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Ceremonia e çmimeve shkencore për
GJERGJ KASTRIOTIN - SKËNDERBEUN
Në Vitin Mbarëkombëtar kushtuar
Gjergj Kastriotit - Skënderbeut

Ceremonia e dhënies së Çmimit Shkencor
për Gjergj Kastriotin – Skënderbeun dhe epokën e tij,

veprës më të mirë shkencore nga autorë shqiptarë dhe autorë të huaj,
në kuadër të Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit – Skënderbeut
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Shpallja e veprave fituese

- Fituese e çmimit për veprën më të mirë shkencore kushtuar
figurës së Gjergj Kastriotit - Skënderbeut, shkruar nga autorë
shqiptarë, u shpall vepra:
“Skënderbeu – një histori politike”, e autorit Aurel Plasari.
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- Fituese e çmimit për veprën më të mirë shkencore kushtuar figurës
së Gjergj Kastriotit - Skënderbeut, shkruar nga autorë të huaj, u shpall
vepra: “Shqipëria e rigjetur” e autores Lucia Nadin.
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Është rasti i disajtë që falenderoj Shqipërinë, që gjithmonë
më ka nderuar në këto 25 vite punë.
Edhe jam krenare që vijoj të sjell Shqipërinë e kulturës,
historisë Shqipërinë e bukur, në Venecia në veçanti, që ka
shumë kujtime të vendit tuaj. Gjithmonë e kam kumtuar
punën time si një punë, që u rikthen kujtesën njerëzve, mbase
sepse vijoj që të punoj për emigracionin e shumëshekujve më
parë, ku ka shumë shqiptarë që janë transferuar nga Italinë e
Verit, edhe që kanë shkruar faqe të rëndësishme, duke shfaqur
që nuk vijnë vetëm nga një vend me kulturë zero, por ishin
dëshmitarë të një vendi të ngarkuar me histori dhe kulturë të
vendit që kishin lënë.
Mënyra sesi ata përshkruanin Venecian, unë po përpiqem që
të bëjë rrugën e kundërt të sjell në Shqipëri, një bar apo një
shenjë të rrugëtimin që ata kanë bërë dhe kanë shkruar, duke i
lënë pas.
Lucia Nadin, studiuese
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LIGJËRATA PËRURUESE TË STUDIUESVE TË NOMINUAR
PËR ÇMIM NGA JURIA
• Ligjëratë përuruese nga JOSÉ MANUEL FLORISTÁN
IMÍZCOZ (Spanjë) për veprën “Marrëdhëniet mes

Seancën e drejton:
akad. Matteo Mandalà

Mbretërisë së Napolit me Shqipërinë”, seri
studimesh botuar në revistën shkencore “Erytheia”, me
mbi 25 artikuj shkencorë në 1990-2017.

1.- Arkivi spanjoll i Simancas, i cili mban
dokumentacion historik të Monarkisë
spanjolle të dinastisë Habsburg, dëshmon
marrëdhënie të vazhdueshme dhe intensive
midis rajonit shqiptar të Himarës dhe
mbretërisë së Napolit nën sovranitetin
spanjoll në shekujt XVI dhe XVII. Arsyet e
këtyre kontakteve intensive diplomatike
ishin kryesisht dy:
a) Ideologjia mesianike dhe fushata e
politikës së jashtme spanjolle, e cila bëri nga
Spanja aleanca logjike dhe përkrahëse e
kryengritjeve rebele osmane në Ballkan.
b) Faktorët gjeostrategjikë, si afërsia e
Himarës me bregun e Pulias, gjendja e saj
periferike dhe semiautonomike brenda
Perandorisë Osmane, orografia e saj e
vështirë dhe hapja e saj drejt Detit Adriatik.
Të gjitha këto rrethana së bashku krijuan
kontaktet e rajonit me guvernatorët
spanjollë të Leçes dhe Otrantos.
Kishte edhe faktorë të tjerë historikë që
nxitën ato kontakte, si hegjemonia politike
dhe ushtarake e Spanjës në Evropë, politika
spanjolle e rekrutimit të ushtrive mercenare,

Fjala e hapjes së ceremonisë mbahet nga
akad. Floresha Dado, kryetare e Seksionit
të Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike.
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krijimi në mbretëritë e Napolit dhe të Sicilisë
të emigrantëve shqiptarë nga Ballkani,
veçanërisht nga Epiri dhe Peloponezin, dhe
së fundi, politikën bujare të mbështetjes
ekonomike të dhënë nga mbretërit spanjollë
tek rebelët e Perandorisë Osmane.
2. - Alfonsi V i Aragonit, mbreti i Napolit
pas vitit 1442, zhvilloi një politikë të jashtme
ambicioze në Ballkan, ashtu siç kishin bërë
paraardhësit e tij Norman, Hohenstaufen
dhe Angevin. Kjo politikë e bëri atë armik
të Republikës së Venedikut, pasi nuk donin
që ngushtica e Otrantos të kontrollohej nga
spanjollët. Alfonsi nënshkroi aleanca me
Gjergj Kastriotin në Shqipërinë qendrore
dhe me vjehrrin e tij Xhorxh Araniti në
Shqipërinë jugore, ndërsa Shqipëria veriore
mbeti në sferën politike të Venedikut. Me
traktatin e Gaetit të vitit 1451, Kastrioti
njohu të drejtat e Alfonsit mbi Shqipërinë si
mbret i Napolit, i dha atij pasurinë e tij rreth
Krujës dhe premtoi t'i paguante një haraç,
ndërsa Alfonsi i premtoi atij të respektonte
të drejtat e tij historike.
Alfonsi dhe djali i tij Ferrante I
mbështetën luftën shqiptare kundër turqve
deri në vdekjen e Skënderbeut në vitin 1468.
Skënderbeu, nga ana tjetër, kaloi me
ushtrinë e tij në Napoli në vitin 1462 për të
ndihmuar Ferrante I kundër fisnikërisë
proanguviste të Napolit që kishte revoltuar.
Në dekadat e ardhshme kjo ndihmë
ushtarake nga ana e tyre u bë një vend i
zakonshëm në raportet që shqiptarët i
dorëzuan autoriteteve spanjolle kur
kërkonin mbështetje ekonomike.
3.- Marrëdhëniet e shpeshta politike dhe
ushtarake nxitën emigrimin dhe
vendbanimin shqiptar në mbretëritë e
Napolit dhe Sicilisë. Ekzistojnë disa dhjetra
dokumente të këtij vendbanimi shqiptar në
Italinë e Jugut. Kronologjia e këtij emigrimi
shqiptar nuk është vërtetuar me siguri. Filloi
gjatë sundimit të Alphonse V, vazhdoi nën
djalin e tij Ferrante I kur Skënderbeu hyri
në Napoli për ta ndihmuar atë dhe u rrit pas
vdekjes së Skënderbeut (1468) dhe pushtimit
përfundimtar të Shqipërisë nga ana e turqve

(1478). Punët kryesore të emigrantëve
shqiptarë ishin nga bujqësia e madhe dhe
rritja e bagëtive, pasuar nga zyrat ushtarake
(kalorësia e lehtë) dhe detarët. Pasi
mbretëria e Napolit u përfshi patjetër në
Monarkinë Spanjolle në vitin 1503, një
proces i zgjidhjes së grekëve, shqiptarëve
dhe sllavëve është dokumentuar në Italinë
Jugore, kryesisht në rajonet e Puglia,
Basilicata dhe Calabry. Në 1519, kapiteni
shqiptar Lazaro Mates u emërua nga
perandori Charles V si mbrojtës i tre
vendeve të Ballkanit. Mates e kishte lënë
Shqipërinë dekadën e fundit të shekullit të
15-të, në mënyrë që të mos jetonte nën
dominimin turk. Ai ishte kapiten i kalorësisë
dhe kreu i një familje stradioti që shërbeu
në Spanjë gjatë shekullit të 16-të. Ai mori
licenca për të ndërtuar disa fshatra në Puglia
dhe Basilicata. Ndër familjet më të
rëndësishme shqiptare të kësaj vendbanimi
të parë në mbretërinë e Napolit, vlen të
përmendet gjithashtu edhe familja
Castriota-Granai, përkatësisht vëllezërit
Alphonse dhe Ferrando. Alphonse mori
drejtimin e Atripalda në Campania me
titullin marquess, dhe qeverinë e Barit dhe
Otranto. Ai ishte gjithashtu kapiten i një
trupa të kalorësisë së lehtë dhe mori lejen
për të ndërtuar tre fshatra dhe t'i populloj
ata me grekët, shqiptarët dhe sllavët. Vëllai
i tij Ferrando mori titullin e marquess e
Sant'Angelo, një kapiten dhe licencë për të
ndërtuar disa fshatra. Mates dhe CastriotaGranai ishin dy nga familjet më të
rëndësishme të kolonëve nga origjina
ballkanike në Napoli, por kishte edhe të
tjerë, si George Basta, Demeter dhe George
Capuzzimati, John Mates, Constantine
Musakis etj. Emigrantët shqiptarë morën
nga autoritetet spanjolle feja joproduktive
mbretërore, feudale ose komunale që ata
lëronin. Në këtë mënyrë, në dekadat e fundit
të shekullit të 15-të dhe në dekadat e para të
16-të, në mbretërinë e Napolit u
dokumentua një rritje e shpejtë e popullsisë
ballkanike, si dhe avancimi social i disa
familjeve me origjinë shqiptare që morën
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emërimet si militarë, guvernatorë , pronarët
e tokave, etj.
4.- Zgjidhja shqiptare në Napoli ishte një
nga faktorët historikë që nxitën dhe
lehtësuan kontaktet diplomatike të Himarës
me Spanjën përmes familjes CastriotaGranai. Këto kontakte ishin të shpeshta
përgjatë shekullit XVI dhe dekadave të para
të 17-tës, por mund të dallojmë tre faza të
veçanta që lidhen me një intensifikim të
luftës kundër Turqisë. Këto faza ishin:
a) Dekada e vitit 1530, kur perandori
Charles V u përpoq të ndalonte sulmin
otoman në Hungari me anë të pushtimit dhe
pushtimit të Coroni (1532-34) dhe HercegNovi (1538-39) dhe miratimi i Lidhjes së
Shenjtë i vitit 1538 me Venedikun dhe Romën.
b) Vitet para dhe pas betejës detare të Lepanto,
kulmin e luftës në Mesdheun qendror.
c) Dekada e fundit e shekullit të 16-të dhe
dekadës së parë të 17-të, në kuadër të luftës
austro-turke në Danub (1593-1606), dhe
luftës turko-persiane në Kaukaz (1602-1612).
Kontaktet diplomatike të Himarës me
autoritetet spanjolle të mbretërisë së Napolit
vazhduan përgjatë shekullit të 17-të, por nuk
ishin aq të shpeshta sa në shekullin XVI.
Përkundrazi, marrëdhëniet me Romën u
rritën në masë të madhe nëpërmjet fratarëve
dhe priftërinjve basilianë të Kongregatës
Romake De Propaganda Fide që udhëtuan
për në rajon.
5.- Dokumentet më të spikatura historike
që provojnë intensitetin e kontakteve midis
Himarës dhe Perëndimit të krishterë,
veçanërisht me Romën dhe Napolin, janë
njohur që prej kohësh. Ato u botuan së pari
nga Theiner (1864), Theiner-Miklosich
(1872) dhe Korolevskij (1911-13). Gjatë
pesëdhjetë viteve të fundit disa studiues
kanë redaktuar dokumente të reja:
a) Në vitin 1967 Patrinelis botoi disa letra
të individëve privatë për të papë Gregori
XIII dhe për kardinalin Sirleto që mbahen
në Vatikanus graecus 2124.
b) Në vitin 1973 Foscolos redaktoi shtatë
shkronja të shkruara për papën Gregori XIII,
Sirleto dhe kardinali i Capua që mbahen në

