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юџёѕѦљȱђњіџюї
ȱºȱºȱȱºȱȱȱȱǻŗŝŚŚȱǵǼ
Në këtë trajtë të standardizuar titullojmë studimin tonë, duke
ºȱºȱȱȱºȱȱºȱºȱȱǀΏȱ
ȱȱȱȱΒǁǰȱºȱȱȱººȱȱȱ
letrar të arealit kulturor të Veriut. Ky tekst, në fakt, është bërë i njohur
ngamot për lexuesit specialistë, qysh në vitin 1958, kur studiuesi
Kolë Kamsi përpos kumtit fatlum mëngoi me përshkruar rrethanat
e përftimit të tij, madje edhe me përcjellë në debatin albanologjik një
ȱȱºȱȱȱȱęȱººȱǻ ȱ
1958 210vv.)1 Fat të pafat përjetuan në të kundërtën shënimet dhe
tejshkrimi pas gjase i mëhershëm i Gjush Sheldisë (1957-58 66v.) që
erdhën e iu bënë të njohura rretheve letrare-intelektuale thuajse gjashtë
dekada më pas.2 Pavarësi në hetim mëton edhe Nevila Nika (2001 132v.,
222 vv.),3 e cila e përshkruan këtë tekst nga perspektiva e historianes së
ǰȱººȱºȱº£ȱęȱººȱºȱºȱ
Shuteriqit (2005 266v.)4 dhe Tomor Osmanit (2008 99vv.)5 plotësojnë
më së miri rrethin e atyre studiuesve që janë marrë drejtpërdrejt ase
tërthorazi me këtë tekst deri sot.
Përmblodhëm kështu që në hyrje të punimit tonë historikun e
zbulimit të tekstit dhe aradhën e atyre studiuesve që janë marrë
ndërkohë me të. Dëshira jonë për t’iu bashkuar këtij rrethi studiuesish
ȱºȱººȱºȱºȱºȱºȱȱ£ºȱȱºęºȱęȱºȱǰȱ
meqë rezulton si i vetmi tekst në arealin kulturor të Veriut, i cili nuk
1 .ROs.DPVL1MsGRNXPHQWJMXKsVRUVKTLSGKHGLVDYMHUVKDHPDWHULDOHJMXKsVRUHWsNRORQLYH
DUEsUHVKHWs.DODEULVsHWs%DVLOLNDWsVQs%86+766+6+>@YY
2 0DWHULDOLPEHWXUQsGRUsVKNULPSUHMWLMSRUTsXSsUJDWLWGKHERWXDQs6KNRGsUQJD.ROHF
dHID PH WLWXOO ³.U\HLSHVKNYLD PHWURSROLWDQH H 6KNRGUsV H GLRTH]DW VXIUDJDQH 6KsQLPH
KLVWRULNH´9LWLLERWLPLW±LGKsQsQsEDOOLQs±sVKWs¿NWLYGKHNDWsEsMsSDVJMDVH
PHSHULXGKsQHKDUWLPLWWsWLMQJDDXWRULLFLOLVLoUH]XOWRQHGKHQJDSDUDWKsQLDHGLNXUVKPH
H,SHVKNYLW(UQHVW0dRED GWSULOO ³SDWPLUsVLQsPHLDGKXUXH.OHULWNDWROLN
VKTLSWDU´ I 
3 1HYLOD1LND'LRTH]DH6KNRGUsVJMDWsVKHN;9,,,VLSDVGRUsVKNULPHYHDUNLYRUH6KNRGsU

4 'KLPLWsU6KXWHULTL7HNVWHWVKTLSHGKHVKNULPLLVKTLSHVQsYLWHW7LUDQs21s
NsWsVKNULP6KXWHULTLIDOsQGHURQVKSUHKLPLVKW:LOO\.DPVLQSsUNRQVXOWsQH]KYLOOXDUPs
SDUsPHWs
57RPRU2VPDQL8GKDHVKNURQMDYHVKTLSH+LVWRULHDOIDEHWLW7LUDQs2



