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<Pun t� nevoiscime me u dytun per me Scelbue Scpjrtin ...> 

� Romae 1828, 1776 apo 1773 (?)

ambientet e Arkivit Sekret e të Bibliotekës Apostolike të Vatikanit, 

sistematizon rregullisht atë material të bollshëm dokumentar mbi 
historinë dhe jetën sociale e kulturore (fetare) qoftë të diasporës historike 
shqiptare në Itali, ashtu edhe të trevave veriore në hapësirën kompakte 

dhe kur rropateshin atëbotë për mbijetesë popullsia katolike shqiptare 

mbi historinë e Kishës Katolike dhe gjendjen e popullsisë shqiptare të 

tij në halle e derte që u shfaqen e u rëndojnë herë pas here e rast pas 

realizohej assesi si i tillë pa i paraprirë së pari konsultimit intensiv me 

*   *   *
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diskursit shkencor-intelektual, sa i përket përcjelljes së të dhënave 
burimore të një materiali arkivor ose botimi që janë regjistruar në fakt 
qëmoti si të mirëqena në analet e kulturës së shkrimit shqip, por që 

me vendin dhe kronologjinë e përftimit, përkatësisht me autorësinë e 
1

kulturore-shkrimore të Veriut!!! � nuk është rrokur e përfshirë as në 
ribotimin e fundit, por aspak fatlum të Fjalorit Enciklopedik Shqiptar 

 

e kumton së pari sllavisti dhe ballkanologu i njohur Franz Miklosich 

gjuhësor burimor në punimin e vet të parë shkencor mbi shqipen2

të bërë prej një studiuesi të mirënjohur për akribinë e vet shkencore, 

gjuhësore burimore prej një numri të konsiderueshëm studiuesish dhe 
bibliografësh të shkencave albanologjike, edhe pse ndokush për hir të 
korrektesës shkencore nuk e fsheh dhe nuk ka përse ta fshehë pasigurinë 
që, pas gjithë gjasash, përpos Miklosich-it, askush pas tij nuk duhet të 

1   Khs. p.sh. Demiraj, Bardhyl: Mallkimet që lëshon ipeshkvi të Enjten e Madhe (1744 ?), 

në: �Hylli i Dritës� 3-4 [2014] 140-163. Për një rast të ngjashëm, siç është viti i zbulimit të 

�Mesharit� të Gjon Buzukut prej Imz. Gjon P. Nikollë Kazazit shih Demiraj, Bardhyl: Kur u 

zbulua �Meshari� i Buzukut, në: �Buzuku dhe shkrimet e hershme shqipe. Aktet e �Sesionit 

Shkencor Ndërkombëtar për Gjuhën dhe Letërsinë Shqiptare�. Tetovë 18, 19 dhe 20 mars 

2005, Tetovë 2006, f. 145-156.

2   Miklosich, Franz: �Albanische Forschungen�, bl. I, Wien 1870, f. 6.
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 me u ditun per me shelbue 

vetëm titullin, pa asnjë sqarim, duke u bazuar, si duket, të gjithë te 

Prin t�nevojshem; 

Asgjëmangut këtë listë mund ta plotësojmë edhe me prurje të 
, pa mëtuar aspak të kemi tash 

apo të kemi pasur dikur ndërmend me ndërmarrë një krehje ballore 

gjetkë dhe ka të bëjë pikërisht me një kolizion të përftuar në fakt para 
do vitesh � por të sapovënëre prej nesh � me zbulimin dhe botimin 

Giorgio Angeli Radovani
Shkodrës, si autori që ka përpiluar e hedhur në letër të bardhë ketë 
tekst5, madje as nuk ngurroi ta përkthejë atë edhe në italisht me 

3  Shih Hetzer, Armin: Geschichte des Buchhandels in Albanien. Prolegomena zu einer 

Literatursoziologie, Berlin 1981, f. 68, [me dyshim] 89.

4   Ndreca, Ardian: Nji tubëz lutjesh shqip e vitit 1776, në: �Hylli i Dritës� 4 [2008] 161vv.

5   APF SC Albania et Macedonia, bl. 13, fol. 1005v (= dsh. shqip), fol. 1006r-v � 1007r-v (= 

varianti i botuar), fol. 1008r (= dsh. italisht). 
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radhëve një shkrim të vetin, duke e parë dhe trajtuar variantin në 

tjetër perspektivë, përkatësisht si dëshmi qoftë të normës gjuhësore, 

të të ashtuquajturit �substandard� i shkrimit të lirë e të papërkorë 

7 Tash vërejmë rastësisht që titulli i 

e tekstit shqip, të regjistruar për herë të parë prej Miklosich-it, por që 

� ashtu siç edhe pritej!!! � reagimi i menjëhershëm pozitiv i Italo Sarros, 

6   APF SC Albania et Macedonia, bl. 13, fol. 1005r: �Atti | Di Adorazione, e Ringraziamento, 

accioche, se | saran approvati, si degnino fare molte stampe p[er] uso di questa | Diocesi di 

