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VII. Vincenzo Basile SJ

“Diftova mjaft dashtniin qi kam per 
juu; tash ju perket me pergjegj mue.”

Fjalë hyrëse

Vinçenc Bazile

Zef Ign. Gualiata
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damnatio memoriae shpëlarje e trurit

tranzicion kulturor shqiptar

  

Rruga e Parajsës. Kallëzuar të krishterëve të 
Arbërisë prej At Vinçenc Baziles të Shoqërisë 
së Jezusit

ballore.

20 Të dyja këto faza i përjetojmë qartë në dy botimet e këtij fjalori: a) i pari (ASHRSH, Tiranë 

1985) si pjesë përbërëse e procesit të shpëlarjes së trurit; ndërsa b) i dyti (ASHSH, Tiranë 

2008/9) si pjellë e suksesit të atij procesi. (hollësisht Demiraj 2016a/b) Lidhur me atributet 

që i vesh vetes redaktori përgjegjës i FESH 2008/9, lexuesi mund të konsultojë vetë laudation 

e tij në këtë fjalor (bl. II, f. 1448v.: Lafe, Emil: 40 rreshta).
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 mbi Vincenzo Basile-n

Annali siculi

   

21 Falënderoj me këtë rast mikun dhe kolegun tim Joachim Matzinger që më vuri në dispozicion 

një kopje të skanuar të këtij punimi.
22 Khs. ndër të tjera: <http://www.metesiculiana.org/2013/08/basile-vincenzo-1811-1882.

html>
23 Ndër të tjera: Annali siculi, bl. IV 35.
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24 Hollësisht Murzaku 2006 67vv.; 108vv.; Peters 2007 51v. Për riardhjen e Urdhrit Jezuit në 

Shkodër në vitin 1856, shih së fundi Peters 2007 53.
25 Annali siculi, bl. IV, f. 224 (§ 106).
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Vepra në sfondin e saj kulturor-historik
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.

nn

U bãft vulnesa Tinzot

nn

n

26

botime (tashmë të rralla) kroatisht të autorit. 
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Mennoni nn

Protektorat i Kultit 

27 Shih së fundi për këtë çështje me letërsinë shkencore përkatëse në Demiraj 2012 3vv. 
28 Kërkimet tona lidhur me një ribotim të mëparshëm të kësaj vepre, sikurse në rastin e 

doktrinës së Guagliata-s (Romë 1856 – bot. i dytë) nuk kanë pasur sukses. 
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nihil obstat

nihil obstat 

 

 

29 E theksojmë këtë fakt, meqë emërtimi <Alunno S. C. de Propaganda Fide> përdorej atëbotë 

në kolegjet që ndodheshin në varësi të Kongregacionit të Shenjtë të Propaganda Fide-s.   
30 Archivio del Collegio Urbano, Sec. VI, Dosja 1/3, fol. 27-35. Emrat e censorëve tanë janë 
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regjistruar në fol. 34 me këto të dhëna personale: Nr. 83 Galata, Marcus (= shq. Mark 

Gallata): Dioq. e Lezhës; riti latin; lindur më. 15 maj 1810; regjistrimi në kolegj më 17 mars 

1836; betimi më 2 shkurt 1841, largimi nga kolegji më 8 qershor 1846 si misionar në atdhe; 

dhe Nr. 91 Radovani, Augustinus (shq. Agustin Radovani): Dioqeza e Shkodrës, riti latin; 

lindur më. 15 shkurt 1819; regjistrimi në kolegj më 9 shkurt 1836; betimi më 2 shkurt 1841, 

largimi nga kolegji më 22 prill 1847 si misionar në atdhe. 
31 Që teksti është përfunduar, përkatësisht përgatitur për shtyp si i tillë, këtë përfundim e 

nxjerrim tërthorazi nga një përllogaritje e thjeshtë e të dhënave kohore që jep vetë autori në 

tekst, kur përshkruan kultin e Zojës së Shkodrës. Shih shën. 16. 
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Përshkrimi, përmbajtja dhe struktura e tekstit 

32

në shtypshkronjë.  
33 Këto sidomos në ilustrimet e parashikuara në kreun e fundit “Udha Kryqs” (1845 129 vv.) 

që pasqyrojnë stacionet e pasioneve të Krishtit.



40

Feja Shpresa të Dashurit
Pendesa Premtimi Falënderimi Zonjës së Shenjtë 

Engjëllit të Tinëzot
Rruzarja

Ati Ynë Falemi Mri Lumni Atit

Shëlbimi i 
Shpirtit Mëkati mortor Morti
Gjyqi i fundit Ferri Parajsa

Zonjën e Shkodrës
 

n Kurora 
në nder Udha e Kryqit

 

n

nihil obstat 
Imprimatur
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ad hoc

n m

d mm 
b

op. cit. 
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që qorrave  qoftë qajnë qysh qejf

gjithë gjegji përgjigj rrugë

popullit sjell shtyllë  
qëlloj qiell i cili

rrugë, parajsë ferri

n

n

duar

të shuarit ju
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Epilog: Zoja e Shkodrës në pendën e Basile-s

Mennim per t‘ shtunen
Zoja e Shkodres

n

n

n

nej menn

nn

n

n

Genazzano
n

metni 

n

Ah
ah

t’ pushojn mkatet e une kam per me njit prap

n
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34 Për pronësinë e këtij miti historik në bashkësinë katolike shqiptare dëshmon pas gjase 

‘pozitivisht’  asociacioni kausal – si transformim ‘faktikisht i pavërtetë’ – në mendësinë e 

mëvonshme popullore, i bashkëlidhur me vdekjen e Skënderbeut (Lezhë: 17.01.1468), e cila 

sikurse edhe me dorëzimin e qytetit/kalasë së Shkodrës trupave osmane, që ndodhi vite më 

pas (25.04.1479).  
35 Duke u orientuar në këtë mot bashkë me ndërhyrjen e autorit se: /tash kan shkuem treqin e 

edhe vitin 1845, si vit i hartimit, përkatësisht i redaktimit përfundimtar të tekstit prej pendës 

së autorit. Shih shën. 12.
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Zoja e Këshillit të Mirë
Madona del Buon Consiglio Mother of Good Council
vom Guten Rat Madre del Buen Consejo Mãe do Bom Conselho 

Pajtorja e Shqipërisë.  

Pajtore 
e Shqipërisë

 tranzicioni kulturor

36 Hollësisht Kamsi 1997.
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Faksimile nga vepra: Zoja e Shkodrës (f. 52-56)
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