dhënat e tërthorta3flasin se me këtë libër, Kisha Katolike, në truallin shqiptar, ka dashur
t’i forcojë pozitat e lëkundura, si nga lëvizjet reformiste të tipit evropian qendror, evropian verior
e evropian perëndimor, të cilat nuk kishin arritur të shtrihen tek shqiptarët, ashtu edhe nga lëvizjet
e tjera heretike dhe nga konfrontimi i ashpër kishtar (midis dy kishave: të Lindjes e të Perëndimit),
të cilat me kohë ishin të përhapura në Ballkan, si dhe nga përhapja e islamizimit. Të dhënat e
tërthorta flasin se me këtë libër, Kisha Katolike, në truallin shqiptar, ka dashur t’i forcojë pozitat e
lëkundura, si nga lëvizjet reformiste të tipit evropian qendror, evropian verior e evropian
perëndimor, të cilat nuk kishin arritur të shtrihen tek shqiptarët, ashtu edhe nga lëvizjet e tjera
heretike dhe nga konfrontimi i ashpër kishtar (midis dy kishave: të Lindjes e të Perëndimit), të cilat
me kohë ishin të përhapura në Ballkan, si dhe nga përhapja e islamizimit. Dyshimi, që jepet nga
Çabej, i arsyetuar me redaktimin e breviarit nga Piu IV më 15684, i mesharit e katekizmit më 1570
3

Anëshkrimet e librit, shkollimi i Budit, botimi i Katekizmit të Matrangës etj.

4

Papa Piu (sundoi kishën në vitet 1566-1572), përveç breviarëve dhe mesharëve kishte urdhëruar
të korrigjohen edhe oficiet (Badurina: 383).
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dhe i Vulgatës nga Siksti V më 1590 nxjerr në dritë mundësinë e redaktimit ose jo të Mesharit të
Buzukut.
Janë shfaqur mendime se ai ka qenë përfshirë në listën e librave “jashtë përdorimit”, si “një
manual i vjetëruar” dhe si i dalë nga përdorimi, ose se vinte në kundërshtim me vendimet e Koncilit
të Trentit dhe se kishte nevojë të redaktohet, sepse, me sa dihet, në traditën shqiptare, për një gjë
të tillë nuk bëhen përpjekje të mëvonshme. Mirëpo, ribotimi i Mesharit të Bernardinit në kroatisht
(qe botuar katër herë vetëm gjatë këtij shekulli, ribotohet edhe tri here në shekullin vijues), me të
cilin konkordojnë, janë në përputhje dhe harmoni të plotë, pothuaj 98 %, sidomos pjesët meshore
nxit të mendohet në të kundërtën.
Mbështetur në këtë të dhënë të gjitha hipotezat rreth Mesharit të Gjon Buzukut na dalin të
pa vërteta e të pambështetje shkencore. Sepse edhe ky meshar i Bernardinit do të duhej t’i
nënshtrohej të njëjtave kërkesa kishtare dhe nuk mund të bëheshin përjashtime. Megjithatë, çështja
mbetet e hapur derisa nuk vërtetohet e kundërta me dëshmi më të sigurta.
2. JETËSHKRIMI

2.1.

Udhëtimi jetësor

Personalitetin jetësor dhe krijues të autorit të librit të parë në gjuhën shqipe, Gjon Buzukut
e kemi të njohur nga ato pak të dhëna që jepen në “Pasthënie”. Kështu, udhëtimi i tij jetësor, për
studiuesit dhe lexuesit, edhe për shumë kohë, do të mbetet enigmë e pazgjidhshme dhe burim për
dhënien e hipotezave të ndryshme. Historiografia letrare shqiptare, edhe pse i mungojnë materialet
faktografike arkivale dhe të dhënat përcjellëse, është përpjekur ta ndërtojë udhëtimin jetësor,
formimin intelektual dhe pozitën ekleziastike të këtij autori. Ndër çështje te personalitetit jetësor
të Gjon Buzukut, të cilat më së tepërmi kanë tërhequr vëmendjen e studiuesve janë: lindja e vdekja,
vendlindja, shkollimi, pozita kishtar edhe vendshërbimi. Mirëpo, edhe për këto çështje, si edhe për
çështjen e vendbotimit të librit, të atmosferës kohore dhe të përmbajtjes së tij mbesin paqartësitë
natyrave të ndryshme e të llojllojshme dhe bëhen shkas për zhvillimin e debateve të reja, me të
cilat dëshirohet t’i jepet rrjedhë, të çilen rrugë të reja dhe të nxiten zgjidhje të mundshme të tyre.

2.2.

Kohëlindja

Studimet e deritanishme të jetëshkrimit të Buzukut, që kanë si pikënisje dhe pikësynim
vend– dhe kohë lindjen, shkollimin, pozitën kishtare dhe vendshërbimin kohë vdekjen e autorit
dhe vend jetesën e familjes së tij gjeografikisht janë kaq shumë të shtrira sa që është vështirë të
përcaktohet me saktësi dhe të dëshmohet me vërtetësi të plotë lokaliteti prej nga dilte, ku jetoi dhe
veproi, si dhe ku e kaloi jetën ky personalitet i shquar i kulturës së hershme shqiptare.
Profesor Eqrem Çabej, më 1958, konstatonte se në gjendjen e sotme të njohurive arkivale
nuk dimë gjë se kur leu, nga ka qenë e nga ç’familje rridhte, ç’studime fetare ndoqi, ku u formua,
ku jetoi e veproi, ku dhe kur vdiq” (Çabej VI,1988: 25). Këto çështje, edhe një gjysmë shekulli
pas konstatimit të profesor Çabejit do të mbesin nyje të mbyllura e intriguese dhe shkas i zhvillimit
të debateve të reja.Pjesa e udhëtimit jetësor të Buzukut, për historinë kombëtare dhe për historinë
personale të tij mbetet të ndriçohet duke u mbështetur vetëm në të dhëna të tërthorta: duke iu
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referuar rrethanave politike – shoqërore, historike dhe ekleziastike të asaj kohe të popullit shqiptar
dhe analizës gjuhësore të Mesharit. Është konstatuar se gjuha e Mesharit është kulm i një koineje
letrare gjuhësoretë shqipes së periudhës së Arbërit, e cila përvijohet në shekullin e Buzukut por
mbështetur në disa elemente të saj mund të saktësohet vendlindja e autorit. Megjithatë, profesor
Çabeji, me të drejtë, konstatonte se Buzuku përkundër koinesë letrare të kohës ka qenë e
pamundur t’i shmanget përdorimit të ndonjë forme krahinore lokale, e cila pastaj do të ndihmonte
në lokalizimin e vendlindjes së autorit tonë. Do vërejtur, me këtë rast, se gjuha e veprës jo
gjithmonë është shprehje e gjuhës së vendlindjes dhe aq më tepër e vendshërbimit, sepse ajo mund
të jetë edhe gjuhë e koinesë letrare të kohës.
Mbështetur në studimet e historisë së gjuhësisë e të historisë së dialektologjisë, të
arkivistikës e të historiografisë shqiptare përafërsisht janë skicuar të dhënat kryesore të nevojshme
për ndërtimin e pemës gjenealogjike të familjes dhe të jetëshkrimit të Gjon Buzukut. Ai në
“Pasthënie” thotë se është bir i Bdek Buzukut, por nuk thotë se kush dhe nga ishte ky farë Bdek
Buzuku. Mungon dokumenti i pagëzimit , me të cilin do të vërtetohej edhe kohëlindja edhe
vendlindja. Në këtë drejtim është e domosdoshme edhe më tej të bëhen hulumtime kërkimore nëpër
librat e pagëzimit të famullive të ndryshme shqiptare mos vallë do të rastiset në ndonjë dëshmi, e
cila do t’i ndërlidhte nyjet e këputura të personalitetit të këtij katra - e pesëgjyshi tonë të moçëm.
Duket se, në kohën e botimit të librit, prindërit i ka të vdekur, sepse i përmend katër herë nëpër
urata. Përmendet vetëm emri i të atit: Bdek, kurse i nënës jo (Ashta 1, 1996: 122). Kolë Ashta, pasi
sheshon hipotezën e prejardhjes së emrit Bdek, shtron pyetjen mos vallë këtë variant duhet kërkuar
te Dominicus- i, Benedictus - i e Bernardinus - i apo duhet bërë hulumtime gjetkë. Ai na bind se
“emri Bdek është krejt shqiptar, i vjetër, i rrallë, i dëgjuar rrallë ndër malësi të Veriut në trajtën
Dek – u” (Ashta 1, 1996: 127).
Gjon Buzuku, me sa duket, në kohën e botimit të librit, ka qenë goxha i shtyrë në moshë.
Ka pasur mbi 26 vjeç, meqë ka mbaruar studimet, ka mbajtur një kishë dhe, pas mjaft kohe
shërbimi, i ka hyrë punës së hartimit të librit, konsideron Kolë Ashta (Ashta 1, 1996: 121). Por i
cilit vend ka qenë: ku ka lindur, ku e ka kaluar fëmijërinë, ku është shkolluar, si dhe ku ka shërbyer
janë pyetje që mbesin të hapura? Pa përcaktueshmëria e këtyre të dhënave jetësore, në studimet
etnokulturore dhe gjuhësore mbi Mesharin kanë shërbyer si shkas vendlindja dhe vendshërbimi i
tij të kërkohen dhe përafërsisht të lokalizohen diku në dy skaje të Gegërisë Veriore: në atë
Veriperëndimore (më fort e pranueshme) dhe Verilindore (më shumë e gulfatur).
Meqë Gjon Buzuku, në pikëpamje historike letrare qëndron në kufijtë e skajshëm të dy periudhave
historike letrare dhe historike kulturore të shkruara shqiptare: asaj paraprake të Humanizmit të
lulëzuar në latinisht dhe asaj pasuese të Barokut religjioz të varfër, por sado pak të zhvilluar, të
bërë publik në shqip; dhe meqë këto dy periudha të historisë letrare pothuaj përpikmërisht, me
përjashtime të vogla ose të mëdha, gjeografikisht përputhen me vend zhvillimin e veprimtarisë së
autorëve të dy krahëve të Gegërisë Veriore (veriperëndimore dhe verilindore), studiuesit e gjuhës
së Buzukut nisën garën e tyre dhe vrapuan të argumentojnë se Buzuku është një shqiptar, një burrë
i madh i kulturës së shkruar shqiptare, origjina e të cilit domosdo do kërkuar dhe duhet të dalë në
rrjedhë të njërës prej këtyre periudhave letrare: të njërës, e cila dita – ditës po përfundonte,
gjegjësisht të një periudhe të re letrare, pra edhe kulturore historike shumë të rëndësishme për
historinë e kombit, e cila ishte në lindje dhe shënonte hapërimet e para.
Në kontekst të çështjes, personaliteti i Gjon Buzukut, kështu, kërkohej të vendoset në
vazhdimësi ose në majë të një tradite të zhvilluar me autorë dhe personalitete të shquara, të cilët
në kohën e tyre gëzonin një famë të madhe jo vetëm rajonale (Evropa Juglindore), por gjith
evropiane, siç ishin Gjon Gazulli, Ndre Lleshi, Leonik Tomeu, Dhimitër Frëngu, Marin Beçikemi,
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Marin Barleti; dhe në nismë të një tradite të re, e cila do të përfaqësohet nga personalitete, po
kështu të famshme e të lavdishme edhe jashtë rajonit, siç ishin Pal Hasi, pjesërisht Pjetër Budi,
Marin Bici, Pjetër Mazreku, Ndre dhe Pjetër Bogdani, deri te Gjon Nikollë Kazazi. Meqë, në një
farë mënyre dhe, me pak përjashtime, vendlindjet dhe vendshërbimet e tyre, në vija të trasha,
përputhen me trojet veriperëndimore, përkatësisht verilindore shqiptare, atëherë edhe Gjon
Buzuku dhe vendlindja e tij kërkohej të vendoset në vijimësi ose të traditës që kishte përfunduar
ose në nismë të traditës që po lindte. Këtu e kanë burimin edhe debatet rreth vendlindjes dhe
vendshërbimit (në anët veriperëndimore ose
verilindore gege), si përvijim i të cilave është shtuar edhe debati për vendbotimin dhe ndikimet ose
qëllimin dhe frymëzimin(i huazuar dhe përvetësuar, apo vetënisjativë).
2.3.