të njëjtin dorëshkrim Vatikani.
c) Në vitet 1990, 1992 dhe 2017 unë
personalisht redaktova disa dokumente
diplomatike të dërguara nga Himariot te
perandori Charles V, mbretërit e Spanjës
Philip II dhe Filipi III dhe vicerët e Napolit.
Këto dokumente mbahen në Arkivin
spanjoll të Simancas.
d) Në 1991 dhe 1993 P. Bartl botoi dy letra
për Himarenë, në të cilën ai studioi ndër të
tjera gjeografinë, popullatën, fenë,
ekonominë dhe gjuhën.
e) Në vitin 2016, P. Xhufi ofroi një pasqyrë
të gjerë të kontakteve spanjolle-himare në
librin e tij "Árbërit e Jonit" dhe "K.
Giakoumis", reflektuar për vetëidentifikimin e himariotëve nga shekulli XVI
deri në shekullin e 19-të.
Të gjitha këto letra përqëndrohen kryesisht
në shekullin XVI. Ka disa të tjerë të fokusuar
në shekullin e XVII, siç janë studimet e
Murzaku në vitin 2009, të cilët i dedikuan një
kapitull të librit të saj në misionin bazilian në
Himarë, letrat e lartpërmendura të
Korolevskit në 1911-13, ato nga Borgia në 1935,
1942, dhe libri nga Jaço në vitin 1992. Unë vetë
rikonstruktova në 2013 dhe 2014 aktivitetin
në Himarë të Symeon Lascaris si një misionar
i Propagandës dhe agjent i Monarkisë
Spanjolle.
Të gjitha këto hetime kanë nxjerrë në dritë
një sasi të madhe të dokumenteve historikë
lidhur me Himarën në shekujt e XVI dhe
XVII. Jam i bindur se ky korpus do të rritet
në të ardhmen e ardhshme përmes një
kërkimi më të thellë në arkivat e tjera
perëndimore, veçanërisht ato në Itali.
Ndoshta ka ardhur koha për të bashkuar të
gjitha këto dokumente nga arkivat spanjolle
dhe italiane, si koleksioni i përgatitur nga
Ivan Tomic rreth historisë së lëvizjeve antiturke në Ballkan në fund të shekullit XVI
dhe fillimit të shek. XVII ose që nga Injac
Zamputi rreth historisë së Shqipërisë gjatë
shekujve XVI dhe XVII. Për këtë përpjekje,
Akademia Shqiptare e Shkencave mund të
jetë një sponsor i mirë.
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Ligjëratë përuruese nga
prof. Lucia Nadin (Itali), me
veprën “Shqipëria e rigjetur”.

Ligjëratë përuruese nga
prof. Aurel Plasari (Tiranë), me
veprën “Skënderbeu – një histori
politike”

Paraqitje e veprës "Arbëria
Venedike" të Oliver Jens Schmitt-it
(Austri) nga prof. dr. Pëllumb Xhufi
(vepër sjellë në shqip nga Ardian
Klosi).

Autori e ka pohuar qysh në fillim të këtij
punimi që ky nuk është një tjetër jetëshkrim i
Skënderbeut simbas modelit “jeta dhe vepra”.
Është një përpjekje për të hartuar një histori
politike të Skënderbeut, duke kuptuar me
historinë politike njërën nga degët kryesore të
hulumtimit në histori, që trajton faktet politike,
me përparësi ato të historisë së shteteve dhe/
ose të shtetarëve. Për kohë të gjatë e lidhur me
historinë fetare, e shndërruar në “histori zyrtare”
gjatë regjimeve totalitare, sot në kuptim më të
përgjithshëm asaj i bashkëngjiten historia
ushtarake, historia administrative dhe historia
diplomatike.
Nëse historia në përgjithësi lypset rishkruar
kohë më kohë, kjo nuk ndodh thjesht e vetëm
prej zbulimit të “të dhënave” të reja. Kultura e
një kombi ndryshon. Bashkë me të, konceptet
zotëruese në kulturë ndryshojnë edhe ato.
Pikëpamje të reja shfaqen domosdo, për të
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përfshirë, për të vlerësuar dhe për të renduar
“të dhënat”, të vjetra dhe të reja. Bashkëkohësit
e një epoke në zhvillim progresiv mbërrijnë në
pikën e pamjes nga e cila mund të rishikohet
dhe të rivlerësohet e kaluara në një modalitet
të ri: edhe atëherë historia rishkruhet.
Parashikues, ndërsa shkruante pikërisht për
Skënderbeun, këtë të vërtetë e pohonte, për
shembul, Aleks Buda, edhe pse duke e mëveshje
me “marksizëm”: “Çdo epokë e shtron rishtas
problemin e rëndësisë dhe të funksionit historik
të një heroi dhe çdo epokë i përgjigjet ndryshe
këtij problemi”.
Për një histori politike si kjo që po prezantoj
punime monografike si Arbëria dhe pushtimi turk
në shek. XV i Athanas Gegajt (Louvain 1937),
Gjergj Kastrioti Skënderbeu 1405-1468 i Fan S.
Nolit (New York 1947), studimet
skënderbegiane të Aleks Budës, deri tek ato më
të fundit, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, jeta dhe
vepra 1405-1468 e Kristo Frashërit (Tiranë 2002),
Skënderbeu (Tiranë 2005) dhe Për Skënderbeun
(Tiranë 2005) të Kasem Biçokut, jo që nuk qenë
pengesa, por kanë shërbyer si ndihma me mjaft
vlerë.

punimit në zbatimin e nj projekti ndërtimi me
përfundimit të tij.
Prej vitit 1994 u shfaq në shtypin shqiptar
“Mbi debatin për Skënderbeun”. Nuk ishte
ndonjë ndërhyrje në “debat”, sepse një i tillë
nuk ekzistonte ende në vitet ’90. Ishte truku për
provokimin e një debati. Ai ndërtohej mbi një
varg akuzash, e shumta të vjetra qysh prej
kronikave osmanë, nga njëra anë, ose prej
autorësh perëndimorë skeptikë si Gibbon- me
të tjerë. Qenë specifikat e një shteti që po
promovonte liritë dhe, brenda konfuzionit të
këtyre lirive supozohej që çdo qytetar është i
lirë të gjykojë, të shprehet për të gjitha çështjet,
përfshi edhe ato që nuk kanë ndonjë lidhjet
drejtpërdrejtë me votën që ai jep. Qenë vite kur
theksohej dukuria që gjithkush mund të
shkruajë mbi gjithçka dhe “liria e shkencës”
filloi të kuptohej si e drejtë që ka njeriu i lirë
për të shkruaj edhe për gjëra që nuk i ka
studiuar dhe as merr mundimin t’i studiojë.
Vargu i “akuzave” ndaj Gjergj Kastriotit,
Skënderbeut, vijon të qarkullojë në rrjetet e
komunikimit social edhe sot e gjithë ditën aq
sa do të mund t’i jepte shkas një tjetër libri –
mundësisht në regjistër divulgativ – me titull
“Përgjigje akuzave ndaj Skënderbeut”, si me
thënë një kthim 80 e ca vite mbrapa kur Marin
Sirdani publikonte me vijime polemikën e tij
historike “Per shka fajiset Skanderbegu”.
Ndër të parët të falënderuar prej autorit në
fund të punimit ndodhet edhe Injac Zamputi
me sqarimin “për konceptimin e këtij libri”. Në
ato vite kishte rifilluar bashkëpunimin me
edicionin e ri të revistës “Hylli i Drtitës”,
Zamputi qe shprehimisht i tronditur nga debati
artificialisht i provokuar “për Skënderbeun”.
Ideja e tij ishte që artikujve të shtypit nuk u
duhej përgjigjur thjesht me artikuj, por me një
libër: një variant të ri të historisë së Skënderbeut,
mundësisht të profilit politik. Por edhe ankohej
që nuk e kishte as moshën, as mundësitë. Nëse
autori i këtushëm i është shprehur edhe në
publik mirënjohës këtë e ka bërë për nxitjen që
Zamputi i pati dhënë për t’iu përkushtuar një
sipërmarrjeje të tillë me besimin që “ke edhe
moshën edhe mundësitë”, sikurse plaku ia
llogariste.
Moshën autori e kishte, por mundësitë jo.
Nuk ishte i integruar në ndonjë institucion
kërkimor-shkencor, nuk mund të përfitonte nga
ndonjë “projekt” siç qe bërë “modë shkencore”,
dhe as të siguronte ndonjë mbështetje