u është nënshtruar ende parametrave të sotëm metodikë në punën
ęȱȱȱȱȱǯȱºȱ£ºȱȱºȱȱºȱ
mundëson edhe saktësimin e vendit të tij në historinë e kulturës së
shkrimit shqip, ndërkohë që njohja dhe hetimi i materialit burimor në
fondet e Arkivit Qendror të Shtetit (AQSH)6 na lejon tash të pjesëmarrim
në mënyrë aktive në debat, sa i përket kohës së hartimit e në bashkëlidhje me të edhe të autorësisë së tekstit. Janë këto dy hallka themelore
në vetë historinë e tekstit, për të cilat – edhe pse studiuesit janë thuajse
ºȱȱȮȱȱȱȱºȱºȱȱººȱººȱĦȱȱǯȱ
ŗǯȱȱ
ŗǯŗȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱ
Kolë Kamsi mjaftohet në shënimet e tij hyrëse (1958 210) të kumtojë
vendndodhjen e tekstit atëbotë në arkivin e Ipeshkvisë së Shkodrës, i
cili rrugëtoi për arsye tashmë të njohura drejt AQSH-së, ku gjithsesi
ruhet e mirëmbahet sot e gjithë ditën në kushte optimale. Teksti
vetë është i përfshirë si i tillë në bleun e dytë – por të vetëm – të të
ashtuquajturit “regjistër” i zyrës famullitare të Tophanës me signaturë:
A.Q.SH. i R.SH. F.132/a, V.1744, D.1.
Mungesa e bleut të parë si edhe e faqes apo faqeve të para të këtij bleu
të dytë i vështirësojnë saktësimet e nevojshme në përshkrimin të tij.7
Materialet e përfshira në të përforcojnë gjithsesi një përshtypje të parë
se kemi të bëjmë me një lloj almanaku shkrimesh nga më të ndryshmet,
të cilat janë hedhur në letër nga duar po aq të ndryshme përgjatë një
periudhe bukur të gjatë: vitet 1744/45 – 1831. Një farë sistematike në
ȱ£ęºȱȱȱȱºȱºȱºȱȱºȱººȱ
tematikave të shkrimeve përkatëse. Kështu p.sh. në një pjesë të parë
(fol. 1 – 25) janë përfshirë kryesisht kopje pjesësh relacioni të ndonjë
vizite apostolike, kopje aktesh ose dekretesh sinodale, sikurse edhe
kopje letërkëmbimi e referencash të ndryshme. Pas një hapësire bosh
ȱȱŝŖȱȱºȱȱȱºȱºęºȱº£ǰȱ
krezmimesh dhe martesash për besimtarët e asaj dioqeze.
Teksti ynë është përfshirë bash në pjesën e parë të “regjistrit”, duke
6 'sVKLURMW¶XVKSUHKNsWXIDOsQGHULPHWHUDVWLWG\GUHMWRUsYHWs$46+Vs1HYLOD1LNDGKH
*MHW1GRMWsFLOsWSDWsQPLUsVLQsWsPsYLQLQVHFLOLQsGLVSR]LFLRQWsJMLWKsPDWHULDOLQDUNLYRU
SsUNDWsV
7 6Lo SRKRQ HGKH 1HYLOD 1LND ³5HJMLVWUDW >QGsU WD HGKH UHJMLVWUL Qs IMDOs ± %'@ MDQs Ws
OLGKXUDUHODWLYLVKWPLUs.DSDNsWMDQsSUHMOsNXUHERMsNDIHGKHQMsNRKsVLVKWHGKHPHNDSDN
NDUWRQLWsEUHQGVKsP/HWUDHSsUGRUXUsVKWsPMDIWHPLUs>@%RMDHVKNULPLWJMLWKDVKWXH
SsUGRUXUNDTHQsHQMsFLOsVLHVKXPsWsPLUs3sUGRUXUPsWHSsUVHYMHWPsSDUsDMRL
NDUH]LVWXDUNRKsV>@´ vep. cit. I 0XQGWsVKWRMPsJMLWKDVKWXVHIRUPDWLLOHWUsVJs]RQ
SsUPDVDWFP[FP
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ęȱ ºȱ ǯȱ ŗŗȱ ǻƽȱ ǯȱ ŝǼǰȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ǯȱ ºȱ ȱ Ȯȱ ºȱ
mes të f. 12 (= fol. 7v) – ndjek menjëherë edhe varianti shqip, i cili
përfundon në gjysmën e sipërme të f. 14 (= fol. 8v). Do shtuar këtu
se variantit italisht [= var. A] i paraprin një ekstrakt prej relacionit të
zgjeruar të vizitës apostolike që zhvilloi në gjysmën e dytë të vitit 1702
në Provincën Kishtare të Arbënit si edhe në Arqipeshkvinë e Shkupit
arqipeshkvi i Tivarit, Imz. Vinçenc Zmajeviq (= <Vincenz Zmaieuich>),8
ndërsa variantin shqip [= var. B1] e pasojnë menjëherë në vazhdim
(fol. 8v) aktet italisht të sinodit të vitit 1704 që thirri atëbotë në Beltojë
ipeshkvi i Shkodrës Imz. Ndue Babi (= <Antonio Babbi>).9 Lidhur me
historinë e tekstit tonë vlen të shënojmë paraprakisht që këto tri tekste
janë shkruar nga e njëjta dorë dhe që si i pari ashtu edhe i treti janë
pa dyshim kopjime materialesh burimore, ndër të cilët i pari mund të
ęȱºȱȱȱºǰȱºȱºȱºȱȱºȱȱºȱȱȱ
Arkivit Historik të Propaganda Fide-s në Romë.10
Le të shtojmë këtu edhe një detaj të fundit, por më se të rëndësishëm
ȱºȱȱȱȱȱȱºȱ£ºȱȱȱęǯȱ4ºȱ
Ħȱºȱºȱȱºȱ¢ºȱºȱȱȱǽƽȱǯȱŘǾǰȱȱȱºȱ
ºȱȱ¢ºȱºȱȱȱȱºȱºȱĚȱºȱ³ºǰȱȱȱȱ
gjashtësh, por e dëmtuar shumë në fund, e cila i është bashkëlidhur
regjistrit me kapëse metalike në fol. nr. 8, ku është shkruar var. B1.
ŗǯŘȱºȱȱ£ȱ
Vetë titujt e tekstit në variantin italisht: <I Scommunicati nel
Giovedi Santo> (= Të shkishëruarit të Enjten e Shenjtë) dhe atë shqip:
ǀΏȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Βǁȱ ǻǯȱ ŗǼǰȱ ȱ
pse nuk përkojnë plotësisht me njëri-tjetrin, na qartësojnë deri diku
ȱȱºȱȱǯȱºȱĦºȱºȱºȱºȱººȱ
mallkimet që i lejohej dhe duhej të bënte ipeshkvi gjatë kremës së
Pashkëve, bash të Enjten e Madhe, një ditë para të Premtes së Zezë, që
përkujton Kryqëzimin e Krishtit. Këtë të drejtë e gëzonte atëbotë vetëm
8 %sKHWIMDOsNsWXSsUUHODFLRQLQHJMDWsWsYL]LWsVVsWLMDSRVWROLNHTsLSDUDSULXPEDMWMHVVs
.RQFLOLW3URYLQFLDORVH.XYHQGLW Ws3DUs Ws$UEsQLWQs0sUTLQMsPsMDQDU'RNXPHQWL
RULJMLQDO L GHSR]LWXDU Qs$UNLYLQ +LVWRULN Ws 3URSDJDQGD )LGHV $3) 6& $OEDQLD  IRO
YY  sVKWs ERWXDU L SORWs SUHM 3HWHU %DUWOLW 4XHOOHQ XQG 0DWHULDOLHQ ]XU DOEDQLVFKHQ
*HVFKLFKWHLPXQG-DKUKXQGHUW%G,,0QFKHQI
9 ,SHVKNsY L 6KNRGUsV JMDWs YLWHYH  ±  GKH SMHVsPDUUsV Qs .XYHQGLQ H $UEsQLW
 6KLKPsKROOsVLVKW)DUODWL' &ROHWL-,OO\ULFXP6DFUXPW9,,9HQHGLJ
IYY
10(WLOOssVKWsSVKHGKHNRSMDHQMsOHWUHUHIHUHQFsHDUTLSHVKNYLWWs6KNXSLW,P]*MRQ3
1LNROOs.D]D]LW GKMHWRU GsUJXDU.RQJUHJDWsVVs6KHQMWs 6&6HUYLD,IRO SsU
SUDQLPLQHQLSLWWs]sYHQGsVNRQVXOOLWWs5HSXEOLNsVVs9HQHGLNXWQs6KNRGsUQsQMsULQQGsU
NROHJMHWLOLULNHQs,WDOL6KLK1HYLOD1LNDvep. cit.3sUYDULDQWLQRULJMLQDOVKLK%DUGK\O
'HPLUDM-HWDGKHWUDVKsJLPLDH*MRQ31LNROOs.D]D]LW6KNRGsUYY
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ipeshkvi dhe vetëm atë ditë për të dënuar sipas rastit besimtarë ose
klerikë që kishin kryer abuzime dhe shkelje të jashtëligjshme, përkatësisht për syresh që binin në kundërshtim të hapur me të drejtën
kanonike kristiane dhe me nomet e Kishës Katolike-Romake.
Siç do ta shohim më poshtë (§§ 2.1.1/2 dhe 3), i gjithë teksti numëron
si raste ekstreme vjedhjet e plaçkitjet e shtëpive dhe kishave, shitjen e
pasurisë të tundshme të kishës, dhunën ndaj klerit dhe rishtarëve në
shkollat katolike, martesat e përziera, rrëmbimet e femrave, mbajtjen
në shtëpi të grave shemra (konkubina), skllavërinë, martesat me
provë, magjitë dhe dështimet e vetëdijshme të barrës, prishjen e lidhjes
martesore në kishë dhe rimartesën, mosbindjen ndaj vendimeve që merr
ipeshkvi, përkatësisht kallëzimin e tij në organet gjyqësore të pushtetit
lokal etj.11 Teksti përmbyllet në fund me një urdhëresë që u drejtohet
klerikëve me mos mbajtur kurrsesi meshë natën e Kërshëndellave,
madje as të mos rrëfejnë natën e pa zbardhur mirë dita.
Një përqasje sado e përciptë e var. A me var. B1 lejon të saktësojmë
ºȱ ºȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ ºȱ ³ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ĦººĦºȱ ǻad verbum) të njërit variant ndaj tjetrit, se sa më fort
me kompilime paralele italisht dhe shqip të atyre rasteve ekstreme
që parashikohen të fshikullohen prej ipeshkvit me shkishërim. Këtë
rrethanë e vërejmë jo vetëm në përqasjen e titujve, por edhe në mënyrën
e paraqitjes së shkeljeve, të cilat në var. B1 formulohen rregullisht me
Ħȱºȱȱǰȱººȱºȱºȱǯȱȱºȱºȱȱºȱ
në italisht, përkatësisht duke cituar vetëm emërtimet përkatëse. Dallime
kemi gjithashtu edhe në numërimin e rasteve të shkeljeve, meqë var. A
me 21 syresh në numër i vihen përballë 19 (+ 1 e panumëruar) në var. B1.
ȱȱǯȱŗȱȱŘȱęȱºȱȱȱȱºȱ£ºȱ
ęȱºȱȱǻȗȱŘǯŗǯŘǼǯȱ ǰȱȱȱȱȱºȱºȱ
lidhur me rrethanat e përftimit të var. B2,12 nuk hasim aspak vështirësi
për të përsiatur bindshëm që ky variant është një kopjim deri diku i