Vendlindja

Historiografia letrare shqiptare duke u mbështetur në studimet gjuhësore dhe etnokulturore
mbi Mesharin e Gjon Buzukut, si dhe në përhapjen e madhe ndër shqiptarë të patronimit Buzulku
– Buzujku – Buzuku, ka arritur afërsisht ta lokalizojë vendlindjen e tij, e cila kërkohet diku në zonat
veriperëndimore ose verilindore gege. Mbështetur në materialin faktografik studiuesit janë
përpjekur t’i bijnë në gjurmë familjes së autorit të librit të parë shqip, Gjon Buzukut, dhe, edhe
nga kjo anë shkencore, të përpiqen ta lokalizojnë edhe vendjetesën, edhe pozitën shoqërore të
familjes së tij, vendshkollimin dhe vendshërbimin, si dhe kohë dhe vendvdekjen. Pas hulumtimeve
të shumta u vërtetua se forma e mbiemrit të tij haset në një shtrirje shumë të gjerë territoriale edhe
si emërvendi edhe si mbiemër familjar. Gjeografikisht është e shtrirë në tërë territorin verior të
shqiptarëve: nga Bregu i Bunës e deri në Malësi të Gollakut të Dardanës (ish Kamenicës) e të
Gjilanit në Kosovë (Doçi, 1995: 105).
Që nga vitet e tridhjeta, në kohën e aktualizimit të mirëfilltë shkencor të Mesharit dhe të
autorit të tij, në shkencën shqiptare të gjuhësisë dhe të letërsisë, të historisë së kulturës dhe të
historisë së shkrimit shqip u paraqitën këto dy pikëpamje diametralisht të largëta: njëra që
vendlindjen e Buzukut kërkonte ta vendoste në veriperëndimin gegë, kurse tjera që këtë vendlindje
e kërkonte në verilindje të saj. Në shkencën shqiptare, si më e favorizuar, mbase edhe më e
argumentuar u avancua hipoteza e veriperëndimit, e cila vendlindjen e autorit tonë e vendoste në
malësitë e Krajës, Ljarjes e Shestanit, në Jugperëndim të Liqenit të Shkodrës, në një familje të dalë
prej dioqezës së Tivarit a mbase të Ulqinit (Rrota, 2005: 257 – 259; Çabej I, 1988: 22); por nuk u
la në heshtje edhe pikëpamja tjetër dhe u punua të zbulohen artefakte në bazë të të cilëve
dëshmohej përkatësia verilindore, e cila u vërtetua se nuk ishte krejtësisht e pa bazë dhe që
arbitrarisht duhej lënë mënjanë si e pamundshme. Sipas kësaj pikëpamjeje vendlindja e Buzukut
kërkohej të vendoset diku në anët e Kosovës, më saktë në krahinën e Prizrenit (Doçi,1995: 102), e
cila në periudhën pasuese do ta marrë timonin e udhëheqjes së kulturës kombëtare.
2.4.

Shkollimi

Enigmatike mbetet edhe çështja e formimit intelektual të Buzukut, qoftë shkollimi fillestar
ose ai i lartë. Me këtë problematikë janë marrë të gjithë studiuesit, të cilët janë marrë edhe me
çështje të tjera të Buzukut dhe të Mesharit të tij. Rezultatet janë të mjegulluara, njësoj si
definitivisht mbeten të pa qartësuara edhe çështja e vendlindjes, si dhe ajo e vendshërbimit. Është
pa mohueshme se Buzuku shkollimet i ka ndjekur në ndonjë institucion kishtar, të cilët aso kohe
nuk mungonin në mjediset shqiptare. Njëri prej faktorëve më kryesorë që argumenton shkollimin
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e Buzukut në ndonjërin nga institucionet kishtare, vendëse ose të huaja, përforcohet nga natyra e
librit, mandej nga disa fraza, në të cilat lavdërohet Kisha e Romës, shenjtëria e papës e të ngjashme,
si dhe nga faktori i botimit5. Ka gjasa të jetë shkolluar në vend ose jashtë tij, në ndonjë institucion
të ngjashëm që i ka paraprirë Kolegjit të Loretos. Këtë e mbështesim në disa fraza të Mesharit6,
që u përmendën më parë; pastaj pozita jo gjithaq e nënçmuar kishtare, epiteti paravënës dom,
natyra e librit dhe botimi i tij; censurimi i librave nga Kisha Romane7.
Si rrjedhojë, hipotezat në shumicë, si nënvizon edhe Rexhep Ismajli (Ismajli, R. 1988: 18),
I kanë imponuar shkencës albanistike supozimin se është shkolluar në ndonjë kuvend kishtar
françeskan vendës ose të huaj. Mirëpo, dioqeza në të cilën ka qenë i vendosur ky kuvend ka mbetur
enigmatike dhe e pa zbërthyer. Mbi sundon pikëpamja të ketë qenë Ulqini o Tivari (Meshari 1,
1988: 22). Është i papranueshëm fakti që ai të mos jetë shkolluar në ndonjë institucion kishtar të
vendit, kur dihet e në shekujt XI –XIV, në të gjitha qendrat kishtare shqiptare, ekzistonin
institucione shkollore për arsimimin e priftërinjëve. Është dëshmuar se një kuvend i nivelit
universitar, në fund të shekullit XIV, ka ekzistuar në Durrës, i cili sipas dëshmisë së studiuesit
kroat Kvasiç ishte i vetmi i këtij lloji në tërë pjesën Lindore të Adriatikut (Drançolli, 1995: 19).
Po kështu është vërtetuar se, në shekujt e mëvonshëm, shkolla të ngjashme “gjenerale” kanë pasur
edhe dioqeza e Shkodrës dhe ajo e Tivarit. Janë ngritur pikëpamje të ndryshme që Buzuku do të
jetë shkolluar në ndonjë kuvend kishtar, si ai i Shkodrës, Durrësit, Dubrovnikut, Tivarit e Ulqinit,
apo si mendonin Justin Rrota me Kolë Ashtën në ndonjë institucion kishtar që i ka paraprirë
Kolegjit të Loretos dhe „rreth moshës 26 vjeçare do të ketë mbaruar mësimet e teologjisë e të
filozofisë e të jetë bërë prift; do të ketë shërbyer mjaft kohë si famullitar e do të ishte në moshë“
(Ashta, 1997, I: 121), kur thotë më 1555: “u tue mbajtunë një klishë”. Justin Rrota, sa i përket
shkollimit mban qëndrim të prerë “se ishte I gatuem fort ma mirë se shokët në ndonjë Kolegjë a
Seminar përjashta ndoshta në Venedik; mbasi në kohën e tij, âsht heret të flasim për Kolegjin
Urban, të Padues, të Loretit, të Fermit etj.” (Rrota, 2005: 272).
Profesor Eqrem Çabej, pa përcaktuar mirë vendin, është i prirur formimin intelektual të
Buzukut t’ia atribuojë françeskanëve. Nuk është e domosdoshme që Buzuku patjetër të jetë
formuar në ndonjë urdhër françeskanësh jashtë vendit, i cili aso kohe ishte përfaqësuesi kryesor,
në mos i vetmi, i kulturës kishtare e i arsimit fetar”, që do të ketë pasur pretendime për liturgji
vetiake në Shqipëri” (Meshari 1, 1988: 24). Kjo vjen në ndesh me Vendimet e Kuvendit të Arbënit
(1706), një shekull e gjysmë më vonë, si dhe me të dhënat e V. Malajt, të Injac Zamputit e të
Engjëll Sedajt, që dëshmojnë se françeskanët në rrethinë të Ulqinit dhe në Shqipëri, përgjithësisht
paraqiten një shekull pas Gjon Buzukut. Engjëll Sedaj duke parafrazuar Injac Zamputin vërteton
se misionet françeskane në Shqipëri u themeluan në vitin 1634 dhe se nga kjo kohë “fillon ky rend
punën më intensive me kuadro vendës, që ktheheshin nga shkollimi në Itali” (Sedaj, 1985: 768).
Kjo e dhënë, në aspektin historik, jep të kuptohet se, deri në këtë kohë, nëpër kishat shqiptare
5

Në historinë e letërsisë shqiptare ende nuk është zgjidhur çështja e vitit të botimit, sepse disponojmë me të dhëna
për kohën kur është shkruar dhe përgatitur për shtyp, ndërkaq për kohën e daljes nga shtypi dhe të shpërndarjes
nëpër qendra kishtare ende nuk kemi asgjë të saktësuar.
6
Në këtë konstatim mund të arrijë secili studiues i letërsisë evropiane të kësaj kohe, në qoftë se i ka parasysh veprat
e Rablesë apo të Cervantesit. Por nuk duhet harruar se vepra e Buzukut, si dhe ajo e Budit, është në shërbim të një
ideologjie tjetër, të përhapjes dhe të përforcimit të pozitës shpirtërore të Kishës Romane, ndaj dhe nuk mund të jetë
e barasvlefshme me veprat e autorëve të apostrofuar, por me veprat e autorëve të Përtërirjes përvojën e të cilëve
ai e përcjell te shqiptarët.
7