Punimi ka këtë ndërtim:
Hyrje; Kreu I: Arbërit dhe Arbëria para
pushtimit osman; Kreu II: Ekspandimi turk në
kontekstin europian-arbëror; Kreu III: Shfaqja
dhe ngritja në histori e Gjergj Kastriotit; Kreu
IV: Shpallja e politikës së luftës; Kreu V: Drejt
“Aleancës së krishterë”; Kreu VI: Ballë për ballë
me Muratin II; Kreu VII: Mes papës Nikollë dhe
mbretit Alfons; Krerët VIII dhe IX: Mes Kalikstit
III dhe Alfonsit V; Kreu X: Me Piun II në Kulmin
e politikës; Kreu XI: Me kryqëzatën dhe pa
kryqëzatën e Piut II; Kreu XII: Në ballafaqim
me “Mehmet Pushtuesin”; Kreu XIII; Zhgënjimi
prej kurjes së Romës; XIV: Ballafaqimi i dytë
me “Mehmet Pushtuesin”; Kreu XV: “Ethet” e
vdekjes dhe fundi; Në vend të konkluzioneve:
Skënderbeu hero semantik; Fjalorth termash
historikë; Shkurtesa të arkivave dhe
bibliotekave; Bibliografi e autorëve të cituar ose
të përmendur.
Përzgjedhja e këtij profili trajtese – si histori
politike – lidhet me një shtysë rrethanash të
realiteteve shqiptare të viteve ’90. Ato
provokuan për punimi të lindte si një libër
polemike, edhe pse, mbas mbarimin të punës,
ai është çliruar enkas prej elementeve të
dukshme polemike ashtu siç hiqen skelat e
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financiare. Megjithëkëtë më 1995-1996 autorit
iu krijua mundësia e parë: të shërbente në
Institutin e Gjuhëve dhe Qytetërimeve
Orientale (Paris), strukturë e pajisur me njërën
nga bibliotekat “orientale” më të pasura të
Francës.
Mundësia e dytë, që e favorizonte
sipërmarrjen për një punim të këtillë ishte bursa
kërkimore-shkencore T EM PUS / P HARE ,
Programme: Transeuropéen de Coopération pour
l’Enseignement Supérieur, Recherches dans
Archives nationales et bibliothèques de France.
Kjo mundësi e dytë pati të bënte jo vetëm me qasje
edhe më të afërt ndaj burimeve nga më të larmishmet
për Arbërinë, arbërorët dhe Skënderbeun, por edhe
me plotësimin e informacioneve që i quajmë të teorisë
së historisë ose të filozofisë së historisë. Është ngutur
njëri nga anëtarët e Akademisë suaj është kur, në
akuza e sipër ndaj kolegëve të kërkimit shkencor, ka
lëshuara akuzën përgjithësuese kinse ja: në fushën
e historisë këtu në Shqipëri nuk njohin as teoricienët
e rëndësishëm të historiografisë. Autori i punimit
“Skënderbeu. Një histori politike” ia rekomandon
këtë punim që të mund të gjejë rëndom nëpër të
gjurmët e veprave themelore teorike: që me Short
Studies on Great Subjects, nga J. A Froude
(London 1867), Problems of the Philosophy of
History, nga G. Simmel (Leipzig 1892); The
interpretation of History, nga M. Nordau (New
York 1910), në veçanti veprën formuese të
brezave bashkëkohorë What is History? nga
Edward Carr (Palgrave 2001), deri edhe më të
renë ndër to: The Shape of the Past. A Philosophical
Approach to History, nga G. Graham (Oxford New York 1997); etj.
Gjithsesi autori i qëndron bindjes që premisa
e mirëfilltë e një kërkimi në fushat e historisë
mbetet ajo formimit filologjik, në kuptimin e
procesit të leximit të dokumenti dhe,
afërmendsh, të interpretimit ose riintepretimit
të tij. Humanistin emërmadh Lorenzo Valla,
shpërbërësin e falsit historik të njohur si
“Donacioni i Konstantinit”, autori e ka
përmendur më se një herë si themeluesin e
procesit të punës filologjike për rivendosjen e
të vërtetës historike. Nëse do të dëshironim një
shembull bashkëkohor të rezultatit të procesit
të punës filologjike në shpërbërjen e një
mitologjie të historisë, ai i përket njërit ndër
kolegët tanë të pranishëm dhe është vepra me
titull “Mundsus vult decipi”. Autori është ndier
mirë kur rëndësinë e procesit filologjik në
hulumtimin historik e kam dëgjuar të theksuar,

vetëm para pak muajsh, edhe prej një kolegu
tonë të nderuar në leksionin e tij madhor për
historinë e Skënderbeut.
Mundësia e tretë autorit i qëlloi prej vitit
1998, kur iu ofrua detyra e drejtorit të
Bibliotekës Kombëtare, Tiranë, një institucion
që ofron mundësi edhe më të mëdha për të
komunikuar sa me biblioteka të tjera anembanë
botës, aq edhe me shumë arkiva.
Autori pati edhe patin e një mundësi të
veçantë, që ka të bëjë me emrat e disa prej të
falënderuarve në në fund të librit, miq ndaj të
cilëve është mirënjohës: Nadin. Jens Oliver
Schmitt, Ramon Sanchez Lizarralde etj...... Ja ku
autori i falenderon përsëri edhe në këtë
prezantim.
Kështu parashikimi i Injac Zamputit autorit
i rezultoi i mbarë.
Për ç’i përket botimit autori dëshiron të
saktësojë faktin që punimi ishte planifikuar për
t’u botuar në fillim, në trajtë kapitujsh me vijim,
në revistën “Hylli i Dritës”. Rrethanat e
pafavorshme prej vitit 1997 shkaktuan mbylljen
e saj dhe atëherë kapitujt gjetën vend – vend të
ofruar me dashamirësi të posaçme – në një tjetër
organ të shtypit shqiptar. Aty u botuan në plot
22 vijime nga maji 2002 në prill 2003. Ka rëndësi
ky saktësim, sepse lexoj për shembull – në një
tezë laure me titull “Scanderbeg tra storia e
storigrafia”, – që laureati ta përshkuajë punimin
për të cilin flas “sulla scia della monografia di
Schmitt”, d.mth. një vepër në hullinë e Schmittit. Një përshkrim i tillë, sadokudo edhe
kalimthi, e deformon historikun e
marrëdhënieve të dy punimeve. Ngjashëm
edhe një kritik kinse-inteligjent, nga pozicioni
i një veprimtari të historiografisë orientaliste –
mund të thosha edhe islamiste – është orvatur
të gjejë si difekt mungesën e veprën e Plasarit
të trajtimit të monografisë së Shmitt-it. Është
dëshmi të një kritike boshe, çfarë dëshmon që
as ka marrë mundimin të lexonte rrjedhën
kronologjike të hartimit dhe botimit të veprës
brenda Bibliografisë së saj. Meqë ra fjala,
studiuesi Jans Oliver Schmitt përmendet dhe
citohet dendur në punimin monografik të
Plasarit për një numër veprash të tij me vlerë,
veçan për botimin e disa burimeve
dokumentare, për çfarë ndodhet edhe ndër
emrat e të falenderuarve, siç u përmend.
Për ta përmbyllur këtë parashtrim:
Duke iu druar rrezikut për t’i mëveshur
historisë aftësi parathënëse, në “konkluzionet”
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e kësaj historie politike Skënderbeu në relacion
me mbasardhësit është theksuar si hero
semantik. Për autorin e kësaj historie kjo do të
thotë që, prej gjithë asaj çfarë Skënderbeu
përftoi me një vizion gjenial të rrethanave, diçka
mbeti. Nuk është fjala për “mësime”, por për
atë diçka – sema – që do të zhvillohej dhe u
zhvillua historikisht qoftë edhe në forma nga
më të larmishmet, siç ndodh në çdo fushë të
vështruar semantikisht si sistem shenjash.
Përtej rezultatit të realizimit të formacionit
politiko-fetar që Šufflay dhe Jireèeku e quajtën
“shtetin më të madh të krishterë të Ballkanit”,
si dhe përtej amortizimit të impaktit turkoosman ndaj Europës, në rastin e Skënderbeut
edhe arbërit e tij, si popull bashkëndihmues në
qëndresën e armatosur dhe në luftërat
antiturke, e ndien veten kryekëput europianë.
Me të tjera fjalë: e ndien veten pjesëdhënës e
pjesëmarrës të një sistemi të përbashkët të
menduari e të vepruari. Madje Šufflay ka pasë
dalë në përfundimin se ishin pikërisht “luftërat
e Skënderbeut” ato që i dhanë shkas formimit
në mbarë Europën të konceptit të një “Arbërie
më vete”, e cila për të kishte indicie të ketë vijuar
deri në shek. XVII. Do të thotë kjo se, mbi një

konstruksion që sot mund të na duket thjesht
“fetar”, erdhi e u ngrit në ato kontingjenca një
konstruksion i mirëfilltë politik. Është fjala jo për
kujtimin e asaj që u quajt Arnavudi apo
Arnawutluk, por për Arbërinë e kohës
skënderbegiane.
Pa përfilljen e këtij konstruksioni të ri,
asokohe në përftim e sipër, nuk do të kuptohej
dot pozicioni i arbërorëve në raport me
kontinentin europian jo vetëm gjatë periudhës
së luftërave antiturke të udhëhequra nga Gjergj
Kastrioti, - sikurse në këtë histori politike është
dëftuar, - por edhe mbas tyre. Në një kontekst
si ky qëndresa dhe luftërat antiturke të
Skënderbeut ngrenë peshë si për ç’i përket
përfshirjes së tij në historinë e madhe të
Europës, ashtu edhe për pozicionin
ndërkombëtar në të cilin, në kapërcyellin e
Mesjetës dhe Kohës së Re, ai e vendosi Arbërinë
e tij. Prej një kësi pozicioni për autorin e këtij
punimi ai rezulton jo vetëm personaliteti më i
madh politik e ushtarak i historisë së Arbërisë,
jo vetëm figura arbërore më e spikatur e
historisë së Europës së kohës së tij, por edhe
heroi semantik i shqiptarëve të çdo kohe.

Ligjëratë përuruese nga prof. Petrika
Thëngjilli (Tiranë) për veprën
“Skënderbeu: arritje, mangësi
pikëpamje të ndryshme”.

23

Seanca e dytë e ceremonisë së ndarjes së çmimeve: paraqitje e profileve shkencore të
studiuesve të shquar për Gjergj Kastriotin - Skënderbeun dhe epokën e tij dhe çelja e
regjistrimit të tyre në “Librin e Artë të Meritës në Albanologji”.