kujdesshëm i var. B1, duke mënjanuar për çdo rast edhe ato prishje apo
ndreqje që janë ndërmarrë në var. B1.
ŗǯřȱ ȱȱºȱȱȱ
ȱȱºȱººȱȱǯȱȱȱŗȱºȱȱºȱĦºȱȱȱ
dokumentesh të mëhershme origjinale sot për sot të panjohura? Këtë
pyetje e hedhim si të tillë për herë të parë në debat, duke dashur të
111MsSsUSMHNMHWsSDUsSsUVLVWHPDWL]LPLQHNsW\UHDEX]LPHYHHQGHVKLPWs1HYLOD1LNDvep.
cit. Y
125UHWKDQDWHSsUIWLPLWWsNsWLMYDULDQWLPEHWHQWsHUUsWDSDVLQXNQGHVKLPNXUUIDUsVKsQLPHVK
DUNLYRUHQsGRVMHQQsIMDOs1GsUVWXGLXHVLWTsMDQsPDUUsGHULVRWPHKHWLPLQHYDULDQWLW
VKTLSsVKWsYHWsP1HYLOD1LND vep. cit. I TsSsUPHQGHN]LVWHQFsQHG\YDULDQWHYHQs
JMXKsQVKTLSH VKLKPsSRVKWs 
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shtrojmë për diskutim kronologjinë e tekstit burimor së bashku edhe
autorësinë e tij. Sigurisht që edhe në këtë rast nuk duam të vëmë aspak
në dyshim, përkundrazi i mëshojmë edhe më fort rrethanës që hedhja
e tyre në regjistër i takon bash periudhës së viteve 1744/45.13 Të nxitur
nga kjo rrethanë, studiuesit pranojnë sot përgjithësisht si të mirëqenë
një bashkëlidhje të ndërvarur (= kauzale) midis shkrimit të varianteve
në regjistër, përmbajtjes së tekstit shqip me ato drejta që gëzonte
ipeshkvi si edhe faktit që atëbotë Ipeshkvia e Shkodrës kishte bari të
vet, Imz. Pal Pema Kampsin (= <Paolo Pema Campsi>), të cilit – për
rrjedhojë – nuk mungojnë t’i veshin edhe autorësinë e vetë tekstit.14
Njohja nga afër me materialin burimor që ofron ky regjistër si edhe
me vendin e tekstit tonë në të na lejon gjithsesi të përsiasim paraprakisht
si zgjidhje qoftë edhe alternative praninë e një teksti burimor të
mëhershëm, i cili mund dhe duhet të jetë kopjuar në regjistër bash në
vitin 1744, sikurse edhe tekstet e tjera që e rrethojnë, siç është p.sh. rasti
me ato pjesë nga relacioni i vizitës apostolike të Imz. Vinçenc Zmajeviqit
(1702)15 që i paraprijnë, përkatësisht me dokumentin pasues që përcjell
vendimet e sinodit dioqezan të Beltojës (13 mars 1704), të hartuara
mirë e bukur nga Imz. Ndue Babi (= <Mons. Antonio Babbi>). Shkeljet
e rënda ndaj nomeve të fesë katolike-romake së bashku me raste të tjera
abuzive që shqyrtohen në atë sinod, ku saktësohet njëherazi edhe roli
vendimmarrës vetëm i ipeshkvit në dënimin e mëkatarëve, përkatësisht
çlirimin e tyre ndaj mëkateve (nëpërmjet dhurimit të Sakramentit të
Pendesës),16 vërejmë se përputhen plotësisht me “Mallkimet e Ipeshkvit
të Enjten e Madhe” para Pashkëve në të dyja variantet e tekstit tonë.
Këto rrethana e tumirin bindshëm zgjidhjen alternative që i ofrojmë
tash debatit intelektual-albanologjik, duke mëtuar kështu me të drejtë
që teksti ynë duhet të jetë hedhur në letër së pari aty rreth viteve 17031704, duke pasur si i tillë për autor Imz. Ndue Babin dora vetë.17
131sNsWsSsUIXQGLPYMHQHGKH1HYLOD1LND  SDVLNDPDUUsQsDQDOL]sHGKHERMsQH
SsUGRUXUQsGRNXPHQW
14.KV..DPVLQ*M6KHOGLQs'K6KXWHULTLQH72VPDQLQQsYHQGHWHFLWXDUD IXVQ 
Ts NDQs ¿NVXDU SsUIXQGLPLVKW YLWLQ  VL NRKs H KDUWLPLW Ws WHNVWLW GKH PH DXWRU ,P]
3DO3HPD.DP S VLQQGsUNRKsTs1HYLOD1LND vep. cit.Y NXPWRQYLWLQSDEsUs
LQWHUSUHWLPLQHQHYRMVKsPGKHSDSsUVLDWXUDXWRUsVLQsHWLM
156LSDV3HWHU%DUWOLW vep. cit. ,; N\UHODFLRQsVKWsKDUWXDUQsJM\VPsQHG\WsWsYLWLW
169HQGLPHWHNsWLMVLQRGLQXNPXQGWsYsVKWURKHQMDVKWsPDVDYHSDUDSUDNHTsXQGsUPRUsQQMs
YLWPsSDUsQs.XYHQGLQH$UEsQLW 0sUTLQMsMDQDU 6KLKPsKROOsVLVKWQs%DUGK\O
'HPLUDM.RQFLOL3URYLQFLDOLR.XYHQGLL$UEsQLW 5RPDH 6KNRGsUIYY
17/LGKXUPHNsWsosVKWMHLQWHUHVWsYHoDQWsQsDNWHWVLQRGDOH¿WRQVLGRPRVKHWLPLLNUHXW³'HOOD
&RQIHVVLRQH´  VKT ³0EL UUs¿PLQ´ ± I   NX ,P] 1GXH %DEL VDNWsVRQ Ws GUHMWDW H
IDPXOOLWDUsYHOLGKXUPHGKsQLHQH6DNUDPHQWLWWs3HQGHVsVSDVUUs¿PLWWsPsNDWHYHWsIDOVKPH
 YHQLDOH  QGsUNRKs Ts DW\UH QXN X OHMRKHW DVSDN IDOMD H PsNDWHYH PRUWRUH  Ws UsQGD 
SsU Ws FLODW GR NsUNXDU OHMH YHWsP SUHM WLM .sVKWX VLSDV WLM /L FDVL ULVHUYDWL i QRL VRQR
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Nuk mund të mos shtojmë me këtë rast si argument shtesë në të mirë
të kësaj teze edhe burimet më se të sigurta arkivore, të cilat i mësojmë
ȱºȱºȱȱºȱęȱ º£ȱ ȱȱȱȱ
ºȱĦȱºȱºȱºȱȱȱȱȬǰȱȱȱȱ
ȃºȱºȱǰȱȱĦȱǰȱȱȱȱºȱºȱ
Anton Babit, që iu paraqitën për botim Kongregatës e që nuk u botuan
kurrë.”18
Řǯȱȱȱȱęȱȱȱȱȱ
Përshkrimi i sfondit historik e social-kulturor, në të cilin dhe për
të cilin ishte destinuar teksti si edhe shestimi i përsiatjeve të reja, që
kanë të bëjnë me datimin dhe autorësinë e tij, mbulojnë vetëm një pjesë
ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºǯȱ ȱ ęȱ ȱ ǰȱ ºȱ ȱ ȱ Ȃȱ
përkushtohemi në këtë rubrikë, përbën hallkën kryesore të këtij qëllimi.
Përmbushja e tij parakupton, ndër të tjera, parashtrimin dhe zgjidhjen
e disa çështjeve që kanë të bëjnë me zbërthimin e kodit alfabetik dhe
ȱȱȱęȱȱęǰȱºȱ£ȱºȱǯȱȱ
paraprake dhe rezultative e hulumtimit të këtyre çështjeve shpresojmë
që të lehtësojë leximin dhe njohjen e tij. Kështu, më poshtë lexuesi mund
ºȱººȱęȱȱȱºȱǯȱȱȱººȱȱ
O¶LQIUDVFULWWLGDOOLTXDOLQRQSRVVRQRJOL3DURFKLDVVROYHUHOLSHQLWHQWLVHQ]DODQRVWUDHVSUHVVD
OLFHQ]D/LSHUFXVVRULGH¶FKLHULFL3DUHQWLHTXHOOL>FKH±%'@GDQQRDMXWRFRQVLJOLRH
IDYRUHHJO¶$SRVWDWL*OL6LPRQLDFLHWDQFRUDOLORURIDXRUHXROL&KLFRPPHWWHKRPLFLGLR
XRORQWDULRHWDQFRO¶DERUWRXRORQWDULR*OLPDOH¿FLDWRULHWLQFDQWDWRUL*OL5DWWRULGHOOH
'RQQH*O¶,QFHQGLDULM&KLURPSHJOL7HVWDP>HQ@WL/D6RGRPLDHWLDPFRQOHIHPLQHH
%HVWLDOLWj/DFRQVDQJXLQLWj¿QRDO°JUDGRHODFRSXODFDUQDOHFRQOD&RJQDWD6SLULWXDOH
 /¶XVXUSDUH OL EHQL GHOOH &KLHVH! GXNH YD]KGXDU Ps WHM 8QDYROWD O¶DQQR FLRq QHOOD
3DVTXDGL5HVXUUH]LRQHFRQFHGLDPRIDFROWjDOOL3DURFKLG¶DVVROXHUHOL3HQLWHQWLGDOOLPDOH¿FLM
HWLQFDQWLGDJO¶,QFHQGLMGDOOD6RGRPLDH%HVWLDOLWjGDOOD&RQVDJXLQLWjH&RSXODFDUQDOHFRQ
OD&RJQDWD6SLULWXDOH! I /ORMHWGKHUDGKLWMDHPsNDWsYHPRUWRUHSsUNDWsVLVKWSURFHGXUD
QGDM PsNDWDUsYH SsUNDWsV JMDWs NUHPsV Vs 3DVKNsYH EDVKNsOLGKHQ OLUVKsP Qs EUHQGL GKH
IRUPsPHWHNVWLQ VLGRPRVPHYDU$ UUHWKDQDNsWRTsHWXPLULQELQGVKsPWH]sQWRQsPEL
NURQRORJMLQsHSsUDIsUWGKHDXWRUsVLQsHWHNVWLW
186KLK *s]LP *XUJD ERW  ÈW )UDQFHVFR 0DULD GD /HFFH 'LWWLRQDULR 'LWWRQDULR ,WDOLDQR
$OEDQHVH  6KNRGsUI.ROHJXGKHPLNXLP*s]LP*XUJDSDWLJMLWKDVKWX
PLUsVLQsWsPsYHUsNRKsWHIXQGLWQsGLVSR]LFLRQHGKHNRSMHQ  HQMsWHNVWLSURWRNROODU
RULJMLQDO Ws .RPLVLRQLW YHQGLPPDUUsV Qs LQVWDQFsQ H ODUWs Ws .RQJUHJDFLRQLW Ws 6KHQMWs Ws
3URSDJDQGD )LGHV $FWD 6DFUDH &RQJUHJDWLRQLV  YRO  II Y >PEOHGKMD H GW@ 
$XJXVWL NXWKXKHWVKSUHKLPLVKWTs1GXH%DELNLVKWHEsUsWsQMsMWsQNsUNHVsQsYLWLQ
SRUTs.DUGLQDO%DUEHULQLLQJDUNXDUQJDN\NRPLVLRQPHGKsQsJM\NLPLQSsUIXQGLPWDU
QXNGKDSsOTLPLQSsUERWLP³0RQV%DEEL9HVFRYRGL6FXWWDULFRQPHPRULDOHSUHVHQWDWRGDO
VXR$JHQWHWRUQDGLQXRYRDVXSSOLFDUHO¶((993ULPRGLXQOXRJRLQTXDOFKHFROOHJLR
>@VHFRQGR'HOOD6WDPSDGHOOD'RWWULQD&KULVWLDQDHOHWDQLHGHOOD%HDWD9HUJLQHGDHVVR
WUDGRWWHGDO/DWLQRLQ/LQJXD$OEDQHVHSHUEHQH¿FLRGLTXHL3RSROL'LFKHLOPHGHVLPR
RUDWRUH 2UDH KDDOWUHYROWHIDWWRLVWDQ]DQHOHIULPHVVDDOO¶(PPR%DUEHULQLPDSHU
TXDQWRDVVHULVFHORVWDPSDWRUHO¶RSHUDQRQIVWLPDWDDSURSRVLWRSHUHVVHUVWDPSDWD>@$G
2XV $UELWULR(PPL%DUEHULQL´
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tij paralelisht në dy kollona: var. B1 (majtas) dhe B2 (djathtas), të cilat
pasohen nga komentarët përkatës për çështje të ndryshme të karakterit
ęǰȱºȱȱǯȱ ȱºȱ³ȱȱȱȱ
lexuesi mund të marrë pjesë aktive në diskutim, duke bërë përqasjet e
rastit me edicionin e tij kritik së bashku me variantin italisht dhe me
faksimilet që shoqërojnë si shtojcë këtë studim.
2.1 Riprodhimet diplomatike të tekstit italisht dhe shqip
ŘǯŗǯŗȱȱȱȱȱȱǻǯȱǼ
[f. 11]
I Scommunicati nel Giovedi Santo
1
2