Kështu, me veprat e tyre, kanë vepruar Lekë Matranga, Frang Bardhi, Pjetër Budi, Pjetër
Bogdani deri edhe Jul Variboba.
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janë përdorur dy tipa liturgjish katolike dhe me sanksionimin e tyre në këtë Kuvend, bëhet një lloj
kompromisi.
Ky fakt, mund të shfrytëzohet edhe për shprehjen e një lloj rezerve, për të cilën është
vështirë të sillen argumente të sakta e të plota, se në jetën ekleziastike shqiptare përdorimi i gjuhës
shqipe në liturgjinë kishtare edhe për disa shekuj më vonë, pas Buzukut, do të jetë në pikëpyetje
të madhe. Për këtë lloj veprimtarie ankohet e angazhohet Budi dhe po për këtë çështje angazhohen
edhe Bardhi me Bogdanin.
Martin Camaj mbante qëndrim kompromisi. Ai, duke e lidhur veprimtarinë e Buzukut me
veprimtarinë e urdhrave të ndryshëm që vepronin në pjesët Lindore të Adriatikut, anonte kah
Dubrovniku.
Ndërkaq, Selman Riza është i mendimit se shkollimi i Buzukut “është tepër modest” se
nuk e ka zotëruar në mënyrë të mjaftueshme gjuhën latine. Prandaj edhe është vështirë të pranohet
të jetë shkolluar në mjedis italian, veçse në mjedis sllav – shqiptar”
(Riza, 2002: 29).
Robert Elsie është i mendimit se “Buzuku nuk ka jetuar brenda Shqipërisë, por diku në
Adriatikun Verior, në Republikën e San Marinos, ndoshta në rajonin e Venedikut, ku ishin
vendosur familje refugjatësh shqiptarë . Në Venedik Buzuku duhet të ketë pasur më shumë
mundësi të shkollohet dhe të përgatitet për prift, se sa në Shqipëri” (Elsie, 2006: 4).
Derisa, brenda vitit 1554 e ka shkruar dhe është kujdesur për botimin e librit, është e vërtetë
e pamohueshme se ka jetuar në këtë kohë. Arsyetimi I kësaj çështjeje gjen shpjegim në moshën e
shugurimit, e cila në kohën e hartimit dhe të botimit të librit dëshmon se nuk ka gjasa të ketë qenë
gjithaq i ri e të ketë zënë një pozitë kaq të lakmueshme kishtare që t'i besohej një
ndërmarrje e kësaj natyre.
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3. KONTEKSTI LETRAR

3.1.

Jetesa

Libri, në gjendjen e tanishme, i lidhur me lëkurë është shumë i dëmtuar. Është i shtypur në
dy kolona me nga 45 rreshta. Nga 110 fletë të formatit 20 x 14 sa ka gjasa t’i ketë pasur dhe sa
kanë zakonisht mesharët e këtij tipi, kanë mbetur vetëm 102 fletë, pra, kanë humbur8 fletë të
numëruara me numra romakë. Pastaj në paginim janë përvjedhur edhe gabime të tjera shtypi dhe,
përveç këtyre faqeve të fillimit, mungojnë edhe faqe të tjera, siç janë f. 27, 28, 29; 33, 34, 35, 36
dhe 63. Kështu librit i mungojnë edhe 8fletë (16 faqe) të tjera të grisura të mesit. Pra, Mesharit i
mungojnë 8 fletë (16faqe) të fillimit dhe 8 fletë (16 faqe) të tjera të brendisë së librit, që gjithësej
bëjnë 16 fletë ose 32 faqe. Përveç këtyre faqeve të zhdukura librit i janë përvjedhur, gjatë shtypjes,
gabime në paginim: dy herë janë bërë përsëritje numrash: fleta 65 është shënuar gabimisht si 55,
si dhe pas fletës 88 është dhënë shënimi i fletës 79 në vend të fletës 99.
Kështu, librit i zbriten 20 fletë. Sipas kësaj faqja e fragmentit të "Pasthënies", me të cilin
përfundon libri, është në fletën 90 b, pra në faqen 180 dhe jo në fletën 110 ose në faqen 220 sa ka
libri. Gjykuar sipas copëzave të grisura që vijnë pas "Pasthënies", prej të cilave është vështirë të
mësohet se ç'përmbajtje kanë, mund të presupozohet se librit i mungojnë edhe disa fletë të tjera të
fundit. Mund të hamendësohet se në të kanë qenë përfshirë: qortimi i gabimeve të shtypit, dukuri
kjo e rëndomtë, për atë kohë dhe për sot, kur në libër përvidhen gabime; ose ndonjë shkrim
plotësues, ndoshta ndonjë lloj gjenealogjie, si ajo e Bogdanit, ose shënime plotësuese për
përdorimin e librit e të alfabetit. Sidoqoftë, këto janë vetëm hipoteza të mundshme. Kjo na shtyn
të mendojmë se numri i faqeve të këtij libri ka qenë më i madh se sa rëndom kanë mesharët e këtij
tipi.
Çabej është i mendimi sa i përket faktorit të botimit, në studimet buzukjane, rëndësi më e
madhe i është kushtuar vendvotimit dhe si përvijim i tij janë aktualizuar edhe dy çështje të tjera: e
botuesit dhe koha e botimit. Edhe në këtë pikë, si edhe për çështje të tjera studiuesit janë mjaftuar
t'i stërpërtypin rezultatet e njëri – tjetrit me dëshirën se do të ndihmojnë ta çojnë më tej zgjidhjen
e çështjes. Por rezultatet, në këtë drejtim kanë treguar se asgjë e rëndësishme nuk është arritur,
asgjë tjetër veç ndërlikimit edhe më të madh të problematikës. Kurse sa i përket çështjeve të tjera
janë dhënë disa hipoteza rreth botuesit dhe financuesit të botimit, si dhe për çështjen e kohës së
botimit. Me këtë problematikë të fundit, pothuaj nuk është marrë askush tjetër përveç profesor
Dhimitër S. Shuteriqit dhe Kolë Ashtës. Këto çështje, si duket nuk kanë qenë gjithaq joshëse, ndaj
edhe nuk kanë tërhequr aspak vëmendjen e studiuesve. Edhe këto çështje, hëpërhë, në mungesë të
materialit arkival, po ashtu kanë mbetur në nivel hipotezash se Mesharit i mungojnë edhe 8 fletë
(16 faqe) të fundit
3.2.

Vendbotimi

Gjon Buzuku në pasthënie të Mesharit shkruante: “Ata që shtamponjinë kishnë të madhe
fëdigë, e aqë nukë qëllonjinë se faj të mos banjinë, përse përherë ndaj ta nukë mundë jeshë; u tue
mbajtunë një klishë, mbi të dy anët më duhe me shërbyem” (Meshari, 2, 1988: 387). Dëshmia e tij
se nuk mund t’u qëndronte përherë mbi krye shtyp shkruesve vuri studiuesit në lëvizje të kërkojnë
zgjidhje për dy çështje: për një vend ku u shtyp libri dhe për një vend
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ku shërbeu Buzuku. Sepse vendshërbimi me vendbotimin duhet të kenë qenë shumë afër, meqë ai
ka qenë në gjendje pa ndonjë vështirësi të qëllojë aty sa herë e ka kërkuar nevoja.
Për këtë arsye që në nismë të jetës shkencore, në vitet e tridhjeta të shekullit të njëzetë dy
albanologët më të mëdhenj atëherë Mario Roku (1875 - 1961) dhe Norbert Jokli (1877 - 1942)
shtruan në diskutim çështjen e vendbotimit të Mesharit. Ata qenë të parët, si nënvizon edhe
profesor Rexhep Ismajli, që hapën diskutime për këtë problematikë dhe të parët që mbrojtën
pikëpamje të kundërta se libri është botuar në njërën nga të dy anët e Adriatikut:
Roku – për anën perëndimore, kurse Jokli – për anën lindore (Ismajli, R. 1988: 26).
Mario Roku mbante qëndrim se Meshari ka gjasa të jetë botuar diku në Itali, pra në brigjet
perëndimore të Adriatikut, ndërsa Norbert Jokli, duke preferuar Shkodrën, vendbotimin e Mesharit
e kërkonte në anët lindore të këtij bregdeti. Studiuesit e tjerë, shqiptarë e të huaj, varësisht nga
argumentet që patën në dispozicion i formuluan bindjet e tyre, me të cilat janë vërtitur rreth këtyre
dy pikëpamjeve. Paralelisht me këto dy pikëpamje të skajshme është dhënë edhe një hipotezë e
tretë, e cila mund të konsiderohet hipotezë kompromisi. Me të sikur dëshirohet të ndiqet një rrugë
e ndërmjetme8.Botimi në Itali bëhet jo gjithaq i besueshëm. Ai përligjet edhe me faktin se ruajtja
e vetëm një kopjeje le të dyshohet, sepse, në këtë kohë, kudo nëpër Itali dhe gjithandej Evropës
Perëndimore kanë ekzistuar, përveç bibliotekave të specializuara, edhe biblioteka publike dhe
private, si dhe bibliofilë të pasionuar, nëpër fondet e të cilëve është e pamundur të mos jetë ruajtur
edhe ndonjë kopje tjetër.
A. Botimit të librit jashtë trojeve shqiptare i prijnë dy pikëpamje. Njëra që e vendos në
Venedik dhe tjetra që e vendos diku tjetër në Itali: në Friuli, Romë, Napoli ose gjetiu.
I. Kronologjikisht, hipoteza më e vjetër është ajo e Mario Rokut, i cili edhe pse nuk mohon
praninë e hipotezës së kompromisit është konsekuent në qëndrimin e tij se Meshari i Buzukut është
botuar diku në Itali, por i jepte përparësi Venedikut, sepse ky qytet e kishte të zhvilluar shumë
teknikën e shtypit. Përkrahësit e kësaj hipoteze bindjet e tyre i mbështesin në faktorët kulturorëshoqërorë dhe gjuhësorë, teknikën e letrës dhe në analizën e tekstit.
Mario Roques –u më 1932 kishte ngritur hipotezën se libri i Buzukut do të jetë shtypur në
Venedik, ashtu si atje ishin shtypur librat kroatë e serbë. Ai, gjithashtu, duke u mbështetur në tipin
e shkronjave është i pari që promovon mendimin e ekzistimit të shtyp shkronjave lëvizëse, se libri
është shtypur ,në ndonjë shtyp shkronjë venedikase të vendosur gjetiu, por mund të jetë që
punishtja të ketë qenë ose venedikase ose të paktën me zanafillë venedikase”.
Roku kishte bërë hulumtime edhe mbi filigranët e letrës së përdorur për librin e Buzukut.
Mbështetur mbi këto hulumtime, ai konstatonte „Letra e përdorun âsht italiane: Briquet na difton
se përdorej në Itali në shekullin XVI, qysh prej Napolit e Sirakuzës në Vicenza e Treviso” (Rok,
2005: 200). Hipotezën e Roques - ut e kanë përqafuar shumë albanologë, midis tyre edhe dijetari
Italian Carlo Tagliavini (1940: 89; Çabej VI, 1988: 29).
Eqrem Çabej duke analizuar rrethanat historike e kulturore dhe tekstet e Mesharit,
sintetizoi pikëpamjet e dijetarëve vendës dhe të huaj (frengë, gjermanë dhe italianë): mendimet e
dijetarëve janë ndarë më dysh: duke anuar njëra lagje nga ndonjë vend i Shqipërisë (Obod,
Shkodër, Durrës, Tivar) dhe tjetra nga ndonjë qytet i Italisë (Napoli, Venediku)”. Mbështetur në
faktet e Rokut Çabeji nënvizon: “Ne vazhdojmë t’i mbahemi mendimit të Mario Roques – ut, i cili
8