Scutari.� 

7   Demiraj, Bardhyl: Norma gjuhësore dhe substandardi në një tekst shqip të shek. XVIII në 

arealin kulturor të Veriut, HD 1 [2011] 79-96.
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hetimin e mjedisit arkivor që ofron sistematizimi dhe vendndodhja 
e tij në vëllimin përkatës, ashtu edhe, madje sidomos, në përqasjen e 
llojit të shkrimit në tekstin shqip dhe italisht në dorëshkrim me atë 

tashmë sa tumirës aq edhe bindës përfundimin e sjellë shtatë vite më 

të deduktojmë gjithashtu, se ka qenë pikërisht mungesa e datimit 
qoftë e varianteve në dorëshkrim, ashtu edhe ajo e variantit të botuar, 

8

dokumentacionit shqip që regjistroi i pari sllavisti dhe ballkanologu i 

nga konstatimi mbi autorësinë e tekstit, përkatësisht deduktimi i saj, 
falë përqasjes së llojeve të shkrimit në gjithë atë vëllim, këtë vëzhgim të 

ngërthente si i tillë korrespondencën e klerit vendor me Kongregacionin 
9 

8   Sipas Sarro-s në mesazhin e cituar: �... se è uguale è chiaro che il testo del 1828 è una copia 

di quello del 1776.�

9   ASPF SC Albania et Macedonia, vol. 13 (1771-1775)
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arkivor po prej nesh gjatë qëndrimit të fundit në Arkivin Historik të 

Françeskane të Maqedonisë,  andaj edhe radhitja e saj në fund të atij 

arkivuar më pas si e tillë edhe prej sekretarit të këtij institucioni me 

Sqarimi i kronologjisë së letrës prijëse, përkatësisht rrethana që 

rihapur do ta mundësonte në këtë rast hetimi assesi i lehtë i të paktën 

lodhshme aq edhe të këndshme, duke i kaluar të gjitha dorëshkrimet 

të zbulojë një vend ashtu të fshehur mes faqesh e rreshtash, bash në një 

10  Khs. ASPF SC Albania et Macedonia, vol. 13 (1771-1775) fol. 2005v:  <Pedana li 26 Xb.e 

1775 / Umilis:mo Obbligati:mo e Divotis:mo Seruo / Padre Giuseppe da Carife Pref:o A: di 

Macedonia>.
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11 

të cilën vërej fatmirësisht jo vetëm të jetë miratuar botimi në 

11   Riprodhimi diplomatik: �[D]�un tempo stesso ricevo tre venerabile lette dell� Em.ze V.re. 

La prima dei 13. Feb:io in cui rilevo che si sono compiacciute di rimettere la parte Orientale di 

Cuculi sotto Barbulusci giusta il pristino decreto dei 13 Gennaio 1768 con il qual provedimento 

si sono contestate quelle povere anime. Sebbene p[er] altro ancora non hò publicato tal ordine, 

si perche hò dovuto di ciò dar avviso a Monsre d�Alessio acciò si regolasse; e si ancora perche 

essendoci li 30 scorso Maggio uniti con il prelodato Monsre e coll� Arcivesc:o d�Antivari ch� è 

provisto p[er] ora alle spirituali indigenze dei Cuculani lasciandoli sotto la cura di Barbulusci 

pro interim, e di nuovo esponendo le loro instanze a Cota S. Congne, le quali a quest� ora saranno 

pervenute. Se poi faran ricorsi, quanto prima dovrò publicarlo.

La seconda fù dei 20 Marzo, in cui contr� ogni merito si sono legnate l�Em.ze V.re assegnare 

trenta scudi per fabbricar una cella in Trumsci Inferiore, ed altre tanti p[er] una simile in 

Laggiacondi.   

La terza era dei 22 Maggio, in cui rilevo non solo d�aver benignamente accondisceso a far 

stampare in Albanese gli atti delle virtù Teologali, ma eziandio di spedirmene un buon numero 

(ASPF SC Albania et Macedonia, vol. 13, fol. 399r.)
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këtë dashamirësi i jam shumë mirënjohës shpirtmadhësisë së 

post quem non të hartimit të 

  
*   *   *

kolegial me studiuesin e apasionuar arbëresh Italo Sarron, i cili po i 

plotësojmë edhe atë qëllim që i vumë vetes në këtë studim modest, 
pasi mënjanuam bindshëm edhe një kolizion çoroditës kronologjik 

theksin mbi nevojën e gjithhershme për plotësimin e analeve të 
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