Gli Incendiarij.
I percussori dei Chierici.

3
4

Chi occupa gli beni Ecclesiatici.
ȱȱȱęǰȱǰȱǰȱǰȱàȱȱȱȱȱ ǯ

5
6

ȱĴȱȱ£ǰȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
Quello, che nello stesso tempo tiene due Donne.

7
8

Chi pigliasse, ó tenesse la cognata, zia &c.
Chi non contrae il Matrimonio in facie Ecclesiae subbito presa la Sposa.

9
10

Chi vende i Christiani, e le Christiane per schiave &c.
Chi rompe il Testamento &c.

11
12

Chi cita al Tribunale secolare gli Ecclesistici.
Quei Sacerdoti, che col braccio di Secolari, ó Turchi s’introducono nelle
Parrochie, e quelli che con le sue forze, e degl’ altri impediscono il Prelato
ȱĴǰȱàȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ǰȱȱǰȱȱȱĴȱȱȱȱȱ
matrimoniale, ó per non haver prole, ó per separar i congionti &c: come
pure quelli, et quelle, che vanno ad indovinare.
Quelle Donne, ó zitelle &c: procurano l’aborto, e chi le favorisse,
consigliasse, &c ajutasse &c.
[f. 12]
ǰȱȱȱęȱȱęǰȱǰȱàȱȱǭǯȱȱǰȱȱ
questo la danno al Fratello di questo, ó pure morta quella, á cui è stata
ęȱȱȱȱȱǯ
Quelli, che abbandonano la moglie legitima, e ne pigliano un’ altra
illegitimamente &c.
I bagerdi, e le mangerie nelle feste delle proprie Chiese.
I Simoniaci &c.
ȱȱȱĴȱȱȱǰȱàȱȱȱęǯ
Chi facesse sorelle giurate.
Amen
Niun Paroco celebrar la messa di natale avanti spuntato il sole, ó il giorno.

13

14

15

16
17
18
19
20
21



2.1.2 Riprodhimi diplomatik i tekstit shqip19
Ļ

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13

14

Varianti B1
f. 12
Ώȱǰȱȱȱ
ȱΒȱ
ȱ Ώȱ ¤ȱ ǰȱ ȱ ȱ
sctepiin, e chieter ngiaa te huein, endè
¥ȱ ǰȱ ȱ ȱ ΒΒȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
huei .
ȱΏȱ¤ȱǰȱȱȱĜȱ
ȱȱȱΒȱǯ
ȱ Ώȱ ȱ ȱ Ήȱ
ngiaan e kiscess .
ȱΏȱȱȱȱȱ
ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ Ĩȱ ǰȱ àȱȱ
chiera Graa jasct Feje soon .
ȱ Ώȱ ȱ ·ȱ Ĩ·ȱ
Ήǰȱȱǰȱàȱȱ ȱǰȱ¸ȱ
kusc te mbahet sebét , e ndim .
ȱΏȱÈȱǰȱȱȱȱܵܵ
graa.
ȱΏȱÈȱǰȱȱȱȱȱ
Grue te kunaten ó Tempten , ó chieter
ȱǰȱȱΉȱȱǯȱ
f. 13
ȱ Ώȱ Èȱ ǰȱ ȱ ¸ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ Ώȱ ¸ȱ ȱ ȱ
martohet.
ȱ Ώȱ Èȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
kersctenet , e tekersctenat per Robigna.
ȱ Ώȱ Èȱ ǰȱ ȱ ΒΒȱ
ȱǰȱȱǽȱǾȱęȱ¢ȱǯ
ȱ Ώȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ¸ȱ
mܵܵΉܵܵr Priftene .
ȱ Ώȱ ¥ȱ ǰȱ ȱ
ȱ ȱ Ώȱ ǰȱ àȱ ȱ
¸ȱ ȱ Ήȱ Ώȱ ǰȱ ¸ȱ
atá , chi me forz te tܵne , ò te chietercui
·ȱ ȱ ȱ ǰȱ àȱ ȱ Ήȱ ¥ȱ
Priften , chi te keet vendue vpesckepi .
ȱ Ώȱ àȱ ǰȱ àȱ
ΉǰȱȱĨȱȱȱǰȱ¸ȱ
¤ȱ ǰȱ ȱ Ώȱ ǰȱ ȱ ȱ
me ketè pun.
ȱΏȱ¥ǰȱȱáǰȱȱȱ
ȱǰȱȱǽȱȱǾȱΉȱȱȱǰȱáȱ
per me moss baam femij , ò per me i
daam , endè atá perserij , e atò chi
Ĩȱǯ

Varianti B2
ΏȧȦȱǰȱȱȱ
ȂȧȦȱȱΒ
ȱΏȱǰȱȱȱ
ǰȱȱȱȧȦȱȱǰȱ¸ȱ
¥ȱǰȱȱȱΒΒȱȱȱȱȱ
huei .
ȱΏȱ¥ȱǰȱȱȱĜȱ
ȱȱȱΒǽȱȱȱǾȱǯ
ȱΏȱȱȱΉȱȱȱ
Kiscess .
ȱΏȱȱȱȱȱ
ǰȱȱǰȱȱǰȱĨȱǰȱȱǽȱȱȱǾȱ
chiera graa jasct Feje soon .
ȱΏȱȱȱĨȱ
Ήǰȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱ·ȱ
kusc te bahet sebét , e ndim .
ȱΏȱȱǰȱǽȱȱȱȱȱǾȱȱȱܵܵ
graa.
ȱΏȱȱǰȱȱȱȱȱ
grue te kunaten o tempten , o chieter
grue , chi sieep Ligia .
ȱΏȱȱǰȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱΏȱ¸ȱȱȱ
martohet.
ȱΏȧȦȱÈȱǰȱȱȱȱ
kersctenet , e te kersctenat per robigna .
ȱΏȱȱǰȱȱΒΒȱ
ȱǰȱȱȱęȱȱȱ¢ȱǯ
ȱΏȱȱǰȱȱȱȱ
mܵܵΉܵܵr[ ] Priftene .
ȱΏȱ¥ȱǰȱȱ
ȱȱǽȱǾΏȱǰȱàȱȱ
ȱȱΉȱΏȱǰȱ¸ȱȱȱȱȱȱ
¥ȱǰȱȱȱ£ȱȱܵn[ ] , o te chietercui
ȱȱȱǰȱȱȱΉȱ¥ȱȱȱȱȱ
Priften , chi te keet vendue Upesckepi .
ȱΏȱȱȱǰȱȱΉǰȱ
ȱĨȱȱȱǰȱ¸ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱΏȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
kete pun.
ȱΏȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱ
ȱǰȱȱΒȱΉȱȱȱǰȱȱȱ
me moss baam femii , o per me i daam ,
ȱ¥ȱȱǰȱȱȱȱĨȱǯ

191GsU VKHQMDW NRQYHQFLRQDOH Ts NHPL SsUGRUXU Qs ULSURGKLPLQ GLSORPDWLN Ws IDNVLPLOHYH
GDOORMPs?Q±VKNURQMsSMHVsWHNVWLHVKWXDUQsUUHVKWRVHPHVUUHVKWDVKQJDODUW> Q@±
VKNURQMsSMHVsWHNVWLHSULVKXUSRUHOH[XHVKPH>@±VKNURQMsSMHVsWHNVWLHSULVKXUIVKLUs
GKHHSDOH[XHVKPH
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15

16
16*

18
19

ȱΏȱ¤ȱǰȱȱȱ
Ĩȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱàȱ
ȱĨȱȱ¥ȱǰȱȱܵࡾ e apen
ȱΏȱȱǰȱàȱȱΉȱ
e fejueme per ntá , ti jaepen perserii té
moteren .
ȱΏȱ¥ȱǰȱȱȱ
ȱ·ȱȱǰȱȧȱȱǽȱȱǾȦ
ȱΏ··ȱÈȱǰȱȱȱȱȧáȱ
ȱȦȱȱȱΉȱȱȱǽȱȱȱȱȱ
marren] nde sctepij basck .
f. 14
[ marrén chiera]
ǽȱȱȱȱ ȱΏȱȱȱȱȱ
me gran ,|e me pijm .]
ǽȱȱȱȱ ȱǯȱȱΒΒȱȱȱ
sctepijn é huéi , e dieght casctat e
huéj]
ȱΏȱȱĨ·ȱȱȱ
·Ĩǯ
[ Asctukioft]
ȧ ȱΏ··Ȧȱȱȱȱ
ȱ·Ήȱǯȱȱǯ
_________________________________
ȱ Ώȱȱȱȱ
ȱȱΒΒȱ·ȱ·ȱǰȱȱΒȱ
drita mir, e mos té rréfܵein naten , as
ȱȱȱΏǯȱ

ȱΏȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱĨȱ
ȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱĨȱ
ȱ¥ȱǰȱȱܵ e apen perserii te
ΏȱȱǰȱȱȱΉȱȱȱ
ȱ¥ȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱΏȱȱȱȱȱȱ
chiera graa me kunor .
Ȭȱ ȱΏȱȱǰȱȱȱȱ
àȱȱȱȱȱȱȱΉȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ne sctepii basck .