Sipas kësaj hipoteze Meshari është botuar nga ndonjë shtëpi botuese venedikase, e cila ka qenë e vendosur në
ndonjë anie që ka qarkulluar nëpër Adriatik, pra, që ka lundruar përgjatë tij dhe ka botuar libra në qytetet bregdetare,
ku ka qenë e stacionuar. Kështu, janë përmbushur dy kërkesa teknike: ajo e shtypshkruesit - të bregut perëndimor
të Adriatikut, që i atribuohet tregtarëve venedikas, por edhe e vendbotimit - në bregun lindor të Adriatikut. Kjo
hipotezë, i jepte përparësi pranisë së elementit shqiptar, por nuk përjashtonte ndërhyrjen venedikase.
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mbi dëshminë e një radhë indiceve mjaft të qarta e bën të besueshme që shtypshkronja nga doli ky
libër ka qenë veneciane ose së paku e burimit venecian”. Përputhjet e karakterit të shkronjave të
alfabetit gjysmëgotik të Buzukut me botimet latine të françeskanëve të Bosnës, ato dalmate, si dhe
me veprat fetare e jofetare kroate të botuara në Venedik, Çabejit ia kujtojnë veprën e Buzukut. Për
këtë arsye ai thekson se përveç tjerash ,disa huazime italiane nga dialekti venedikas, nuk dëgjohen
në shqipen e folur të Veriut, por lexohen në librin e Buzukut. Sipas tij këto fjalë të venetishtes
Buzuku i përdori “atëherë, kur do të ketë jetuar për një kohë në Venedik”. Bindjen e botimit në
Venedik Çabejit ia përforcon edhe fakti se “radhitësit nuk kanë qenë as Shqiptarë as Sllavë, po
Italianë po t’u shtojmë këtyre edhe rrethanën që më 1483 Sulltan Bajaziti i II shtypin e librave në
perandori të tij e ndaloi me dënim me vdekje, do të përforcohemi në mendimin që ky libër u shtyp
në Venedik” (Çabej, VI, 1988: 29, 30, 213).
Engjëll Sedaj, duke përkrahur thënien e Çabejit se „Buzuku ka gjasa të ketë shërbyer diku
në mërgim, në ndonjë vend të Venetisë“ nënvizon se “nuk mund të jetë i parëndësishëm as botimi
i Mesharit jashtë vendit”. Në këtë drejtim përforcon mendimin jo të pabesueshëm të Kolë Ashtës
se Buzuku atje ka mundur të shërbejë përkohësisht, vetëm gjatë kohës së botimit të librit, sepse ka
qenë i obligueshëm të merrej me punë të profesionit kudo qoftë ai dhe në cilindo mjedis qoftë pra
së paku të çonte e të thoshte nga një meshë gjatë gjithë kohës së qëndrimit të tij në atë vend, ku
boton librin” (Sedaj, 1985: 771).
Edhe Emil Lafe nuk përjashton mundësinë e botimit të librit në mërgim. Bindjen e tij e
përforcon edhe me përdorimin e fjalëve italiane „italianizmat që përmenda, të shtyjnë të mendosh
për jashtë trojeve etnike shqiptare (ndoshta në Venedik, ku ka edhe sot emërtime rrugicash me
albanese, albanesi), por edhe ato katër – pesë turqizma që gjenden te “Meshari”, të largojnë disi
nga kjo ide.
Ai dëshminë e përdorimit të italianizmave në Meshar e përforcon me interpretimin e
thënieve të vetë Buzukut, duke shfrytëzuar, me këtë rast përdorimin e emrit ndë Arbanit dhe të
dëftorit Ata (d.m.th. Ata atje) që i forcojnë bindjen se Buzuku ia ka drejtuar këtë lutje perëndisë
nga mërgimi (për të shpëtuar bashkë kombasit) e jo nga brenda vendit (Lafe, 1995: 491).

3.3.

Kohëbotimi

Sa i përket kohës së botimit është i pamohueshëm fakti se Meshari nuk ka gjasa të jetë
botuar para vitit 1555, por gjatë këtij viti, ose për një kohë më të gjatë ose më të shkurtër pas tij.
Këtë e vërtetojnë fjalët e autorit në pasthënien e papërfunduar të librit: “Ndë vjetët M.D.L.IV. njëzet
dit ndë mars zuna nfill, embarova ndë vjetët një M.D.L.V. ndë kallënduor V dit” (Meshari 2, 1988:
387).Që jep të kuptohet se, pasi që puna ka përfunduar më 5 janar 1555 (gjegjësisht më 28 dhjetor
1554, sipas kalendarit të sotëm gregorian dhe pasiqë, në të njëjtën kohë, Buzuku ka përcjellë
botimin në shtypshkronjë); përfundimi i botimit dhe dalja nga shtypi nuk mund të zgjatet më shumë
se prill-maj 1555, që domethënë libri ka dalë nga shtypi në mos para festave dimërore të
Krishtlindjeve, atëherë doemos para festave pranverore të Pashkëve9. Kështu edhe mundësia, që
libri të jetë botuar para ose pas kësaj kohe është e padiskutueshme.

9

Dhimitër S.Shuteriqi (Shuteriqi: 1995: 63), është i mendimit se kjo kohë e Buzukut duhet konsideruar si kohë e
botimit dhe jo si kohë e shkrimit, redaktimit ose përkthimit të Mesharit. Kjo kohë nënkupton edhe periudhën midis
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Nuk ka kurrfarë dyshimi se Buzuku, sa i përket kohës së botimit të Mesharit, ka qenë në
dijeni për gjithçka ka ngjarë me punimet dhe vendimet e fazës së parë dhe të dytë të Koncilit të
Trentit. Mbase ka gjasa të ketë qenë në dijeni edhe për vendimet përfundimtare të këtij Këshilli
dhe kërkesat e tij për nevojën praktike ekleziastike, ndër të parët t’i ketë përjetuar në kurriz të
vetin dhe praktikisht t’i ketë zbatuar në veprat mësimore10.
3.4.

Botuesi

Profesor Eqrem Çabej, në vitin e largët 1969, me rastin e botimit kritik në dy vëllime të
Mesharit, tërhiqte vëmendjen se libri dhe autori i tij duhen vlerësuar edhe në kontekst të rrethanave
favorizuese të botimit. Ndër to veçohet çështja e botuesit, se kush mund të ketë qenë
mecen i tij. Pikërisht me zbërthimin e kësaj çështjeje, nxiten edhe çështje të tjera të kësaj natyre,
të cilat janë të domosdoshme për analizën e përmbajtjes, mandej, të vendit të botimit, si dhe të
çështjeve të tjera, të cilat lidhen edhe me historinë e librit edhe me biografinë e autorit. Kur, në
këtë kontekst, shtrohet debati, atëherë para studiuesit dalin tri mundësi favorizuese, se: botimin e
ka financuar: (a) ndonjë fisnik shqiptar; (b) ndonjë institucion i lartë kishtar; ose (c) është pasojë
e vetënisjativës. A. Pikëpamjes se botimin e Mesharit e ka financuar ndonjë bujar shqiptar i
ndihmon rrethana e veprimtarisë patriotike dhe botuese e fisnikëve shqiptarë, të cilët në Itali ishin
të shumtë dhe, në këtë kohë ishin marrë me botimin e librave në latinisht. Midis tyre përmenden:
Albanët, Beçikemët, Engjëllorët (Shuteriqi, 1979: 134 – 135)11, Muzakajt, Kastriotët, Vitalët e
familje të tjera. Ata, kujdeseshin për botimin e librave të humanistëve shqiptarë dhe, analogjikisht
me këtë veprimtari të tyre, edhe libri i Buzukut mund të paraqiste një sfidë për veprimtarinë e tyre
patriotike në shërbim të atdheut.
Në këtë drejtim Dhimitër Shuteriqi sjell këtë konstatim: Më 1555, diku në viset e sunduara
nga dozhët në Shqipëri, apo Veneti, botohej edhe libri shqip i Gjon Buzukut. Më pas shtron edhe
këtë pyetje: “Në vitet 1554 – 1555 kemi disa takime. A janë këto thjesht koincidenca? Botimi i
librit të Buzukut mund të mos lidhet drejtpërdrejt me veprimtarinë botuese të Engjëllorëve, po
veprimet e të dy palëve brenda dhe jashtë Shqipërisë, i ndërlidh gjendja” (Shuteriqi, 1979: 134,
135).
Zef Valentini, në studimin e tij, ishte më kategorik kur pohonte „ndoshta bile duhet
supozuar se Selia e Shenjtë ta ketë marrë nisjativën për ndërtimin dhe botimin e Mesharit shqip
(Zamputi, 1986: 188).