Libri i Artë i Meritës në Albanologji, prezantohet nga
akad. Vasil S. Tole, sekretar shkencor i Akademisë së Shkencave.
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Fjalë përurimi
Për Librin e Artë të
Meritës në Albanologji

Në ditën e sotme Libri është hapur për
studiuesit më të shquar të Mesjetës shqiptare,
të shekujve të humanizmit, që i ndërlidh figura
e Gjergj Kastriotit – Skënderbeut, epoka e tij dhe
përmasat ballkanike e europiane që e cilësojnë.
Kjo është arsyeja pse, siç mund të vërehet edhe
nga programi, kodi i nderit i Albanologjisë kësaj
here do të fillojë me historianët shqiptarë Aleks
Buda e Kristo Frashëri, me Alen Dyselienë
(Francë), me Peter Bartl-in dhe Franz Babingerin (Gjermani), me Kostas Sathas-in (Greqi), me
Francisc Pal-in (Rumani) dhe Halil Inalçik-un
(Turqi). Profilet e tyre intelektuale do të
paraqiten nga akademikë e profesorë të fuar,
si: Fran«esko Altimari, Floresha Dado, Pëllumb
Xhufi, Aurel Plasari, Luan Malltezi, Kosta
Giakumis e Ferit Duka, të cilët njëherësh do të
jenë nënshkruesit e parë të zërave të përgatitur
prej tyre në Librin e Artë të Albanologjisë.
Sikurse mund ta shihni, ky libër nuk është
thjesht një bllok i bardhë, një libër i bardhë, por
një artefakt i vërtetë. Ai me të drejtë mund të
quhet kodiku i fundmë i Shqipërisë, i kësaj
hapësire historike ku historia e dorëshkrimeve
nis që nga shekulli VI. Eshtë përgatitur me të
gjitha kërkesat dhe me të gjitha teknologjitë
manifakturale të një kodiku, një mjeshtëri e
rrallë sot, që i përgjigjet edhe nga kjo anë nivelit
të lartë të dinjitetit dhe nderimit që duam të
ofrojmë përmes tij.
Ky kodik është një kryevepër në llojin e vet,
i cili na erdhi nga hapësirat arbëreshe në Itali,
si një kod modern vlerash e ribashkimi mes
nesh. Dikur për të mbrojtur vendin dërgimi i
armëve ishte gjëja e duhur. Sot, dhurimi i një
libri është arma e duhur për ruajtjen e gjërave
më të shenjta që kemi si popull, ndër to edhe
albanologjinë. Një armë në dorë të bën luftëtar
kurse një libër të bën popull të kulturuar.
Prandaj ardhja e këtij libri simbol nga hapësirat
arbëreshe na kujton përsëri Skënderbeun,
heroin tonë, i cili me armë në dorë luftoi edhe
për ruajtjen e kulturës dhe identitetit tonë si
popull, që ne të kishim mundësi që të
zhvillojmë vendin, kulturën tonë dhe shkencat
posaçërisht shkencat albanologjike.
Për këtë kodik punoi në rrugë artizanale një
nga tre mjeshtrat më të njohur që vazhdojnë të
mbajnë gjallë këtë mjeshtëri luksi aristokratik
në Itali, mjeshtri Matteo Cuttita, specialist në
laboratorin e restaurimit në manastirin e
Munxifsit, një manastir me tradita ekumenike,
që ka bashkuar kishat dhe liturgjitë, me një rol

Vasil S. Tole

Të nderuar akademikë, miq e të ftuar, kolegë,
anëtarë të jurisë, studiues të nominuar për
çmimet tona shkencore,
Kjo seancë e dytë e veprimtarisë së ditës së
sotme i kushtohet paraqitjes së Librit të Artë të
Meritës në Albanologji, themelimi i të cilit u bë
jo rastësisht në Vitin Mbarëkombëtar të Gjergj
Kastriotit – Skënderbeut. Ishte propozimi i jurisë
së «mimit shkencor për botimin më të
suksesshëm kushtuar Skënderbeut dhe epokës
së tij ai që vuri në lëvizje institucionin tonë për
të marrë vendimet e duhura e për të ardhur në
këtë ditë të gëzueshme të paraqitjes së tij si një
regjistër që do të shenjojë sot e për shumë
dekada, ndoshta dhe më shumë, në mënyrë
retrospektive e perspektive, kujtesën tonë
shkencore për arritjet në albanologji dhe për
protagonistët e saj, që nga koha kur lindi, disa
shekuj më parë, deri në kohën e sotme.
Kemi ardhur deri tek themelimi i Librit të Artë
të Meritës në Albanologji në shenjë përgjegjësie
institucionale ndaj të gjitha qendrave, shkollave
dhe individëve, sot, në të shkuarën e në të
ardhmen, që e kanë lidhur e do ta lidhin emrin
dhe jetën e tyre me botën shqiptare, me gjuhën
shqipe dhe letërsinë e saj, me historinë, kulturën
dhe identitetin kombëtar shqiptar.
Personaliteti i Gjergj Kastriotit – Skënderbeut
është figura që bashkoi për herë të parë
shqiptarët dhe krijoi bazat e identifikimit dhe
të etnodallimit të tyre. Me qendresën shqiptare
që ai udhëhoqi u arrit konvergjenca e parë dhe
më e rëndësishme arbërore. Me të nisi historia
moderne
e
shqiptarëve,
epoka
e
ndërkombëtarizimit të identitetit të tyre.
Tituj nderi, vlerësimi dhe mirënjoheje për
albanologët e huaj dhe vendës ka jo vetëm në
Shqipërinë shtetërore, por dhe në Kosovë e
gjetkë. Por Libri i Artë i Meritës do të jetë
mirënjohja më e lartë, banka e të dhënave me
të përzgjedhura të albanologjisë. Të gjithë ata
që kanë merita të papërsëritshme për kontribute
origjinale në albanologji do të hapin portën e
meritës me autoritetin e tyre dhe do të
bashkohen aty.
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historik-kulturor mbiadriatik. Mjeshtri Matteo
Cuttitta meriton mirënjohjen tonë për cilësinë
dhe për fanatizmin e admirueshëm në
realizimin e kësaj vepre të madhe.
Ishte akademiku Matteo Mandala, ai që u
përkujdes me gjithë dashurinë dhe kujdesin e
tij sakral në gjithë fazat e përgatitjes së tij, deri
tek paketimi specifik për ta sjellë me mbrojtje
të sigurt kodikun, deri në momentin e dorëzimit
në Akademi. Nuk mund të lë pa përmendur
gjithashtu kujdesin e përhershëm profesional
të akademikes Floresha Dado dhe të
akademikut të asociuar Shaban Sinani. Kam
kënaqësinë t’ju bëj të ditur se ky kodik është
bekuar me një shenjim prambul të shkrimtarit
dhe kryeakademikut tonë të dashur Ismail
Kadare. Kam lejen e tij për ta lexuar këtë
shenjim në këtë moment solemn dhe e
konsideroj si privilegj këtë çast. Po citoj:
“Libri i Artë i Albanologjisë do të jetë amza
e më të shquarve në studimet shqiptare që prej
themelimit të saj deri më sot. Libri i Artë i
Albanologjisë do të jetë kodiku i nderit i
studiuesve albanologë, i atyre që e kthyen
shkencën për shqiptarët nga ekzotikë në dije
paradigmatike, pa të cilën nuk bëjnë dot
studimet ballkanistike, europiane e
indoeuropiane. Ky libër do të rendisë përkrah
njëri-tjetrit shkencëtarë austro-gjermanë,
francezë e italianë, britanikë e amerikanë, kroatë
e rusë; nga vendet fqinje e vende të largëta. Vit
pas viti ky kodik do të shndërrohet në një

enciklopedi të pazvendësueshme”.
Një shkrues i specializuar, një skrib i kohëve
moderne, do të kopjojë si në regjistrat e lashtë,
me kaligrafi, me ars scribensi, shkrimet që janë
përgatitur për personalitetet që janë ftuar të
zënë në mënyrë sovrane vendin e tyre në Librin
e Artë të Meritës.
Jemi të bindur se faqet e këtij libri të rëndë dhe
hijerëndë do të mbushen me kalimin dhe
dhjetëvjeçarëve dhe viteve me të tjerë
personalitete të albanologjisë kudo ku janë e të
çdo kohe qofshin. Veç të tjerash, për një gjë jemi
të bindur, që ai do të jetë dëshmia e dashurisë
dhe respektit tonë për të gjithë albanologët, emri
i të cilëve do të t’u japë kuptim faqeve dhe peshës
së këtij libri unik, i cili do të qëndrojë përherë në
shtëpinë e tij, këtu, në Akademinë e Shkencave të
Shqipërisë. Në këtë libër do të jenë bashkë shkollat
dhe qendrat e albanologjisë nëpër Europë e botë,
në gjithë hapësirën historike shqiptare,
pavarësisht nëse në gjykimin e botës sonë janë
nisur prej qendrimesh simpatie apo prej
qendrimesh kritike. Kështu, me këtë libër ne do
të ndihmojmë për funksionimin e një rrjetëzimi
të vërtetë të albanologjisë, pavarësisht ku
zhvillohet, në ç’metodologji mbështetet, çfarë
paradigmash ndjek.
Duke ju ftuar që, në fund të kësaj seance, të
shijoni pamjen sovrane të Librit të Artë të
Albanologjisë, ju faleminderit për vëmendjen.
www.akad.gov.al
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Kadare shenjon i pari "Librin e Artë të Meritës në Albanologji"!

Rrugë të mbarë Kodikut tonë të vlerave
Shënimi hyrës i Ismail Kadaresë në
“Librin e Artë të Albanologjisë”.