ŗŝȱȱ ȱΏȱȱĨȱȱȱȱ
Ĩǯ
ŗŞȱȱ ȱΏȱȱǽȱȱȱȱǾȱȱȱ
ȱΉȱǯȱȱȱǯ
[

]

ŘǯŗǯřȱºȱȱǯȱŘȱȱǯȱŗ
Një përqasje sado e përciptë midis dy varianteve shqip të tekstit
¡ȱȱºȱȱºȱº£ȱȱęȱºȱǯȱŘȱȱǯȱŗȱ
që mund të interpretohen sipas rastit a) me një kopjim të pakujdesshëm,
ose më fort b) me shmangie nën ndikimin e ligjërimit të thjeshtë nga
ato rregulla normative që mund dhe duhet të kenë ekzistuar aso kohe
në formë sado rudimentare në shqipen e shkruar në arealin kulturor
të Veriut.20 Gjithsesi këto shmangie kumtojnë për çdo rast paskohësi
të hedhjes në letër të var. B2 ndaj var. B1 në regjistër.21 Prashtu, vetëm
duke marrë parasysh këto rrethana mund të interpretojmë, ndër të
tjera:
 Korrigjimet e vetëdijshme drejtshkrimore, khs.: (titull: var. B1)
ǀΏǁǰȱǀǁȱǅȱǻŘǼȱǀΏȧȦǁǲȱǀȂȧȦǁǲȱ
ǻŗȱŗǼȱǀǁȱǅȱǻŘǼȱǀȧȦǁȱǯ22
 Format e shpeshta (popullore), të ashtuquajtura “jonormative”,
206KLK%DUGK\O'HPLUDM1RUPDJMXKsVRUHGKHVXEVWDQGDUGLQsQMsWHNVWVKTLSWsVKHN;9,,,
QsDUHDOLQNXOWXURUWs9HULXWQsÄ+\OOLL'ULWsV³>@YY
216KLKHGKHPsODUW
221sNsWsUXEULNsPXQGWsQGsUNDOOLPHGKHYDULDQWHWHWLSLW % FKLİLHHS!a % FKL
VLHHS!






ǯǱȱ ǻŘȱ ŗǼȱ ǀǁǰȱ ǀΒǁȱ ǅȱ ǻŘǼȱ ǀǁǰȱ ǀΒǁǲȱ ǻřȱ ŗǼȱ
ǀΏǁȱ ǅȱ ǻŘǼȱ ǀΏǁǲ23ȱ ǻŚȱ ŗǼȱ ǀĨǁȱ ǅȱ ǻŘǼȱ
ǀĨǁȱǯ
ǰȱ ǯǱȱ ǻŗȱ ŗǼȱ ǀ ȱ Ώȱ ¤ǰȱ ǁȱ ǅȱ ǻŘǼȱ
ǀ ȱΏǰȱǁǲȱǻŝȱŗǼȱǀȱΉȱȱǯǁȱǅȱǻŘǼȱ
<chi sieep Ligia.> etj.
Prishjet me shkarravitje të disa pikave në var. B1 (khs. 16*),
përkatësisht mënjanimi i tyre në rinumërim gjatë hedhjes në
letër të var. B2 (khs. B1 nr. 18, 19 kundrejt B2 nr 17, 18).

ŘǯŘȱȱºȱęºȱºȱȱ
Një vështrim sado i përciptë i dy varianteve të tekstit shqip nga
ȱęȱºȱȱººȱº¢ȱȱºȱºȱººȱ
i pranishëm i ashtuquajturi “Alfabet i Propagandës” apo “Alfabet i
Shkodranishtes së Vjetër”,24 më se i njohur në botimet shqip në (ose me
destinacion) arealin e Shqipërisë së Veriut.25 Për këtë po mjaftohemi të
kumtojmë përmbledhtas, që:
a) Alfabeti i përdorur në këto shkrime me gjithë-gjithë 26 shkronja
bazohet fund e krye në atë të latinishtes (mesjetare dhe të italishtes)
ȱ ŘŘȱ ¢ǰȱ ǯǱȱ ǀȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ĨȦȱ ȱ ȱ ȱ £ǁǯȱ
Sikurse thuajse në të gjitha botimet shqip të arealit kulturor-fetar të
ȱȱȱǻŗŜŞśǼȱºȱºȱȱȱęȱȱ
aq tradicionale, por me tjetër burim: <űȱΒȱΉȱΏǁǯȱ
Ǽȱ ȱ ęȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
arealit kulturor të Veriut, i cili bazohet kryekëput në rregullat (orto)
ęȱºȱȱºȱǯȱºȱºǰȱºȱºȱǱȱ
 ºȱȱȱǀǁȱȱǀǁȱȱȱȱęȱǻȱ
poshtë tabelën).
 përdorimin e theksit në zanoret fundore, khs.: <atá>, <endè>,
ǀ¥ǁǰȱǀàǁǰȱǀ·ǁǰȱǀ·ǁȱǯ
 ¢ęȱ ȱ ººȱ ¢ȱ ȱ ȱ
ęȱ ºȱ ¡ȱ ºȱ ºȱ ȦȦǰȱ ǯȱ ǀȱ ǁǰȱ ǀȱ
rrissen>, përndryshe krejt sporadik (për të shënuar edhe
ººȱººȱǼǰȱǯǱȱǀȱĜǁǰȱǀǁǯ
 Po ashtu edhe pikësimi është – sikurse pritet – i ndikuar
kryekëput nga rregullat e drejtshkrimit të italishtes.
c) Llojet e grafemave në tekst përkojnë me ato të shkrimit shqip në
23(DVKWXTXDMWXUDSMHVRUHHVKNXUWXDU SD^P` GHOYHWsPQsG\UDVWHQsYDU%NKV  
FKLWHNHHWYHQGXH!PHİDSWXH!
24.KVÈW-XVWLQ5URWD3sUKLVWRULQsHDOIDEHWLWVKT\S6KNRGsUYY
253sUQMsWUDGLWsWsQJMDVKPHWsVKNULPLWVKTLSQs]RQsQH+LPDUsVVKLKVsIXQGL%'HPLUDM
=HI6NLURLQsNXOWXUsQHVKNULPLWVKTLSWsVKHN;9,,,Qs³6WXGLPH´ >@



arealin kulturor fetar të Veriut. Ndër to dallojmë:

ȱºȱȱººǰȱǯǱȱǀΏȱΉȱſ t> = /ll z ſ t/.

ȱºȱººȱǻǼȱººǰȱǯǱȱǀΒΒȱȱȱǁȱ
ƽȱȦȱ¬ȱȱȦǯȱ
 Grafema të thjeshta shumëvlerëshe (= me distribucion në varg),
khs.: <c-A ~ c-E> = /k/ ~ /ç/.

ȱ Ǳȱ ȱ ºȱ ºȱ ęȱ Ħȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
º³ºǰȱȱȱºȱºȱȱęȱȱȦȱ
nocione themelore teologjike apo administrative e të ngjashme
ȱǰȱǯǱȱǀΉǁǰȱǀ ǁǰȱǀ ǁǰȱǀǁǰȱǀ ǁǰȱ
<Biat> etj.
ŘǯŘǯŗȱ ȱȱȱ¢ȱȱºȱȱ
Më poshtë po paraqesim në mënyrë tabelare kodin alfabetik të
zbatuar në tekst.
ǯȱ ȱȱȱ£º:
IPA

Kodi alf.
Mallkim.

Alfabeti
Manast.