dy festave më të rëndësishme kishtare: vetëflijimit dhe ngjalljes së Krishtit, për regjistrimin e të cilave janë kujdesur
edhe autori (Buzuku) edhe donatori i tij. I këtij mendimi është edhe Kolë Ashta (Ashta 1, 1996: 130 – 131).
10
Në dobi të tezës sonë mjafton të përmenden disa raste të ndëshkimit të autorëve të ndryshëm në Evropë:
Rexhionald Pekoku më 1457 qe detyruar në Londër t’i mohojë qëndrimet e veta dhe t’ia dorëzojë librat komisionit
për djegie publike (Stipçeviç, 1994: 138); ose ndëshkimi i autorëve: siç është rasti i Miguel Servetos, i cili, nën
pseudonim pat botuar librin Përtërirja e krishterimit (1553, Vienne, Francë), nga inkuizicioni qe burgosur dhe liruar
duke i falënderuar shkathtësisë e gjeturisë, po, nuk mundi t’i shpëtojë kalvinistëve, të cilët më 27 tetor 1553 e
djegin në Gjenevë (Stipçveiç, 1994: 152).
11
Shuteriqi është i mendimit se Engjëllorët mund të kenë qenë financuesit e botimit, sepse deri atëherë (1539 –
1555) ata kishin botuar 11 tituj librash të ndryshëm (Shuteriqi, 1979: 133). Kjo hipotezë e Shuteqirit është në
kundërshtim me hipotezën e tij të vendbotimit, të cilin e vendoste në pjesët Lindore të Adriatikut.
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Eqrem Çabej është i mendimit se veprimtaria e Buzukut „nuk është ndërmarrje personale
e një prifti, po u krye me porosinë e një autoriteti kishtar (Çabej VI, 1988: 23). Këtë autoritet ai e
sheh si nisijativë të arqipeshkëvit të Tivarit, Gjon Brunit (1551 – 1571), autoriteti i të cilit në kohën
e Kuvendit Tridentin ishte aq i madh sa që ai në këtë kuvend kishte zënë vendin e dytë ndër
arqipeshkëvit . Në kontekst të çështjes Eqrem Çabej ishte i mendimit se kjo nisjativë e Buzukut
nuk do të çmohet ndryshe veçse si fryti i një veprimtarie të përbashkët politike kishtare të klerit të
vendit zhvilluar rreth mesit të shekullit të XVI. Në një krahinë periferike, kufitare të Kishës së
Romës, me një popullsi katolike – shqiptare e ortodokse – sllave, ku antagonizmi fetar ekzistonte
qëmoti, ndonjë prelat o kryetar dioqeze ambicioz e largpamës – siç ka qenë arqipeshkvi i Tivarit
Joannes (Gjon) Bruni (1551 – 1571), bashkëkohës i autorit tonë e si ulqinak mbase edhe
bashkatdhetar i tij më i ngushtë - ndërmori të përtërinte besimin katolik, ta ruante e ta zgjeronte
(Çabej VI, 1988: 220). Kësaj i kanë ndihmuar edhe „rethanat politike – kishtare, brenda të cilave
vendoset iniciativa që mori ky autor nën shtysën e ndonjë ipeshkëvi ose ipeshkëvie të Shqipërisë
së epër për hartimin e shtypjen e një teksti liturgjik për elementin katolik të kësaj krahine (Meshari
1, 1988: 22 – 23).
Librat kishtarë në gjuhën shqipe, siç kanë vërejtur edhe Eqrem Çabeji me Rexhep Ismajlin,
duke u mbështetur në veprat e botuara më vonë, për ta parë dritën e botimit është dashur ta fitojnë
përkrahjen dhe bekimin e ndonjë personaliteti autoritativ dhe me rëndësi në kierarkinë kishtare, që
kishte pasuri, por edhe që duhej ta gëzonte përkrahjen e Kishës Romane. Përndryshe libri nuk e
shihte dritën e botimit, ndërsa autori i tij ndiqej si heretik dhe ndëshkohej. Është e palogjikshme,
pra që Buzuku apo kushdo tjetër, që ka shkruar libra të ngjashëm t’ia ketë ngjitur vetes një rrezik
të tillë, aq më shumë, në të njëjtën kohë kur po mbahej Koncili i Trentit dhe kur Kisha Romane
përfundimisht po konsolidonte organet e veta, si dhe ndëshkimin që e priste po të zbatohej Ligji i
sulltan Bajazitit që e përmend profesor Çabeji. Në kontekst të gjithë kësaj, duket e pabesueshme
dhe e palogjikshme që Buzuku të ketë vepruar në dëmin e vet personal e të popullit të tij për t’ia
vënë vetes edhe barrën e përndjekjes dhe të ndëshkimit të Kishës Romane.

3. 5. Titulli
Në shkencën albanistike është bërë traditë që libri i parë shqip të quhet Meshar, ashtu siç e
pat pagëzuar më 1743 Gjon Nikollë Kazazi. Mungesa e tetëfletëve të para dhe e kopertinave, ku
zakonisht shënohet edhe titulli dhe ballafaqimi i përmbajtjes së Mesharit me librat liturgjikë të
kësaj natyre, studiuesve buzukologë i ka dhënë shkas dhe të drejtë të shfaqin hipoteza të ndryshme
edhe rreth titullit të vërtetë të këtij libri. Me të është dëshiruar të vërtetohet në kishte
të drejtë Gjon Nikollë Kazazi kur, më 1743, e mbiquajti Meshar, apo titulli i tij duhet të jetë
ndryshe. Justin Rrota është i pari që shtron në diskutim titullin e librit. Ai shpjegon se
“monumenti buzukjan âsht një Meshar; titullin e librit i a kanë vu ma vonë, simbas parimit
filozofik: ‘Denominatio fit a potiori’. E emnuen pa tjetër Meshar, tue qenë se pjesa ma e randsi
dhe ma e madhe e blênit âsht zanë prej tekstit të Meshëvet të vjetit. Këto përfshijnë plot 90 faqe”.
Në vazhdim arsyeton se sado që fjalën Autori ia drejton popullit, prap po e shqyrtuem landen e
monumentit buzukjan, botimi shihet menjëherë se s’âsht tjetër, veç një Vade – mecum për meshtarë
a Manuale Sacerdotum”, sepse thekson ai çka i duheshin popullit f. v. Rituali i administrimit të
Sakramendevet, Oficja e Zojës Virgjinë, Meshët e Adventit, të Krezhmëve, të Shenjtënve etj.?
Sende këto tëgjitha, që u duhen kryekreje Meshtarëvet, për ta ushtrue zyrën e vet” nënvizon ai
(Rrota, 2005: 270).
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Dhimitër S. Shuteriqi, duke u mbështetur në raportin e Pjetër Bogdanit të vitit 1665, është
i mendimit se Meshari duhet të quhet Ungjijtë në gjuhënshqipe. Hipotezën e tij e përforcon me
faktin e ruajtjes së këtij emërtimi ndër shqiptarë dhe të përmendjes së këtij titulli nga Bogdani. Ai
nënvizon se me fjalën ‘ungjilla’ në Veri të Shqipërisë kuptonin ‘evangjeliarët’, mesharët. Ndaj
përfundon ai: me sa duket Bogdani na ka ruajtur pikërisht titullin origjinal të
librit (Shuteriqi, 1979: 136, 137; 2005: 108).
Selman Riza, duke ecur gjurmëve të Rokut dhe duke iu referuar përmbajtjes brenda së
cilës janë përfshirë dy tekstet bazë të kultit romak , mban qëndrim se titulli i Mesharit duhet të
jetë sintagmatik breviar – meshar , sepse 29 fletët e para i përkasin breviarit, ndërsa 81 të tjerat
në vazhdim mesharit (Riza, 2002: 28, 29).Për këtë strukturë heterogjene të mesharëve të përzier
shumë studiues hamendësohen, në duhet quajtur meshar apo breviar. Nuk e shoh të arsyeshme,
për këtë çështje, ta shtroj në diskutim mendimin e tradicionalizuar të Gjon Nikollë Kazazit, i cili,
i pari e quajti kështu jo si mendonte Selman Riza, se atij këtë quajtje t’ia ketë sugjeruar në një anë
shpërpjesëtimi i fortë midis 29 fletëve të breviar – katekizëm – ritualit dhe 81 fletëve të mesharit;
e në anë tjetër pavolitshmëria pazakonshmëria e titullit të përpiktë: breviar – (katekizëm – ritual)
– meshar” (Riza, 2002: 28), edhe pse Gjon Nikollë Kazazi nuk ka qenë personalitet kishtar dosido,
i padije dhe i panjohuri12në fushën e librave të shërbimit liturgjik të krishterë. Nga del se ai nuk
paska pasur dijeni të mjaftueshme dhe nuk paska ditur ta emërtojë si duhet, sipas praktikës kishtare
të emërtimit të librave liturgjikë. Gjon Nikollë Kazazi, si autoritet kishtar, ka pasur njohuri të plota
e të thella teologjike dhe filozofike, ndaj edhe e ka pasur krejtësisht të qartë se ç’përmbajtje
përmblidhnin mesharët dhe ç’përmbledhje librash liturgjikë ishin breviarët, ose ç’përmbajtje e
ç’përmbledhje ishte lekcionari.

4. LËNDËT – MESHARI
Meshari – vepër e letërsisë didaktike
Meshari i Dom Gjon Buzukut, si doracak për klerin e lartë kishtar, ka shërbyer si mjet për
plotësimin e nevojave mësimore dhe për ngritjen e nivelit kulturor dhe letrar të besimtarëve. Ai,
nëpërmjet manifestimeve të përditshme dhe atyre brenda ditës, me pjesët e ritualit dhe të mësimeve
fillestare, si dhe me fragmentet biblike, praktikisht ka shërbyer edhe si mjet për aftësimin e klerit
të ri, i cili prej tij ka mësuar mënyrën e organizimit të jetës kishtare, mënyrën e përhapjes së
besimit, mënyrën e leximit dhe mënyrën e komunikimit me Zotin dhe me besimtarët. Meqë, në
periudhën mesjetare nga Antika e Vonë e deri në Humanizëm u ndërtua një koncept i ri dhe
krejtësisht tjetër mbi artin letrar, është e domosdoshme që edhe librin e Buzukut do të duhet t’ia
nënshtrojmë kërkesave teorike – letrare mbi të cilat ai është ndërtuar. Sepse, është theksuar disa
herë, Buzuku edhe pse, në kohë, veprën e vet e boton pas kthesës që kishte shënuar Humanizmi
në letërsi, duke qenë përfaqësues i lëvizjes kthim prapa të Përtërirjes Katolike, mbështetet në
traditën mesjetare, ku, edhe në përgjithësi, letërsia kishtare e kërkonte shpëtimin e vet. Kështu,
edhe libri i Gjon Buzukut kërkon të studiohet me ata mekanizma teorikë mbi të cilët ishte ndërtuar
dhe funksiononte letërsia fetare e kësaj kohe.
4.1.

12

Gjon Nikollë Kazazi (1702-1752) ishte vizitor apostolik i Kishës Romane në pjesën lindore nga Deti Adriatik deri në
Detin e Zi, pozitë me përgjegjësi shumë të madhe në kierarkinë kishtare katolike.
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Para katër – pesë dhjetëvjetëshave Erich Auerbachu pat tërhequr vërejtjen se kërkesat dhe
përmbajtjet e reja të besimit të krishterë, në letërsinë e Mesjetës, në praktikën e shkallëzimit të
stileve dhe të mjeteve lidhur me ndonjë lëndë të caktuar detyrimisht kishin shpërbërë sistemin
antik letrar. Ai theksonte se „mjetet e përditshme lidhur me krishterimin humbin ultësinë dhe
bëhen pjesë përbërëse të stilit të lartë dhe e kundërta fshehtësitë e besimit mund të shprehen me
fjalë të thjeshta të shprehshmërisë së ulët, të cilat janë të kapshme për çdo lloj të percepcionit. Kjo
nënkuptonte shmangien kaq të madhe nga traditat letrare dhe përgjithësisht retorike sa që mund të
thuhet se shprishte themelet e saj paramesjetarë (Auerbach, 1958: 32).
4.2.