“Libri i Artë i Albanologjisë do të
jetë amza e më të shquarve në studimet
shqiptare që prej themelimit të saj deri
më sot. Libri i Artë i
Albanologjisë do të jetë kodiku i
nderit i studiuesve albanologë, i atyre
që e kthyen shkencën për shqiptarët
nga ekzotikë në dije paradigmatike, pa
të cilën nuk bëjnë dot studimet
ballkanistike, europiane e
indoeuropiane. Ky libër do të rendisë
përkrah njëri-tjetrit shkencëtarë
austro-gjermanë, francezë e italianë,
britanikë e amerikanë, kroatë e rusë;
nga vendet fqinje e vende të largëta.
Vit pas viti ky kodik do të
shndërrohet në një enciklopedi të
pazvendësueshme”.
www.akad.gov.al
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Profilet shkencore të studiuesve
të shquar për Gjergj Kastriotin Skënderbeun dhe epokën e tij
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Prof. dr. Kostas
Giakoumis paraqet
profilin shkencor të
studiuesit dhe
historianit të shquar
grek Konstantinos
Sathas.
Konstantinos Sathas
(Athinë 1842 – Paris, 12.05.1914)
kryetarin e Bashkisë së Galaksidhit pranë gazetës
Espera (dmth. Pasdite) të Athinës. Që nga 1859
shkruan rregullisht në shtypin e Athinës poezi,
artikuj dhe përkthime, në të filat firmoste me
formën e plotë të emrit të tij ose me inicialet KNS.
Në vitin 1861 së bashku me D.S. Kopidhas-in
themelon revistën Kosmos (dmth. Bota), ku boton
për herë të parë Kronikën e Galaksidhit, në bazë
të një dorëshkrimi që zbuloi në manastirin e Shën
Sotirit (të Metamorfozës) pranë Galaksidhit.
Angazhimi i tij me periudhën mesjetare e tërheq
aq sa t‘i përkushtohet studimin të saj. Gjatë viteve
1870-1895, me sponsorizim nga qeveria greke
dhe nga donatorë të tjerë, kreu kërkime në
arkivat e Firences, Pizës, Venecies, e Milanos,
Stambollit dhe Parisit. Përkeqësimi i shikimit të
tij që nga 1890 dhe shkurtimi i mbështetjes
financiare e detyroi të ndërpriste aktivitetin të
tij pas 1895. Pasi shpenzoi gjithë pasurinë e tij
për kërkimet, vitet e fundit të jetës i kaloi në Paris
me dhimbjen e varfërisë së tejskajshme dhe
hidhërimin e braktisjes nga donatorët e tij.
I cilësuar si një nga pionierët e formësimit të
hulumtimit shkencor neohelen, vepra e Sathas
u shtri në 96 vëllime, një vepër kolosale kjo e me
vlera të jashtëzakonshme. Veprat kryesore
historiografike të tij janë Vepra/Studime të
Pabotuara Greke (vëll. 1-2, 1867), Filologjia

Konstantinos Sathas, pseudonim i
Konstantinos Sathopulos, me origjinë nga
Galaksidhi (Greqia qëndrore) u lind në Athinë
më 1842 dhe vdiq në Paris më 12 ose 14 maj 1914.
Në 1860 mbaroi arsimin parauniversitar në
Lamia dhe në 1862 u regjistrua në Universitetin
e Athinës për mjekësi, por, për arsye të pasionit
të tij për filologjinë, historinë dhe hulumtimin e
dorëshkrimeve bizantine dhe pasbizantine,
braktisi studimet dhe nuk u diplomua kurrë. Në
vitin 1858 boton për herë të parë një artikull për
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Neohelene – Biografi të Intelektualeve të Shquar Grekë
(1868), Biblioteka Mesjetare (vëll. 1-7, 1872-1894).
Dy nga punimet më kryesore të tij kanë qenë libri
i titulluar Greqia nën Sundimin Turk (1869 me
ribotime të herëpashershme), si dhe seria
Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce au
Moyen Âge (vëll. 1-9, 1880-1890). E përqendruar
kryesisht në botimin e burimeve parësore,
veprimtarisë së K. Sathas-it nuk i mungojnë veti
sintetike dhe kritike. Prandaj me veprën dhe
jetën e tij janë marrë disa autorë dhe janë shkruar,
midis të tjerash, një libër, disa zëra enciklopedish
si dhe disa artikuj.
Duke jetuar në një periudhë kohore gjatë së
cilë prodhimtaria historiografike i nënshtrohet
kërkesës për konsolidim të identitetit kombëtar
grek, vepra e tij i përshtatet kushteve të kohës.
Nga shkrimet e tij duket se Sathas iu bashkua
ideologjikisht grupit të autoktonistëve, të cilët
bësonin se qendra e Helenizmit kanë qenë
qytetet më të njohura të lashtësisë – trashëgimia
e së cilës, sipas tyre, u ruajt në forma të
ndryshme gjatë perandorisë bizantine dhe asaj
osmane – dhe jo qendra të tjera jashtë territorit
të shtetit grek të gjysëm-shek. XIX, duke
përfshirë edhe Kostandinopojën, popullsitë e
të cilave, siç besonin autoktonistët në
kundërshtim me heteroktonistët, nuk ishin
mbartës të vërtetë të frymës helene të
trashëguar nga lashtësia. Sathas mori përispër
të mbushë boshllëkun e historisë bizantine dhe
osmane me qëllim “rijetësimin e kombit grek, i
cili qe historikisht i zhdukur prej katër
shekujsj.” Për të “herezitë dhe lafazanllëqe të

tjera ishin pretekste të thjeshta për të fshehur
luftën e vertetë rracore, të cilën e kryen
Bizantinët, nën mbulesën e Krishtërimit grekoromak, duke dashur të romanizonin Greqinë,
si edhe grekët me dëshirën për të zhdukur
zgjedhën romake.” Duhet thënë, megjithatë, se
pikëpamje të tilla u formuluan edhe nën
ndikimin e polemikës me historianin më të
shquar të kampit të autoktonistëve,
Konstantinos Paparrigopoulos.
Duke qenë se si heteroktonizmi, prej të cilit
lindi varianti grek i irrendentizmit, i ashtuquajtur
‘Megali Idhea,’ ashtu edhe autoktonizmi, ishin
ideologji kombëtare, Sathas në veprën e tij nuk e
trajtoi realitetin etnik në Ballkan gjatë perandorive
bizantine dhe osmane në kompleksitetin e tyre.
Prandaj një pjesë e veprave të tij bartnin variante
të emrit të Greqisë, edhe pse në përmbajtjen e tyre
zhvillimet i përkisnin jo vetëm popullsive
kryesisht greqisht-folëse. Kështu, çdo historian i
trevave kryesisht shqipfolëse të Ballkanit dhe të
Italisë së Jugut do të gjejë perla në vepra të
ndryshme të Sathas. Për ta dëshmuar këtë me një
shembull, burime parësore dhe dytësore mbi
veprimtarinë kryengritëse të Korkodilos Kladas,
i cili, në bashkëpunim me të birin e Gjergj Katrioti
Skënderbeut, Joanin, organizuan lëvizjen
diversante kundër qëndrimit të osmanëve në
Otranto dhe Apulia, mund të gjenden në të paktën
dy vepra të Konstantinos Sathas. Prandaj, duke
kuptuar rolin e Sathas në periudhën kur ai jetoi,
vepra e tij cilësohet si shumë e rëndësishme edhe
për historiografinë shqiptare.

Francisc Pall, themelues i
skënderbegologjisë
moderne

Prof. dr. Aurel Plasari
Në veprimtaritë shkencore të 550vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut nuk ka mundur të jepte
kontributin e vet medivisti Francisc Pall,
sikurse pati kontribuar 50 vjet të shkuar
në Konferencën Ndërkombëtare
Albanologjike të 500-vjetorit të tij (1968).
Profesori në zë vdiq më 1992, kur nuk
pati kush vëmendjen ta shënonte
largimin e tij qoftë edhe me një nekrologji
nderimi.
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Si specialisti i Mesjetës historiani Francisc
Pall (1911-1992) iu përkushtuar drejtpërsëdrejti
historisë së Skënderbeut dhe me kontributin për
të ai renditet ndër themeluesit e
skënderbegologjisë moderne, të asaj disipline
shkencore historike që studimet mbi
Skënderbeun i mbështet mbi bazë
dokumentare.
Studimet universitare z. Francisc Pall i kishte
përfunduar në Fakultetin e Letrave dhe
Filozofisë të Universitetit të Kluzhit, ndërsa në
medievistikë u formua gjatë viteve ’30 të
shekullit të kaluar si bursist i Akademisë rumune
të Romë dhe i Shkollës rumune në Fontenay-auxRoses (Paris). Për t’u vënë re: të dyja institucione
ndërkombëtare akademike të themeluara nga
Nicolae Iorga, i shumënjohur jo vetëm për
lidhjen e tij gjenetike me Shqipërinë dhe për
kontributet në albanologji. Do të mjaftonte të
kujtohej edhe vetëm ndërhyrja e tij në mbrojtjen
historike të çështjes së Shqipërisë së rrezikuar
në tryezat diplomatike: Brève histoire de l’Albanie
et du peuple albanais (Bucarest 1919). Teza e
doktorimit të Fr. Pall-it, që titullohej Ciriaco
d’Ancona e la Crociata contro i Turchi, dëfton edhe
orientimin e kërkimeve të tij të ardhshme në
historinë mesjetare të Europës Juglindore. Vetë
Iorga ia botoi së pari, në shtypshkronjën e pronës
së vet në Vâlenii de Munte më 1937, mandej iu
ribotua në Bulletin de la Section historique de
l’Académie roumaine, XX, Bucarest 1938.
I pari kontribut i Fr. Pall-it në
skënderbegologji duhet llogaritur punimi Les
relations entre la Hongrie et Scanderbeg, në Revue
historique du Sud-Est européen, X, 4-6, Bucarest
1933, pra, kur historiani i ri ishte vetëm 21 ose
22 vjeç. Më 1937 daton një tjetër shkrim i tiji, që
anon për nga kritika historiografike: Une
nouvelle histoire de Scanderbeg. Remarque sur le
livre de M. Gegaj, po në Revue historique du SudEst européen, XIV, 10, Bucarest 1937, që u ribotua
i plotësuar.
Vitit 1938 i përket njëra nga dy veprat e tij
madhore kushtuar historisë së Skënderbeut:
punimi monografik Marino Barlezio. Uno storico
umanista, Bucureºti 1938 (estr. dal volume
Melanges d’Histoire Generale, II, Cluj 1938, 184
f.). Ka qenë dhe ka mbetur i vetmi punim
monografik për Marin Barletin tonë dhe veprën
e tij. Pa këtë punim monografik të Fr. Pall-it nuk
kanë bërë dot të gjithë ata që me Barletin janë
marrë: Noli, Buda, Stefan Prifti, Frashëri, Biçoku
etj.