[a]
[a:]
[e]
[e:]
ǽˬǾ
[o]
[o:]
[i]
[i:/ij]
[y]
[y:]
[u]
[u:]

<a>
<aa>
<e>
<ee>
<e>
<o>
<oo>
<i>
<ii/ij>
<ܵ>
<ܵܵ>
<u/v>
<uu>

<a>
<e>
<ë>
<o>
<i>
<y>
<u>

Shembuj nga dy variantet
e tekstit
¤ǰȱǰȱΒǰȱ
ǰȱǰȱǰȱΉ
Teinten, endè, e huei, Feje
ȱǰȱȱΒΒǰȱ
(per, té, nde, barren, ketè)
kioft, motra, ò, kunor, atò
soon
ǰȱǰȱǰȱÈǰȱ
ǰȱΏǰȱ
te tܵne, te rrefܵein, kܵࡾ, kܵ
mܵܵΉܵܵr, dܵܵ
kusc, Grue, te kunaten
(nuk dëshmohet)

Gjegjësit e transkriptuar
ata, biat, e Madhe, bain
¬ǰȱ¬ǰȱ¬ǰȱ£
t’ Einten, ende, e huei, Feje
ºȱ¾ǰȱºȱ¾ǰȱȂȱ¾
(për, të, ndë, barrën, këte)
kioft, motra, o, kunor, ato
çȱ
ºǰȱǰȱǰȱÈǰȱ
ÎǰȱÎǰȱºÎ
të tyne, të rrëfyein, ky, ky
mܢzܢr, dܢ
kush, grue, të kunaten
(nuk dëshmohet)

Vërejtje:
ŗǯȱ ººȱęȱºȱºȱºȱ¢ȱȱºȱºȱȦ
ęȱǀǁȱ£ȱȱȱºȱȱȮȱȱȱ! – vetëm me një
vlerë grafemore, përkatësisht gëzon vlerën kuptimdalluese të një
grafeme të vetme, e cila mund dhe duhet të mbulojë sipas rastit
realizimin fonetik të dy fonemave (të sotme) zanore: a) të zanores
së përparme të ngritjes së mesme [e], dhe b) të së ashtuquajturës “eȱȱ£ºȄȱȱºȱ£ȱȱȱǽˬǾȱǻ ), që shfaqet qoftë
ºȱ ȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ ºȱ Ħºȱ º¢ȱ ¢ȱ
njërrokëshe me theks dytësor, përkatësisht jashtë theksit. Dallimi
ȱ¢ȱęȱºȱȱȱºȱȱǻȱȗȱřǼȱººȱȱ


një ndërhyrje thuajse ȱȱnga ana jonë, që motivohet kryesisht
me rezultatet e hulumtimit gjuhësor diakronik, por edhe me risitë
në kodin alfabetik të kryer nga Bogdani (1685),26 të cilat gjetën
përkrahje risuese edhe nga ndonjë autor tjetër gegë në shek. XVIII
(Kazazi 1743), si edhe me ndjenjën e sotme gjuhësore të studiuesit
ęǰȱººȱºȱ¡ȱȱºǯ
Řǯȱ ºȱȱºȱºȱ£ºȱºȱºȱęȱȱ£ȱȱ
gjata, të cilat – siç pritet – në çdo tekst të arealit kulturor të Veriut
paraqiten kryesisht me dyzim të shkronjave zanore: <aa>, <ee>,
<oo>, <űű>, <ii> (krahas <ij>).
 Shkurtësia e tekstit nuk jep shkas për të diskutuar praninë apo
ºȱȱ£ȱºȱºȱǀǁȱƽȱȦĀȦȱºȱºȱȱǰȱ
përkatësisht të kopjuesit të dy varianteve.
 Në tekst nuk ndeshim gjithashtu kurrfarë gjurmësh që përcjellin
ęȱȱȱ£ȱȱºȱȱºǯȱºȱ
rast sporadik, si p.sh. korrigjimi i kryer në titullin e variantit 2
ºȱǱȱǀȂȱȧȦǁȱȱºȱȱºȱ¡ǰȱºȱ
cilat nuk i shkojnë aspak përshtat studimit tonë.
ǯȱ ȱȱȱººº:
IPA
[p]
[b]
[t]
[d]
[k]
[g]
[c]
[ܱ]
[f]
[v]
ǽΌǾ
[ð]
[s]
[z]

Kodi alf.
Mallkim.

Alfabeti
Manast.

<p>
<b>
<t>
<d>
<k>
<c>
<g>
<gh>
<chi>
<gi>
<f>
<v>
ǀΒΒǁ
ǀΒǁ
ǀȦĨǁ
ǀΉǁ

<p>
<b>
<t>
<d>
<k>
<g>
<q>
<gj>
<f>
<v>
<th>
<dh>
<s>
<z>

Shembuj nga teksti

Gjegjësit e transkriptuar

Vpesckepi, per, Prift, posct
sebét, Bijn, barren, bain
Kioft, te martoin, Tempten
endè, nder, ndim, duén, dܵܵ
dekun, kunor, te keet, basck
Giacoit, chietercui, decun
Ĩǰȱǰȱȱ
dieghen, [---- dieght]
chi chiera chieter Turchiet
ngiaan, Ligia, mengii
ȱĜǰȱǰȱǰȱę
ǰȱ¸ǰȱΉ
ȱΒΒǰȱȱΒΒ
ΒǰȱΒǰȱΒ
ǰȱǰȱĨǰȱ
ȱΉǰȱȱΉǰȱΉ

upeshkëpi, për, prift, posht
ǰȱÎǰȱºǰȱ
kioft, të martoin, t’emptën
ende, ndër, ndim, duen, dܢ
ǰȱǰȱºȱ¾ǰȱ
gjakoit, qeterkui, dekun
grabisën, grue, me gran
diegën, [---- diegt]
qi, qera, qetër, turqet
¬ǰȱǰȱÎ
ȱęǰȱǰȱǰȱęº
te vejat, ns’ vè, vaiza
ºȱǰȱºȱ¾
e Madhe, urdhënime, sbardh
mos, as, qesën, mbasi
te zaptoin, me perzan, vaiz

261sYDU%QGHVKLPKHUsSDVKHUHUDVWHLGHQWL¿NLPLWs]DQRUHVԥ³WsSD]DQs´PHWKHNV±Ws
PSUHKWsRVHWsUsQGs±VLPMHWJUD¿N SsUYRMDH%RJGDQLW NKVNXVFWqJUDELǕVqQ!FKLWH
FLRJQqQ!KLJQqQ!HNLVFqǕV!7HQqİRQ!PRVWqUUqIܵHLQQDWHQ!*MLWKVHVLQXNPXQG
Ws PsWRMPs VH NsWR MDQs JMLWKQMs GRPHWKsQsVH SsUNDWsVLVKW QGsUK\UMH Ws QGsUJMHJMVKPH
JUD¿NH Ws VKNUXHVLW PHTs NROLGRMQs UUHJXOOLVKW PH UDVWH SR DT VSRUDGLNH Ws ]DQRUHV Vs
PHVPH Ws SsUSDUPH QsQ WKHNV VLGRPRV Qs SR]LFLRQ IXQGRU NKV HQGq! Pq NXQRU!
.sWXQGsUNDOOHQHGKHUDVWHLQWHUSUHWLPLG\¿VKWsWLOODVLPEDWqQDW!PHNHWqSXQ!Wq
PRWHUHQ!HWM.UHMWVSRUDGLNHMDQsUDVWHWHJUD¿VsH!QsQWKHNV q!ap! WHYDU%Qs
WsFLODWJM\NRMPsSsUJMLWKsVLVKWQMs]DQRUHWsSsUSDUPHWsKDSXU>İ@ H
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[]ݕ
ǽčǾ
[ts]
[dz]
[t]ݕ
ǽčǾ
[h]
[j/j]
[m]
[n]
[݄]
[l]
[ܽ]
[]ݐ
[r]

ǀĨȦǻǼǁ
---<z>
<c(i)>
<g(i)>
<h>
<j/i>
<m>
<n>
<gn>
<l>
ǀΏǁ
<r>
<rr>

<sh>
<zh>
<c>
<x>
<ç>
<xh>
<h>
<j>
<m>
<n>
<nj>
<l>
<ll>
<r>
<rr>

lescion, kusc, scet, posct
--forz
--ci (V 2), ciognen, ciarten
(?)
te huein, hiim, te mbahet
jasct, jon, fejuem, Kiofscin
me, ndim, femij, [---- me pijm]
nat, soon, nde, te kersctenet
ǰȱǰȱ¥ǰȱ
ǰȱǰȱęǰȱΒ
ΏǰȱΏǰȱΏ
ǰȱǰȱĨ
barren, te rrefܵein, curr

lëshon, kush, shet, posht
--forc
--(çi), çonjën, çartën
(?)
ȱǰȱÎǰȱȱ
jasht, jon, fejuem, Kiofshin
ǰȱǰȱºÎǰȱǽȬȬȬȬȱȱÎǾ
ǰȱçǰȱºǰȱºȱºº
ǰȱÎºǰȱǰȱ
ǰȱǰȱęºǰȱ
ºǰȱºȱ¬ǰȱ
robinja, ndër, shërbëtorët
barrën, të rrëfܵein, kurr