Meshari dhe shkenca shqiptare

Shkenca albanistike e viteve të pesëdhjetë - gjashtëdhjeta e më pas të qindvjetëshit që e
lamë prapa, në njërën anë, e ballafaquar me problemin e shoqërizimit të artit letrar kërkonte dhe
bënte të pamundurën që edhe në veprat e të kaluarës së largët apo të afërt, të cilat nuk ishin shkruar
sipas parimeve të ngjashme praktike e pragmatike të gjenden dhe të afirmohen faktorë të njëjtë të
funksionimit të artit të shkruar letrar; dhe, në anën tjetër, duke mos i pranuar mekanizmat dinamikë
të jetesës së artefaktit letrar, u gjet para një sprove shumë të vështirë: si ta çmojë dhe ta vlerësojë
veprimtarinë e krijuesve të shekujve të largët, ndër të cilët vendin kryesor dhe parësor e zinte Gjon
Buzuku me veprën e tij Meshari. Ky tip studimi, i gjetur kështu, para dy problemeve themelore të
studimit të veprës letrare të të kaluarës së largët ose të afërt letrare iu desht, në një farë mënyre, të
hapërojë, por edhe të manipulojë me ato mjete studimore me të cilët edhe dispononte. Edhe pse në
vitet e tridhjeta e të dyzeta të këtij shekulli, me rastin e aktualizimit të tretë të librit të Buzukut,
qenë bërë hapat e parë të studimit të mirëfilltë të tij, do të duhet të pritet të kalojnë edhe dy
dhjetëvjetësha që ai të bëhet objekt serioz i hulumtimeve të thelluara dhe shteruese shkencore edhe
në rrafshin letrar estetik.
Kësaj ngecjeje i ndihmon edhe fakti se deri në vitet e tridhjeta, në shkencën albanistike dhe
për problemet e saj, rolin kryesor dhe fjalën vendimtare e kishin studiuesit e huaj, të cilët,
përkundër sukseseve të padiskutueshme, të ndonjë rasti të veçantë, nuk qenë përherë në gjendje
(ose si rezultat i paaftësisë vrojtuese ose i mungesës së njohurive të mjaftueshme shkencore, ose
në mungesës të emocioneve kombëtare ose edhe për qëllime të tjera) në shkencën albanistike të
sjellin kthesa të mëdha e vendimtare dhe ta bëjnë hapin kaherë të pritur të përafrimit të saj me
tendencat dhe prurjet e letërsive të popujve të tjerë evropianë. Në këtë kohë, në rrjedhë të viteve
paraprake, bëhen hapat e parë të distancimit të studiuesve shqiptarë nga të huajt dhe, në një farë
mënyre, studimi i çështjeve albanistike, kalon në duart e shqiptarëve. Mirëpo, në studimin e
letërsisë kombëtare, si letërsi shqiptare, shkencës albanistike do t’i duhen edhe disa dhjetëvjetësha
që të ngritet e të ndërtohet në atë shkallë, në të cilën, si shqiptarët, ishin ngritur shumë nga popujt
e tjerë të Evropës dhe kështu, ta kapë hapin e arritjeve botërore.
Të gjitha këto karakteristika të shkencës albanistike, së bashku, do të reflektohen edhe në
studimin e veprës së Buzukut, shkrimtarit të parë shqiptar Mbështetur në këto rrethana studimore
të Mesharit tonë, në këtë pjesë të studimit, vëmendjen e kemi përqëndruar në drejtim të zbulimit
të mekanizmave ndërtimorë të përmbajtjes, me të cilët është udhëhequr Gjon Buzuku, në ndërtimin
dhe redaktimin e lëndës së këtij libri .
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4.3.

Lënda e Mesharit të Buzukut

Libri i Buzukut, si tërësi më vete, do studiuar edhe për nga mënyra e ndërtimit të njësive
të veçanta tematike brenda tërësisë tekstore. Ai si edhe librat e tjerë të kësaj natyre, është thënë se
i nënshtrohet tipit të veprave liturgjike të bashkimit të njësive më të vogla, të tërësive të veçanta,
drejt një njësie bazë, një tërësie më të madhe. Kur analizojmë përmbajtjen shohim se ai është
ndërtuar sipas modelit të bashkimit të disa njësive të vogla tematike Brenda një tërësie më të
madhe. Analiza e përmbajtjes tregon se këto njësi midis tyre nuk janë të përziera, por janë të
grupuara në mënyrë të pavarur në njësi të veçanta, të cilat funksionojnë të pavarura dhe me tërësinë
i bashkon qëllimi i përbashkët utilitar praktik i përmbushjes së kërkesave praktike fetare.
Kështu në fillim të librit janë regjistruar lutje, urata, psalme, litani e lloje të tjera lirike të letërsisë
kishtare që përdoren në shërbesat ditore, vazhdohet me mësimet fillestare të besimit, që janë pjesë
të katekizmit pas tyre vijojnë pjesët e ritualit (pagëzimi dhe kurora) dhe në fund, në pjesën më të
madhe, meshët kryesore të vitit kishtar, të cilat shoqërohen me manifestimet për ditë të shënuara.
Midis manifestimeve ditore dhe atyreve vjetore jepen dy lloje shënimesh të jetës praktike
fetare: mësimet fillestare të besimit të krishterë, siç janë: pesë psalmet pendestarë, detyrat dhe
kushtet e besimit, mënyra e njohjes së vetes dhe Hyut; si dhe pjesët e sakramentarit që lidhen me
dy momente të rëndësishme antropologjike të jetës së njeriut: lindjen (pagëzimi) dhe
pjekurinë(kurora). Para se të thellohemi në analizën tematike-përmbajtësore dhe në interpretimin
e lëndës së Mesharit po japim një pasqyrë të shkoqitjes së saj nga studiuesit e deritanishëm
shqiptarë dhe të huaj, te të cilët, siç do të shihet bëhet vetëm përshkrimi shumë i shkurtër i saj, pa
u ndalur në hollësira në copëzimin e saj në pjesë të veçanta.

4.3.1

Pjesa para mesharit

Pjesa para mesharit, ose pjesa lutësore – mësimore është e ndarë në tri tërësi të veçanta
tematike pëmbajtësore. Pra në këtë pjesë janë përfshirë dy tërësi të veçanta që i përkasin tri llojeve
të pavarura librore të letërsisë didaktike kishtare: lutësore, katekizmike dhe cerebrale.
a) Në pjesën lutësore janë përfshirë shtatë njësi tematike-përmbajtësore të veçanta: ofiçia
e Zonjës, Ofiçia e Adventit, Antifonat e lavdeve, Shtatëpsalmet pendestarë, Litanitë, Lutjet e
mbrëmjes për të vdekurit, Magnifikati.
b) Pjesa katekizmike është e ndarë në dy tërësi të mëdha: mësimore dhe sakramentare. Në
pjesët mësimore të ndarë në pesë njësi të vogla jepen udhëzime praktike që duhet t’i përmbushë i
krishteri. Ndërkaq në pjesën e njësive katekizmike jepen njohuri elementare mësimore të besimit
të krishterë, të cilat duhet t’i dijë dhe t’i praktikojë secili i krishterë që dëshiron ta konsiderojë
veten si të tillë. Aty janë përmbledhur shpjegimet për:
(1) Dhjetë urdhëresat e Zotit, me një shpjegim shumë të gjerë për secilin prej tyre. Kjo
pjesë e Buzukut, me shpjegime kaq të shumta konsiderohet pjesë origjinale e tij, pra urdhëresat e
dhëna në mënyrë shpjeguese sikur intrigojnë të pranohet se këtë pjesë të materies Buzuku e ka
huazuar nga trashëgimia paraprake gojore ose e shkruar dhe e ka përpunuar sipas dëshirës së tij.
(2) Pastaj janë dhënë shpjegime për shtatë mëkatet mortore ose shtatë veprat e njeriut me
të cilat ai mëkatnon dhe për ta fituar pastërtinë shpirtërore, duhet ta bëjë pendesën, që ta fitojë
mëshirën e Zotit.
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(3) Në vijim, si njësi e tretë lutësore janë këshillat për kontrollin e veprimit
të pesë shqisave.
(4) Në njësinë e katërt jepen 12 obligimet që duhet t’i përmbushë secili i krishterë.
(5) Ndërkaq në njësinë e fundit flitet për shtatë detyrime të mëshirës.
c) Në pjesën e ceremonialit gjerësisht është përshkruar riti i pagëzimit, roli dhe mënyra e
veprimit, në këtë ceremonial, i secilit nga pjesëmarrësit në të: priftit, nxënësit dhe nunit. Në
përshkrimin e aktit të pagëzimit jepen tre modele të mënyrës së ekzekutimit të këtij riti, duke e
klasifikuar sipas gjinisë: veçmas flitet për pagëzimin e djalit dhe veçmas për mënyrën e pagëzimit
të vajzës. Në fund jepen edhe tekstet e uratave që duhet të thuhen për secilin veçeveç dhe për të dy
së bashku. Në këtë pjesë të ceremonialit, në mënyrë të veçantë përshkruhet zakoni i bekimit të
kripës dhe i stërpikjes së fëmijës me ujin e bekuar, pra edhe bekimin e ujit.
Pjesa e fundit e njësive pëmbajtësore parameshore i është kushtuar përshkrimit të ritit të
kurorës. Kjo pjesë e sakramentarit nuk është e plotë. Ekziston vetëm pjesa e fillimit, kurse pjesa
tjetër në vazhdim ka qenë e përfshirë në fletët 27, 28, 29, të cilat janë të grisura. Nga kjo fletë e
ruajtur (fleta 26) mësojmë se Buzuku aty ka përshkruar mënyrën e bekimit të kurorës, mandej
bekimin e unazës dhe bekimin e ujit të shenjtë. Nuk dihet se ç’lëndë kanë përfshirë këto tri fletët
në vijim, por gjykuar sipas lëndës së lënë përgjysmë të kurorës, vetë kuptohet se fletët në vazhdim
i janë kushtuar përshkrimit të zakonit të kurorës. Këtë bindje e përforcon krahasimi me hapësirën
që i ka kushtuar zakonit të pagëzimit, i cili jepet gati në gjashtë faqe tekst, pra, në tri fletë.
Logjikisht hapësirë të njëjtë ose më të vogël, ose më të madhe, do të duhej t’i kushtonte edhe
zakonit të kurorës. Kjo pjesë e Mesharit tone është në përshtatshmëri të plotë me Lutësorin kroat
të Vatikanit dhe me Officium Beatae Mariae virginis të Dubrovnikut. Lëkundjet minimale midis
dorëshkrimeve kroate dhe Mesharit të Gjon Buzukut, janë të një natyre të njëjtë me ato ndryshime
që dalin edhe në dy pjesët e tjera.