Të dhëna me interes historik për arbërorët
dhe qëndresën e tyre të armatosur antiturke
gjenden edhe në punime të tjera të historianit,
si: Autour de la croisade de Varna: la question de la
paix de Szeged et de sa rupture (1444), në Bulletin
de la Section Historique de l’Académie Roumaine,
XXII, 2, Bucarest 1941; Les croisades en Orient au
bas Moyen-Âge, në Revue historique du Sud-Est
européen, XIX, 2, Bucarest 1942; Un moment décisif
de l’histoire du Sud-Est européen: la Croisade de
Varna, në Balcania, VII, 1, s.l. [1944]; Le condizioni
e gli echi internazionali della lotta antiottomana del
1442- 1443, condotta da Giovanni di Hunedoara,
po në Revue des Études Sud-Est Européenes, III,
3-4, Bucarest 1965 etj.
Në mesin e viteve ’60, pikërisht në prag të
përkujtimit të 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj
Kastriotit - Skënderbeut, Fr. Pall-i botoi
përmbledhjen e burimeve dokumentare deri
atëherë të panjohura, të nxjerra drejtpërsëdrejti
nga Arkivi Historik i Milanos: I rapporti italoalbanesi intorno alla metà del secolo XV. Documenti
inediti con introduzione e note storico-critiche,
Napoli 1966. Është e vetmja përmbledhje që
zotërojmë me burimet dokumentare pothuaj të
arkivit milanez: gjithsej 88 akte diplomatike që
përfshijnë periudhën nga 28 korrik 1455 deri
më 3 korrik 1467. Botimi i tyre paraprihet nga
një studim i rëndësishëm, deri sot të vetmet
burime të Arkivit Historik të Milanos që
historianët e Skënderbeut mund të përdorin.
Duke qenë që harku kohor i akteve në fjalë
përfshin veçan ndërhyrjen ushtarako-politike
të Skënderbeut në Luftën Dinastike Napolitane,
Fr. Pall-i na ka lënë në tekstin e tij studimor edhe
ndonjë vlerësim për heroin tonë që meriton të
citohet: Nuk duhet harruar, më në fund, mbresa
mjaft e mirë morale që la kjo ndërhyrje e heroit
arbëror në të mirë të së njëjtës çështje që ai e quante
të drejtë, d.m.th. në një luftë qëndrese kundër
ndërhyrjes së huaj, asaj frënge, të mbështetur brenda
vendit nga rebelimi feudal. Në këtë luftë Skënderbeu
u lëshua në mënyrë të vetvetishme, i shtyrë nga një
ndjesi mirënjohjeje për ndihmat - ndonëse mjaft
modeste - të marra në luftën antiturke nga ana e
aragonezëve të Mbretërisë së Napolit. Dhe edhe
njerëz me mendje aq të përllogaritur, aq dinakë dhe
aq të paskrupuj, në atë mjedis të shek. XV ashpërsisht
egoist dhe me pabesi të përgjithshme, sikurse ishin
Francesco Sforza dhe Ferranti i Aragonës, u dëftuan
- ndoshta pikërisht për këtë arsye! - posaçërisht të
ndjeshëm kundrejt një shpirtmadhësie të tillë dhe
një besnikërie aq të çiltër.
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Në Konferencën e Dytë të Studimeve
Albanologjike, kushtuar 500-vjetorit të vdekjes
së Skënderbeut, Fr. Pall-i mysafir në Tiranë u
paraqit me një punim po rreth temës së vet të
parapëlqyer të botuar në frëngjisht nën titullin:
Skanderbeg et Janco de Hunedoara (Jean Hunyadi).
Brenda të njëjtit qerthull tematik i trajtoi ai
marrëdhëniet mes Hunyadit dhe Skënderbeut
edhe një vit më pas në punimin: Byzance á la
veille de sa chute et Janco de Hunedoara, në
Byzantinoslavica, XXX, Praga 1969. Tre vite më
vonë Fr. Pall-i iu kthye edhe një herë historisë
së Skënderbeut për të trajtuar çështjen e më të

hershmëve jetëshkrues të heroit me punimin:
Di nuovo sulle biografie scanderbegiane del XV
secolo, në Revue des Études Sud-Est Européenes, 1,
Bucarest 1971.
Kontributet e medievistit Fr. Pall në
skënderbegologji ende nuk janë shteruar për
gjithkënd merret me historinë e Skënderbeut.
Nëse do të ishin ndjekur siç do të duhej gjurmët
që ai na ka dëftuar, do të ishte shtënë në dorë,
për shembull, njëra nga vulat më me vlerë të
kancelarisë se heroit tonë, që historiani e ka
përshkruar duke saktësuar edhe vendin në të
cilin ajo ndodhet.

Franz Babinger,
orientalist, ballkanolog
dhe albanolog

Akad. Francesco Altimari

Franz Babinger është një prej
historianëve më të njohur të historisë së
ish-perandorisë otomane, ballkanolog dhe
albanolog. U lind në Weiden in der Oberpfalz
të Bavarisë dhe u formua për orientalistikë
në Universitetin e Berlinit. Historia politike
e ish-perandorisë otomane, e perandorëve
të saj, e ekspansionit në Ballkan e në
Europë, e përballjes së Krishterimit me një
besim të ri abrahamik si Islami, u bënë përparësi
e përparësive në studimet e tij. Kjo përparësi
interesash shkencorë e drejtoi Franz Babingerin
në mënyrë të vetvetishme tek qendresa e arbërve
në shekujt e humanizmit të Rilindjes Europiane,
kur në këtë pjesë të kontintentit të vjetër po niste
periudha e gjatë post-mesjetare.
Megjithëse nuk u mor drejtpërdrejt me rolin
protagonist të Gjergj Kastriotit - Skënderbeut
përgjatë shekullit XV, personaliteti i tij
ndriçohet përmes lartësimit të epokës, të
familjeve të mëdha patronimike të Arbërisë
paraosmane, sidomos të Arianitëve, të cilëve u
kushtoi një monografi, Das Ende der Arianiten Fundi i Arianitëve.
Studimet e Franz Babingerit për gjendjen
shoqërore dhe kulturore dhe shkallën e
zhvillimit të fisnikërisë arbëre në pragun e

pushtimit otoman, për raportet e ndërlikuara
dhe orientimet shumëkahëshe të saj në një
moment shumë të vështirë për vendin; si dhe
rezultatet shkencore që ai arriti duke kërkuar
nëpër historinë e evoluimit të elitave arbërore,
janë me rëndësi referenciale jo vetëm në
shkencën për jetën dhe rolin epokal të Gjergj
Kastriotit - Skënderbeut, për Besëlidhjen e tij të
Lezhës, për aleancat politike në funksion të
bashkimit, por edhe për marrëdhëniet midis
popujve të Ballkanit dhe prijësve të tyre, për
rolin e Kishës dhe të diversitetit religjioz tashmë
të qartësuar, për rendin shoqëror të rregulluar
me statute e rregullore si gjithë pellgu i
Adriatikut.
Meritë themelore e studimeve të Franz
Babingerit është se historinë post-mesjetare të
Shqipërisë nuk e pa kryesisht si histori lufte,
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për çka ishte shkruar gjerësisht, por para së
gjithash si histori shpërndërrimesh,
ndërthurjeje të qytetërimeve, stabilizimi të
elitave të reja lindore, herë-herë dhe si histori
shartimi të saj mbi aristokracinë e vjetër. Franz
Babinger qartëson në mënyrë shkencore
dallimin midis procesit të përgjithshëm të
otomanizimit të popujve dhe kombeve që u
përfshinë brenda perandorisë së re, që ishte një
proces i detyrueshëm, dhe dukurisë tjetër, asaj
të islamizimit, që është më e ndërlikuar, më e
ngadaltë, më e kujdesshme dhe përgjithësisht
e përllogaritur prej interesash pragmatistë.
Në studimet europiane e ballkanistike të
Franz Babingerit njihen shumë monografi,
botime dokumentare dhe artikuj studimorë të
tij. Vend qendror në korpusin e veprave të
Babingerit zë monografia Mehmed der Eroberer
und seine Zeit - Mehmet Pushtuesi dhe koha e tij
(1953), e cila është ribotuar dhe përkthyer në
një varg gjuhësh, duke e bërë atë të njohur në
të gjithë botën. Në edicionin italisht të kësaj
monografie (1967), historiani Delio Cantimori
nënvizon në parathënie profilin e lartë dhe
gjerësinë e zotimit të tij studimor duke pohuar:
Nëse do të ishte në perdorim ende kjo fjalë, shumë e
nderuar në shekullin XVIII dhe tutje, mund të
thoshim se Babinger kishte brumë për “polyhistor”
të shkallës së parë. Me këtë vepër, si dhe me

kontribute të tjera shkencore ndër studimet e
tij të shumta për ish-perandorinë osmane, Franz
Babinger fitoi nam të madh dhe është nderuar
ndërkombëtarisht, duke u zgjedhur anëtar i 12
akademive dhe shoqatave studimore me
karakter rajonal e ndërkombëtar.
Për studimet në fushën e albanologjisë Franz
Babinger do të mbetet një figurë qendrore, për
disa çështje të rëndësishme nga historia osmane
dhe paraosmane e Shqipërisë, si: Die Gründung
von Elbasan - Themelimi i Elbasanit (1931); Das
Ende der Arianiten - Fundi i Arianitëve (1960);
Udhëtimi i Evlija Çelebiut në Shqipëri.
Studimet shqiptare për Mesjetën janë me fat
që u bënë interes themelor i një studiuesi si ai,
me besueshmëri të padiskutueshme në rrethet
e orientalistëve, ballkanologëve dhe
albanogëve. Studimet shqiptare do të kenë
gjithnjë nevojë t’u drejtohen për ndihmë
kontributeve të Franz Babingerit.
Franz Babinger e ka vizituar tri herë
Shqipërinë: më 1928 gjatë një udhëtimi
studimor në Ballkan, më 1962 si pjesëmarrës në
Konferencën I të Studimeve Albanologjike dhe
më 1967 si i ftuar i Universitetit Shtetëror të
Tiranës. Në vizitën e fundme në Tiranë ai u nda
nga jeta në mënyrë të papritur: edhe vdekja e
lidhi me Shqipërinë.