Vërejtje:
 ºȱȱȱȱȱęȱȱºȱȱºȱȱ
bashkë-tingëllorë me vlerë kuptimdalluese (= të fonemave), si psh.
/zh/, /xh/, /x/.
 ȱȱºȱęȱºȱȱȱºȱǱȱ
ǼȱǀǁȱǅȱǀΏǁȱƽȱȦȦȱǅȱȦȦǰȱǯȱǀǁǰȱǀǁǰȱǀęǁǰȱǀΒǁǰȱǀǁȱ
ǅȱ ǀΏǁǰȱ ǀΏǁǰȱ ǀΏȩǁǰȱ ǀΏǁǰȱ
ǀΏǁǰȱǀ ΏǁǰȱǀΏǁǲȱ
ǼȱǀǁȱǅȱǀǁȱƽȱȦȦȱǅȱȦȦǰȱǯǱȱǀǁǰȱǀǁǰȱǀǁǰȱǀΒǁǰȱ
ǀǁǰȱ ǀǁǰȱ ǀǁǰȱ ǀǁȱ ǅȱ ǀĜǁǰȱ ǀǁǰȱ
<barren>, <curr>, <mos te rréfűein>.
 £ȱºȱȱȱęȱȱºȱȦȦȱºȱȱ
ȱºȱȱęȱºȱǱ
<sc-C>: <upesckepi>, <sctepiin>, <jasct>, <kersctenet>, <posct>,
<basck>,
ǀǛǁǱȱǀǁǰȱǀ Ώǁǰȱǀ·ǁǰ
<sci-A>: <lescion>, <sciort>,
ǀȬȦǁǱȱǀ ǁǰȱǀǁǰȱǀǁȱǀΏǁǰȱǀ¸Ĩǁǰȱ
ǀ Ώǁǯ
Śǯȱ ȱºȱȱȱȱºȱȱęȱºȱȱȦȦȱǅȱȦ
gj/:
ȱ ȦȦȱƽȱȱǀȬǁǱȱǀǁȱºȱǀǁȱǻȱȱººȱęȱ
e morfemave);
ȱ
ǀȬǁǱȱǀ ǻǼǁǰȱǀĨ¸ǁǰȱǀǁǰȱǀǁǰ
/gj/ = <gi-A>: <ngiaa(n)>, <Giacoit>, <Ligia>; <g-E>: <mengii>.
5. sikurse edhe për fonemat /k/ ~ /q/ ~ /ç/:
ȦȦȱƽȱȱǀȬȦȦǛǁǱȱǀΏǁǰȱǀǁǰȱǀ ǁǰȱǀǁǰȱ
ǀǁǰȱǀǁǰȱǀȱǁǰȱǀΏǁǰȱǀȱ
ketè pun>, <kܵࡽǁǰȱǀǁǰȱǀǁǰȱǀ Ώǁȱȱ
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ǀΏǁǰȱǀǁǰȱǀǁǰȱǀǁǰȱºȱǀȬȦǁȱǱȱ
ǀ ǁǰȱǀΏǁǰȱǀǁǰȱǀǁǰȱǀǁǰ
/q/ = <ch-E>: <chi>; <chi-E>: <chieter>, <chiera>, <Turchiet>,
ǀǁǰȱǀĨǁǰ
/ç/ = <ci-A>: <ciarten>, <ciognèn>.
Řǯřǯȱ ȱȱȱȱęȱȱȱ
Të dyja variantet e tekstit shqip dëshmojnë pa kurrfarë hezitimi
bazën dialektore të gegnishtes veriperëndimore, bash atë kohë kur
janë hedhur në letër. Për ketë mjafton të vëmë në dukje:
 grupin bashkëtingëllor /kj/ < */kl/, khs.: (4 B1, B2) <kioft>, (1
B1, B2) <kiofscin>,
 togzanorin /ue/ = <ue> që shfaqet gjithmonë i rregullt, khs.: (1
ŗǰȱŘǼȱǀΏǁǰȱǀȱǁȱǯǰ
 ºȱȱȱȦȦȱºȱȦȦǰȱǯǱȱǻŘȱŗǰȱŘǼȱǀĜǁǰ
 vetën 3 nj. lidhore më {-(e)n}, khs.: (4 B1, B2) <kusc te
ǁǰȱǻśȱŗǰȱŘǼȱǀȱ¸ȱĨ¸ǁǰȱǻŜȱŗǰȱŘǼȱǀȱȱ
mbaan>, (7 B1, B2) <chi te marren> etj.,
 ȱȱºȱºȱǱȱǻŞȱŗǰȱŘǼȱǀΏǁȱ
për */famullis/, (7 B1, B2) <Tempten> për */t’emten/, (15 B1, B2)
ǀǁȱºȱȘȦȦȱȱǻŗȱŗǰȱŘǼȱǀǁȱºȱȘȦ¬Ȧȱǯǰ
 Fjalëforma tipike dialektore /qetër/, /qera/ = (1 B1, B2)
<chieter>, (4 B1, B2) <chiera> për të zakonshmen */tjetër/, */
tjera/
Vjetërsi dëshmojnë gjithashtu:
 ruhen qartë në shkrim fonemat /q/ = <ch> dhe /ç/ = <c(i)> (sh.
lart tabelën)
 ȱȱºȱȦȦȱºȱȱºȱĦºȱǻºȱºǼȱºȱǰȱ
khs.: (9 B1, B2) <Robigna>, <chi te ciognèn>, (12 B1, B2)
<hignèn> etj.,
 shumësi i gjinoreve dhe dhanoreve të hershme në pranëvajtje
me të rejat, khs.: (11 B1) <chi te ciognèn mܵܵΉܵܵr Priftene>,
ȱȱººȱǻŗŘȱŗǼȱǀȱȱȱΏȩǰȱáȱ
Turchiet>, apo
 ȱȱȱǀȱȱȱȱȱΒΒǁȱǻǀȱȘȦˬȱˬȦǼȱǯ
ŘǯŚȱººȱȱºȱȱȱȱºȱȱ
£ȱȱººȱºȬęȱºȱȱȱºȱǯȱ
B1 dhe B2 lejojnë tash të vlerësojmë pak a shumë me saktësi vendin
e tij në kulturën e shkrimit shqip në arealin kulturor të Veriut katolik
ǰȱȱȱºȱºȱºȱĦºȱǻȱȱǯȱºȱŗŞȬºǼȱºȱ
qartas një bashkëjetesë tri traditash shkrimi me alfabet (kryesisht)
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latin,27 që vijojnë në një mënyrë a një tjetër risitë e përftuara nga Budi e
Bogdani në shek. e 17-të, ose të zhvilluar më tej nga Kazazi në mes të
shek. e 18-të. Ndër këto tri nënsisteme ai i përdorur nga Kazazi – në mos
i zbatuar vetëm prej tij, atëherë me përhapje ndoshta vetëm në pjesën
verilindore të këtij areali – përbën risinë e kohës në kulturën e shkrimit
shqip. Tradita e zhvilluar nga Budi kishte gjetur ndërkohë strehë ndër
etërit françeskanë (të paktën) në dioqezën e Pultit. Ndërsa varianti i
përdorur në tekstin tonë pasqyron vijimësi të (pa)ndërmjetshme të
kodit alfabetik që përmirësoi dhe përdori Pjetër Bogdani (1685), si
ipeshkëv i dikurshëm i Shkodrës.
Këtë situatë e qartëson deri diku edhe tabela e mëposhtme, ku kemi
sjellë në përqasje kodin alfabetik të përdorur në tekstin tonë me ato të
tri teksteve të shkurtra që trashëgojmë nga shek. i 18-të për arealin në
shqyrtim, duke përfshirë në të edhe tekstin e Kazazit (1743):
IPA

Mallkimet e së
Enjtes së Madhe
1704

Gj. N. Kazazi
Doktr. e Kërsht.
1743

Letra e fretërve të
Pultit
1761

Tubëz lutjesh
(dorëshkrim)
1776

[a] ~ [a:]
[b]
[ts/dz]
[t]ݕ
[d]
[ð]
[e] ~ [e:]
[æ/ܮȦˬǾ
[f]
[g]
[ܱǾȱǻǅȱǽčǾǼ
[h]
[i] ~ [i:]
[j]
[k]
[l]
[ܽ]
[m]
[n]
[݄]
[o] ~ [o:]
[p]
[c]
[r]
([rr])
[s]
[]ݕ
[t]
ǽΌǾ

a, -á ~ aa
b
z
ci-A
d
Β
e, -é ~ ee
è, e
ǰȱȘě
g-A, gh-E
g-i, gi-A
h
i ~ ii, ij
i, j
k, c-A
l
Ώ
m
n
gn
o ~ oo
p
ch(i)
r
rr
ǰȱȬĨȦǻȬǼ
ȦĨȬǰȱĨȬ
t
ΒΒ

ǰȱ¥ȱǅȱ
b, bb
z, *zz
ç, c-E, ci-A
d
Β
e, è ~ ee
®ǰȱ¿ǰȱȱǻǅȱȬȬȬǼ
ǰȱě
g-A, gh-E, ggh
g-E, gi-A, gg
h
ǰȱÈǰȱ¢ȱǅȱǰȱ
j, i, y
k-E, c-A ch-E,
*cc
l *ll
ll
m, mm
n, nn
gn
o, ò (~ ---)
p, pp
ch-E, chi-A, cch
r
rr
ǰȱǰȱĨǰȱĨĨǰȱĨȱ
ǰȱĨǻǼȬǰȱȦĨȬ
ǰȱĴ

a ~ aa
b
z
c-E, -cc#
d
Β
e ~ ee
(e)
f
g-A, gh-E
g-i, gi-A/e
h
i ~ ii/ij
i, j
k, -kch-, c-A, ch-E
l
(?)
m
n
gn
o (~ ?)
p
(= [t)]ݕ
r
(?)
ȦĨǰȱȬĨȬ
ȦĨȬǰȱĨȬǰȱȬ
ǰȱĴ
ΒΒ

a ~ aa
b
z
?
d
Β
e, è ~ ee
è, e
f
g-A, gh-E
ghi-A, gh-E
h
i ~ ij
j, i
k (C)
l
l
m
n
gn
o, ò
p
ch
r
rr
ǰȱȬȦĨȬ
sc-E, sci-A
ǰȱȘĴ
ΒΒ