4.3.2. Pjesa e Mesharit
Në këtë pjesë të librit janë të përfshira pjesët e fragmenteve biblike, të përcjella me urata,
të cilat meshtari duhet t’i lexojë në vete ose para meshtarëve dhe besimtarëve. Ato ndahen në tri
njësi të mëdha: (a) në meshat që mbahen për dy festat më të mëdha kishtare: ardhjes dhe ngritjes
së Krishtit; (b) mandej mësohet për çdo të dielë të vitit; dhe (c) të meshave votive (që i përkasin
Komunalit).
Në pjesën e mesharit janë radhitur ditët e meshave që duhet të mbahen sipas javëve dhe
ditëve brenda vitit kalendarik liturgjik. Ato si pikënisje kanë të dielën e Ardhjes. Radhazi, njëra
pas tjetrës jepen tri të dielat e ardhjes. Midis të dielës së tretë dhe të katërt, e cila bën pjesë në faqet
e grisura janë vendosur lutjet e së mërkurës, të enjtes dhe të premtes. Në fund vjen e shtunja. Këto
pjesë të fragmenteve biblike Buzuku i ka më të gjera se mesharët kroatë. Në fletët e grisura 33, 34,
35 dhe 36, sipas mesharëve kroatë, kanë qenë të radhitura manifestimet e të dielës së katërt: në
mbrëmjen e Lindjes së Krishtit, në Lindjen e Krishtit (mesha e mesnatës), mesha e dytë e agimit,
Mesha e Madhe. Pastaj meshat për sh. Shtjefnin, sh. Gjonin, shenjtorët e rinj dhe sh. Tomën
peshkop e martir, si dhe sh. Silvestrin papë e rrëfimtar. Në vazhdim duhet të kenë qenë meshat e
oktavës së lindjes së Krishtit dhe të sh. Shtjefnit, sh. Gjonit, të të rinjve dhe të mbrëmjes së
Epifanisë.
Pas tyre (nga fl. 37 e tutje) jepen meshat e manifestimeve të pesë të dielave të Epifanisë
dhe e diela e Alelujës. Nisin pastaj meshat e Krezmimit, ku jepen radhazi meshat për të dielën, të
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mërkurën, të enjten, të premten, të shtunën dhe të dielën e agjërimit. Që këtu, në vazhdim jepen
meshat për pesë javët e krezmimit për çdo ditë të javës (e hënë, e martë, e mërkurë, e enjte, e
premte, e shtunë dhe e dielë) dhe pas këtyre vijojnë mësyhet për çdo ditë të Pashkëve. Radhiten
pastaj mësohet kushtuar manifestimeve të ngjalljes së Krishtit. E diela e kungimit/krezmimit dhe
e hëna, e marta, e mërkura, e enjtja. Pas tyre janë vendosur mësohet e të Premtes së Madhe, si dhe
të Shtunës së Shenjtë. Në vazhdim jepen gjashtë ditët e Pashkëve dhe pesë të dielat në vazhdim
pas Pashkëve. Midis të dielës së pestë pas Pashkëve dhe të dielës së parë të Shpirtrave janë radhitur
meshat e Litanive të Mëdha, të Shpirtit të Shenjtë, të Dielës së Ngjalljes, të mbrëmjes së të shtunës,
të Dielës së Shenjtë të Ngjalljes; të hënës, të martës, të mërkurës, të enjtes, të premtes, të shtunës
dhe përfundojnë me oktavën e “Petikostit” të sh. Trinisë dhe të Trupit t ë Krishtit. Nga e Diela e
parë deri te e Diela e 16 – të e shpirtërove jepen meshat për të diela. Pas tyre vijojnë meshat për të
mërkurën, të premten dhe të shtunën e Shpirtrave në muajin shtator. Java e meshave të shtatorit
për të mërkurën, të premten dhe të shtunën në mesharin kroat (1483) janë vendosur midis të dielës
së 15 – të dhe të 16 – të, kurse te Buzuku midis të dielës së 17 – të dhe të 18 – të. Pjesa e mesharit
përfundon me meshat e të dielave në vazhdim deri te e 24 – ta e shpirtrave.
4.3.3. Pjesa pas Mesharit
Kjo pjesë e Mesharit të Gjon Buzukut (fl. 83 e tutje) është pjesa më e ndryshueshme dhe
më e shpërfillur. Në fillim, si kapitull më vete, nuk figuron pjesa e shpjegimit të meshave kanonike
dhe i meshave të të vdekurve, që i kanë mesharët dhe leksionarët kroatë dhe mesharët e tjerë (Sedaj,
1985: 159, 160).
Pastaj i mungon edhe titullimi dhe mos shënimi i datave të manifestimeve meshore të
shenjtorëve, të cilët i ka përfshirë në pjesët në vazhdim të mesharit. Buzuku ka regjistruar 36 mesha
votive për shenjtorë, rrëfimtarë, kanonikë e martirë të ndryshëm biblikë, por numri i tyre, në
krahasim me mesharët kroatë është kaq shumë i përzgjedhur dhe i vogël sa që është shumë vështirë
të pranohet e vërteta se ka ndjekur ndonjë model të caktuar. Ka regjistruar vetëm këto mesha votive
për manifestimet e tyre kishtare: “Andrea apostolic,Nicholaih confessoris , Thome Apostoli, Mar
Fabiani et Sebastiani,Pauli, Beate Marie virginis,Matei appostoli, Gregori Pape et confessoris,
Annuntiationis Virginis Marie, Gregori martiris, Marco Evangelista, Martyrum tuorum Philipi et
Jacobi, sancte Crucis, Joannis baptiste, apostolorum Petri et Pauli, Marie Magdalene, Apolinaris
martinis, Jacobi apostolic, Laurenti Martiris, Matei Apostoli, Michaeli, Marchelli et Apulei, s.
Jobi”.
Marrë në përgjithësi, këto mesha votive ta japin përshtypjen sikur Buzuku ka dashur të
regjistrojë diku nga tri mesha për muaj. Kjo pjesë e mesharëve është edhe pjesa më e lëvizshme
në të gjithë mesharët, në të cilën secili hartues ka gëzuar të drejtën e përzgjedhjes dhe të infiltrimit
vetëm të meshave kryesore, duke mos shënuar asnjë meshë që çon në rajon kombëtar. Mirëpo, në
fund të librit, përmendet një shenjt (Jobi), i cili nuk i përket rajonit të Adriatikut Lindor. Këtë
shenjt nuk e ka asnjëri nga tekstet e konsultuar kroatë. Eshtë e çuditshme si ka arritur ky shenjtor
të infiltrohet në Mesharin e Buzukut. Edhe Mario Roku, për këtë shenjt shprehte një habi të
ngjashme. Jobi njihet mâ fort si njeri i urtë ose profet sesa si shêjt; por ai, zyrtarisht, âsht shêjt dhe
gjindet në 10 maj në Acta sanctorum. Kulti i tij nuk âsht i përhapun botënisht dhe, në qoftë se,
veçanërisht në Belgjikë, ka kapela e uratore Actat shënojnë se kjo ofice thohet në Venedik (ndoshta
gjithashtu nëBologna e Orvieto). Mos vallë ky shenjt mund të ndihmojë të zbardhen shumë
rrethana të tjera mjaft të rëndësishme për Buzukun, për të cilat janë dhënë kaq shumë hipoteza të
ndryshme dhe studimet e deri sot me, në këtë drejtim, do të ndërronin kahen e tyre. Në këtë drejtim
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më del më e besueshme bindja e Justin Rrotës dhe Engjëll Sedajt për dedikimin e Mesharit, kur
thonë se libri është hartuar për t’i ardhur në ndihmë nxënësve të Kolegjeve, përkatësisht nxënësve
të Propagandës, ose të cilit do kolegj priftërinjsh.
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Përfundimi