Halil Inalcik - osmanolog
dhe albanolog me famë
botërore

Prof. dr. Ferit Duka
Halil Inalcik është një nga personalitetet më të
fuqishme në fushën e studimeve historike për
periudhën osmane. Më se shtatë dekada nga
jeta e tij e gjatë mbi 100-vjeçare, ai ia ka kushtuar
ndriçimit të problematikës së ndërlikuar e mjaft
të gjerë të historisë së Perandorisë Osmane,
duke u përqendruar kryesisht në shqyrtimin
dhe shpjegimin e sistemit politik dhe
ekonomiko-shoqëror mbi të cilin ajo ekzistoi
dhe funksionoi për shekuj të tërë. Halil Inalcik
ishte një historian i një kalibri të veçantë.
Formimi i shëndoshë intelektual, aftësia e rrallë
për analiza të thella e të gjera të lëndës historike,
qartësia dhe thjeshtësia e rrëfimit dhe
shpjegimit të historisë, fuqia depërtuese e
jashtëzakonshme në të fshehtat dhe labirinthet
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e një periudhe tepër komplekse sikurse ka qenë
ajo osmane, kanë përcaktuar nivelin e lartë
shkencor të studimeve të Halil Inalcik-ut në
fushën e osmanologjisë, duke e bërë veprën e
tij referencë themelore për të gjithë
historishkruesit e kësaj sfere.
Ai ishte ndër të parët historianë turq që e
kuptuan se për të ndriçuar e interpretuar
shkencërisht proceset, dukuritë dhe ngjarjet që
lidheshin me historinë osmane, nevojitej jo
vetëm shqyrtimi dhe shfrytëzimi me një sens
kritik i fondit bibliografik ekzistues për këtë
fushë, por mbi të gjitha, zbulimi, përpunimi dhe
përdorimi i fondeve dokumentare, sidomos
atyre me prejardhje osmane. Prandaj që në
fillesë të punës së vet si historian, Inalciku iu
drejtua arkivave të vendit të vet, në të cilat gjeti
një arsenal dokumentesh me rëndësi kapitale
për studimet osmane. Këtu është fjala sidomos
për defterët e pronave dhe të popullsisë (tapu
tahrir) të përpiluara nga administrata osmane
për territoret e vëna nën sundim.
Halil Inalcik-u ishte i pari që sinjalizoi opinionin
shkencor për praninë në arkivin e
lartpërmendur të një sasie të konsiderueshme
defterësh osmanë të shek. XV-XVI për
Shqipërinë, dhe mbi të gjitha, për identifikimin
e saktë të defterit më të hershëm të shtetit
osman, i cili gjeografikisht e admistrativisht, i
takonte arealit shqiptar (arvanid-arbërorshqiptar), ndërsa kohësisht ishte i viteve 14311432. Defteri në fjalë ishte një regjistrim i
përmbledhur (icmâl, mücmel) i timareve
(pronave), vendbanimeve, popullsisë dhe
taksave të Sanxhakut Shqiptar, një nga të parat
njësi administrative të krijuara nga shteti osman
në hapësirat ballkanike. Defteri i Sanxhakut
Shqiptar u transkriptua, u pais me shënime dhe
nën titullin Kopje e defterit të Sanxhakut Shqiptar
të vitit hixhri 835 (hicri 835 tarihli Sûret-i Defter-i
Sancak-i Arvânid), u botua i plotë nga Halil
Inalcik në vitin 1954.
Vlerat e paçmuara të këtij botimi nuk lidhen
vetëm me atë që studiuesit e fushës apo
historidashësit, gjejnë aty si versionin e
transkriptuar edhe atë origjinal të dokumentit
të sipërpërmendur, por edhe me atë që botuesi
i tij, Halil Ýnalcik, ka brendësuar në botim edhe
një studim hyrës brilant, në të cilin janë
analizuar e shpjeguar shkencërisht dukuritë
social-ekonomike dhe politike të Shqipërisë në
fillimet e sundimit osman. Me zbulimin dhe
hulumtimet e ngulëta në defterin e Sanxhakut

Shqiptar, por sidomos me botimin e tij, jo vetëm
që u shënua pikënisja e historiografisë
shkencore për periudhën osmane të Shqipërisë,
por në të njëjtën kohë, u përurua edhe fillimi i
veprimtarisë studimore të Halil Inalcik-ut në
shërbim të albanologjisë, një investim madhor
i këtij personaliteti të spikatur në një terren
shumë të vështirë siç ishte historia shqiptare e
shek. XV, shekulli i madh i Skënderbeut. Defteri
i Sanxhakut Shqiptar, Defteri i Korçës, Përmetit
dhe Konicës (i njëkohëshëm me të parin), si dhe
Defteri i Dibrës, Gollobordës dhe Çermenikës i
vitit 1467, shërbyen si burim themelor për një
sërë studimesh të rëndësishme të Inalcik-ut
kushtuar aspekteve kryesore të realitetit osman
në Shqipërinë e shek. XV.
Halil Inalcik-u me studimet e veta jo vetëm ka
ndriçuar mjeshtërisht problematikën kryesore
që lidhet me proceset dhe dukuritë e reja socialekonomike e politike të Shqipërisë në fillimet e
një epoke të re, duke i parë ato në lidhje të
ngushtë me zhvillimet në kontekstin e
përgjithshëm ballkanik e osman, por e ka
përdorur rastin shqiptar për të shpjeguar
ecurinë dhe karakteristikat e proceseve dhe
dukurive në rrafshin më të gjërë ballkanik dhe
osman. Në fokus të studimeve të këtij dijetari
për Shqipërinë, kanë qenë tema të tilla të
rëndësishme si sistemi osman i timarit dhe
veçoritë e zbatimit të tij në mjedisin shqiptar të
kohës, pozita politike dhe shoqërore e
fisnikërisë shqiptare në kushtet e vendosjes së
sundimit osman dhe raportet e saj me sistemin
e timarit, shkaqet e luftës së Skënderbeut, etj.
Një studim të veçantë, madje të parin prej tyre
(v. 1952), Halil Inalcik ua ka kushtuar
timariotëve të krishterë, një kategori shoqërore
specifike në gjirin e klasës feudale shqiptare, e
cila u pais me timare përkundrejt shërbimeve
të caktuara ndaj shtetit osman, duke ruajtur
përkohëshmësrisht besimin e saj të krishterë.
Si osmanolog e albanolog me profil të lartë,
Halil Inalcik ka qenë i ftuar dhe ka marrë pjesë
në Konferencën e Dytë të Studimeve
Albanologjike të organizuar në Tiranë më 1968
me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së
Skënderbeut. Edhe këtu ai u paraqit me një
kumtesë shumë interesante në të cilën, duke u
mbështetur kryesisht në të dhënat e defterit
osman të regjistrimit të vitit 1467, i bën një
analizë të thukët gjendjes ekonomike dhe
shoqërore në krahinat e Krujës dhe të Dibrës
(territoret ku shtrihej ish-principata e

35

Kastriotëve), duke vënë në dukje edhe
rrjedhojat shkatërrimtare që kishte patur lufta
e gjatë shqiptaro-osmane për vendbanimet e
këtij rajoni.
Vepra e Halil Inalcik-ut është e përmasave të
mëdha. Bibliografia e saj përfshin një gamë të
gjërë monografish, artikujsh shkencorë,
botimesh dokumentare etj. Nuk ka çështje të
historisë osmane që të mos jetë trajtuar në një
mënyrë apo në një tjetër nga ky studiues i
talentuar dhe i palodhur. Sikundër theksuam

më parë, tema shqiptare është në epiqendër të
këtij korpusi të gjërë studimesh. Edhe zërin për
Shqipërinë
(Arnavutluk-Albania)
në
Enciklopedinë Islame të edicionit të vitit 1958,
e ka shkruar prej tij. Vepra e këtij dijetari të
madh meriton të nderohet nga shqiptarët jo
vetëm për vlerat shkencore të jashtëzakonshme
që ajo bart, por edhe për atë që e ka shpënë në
të katër anët e globit emrin e tyre si popull dhe
emrin e vendit të tyre, Shqipërisë.

Alain Ducellier,
njohësi më i shquar i
Mesjetës shqiptare
Prof. dr. Pëllumb Xhufi

Alain Ducellier, bizantinist i shquar francez,
i formuar në shkollën e Paul Lemerle, drejtoi për
shumë vjet Institutin e Studimeve Bizantine në
Universitetin Le Mirail të Toulouse-s. Është autor
i më se 20 monografive dhe i një numri
shumëfish artikujsh shkencorë mbi Bizantin e
botën bizantine, përkthyer e botuar në disa gjuhë
e në revistat më të njohura shkencore të
specializuara. Solli një qasje të re metodologjike
në këto studime, duke u nisur nga periferitë për
të shkuar drejt qendrës së Perandorisë. Falë
njohjes sovrane të gjuhëve e të kulturave të të
gjithë popujve të përfshirë në Perandorinë
Bizantine, Ducellier zbuloi dhe tregoi historitë
“arabe”, “sllave”, “greke”, “italiane” e sidomos
“shqiptare” të asaj Perandorie.
Pikërisht në kuadrin e hulumtimeve të tij për
historinë bizantine, A. Ducellier e tërhoqi
veçoria e jashtzakonshme e Shqipërisë, kësaj
province periferike të Perandorisë Bizantine që
qëndronte midis Lindjes e Perëndimit dhe që
kontrollonte arteriet kryesore të komunikimit

midis Romës së Lindjes dhe Romës së
Perëndimit, rrugën Egnatia e Kanalin e
Otrantos. Studimet e shumta për Shqipërinë që
rezultuan nga interesi i tij shkencor për të dhe
për popullin e saj, i dhanë atij emrin e njohësit
absolutisht më të mirë të Mesjetës shqiptare (Paul
Gautier). Mes tyre shquhet vepra monumentale
Fasada bregdetare e Shqipërisë në Mesjetë: Durrësi
dhe Vlora nga shek. X në shek. XV (1981), të cilën
Paul Lemerle e ka quajtur kontribut të çmuar për
historinë kombëtare të Shqipërisë, realizuar nga një
studjues i paisur me kuriozitet historik të
jashtëzakonshëm dhe me sens të hollë për të kapur e
për të vlerësuar ndikimet e ndërveprimet, përqasjet
e kundërvëniet.
Kjo vepër, së bashku me Shqipëria midis
Bizantit e Venedikut (1989) e të tjera studime të
Alain Ducellier, ndërsa marrin në analizë
marrëdhëniet e shqiptarëve me botën lindore
bizantine dhe me atë perëndimore latine,
vendosin në qendër të saj pikërisht shqiptarët,
institucionet e strukturat e tyre politike, sociale,
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juridike. Jo vetëm, por i bindur në rëndësinë e
posaçme gjeo-politike të shqiptarëve, në veprat
përgjithsuese kushtuar historisë së Perandorisë
Bizantine, si Bizanti dhe bota ortodokse, Bizanti
shek. IV-XV, Evropa tjetër, Konstandinopoja etj.,
A. Ducellier i ka dhënë vend të dukshëm edhe
Shqipërisë dhe shqiptarëve, gjë që bizantinistë
të tjerë nuk e kishin bërë më parë.
Vepra albanologjike e A. Ducellier përmban
risi të rëndësishme në krahasim me studjues të
tjerë të shquar të historisë mesjetare shqiptare,
siç janë C. Jireçek e M. Šufflay. Ducellier nuk e
kufizoi objektin e analizës së tij vetëm në
hapësirën e shtetit të Arbërit, të përfshirë brenda
katërkëndëshit Vlorë-Ohër-Prizren-Tivar. Ai e
hetoi faktorin shqiptar në të gjithë hapësirën
jetësore të tij: në territoret e shtetit të sotëm të
Shqipërisë, në Kosovë, në Mal të Zi e në Epirin e
Vjetër. Përveç kësaj, në një sërë studimesh të
posaçme Ducellier ka shkruar historinë e
emigracionit mesjetar shqiptar në Greqi, në
Italinë e Jugut, në Marke, në Venedik, në Dalmaci
(Shqiptarët në Greqi në shek. XIII-XV; Rrugët e
mërgimit. Përmbysjet e mëdha në Evropën lindore
dhe valët emigruese drejt Perëndimit në fund të
Mesjetës). Si ndjekës i shkollës së analeve, që
revolucionarizoi historiografinë moderne, ai
zbatoi medodat më të përparuara të kërkimit
shkencor, siç është ajo e përkufizimit gjeografik
të objektit të studimit (gjeografia historike), dhe
e analizës shumëplanëshe: gjeo-politike,