276KLK3%DUWO±%'HPLUDM/HWUDHIUHWsUYHWs3XOWLW  GKHYHQGLLVDMQsNXOWXUsQH
VKNULPLWVKTLSQsPHVWsVKHNWsQs³+\OOLL'ULWsV´>@YY
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[u] ~ [u:]
[v]
[y]
[z]

u (~ ?)
v
ܵ ~ ܵܵ
Ή

ΒΒ
ǰȱùȱǅȱ
v, u
ܵ, ܵÌ ~ ܵܵ
ΉǰȱȘ

u, v ~ uu
v, u
ܵ ~ ܵܵ
Ή

u ~ uu
v
ܵ ~ ܵܵ
Ήǰȱ£

řǯȱȱȱȱȱǻǯȱŗǼ
º£ȱȱººȱºȱęºȱºȱȱȱºȱ¢ȱȱȱ
tij, ballafaqimi i këtyre varianteve me njëri-tjetrin dhe saktësimi i vendit
të tyre në kulturën e shkrimit shqip të shek. të 18-të na lejojnë së fundi
të sendërtojmë edhe qëllimin kryesor që i vumë vetes në këtë studim:
botimin kritik të këtij teksti, si i fundmi që njohim deri sot për arealin
kulturor të Veriut, i cili nuk u ishte nënshtruar ende parametrave të
ºȱºȱºȱºȱęȱȱȱȱȱǱ
ºǰȱȱºȱºȱȂȱȱȱ
ȱºȱȱȱºȱºȱÎȱ ȱȱºȱ¬ȱ
ºȱǰȱȱȱȱºȱȱºȱ¬ȱºÎȱȱǯ
Řǯȱ ȱºȱȱȱºȱȱȱÎȱºȱ
urdhënime.
řǯȱȱ ȱºȱȱºȱ£ȱ¬ȱȱºǯ
4. Kjoft mallëkuem kush të martojn biat, motrat, mbesat,
ºȱȱȱ¬ȱȱȱçǯ
śǯȱȱ ȱºȱȱȱºȱºȱ¬£ǰȱºȱȱȱ
ȱ¬ǰȱȱȱºȱȱȱȱǯ
Ŝǯȱ ȱºȱȱȱºȱ¬ȱӥȱ¬ǯȱ ȱ
7. Kjoft mallëkuem ai qi të marrën për grue të kunatën o
ȁȱºǰȱȱºȱǰȱȱ£Ȃȱ¾ȱǯȱ
8. Kjoft mallëkuem ai qi ns’ ve kunor me prift të
ÎȱȂȱȱǰȱȱǯ
9. Kjoft mallëkuem ai qi shet të kërshtenët e të kërshtenat
për robinja.
10. Kjoft mallëkuem ai qi then Testamendet e çartën fjalën
e tyne.
11. Kjoft mallëkuem ai qi të çonjën mӥzӥr priftëne.
12. Kjofshin mallëkuem ata priftën qi m’ krahë të
ºȱȱȱºȱȱ£ȱÎǰȱ
ende ata qi me forc të tyne o të qetërkuj duen me mbajt
ȱȱº£ȱȱºȱȱºȱ¾ȱȱºȱǯ
ŗřǯȱ ȱºȱȱ¬ȱȱ¬£ȱȱºȱºȱ
posht, ende ata qi këshillofshin e ndimofshin me këte
pun.
ŗǯȱȱ
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ŗŚǯȱ ȱºȱȱȱȱȱȱºÎȱȱȱ
£ȱȱȱȱºȱȱȱ¬ȱºȱÎ ǰȱȱºȱȱȱ
¬ȱǰȱȱȱººÎȱȱȱȱºȱǯ
15. Kjofshin mallëkuem ata qi tue pasun fejuem të bijn, të
ºȱȱºȱºȱºȱǰȱȱ¢ǰȱȱºȱººÎȱ
ºȱº¬мȂȱºǰȱȱȱ£ȱȱȱºȱǰȱȂȱ
¾ºȱººÎȱºȱººǯ
ŗŜǯȱ ȱºȱȱȱȱ¬ȱȱǯ
ȱ
ȱºȱȱȱºȱ¬ȱȱºȱÎºȱȱȱ£ȱºȱ
ȱºȱºÎȱǯ
17. Kjoft mallëkuem kush voft në fest me gran e me pƯm.]
[
ȱǻºǼȱȱȱȱȱ¬ȱºÎȱȱǰȱȱȱ
kashtat e huej.]
ŗŞǯȱ ȱºȱȱȱ¬ȱȱºǯ
19. Kjoft mallëkuem kush baft motra mbë Tenëzon. Ashtu
kjoft.
ǽ ǷǾȱ ººȱȱȱȱȱºȱ¾ȱȱ
ºǰȱ¬ȱ£ȱȱȱȱȱºȱº¢ȱºǰȱȱ
mbasi të perandojn dielli.
Shënime
ǻŗǼȱȱ Ȧȱ¬ȱ ȦȱǀǁȱǮºȃȱȱºȱºȱǻřǼȱȦȱȱ¬ȦȱȃººȃȮȱȱ
i gjuhës së folur me një protezë joetimologjike (*n-).
- /qetër/ <chieter> „tjetër“ sikurse më poshtë (4) /qera/ <chiera>
„tjera“– variant i gjuhës së folur me palatalizim largvajtës të
grupit nistor *tj-.
ǻŘǼȱ ȦÎȱºȱºȦȱǮºȱºȱºȱȱǻȱǼȄǯȱ
¡ȱȱ ȱǻŗşśŞȱǯȱŘŗŖǼȱȱȦºȦǰȱȱȱººȱĦºȱ
gabimisht kuptimin „jetimore“.
ǻśǼȱ Ȧ¬£ȬȦȱȱºȱȱȱºȱȱºȱ£ȱºȱºȱºȱ
folur: (15, 16) /vajz-/.
- /sebet/ – variant i gjuhës së folur për sebep (shih Fjalori i Bashkimit
1909, f. 394).
(7) /t’ emptën/ <Tempten> “të emtën”, (Kamsi) “motra e nënës” –
variant i gjuhës së folur me një shtesë epentetike (*-p-).
ȱ Ȭȱ Ȧ£Ȃȱ¾ȦȱȮȱ£ºȱ¢ºȱȱº£ºȱȱºȱȃººȄȱ
në var. B2.
/Ligja/ – e drejta kanonike kristiane.
(8) /ns’ ve/ – togu nistor ȁȱështë një formë e kontaminuar e gjuhës
folur, në të cilën pas gjithë gjasash janë ngjizur dy pjesëzat
mohuese nuk + s’.
(11) /mӥzӥr/ <chi te ciognèn mܵܵΉܵܵr> “mynxyrë” (shih Fjalori i
Bashkimit 1909, f. 269: mizyrë,-aǱȱȃǰȱ¥ȄǼǯ


ȱ Ȭȱ ȦºȦȱ Ȯȱ Ħººȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ºȱ ºȱ
“priftërinjve”.
(12) /m‘ krahë të shekullarëvet o turqet/ “të mbështetur nga laikët, ose
muslimanët”.
- /turqet/ – shih (11) /priftëne/.
(13) /qi qesën barrën posht/ – „që abordojnë, dështojnë (fëmijën)“.
(14) /qi qesën short/ – „që hedhin fall“.
ǻŗśǼȱȱ ȦȦȱȮȱȱǻŗǼȱȦȱ¬ȱ Ȧǯ
(19) /kush baft motra mbë Tenëzon/ = (var. A) /Chi facesse sorelle
giurate/ – Interpretim i vështirë e krejt i paqartë për shkruesin
e këtyre radhëve. Kamsi (1958 211) përsiat këtu kuptimin
“probateshë, motërmë (duke bërë be e pirë gjak)”. Sillet si aluzion
edhe episodi biblik i dyshimit të motrave të Shën Vasilit ndaj
ȱ ºȱ ºȱ £ȱ ȱ ǻȱ ȱ Ĵȱ ¥ȱ
dhe Tefë Topalli) ose ndalesa që i bëhet me kanun femrës për të
ushtruar benë si akt kanunor-juridik (kumtim nga Italo Sarro).
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Faksimile e var. A (fol. 7r - 7v) dhe Var. B1 (fol. 7v - 8v)







Faksimile e Var. B2 (folje e bashkangjitur me kapse metalike)



Abstract
ȱȱĴȱ¢ȱȱȱȱ ¢ȱ¢ȱǻŗŝŚŚǵǼ
This essay begins with a summary of how the 18-century Albanian
text of the Curses was discovered and the extent to which researchers
have been engaged so far in studying it. The willingness to join them
is primarily related to the wish for an authentic philological analysis
ȱȱ¡ǰȱȱ¢ȱ¡ȱȱȱȬĚȱȱȱȱȱ
North. Moreover, this area is not yet subject of today’s methodological
parameters for philological studies on Early Albanian writings.
Such analysis undoubtedly allowed us to evaluate the importance of
ȱȱȱȱ¢ȱȱ Ĵȱǯȱȱȱȱǰȱ
analysing in depth and interpreting manuscripts of the Central State
Archive in Albania (AQSH) have now made possible to participate
actively in the debate on the true date and authorship of the Curses.