Në këtë studim janë shoshitur dhe janë trajtuar katër çështje problemore që dalin nga
studimet e bëra mbi Mesharin e Gjon Buzukut, të cilat, kohëpaskohe, janë shtruar nga studiuesit e
ndryshëm shqiptarë e të huaj. Po thuaj, përgjithësisht, për asnjërën nga këto çështje nuk mund të
jepen përgjigje të plota, të sakta dhe shkencërisht bindëse. Arsyet e përgjigjeve të këtilla hipotetike
janë të natyrës së mungesës së materialit faktografik arkival dhe të dhënave elementare shoqëruese
për këtë vepër dhe për autorin e saj.
Pavarësisht prej kësaj, studiuesit nuk janë dorëzuar dhe nuk janë pajtuar mestatus quo - në
e tyre, kanë ecur përpara drejt dhënies së hipotezave për ta ndihmuar zgjidhjen e mundshme të
tyre. Kështu, me përgjegjësi mund të flitet për rezultate të lakmueshme të studimeve në fushën e
gjuhësisë, të cilat janë shtrirë në të gjitha sferat e mundshme të disiplinave gjuhësore, si kulm i të
cilave meriton të përmendet studimi i thelluar i albanologut gjerman Wilfried Fiedler (Das
albanische verbsystem in der sprache des Gjon Buzuku). Përkundrazi, nuk mund të flasim për
suksese të këtilla edhe në fushën e shkencës së letërsisë dhe të sferave të saj të interesit, të teorisë
së tekstit, sidomos të estetikës së tekstit, pastaj të fushave që kanë të bëjnë me teorinë e ndër
tekstorsisë.
Studimi, si tërësi, ndahet në katër kapituj, të cilat trajtojnë probleme kryesore të
personalitetit të Gjon Buzukut dhe të veprës së tij Meshari.
(1) Një çështje më vete që shoshitet në këtë studim janë pikëpamjet që i janë dhënë
rrethanave historike që e kanë nxitur, e kanë frymëzuar dhe nën trysninë e të cilave ka vepruar
Gjon Buzuku. Nga dy pikëpamjet më të avancuara kundërshtare(Reformës luteriane dhe
Kundërreformës Kishtare), nën ndikimin e të cilave ai ka vepruar, studimet buzukjane, janë më të
pritura ta tumirin hipotezën e tretë se ai ka shfrytëzuar arritjet e të dyjave bashkë, me synim të
fundit futjen e gjuhës shqipe në jetën ekleziastike shqiptare. Kjo do të thoshte se, përkundër
faktorëve të jashtëm(Reforma dhe Kundërreforma), te ai ka qenë më i theksuar faktori i
brendshëm:gjendja kulturore e shqiptarëve të gjysmës së parë të shekullit XVI dhe nevoja e
ngritjes së shqipes në gjuhë liturgjie.
(2) Studimet buzukjane, sa i përket personalitetit jetësor të Gjon Buzukut kanë mbetur në
atë nivel nismëtar të viteve të tridhjeta të shekullit XX dhe nuk kanë sjellë ndonjë dëshmi radikale
që do të sillte ndryshime rrënjësore. Edhe më tej mbetet e pa zgjidhur çështja e shtrirjes gjeografike
të vend jetesës së familjes së tij, e vendlindjes, kohëlindjes, shkollimit, vendshërbimit dhe pozitës
së tij kishtare. Nuk është gjetur të paktën një dokument që do të dëshmonte se nga cila anë vinte
Buzuku: nga ana verilindore apo veriperëndimore gege. Dëshmitë e mbiemrit të tij të
veriperëndimit më shumë i përkasin aspektit historik dhe, si thotë Emil Lafe, në këto zona, është
zhdukur çdo gjurmë e pranisë së tij. Por, prania e tij e gjallë në zonat e verilindjes, si është shprehur
edhe profesor Idriz Ajeti, vë në dyshim shumë nga hipotezat e studiuesve. Kjo njëkohësisht
nënkupton se thellimi edhe më tej i kësaj çështjeje, në të ardhmen, do të nxirrte në dritë pikëpamje
të reja, më të avancuara dhe shkencërisht më bindëse. Rezultatet hulumtuese nga kjo pikë do të
ndihmojnë pastaj të ndriçohen edhe çështje të tjera që ndërlidhen me ndërmarrjen e tij: në ishte një
ndërmarrje personale, pa pasur ndihmën materiale dhe përkrahjen morale të askujt, apo është e
kundërta.
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Dhe, nëse pranojmë se libri është hartuar për nevojat e meshtarëve dhe të kolegjeve, atëherë
duhet të ketë pasur, të paktën përkrahjen e klerit vendës. Lloji i mesharit, dëshira për t’i ndihmuar
klerit vendës, mungesa e shpjegimit të meshës, si dhe e meshave votive javore dhe përzgjedhja
shumë e madhe e meshave votive, në pjesën e sanktoralit, të çon të pranosh se Buzuku ose nuk ka
shërbyer fare në atdhe,ose në kohën e botimit ka qëndruar përkohësisht në Itali (si mendojnë
professor çabeji, E. Sedaj, K. Ashta etj.), ose gjatë kohës së studimeve në Venedik është takuar me
dom Gjon Brunin, në kohën e mbajtjes së Fazës së Dytë të Këshillit të Trentos dhe e ka njoftuar
me idenë e ndërmarrjes së tij. Nuk mund t’i gjej shpjegim tjetër, pëfshirjes në sanktoral të Jobit,
praktikisht edhe përfundimit të librit me
meshën përkujtimore kushtuar këtij shenjtori, që konsiderohet një shenjt i Venedikut, thoshte
Roku. Kjo edhe si duket e çon botimin e librit tonë në Venedik.
(3) Një kapitull më vete, si të tretë, paraqesin çështjet që kanë të bëjnë me jetesën e librit
të Gjon Buzukut nëpër shekuj. Në këtë drejtim, rrethanat favorizuese nuk kanë sjellur ndonjë
dëshmi bindëse, qoftë për vendin e botimit (në bregunlindor apo perëndimor të Adriatikut), qoftë
për donatorin (Kisha Katolike, ndonjë fisnik shqiptar, apo botimin e ka vetë financuar Buzuku),
ose qoftë edhe për titullin e saktë(meshar, meshar – breviar - ritualit, apo doracak
liturgjik).Rrethanat analoge bindin se sa i përket leximit dhe njohjes, është e padyshimtë që
Meshari ka qenë në duart e të gjithë pasardhësve, të paktën në shekullin vijues, në të XVII deri te
Bogdani. Edhe pse janë shfaqur mendime selibri ka qenë i nxjerrë ose është tërhequr nga
përdorimi, duke u futur në indeks, e të ngjashme çka neve na duket hipotezë tepër e sforcuar.
Sepse, në qoftë se, libri është hartuar si doracak dhe i është dedikuar meshtarëve, logjikisht edhe
nuk është tërhequr nga përdorimi dhe nuk ka pasur nevojë të futet në indeks, por është përdorur
lirisht, pa paraqitur ndonjë rrezik. Kjo dëshmohet nga rrethana të tërthorta(shembulli i leksionarit
të Bernardinit dhe i anëshkrimeve), si dhe zhdukja ekopjeve nga vjetërsia. Lidhur ngushtë me këto
çështje ka qenë e pa shmangshme të mos debatohet edhe në drejtim të traditës, d.m.th. në dom
Gjon Buzuku ka ndjekur ndonjë traditë paraprake të shkrimit shqip dhe, nëse po, atëherë roli i tij
a është mbyllur vetëm brenda kufijve të firmosjes e të përvetësimit të saj dhe, si bashkautor me të,
ka bërë përpjekje të distancohet e të kufizohet prej saj apo si të tijën, t’ia përcjellë pasardhësve.
Kështu, Gjon Buzuku na del në të njëjtën kohë, edhe përvijues i traditës paraprake letrare mesjetare
shqiptare, por edhe nismëtar i një tradite të re: traditës së komunikimit të shkruar letrar në gjuhën
kombëtare. Meqë mungojnë dëshmitë e ekzistimit të një tradite më të pasur, nga kjo që njohim
(fragmentit të Ungjillit të Mateut, formulës rituale, formulës së pagëzimit, fjalorthit të fon
Harfit),në gjuhën kombëtare logjika të çon të pranosh se tradita gojore mesjetare nuk ka qenë
gjithaq e varfër, në mos shumë e pasur, atëherë domosdo ka qenë e një niveli të ngjashëm modest
që e njohin edhe letërsitë e popujve përreth, sidomos atij kroat të Dalmacisë. Mbështetur në
ekzistimin e kësaj tradite të pasur gojore shqiptare është zhvilluar pikëpamja se ai është bartës i
drejtpërdrejtë dhe përvijues i saj në kohën e re.
Çështja e burimeve të shkruara të jashtme që ka ndjekur Buzuku është njëra prej çështjeve
më të ndjeshme dhe më të ndërlikuara. është e pamundur, si thotë profesor Çabeji, të mos pranohet
pikëpamja se ka ndjekur modele të huaja, por shtrohet pyetja se deri në ç’shkallë i ka ndjekur, deri
në ç’pikë ka ecur verbërisht pas tyre dhe deri në ç’pikë është distancuar prej tyre. Në çështjen e
modeleve të huaja “të fqinjëve veriorë“ nuk ka kurrfarë gjasash që Buzuku t’i ketë ndjekur modelet
boshnjake. Në Mesharin e tij nuk gjejmë ndonjë gjurmë të na çojë në Bosnë, përveç infiltrimit të
rrethanës politike prosllave e proserbe, të cilën e ka përqafuar dhe e ka përhapur Mario Roku (me
ose pa vetëdije). Kur flasim për praninë e traditës së huaj në Mesharin e Buzukut duhet të kemi
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parasysh dhe nuk duhet ta harrojmë praninë e traditës latine (spanjole, italiane, dalmate), të cilat
janë përvijuar dhe janë bartur nga shekulli XIV e XV në XVI. Logjikisht prania shumë e madhe,
në këta shekuj, e priftërinjve shqiptarë përgjatë Dalmacisë nuk lejon të mos e pranosh përvijimin
e kësaj tradite dhe ta anashkalosh këtë traditë të dëshmuar, për hatër të një tradite të shpikur
boshnjake, ku nuk përmendet kurrë asnjë prift shqiptaras para kohës së Buzukut, as në kohën e tij
dhe as pas kohës së tij, përveç atij fare Andrije që përmendet në shekullin XIX (mos qoftë edhe ky
i trilluar). Ndoshta do të na duket e tepërt, por mua më del se Mario Roku, me tezën e tij prosllave,
sidomos proserbe imponohet në albanologji, njësoj si bashkë kohaniku i tij Alojs Schmaus në
letërsinë gojore. Dhe të dy këta autorë, nëpërmjet myslimanëve të Bosnës, të parët e të cilëve dihet
kush ishin, infiltrojnë në studimet shqiptare hipotezën e njohur të imponimit të shkollës serbe.
(4) Është lënë krejtësisht pasdore studimi i lëndës së Mesharit, i organizimit dhe i
shpërndarjes së saj në libër. Studiuesve nuk ua ka tërhequr gjithaq vëmendjen përafrimi i lëndës
së tij me libra të ngjashëm të letërsisë kishtare (të asaj mesjetare dhe më pas) te popujt e tjerë dhe
në gjuhët e tyre. Kjo çështje përbën njërën ndër nyjat më të rëndësishme për ndriçimin e
personalitetit autorial krijues të autorit të librit të parë shqip Gjon Buzukut. Profesor Çabeji bëri
hulumtime të përafrimit me mesharët latinë dhe italianë, kurse profesor Martin Camaj me ata
kroatë. Kjo më nxiti t’i hyj konfrontimit të tyre me një numër më të madh librash liturgjikë
kroatë(në dorëshkrim dhe të botuar) të rajonit të Bregdetit Adriatik që ishin në përdorim gjatë
shekujve XIV, XV dhe XVI.
Studimet shqiptare, që nga fillimi qenë orientuar gabimisht duke kërkuar me këmbëngulje
tekstin model prej të cilit ka gjasa të jetë mbështetur Buzuku nëpër kthimin e tij të materialit biblik,
por këto lloje studimesh, u treguan të pasuksesshme, sepse dom Gjon Buzuku nuk përktheu vetëm
nga një libër dhe nuk ndoqi vetëm një model të caktuar. Ai lëndën themelore biblike (lutësore,
katekizmike, sanktorale) e përzgjodhi nga disa libra e përktheu në gjuhën shqipe dhe e përmblodhi
brenda një tërësie të vetme të veçantë. e këtij lloji që hartoheshin përgjatë Mesjetës, në kohën e tij
dhe që hartohen edhe sot për qëllime praktike mësimore të përhapjes dhe të propagandimit të
besimit të krishterë katolik. Praktika kishtare e hartimit të librave të këtij lloji,
mesharin tonë, nuk e ndërlidh me asnjë lloj të ngjashëm, ndaj nuk mbetet ndonjë mundësi tjetër,
përveç se të pranohet konsiderata e përzgjedhjes dhe bashkimit të tri llojeve të përmendura libreske
brenda një tërësie të vetme të veprave liturgjike mesjetare.
Në këtë mënyrë shpjegohet edhe çështja pse ai zgjodhi rrugën e mesharëve të përzier dhe
jo atë të mesharëve të pastër. Njëkohësisht, në këtë mënyrë i shpjegojmë edhe shmangiet dhe afritë
e Mesharit të Buzukut me mesharët latinë, spanjollë, italianë, kroatë, pra edhe me Mesharin
Romak, si të kohës, ashtu edhe të sotmin.
Rrjedhimisht edhe dom Gjon Buzuku na del autor i pavarur dhe themelues i kësaj tradite
në kulturën kombëtare shqiptare. Në nënkapitujt “Lënda e Mesharit të Buzukut” dhe “Pjesët
përbërëse të Mesharit të Buzukut” vërtetohet se lënda e tij është përzgjedhje dhe përmbledhje e tri
llojeve të veçanta të veprave libreske liturgjike (lutësore, katekizmike – sakramentale dhe
meshore). Si pasojë u imponua përfundimi më i logjikshëm se Buzuku ka krijuar modelin e
mesharit shqip, të pavarur dhe autonom dhe ai është hartuesi i parë i një manuali mësimor –
edukativ, pra i një libri shkollor për nevojat e kalitjes së meshtarëve – si do të thoshte Justin Rrota.
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