ekonomike, sociale e etno-kulturore. Vepra e tij
ka plotësuar ka rektifikuar e reinterpretuar
momente të rëndësishme të Mesjetës shqiptare.
Ducellier nuk u mjaftua të ishte ai vetë studjuesi
i apasionuar i Mesjetës shqiptare. Ai e ktheu
Institutin bizantinistik të Universitetin të
Tuluzës, në një shkollë ku nën drejtimin
shkencor të tij u formua një aradhë e tërë
historianësh albanologë, si Brunehilde Imhaus,
Bernard Doumerc, Christine Minvielle-Debat,
Jean de Miceli e të tjerë. Nga ana e tyre, të gjithë
këta u bënë autorë e bashkautorë veprash të
rëndësishme për Mesjetën shqiptare.
Duke filluar nga viti 1962 Alain Ducellier ka
vizituar shumë shpesh Shqipërinë. Ka marrë
pjesë në konferenca ndërkombëtare të
organizuara nga Akademia e Shkencave në
Tiranë, si në Konferencën II Albanologjike mbi
Gjergj Kastriotin-Skënderbeu (1968), në
Konferencën mbi Shtetin e Arbërit (1990), në
Konferencën mbi Kosovën (1993). Ai ka vizituar
qendrat historike e arkeologjike, nga veriu në
jug të vendit, duke fituar një njohje të shkëlqyer
të terrenit që i ka shërbyer mjaft inkuadrimit të
saktë të ngjarjeve të përshkruara në studimet e
tij mbi Shqipërinë mesjetare.
Për meritat e tij të veçanta në studimin e
historisë së Mesjetës shqiptare Alain Ducellier
është nderuar me mirënjohje të larta të shtetit
shqiptar. Ai është anëtar nderi i Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë.

Prof. dr. Luan Malltezi paraqet
profilin shkencor të historianit të
shquar Aleks Buda

Aleks Buda dhe shkolla e
re e historiografisë
shqiptare
Aleks Buda është historiani i parë pas Luftës
së Dytë Botërore që është marrë me studimin e
figurës së Skënderbeut dhe të luftës antiosmane
në shek. XV. Ai është personaliteti më i lartë
shkencor në fushën e historisë emeruar nga
qeveria shqiptare më 1947, në detyrën shef i
seksionit të Historisë, Sociologjisë, dhe shkencave
Ekonomike të Institut të Shkencave.
Aleks Buda u shqua në veprimtarinë si
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dijetar dhe historian i analizave të holla dhe i
përgjithësimeve të mëdha historike në
përpjekjet e tij për integrimin e historisë së
Shqipërisë në historinë rajonale dhe atë
europiane.
Si personaliteti më i lartë në fushën e
historisë ai organizojë i vetëm në janar vitit 1949
të parën konferencë kombëtare me temë
historike Figura e Gjergj Kastriotit - Skënderbeut,
ku shtron tezat e tij për një kuptim të drejtë të
epokës dhe të figurës së heroit tonë kombëtar.
Më 1951 ai botoi artikullin Fytyra e
Skënderbeut në dritën e studimeve të reja në nr. 34 të Buletinit të Shkencave. Ky është një punim
i nivelit të lartë shkencor mbi studimin
monografik të historianit të shquar shqiptar Fan
S. Noli George Castriot Skanderbeg (Boston 1947).
Mbështetur në dokumente historike Aleks
Buda argumenton rolin e Skënderbeut si burrë
shteti dhe udhëheqës ushtarak i talentuar,
kushtet ekonomiko-shoqërore të kohës, detyrat
që ajo shtroi dhe zgjidhi.
Aleks Buda është organizator kryesor i
Konferencës së Dytë Albanologjike në Shqipëri,
mbajtur më 12-18 janar 1968, me rastin e 500vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, ku paraqiti
referatin Gjergj Kastrioti dhe epoka e tij, me një
afirmim më të plotë të tezave të historiografisë
shqiptare për figurën e heroit tonë kombëtar.
Këtë referat autori e mbajti edhe në Prishtinë,
në maj të vitit 1968, ku ishte edhe kryetar i
delegacionit zyrtar shqiptar, që shkonte për
herë të parë në Kosovë.
Kontribut shumë i rëndësishëm i Aleks
Budës ishte vizioni i tij për të krijuar shkollën e
historiografisë shqiptare dhe sidomos të
medievistikës shqiptare, që ai e themeloi. Buda
ndikoi që historiografia shqiptare të
hulumtonte me përparësi periudhën e errët të
Mesjetës, ai hetoi dhe nxori në dritë historinë e
lindjes së shtetit mesjetar në shekullin XV.

Si historiani me kredibilitetin më të lartë në
Shqipëri, Buda vendosi për përkthimin shqip
të veprave të Barletit Historia e Skënderbeut dhe
Rrethimi i Shkodrës; përkthimin e kronistëve
osmanë dhe të kronistëve bizantinë për luftën
shqiptaro-turke në shek. XV. Ai është autori që
udhëhoqi punën për hartimin e bibliografisë së
veprave kushtuar Skënderbeut, botuar në Tiranë
më 1994. Aleks Buda ka udhëhequr punën për
hartimin e tekstit të Historisë së Shqipërisë botuar
në dy vëllime: Tiranë 1959 (I), 1965 (II). Ai ka
përfaqësuar me nivel të lartë shkencor
Republikën e Shqipërisë në takime e konferenca
ndërkombëtare të zhvilluara për tema të
ndryshme historike.
Nën drejtimin e tij, si kryetari i parë i saj, që
nga viti 1972 deri në vdekjen e tij më 1993,
Akademia e Shkencave zhvilloi veprimtari të
shumta shkencore duke luajtur një rol të
rëndësishëm si qendër me rëndësi në fushën e
studimeve albanologjike. Aleks Buda ka
meritën themelore për shpëtimin e dy kodikëve
më të vjetër të Shqipërisë.
Aleks Buda, edhe pasi u nda nga jeta,
vazhdon të jetë autor i kreut Gjergj Kastrioti Skënderbeu edhe në tekstin Historia e Shqipërisë,
Tiranë 2002.
Në mesin e viteve 1980 Aleks Buda u ftua në
cilësinë e anëtarit të nderit të Akademisë së
Shkencave të Bullgarisë, por iu këshillua të mos
e pranonte këtë nder dhe ai e refuzoi me dy fjali
të botuara në shtypin zyrtar të kohës.
Ai është nderuar gjatë jetës së tij me tituj e
dekorata të shumta, si: Mësues i popullit, Çmimi
i Republikës (i shkallës I), Urdhri i Lirisë (klasi I).
Më 1990 ai u nderua nga Presidenti i Austrisë
me Medaljen e Madhe të Artë dhe së fundi më
2016 nga presidenti i Republikës së Shqipërisë
me urdhrin Gjergj Kastrioti - Skënderbeu, pas
vdekjes.

38

Akad. Floresha Dado
paraqet profilin
shkencor të historianit
të shquar Kristo
Frashëri

“Kristo Frashëri,
historiani i tri
periudhave të
mëdha”

Individualiteti shkencor i Kristo Frashërit
përcjell në çdo mjedis shkencor çështjen
themelore, sa të vjetër aq edhe aktuale: raportin
e historianit me dokumentin historik, me
metodologjinë e studimit dhe qasjen objektivosubjektive. Ai mbetet modeli i logjikës shkencore
me një strukturë të brendshme të qartë, në të
cilën realizohen këto tre vlera themelore të
historiografisë. Në korpusin shkencor të këtij
studiuesi, që përfshin disa dekada kërkimi
shkencor, mendimi i tij historik sjell zbulim dhe
interpretim dokumentesh, saktësim datash dhe
të dhënash, diskutim apo përmbysje tezash për
të prezantuar të reja, objektivizëm,
vetëpërmbajtje.
K. Frashëri është pothuajse zë i parë në
trajtime të disa çeshtjeve të rëndësishme të
Mesjetës, të Lidhjes së Prizrenit, të Luftës
Antifashiste, duke zgjidhur probleme
themelore të historiografisë për këto periudha.
Veprat e tij janë takim me dokumentime
kancelareske, kronikale, epistolare. që vinë si
nga lindja ashtu dhe nga perëndimi. Janë
mbështetje e rezultateve të arritura nga studiues
të tjerë, korrektesë referimi, debat shkencor, apo
e mbrojtje e tezave vetjake.
Arsyetimi shkencor i historianit Kristo
Frashëri bëhet i referueshëm edhe për
interpretimet e konteksteve më të gjera, të
situatave komplekse, të brendshme dhe të

jashtme, të rajonit, të Europës. Ndërtimi i një
ekuilibri të drejtë midis dokumentimit historik
dhe interpretimit e bën trashëgiminë e tij
shkencore një referim serioz për të kuptuar
logjikën e zhvillimit të historisë së shqiptarëve
si dhe logjikën metodologjike të studimeve
historike. Në korpusin e veprave të tij, midis
shumë të tjerash, mbetën monumente të tilla
shkencore si: Principata e Arbërit, 1190-1215;
Lidhja Shqiptare e Prizrenit; Gjergj; Kastriot
Skënderbeu, Jeta dhe vepra; Etnogjeneza e
shqiptarëve - vështrim historik; Historia e
qytetërimit shqiptar (Nga kohët e lashta deri në fund
të Luftës së Dytë Botërore); Identiteti kombëtar.
Risi e trashëgimisë shkencore të K. Frashërit
është botimi këtë vit nga Akademia e Shkencave
i korpusit Lufta shqiptare-osmane e shekullit XV.
Burime dokumentare (10 vëllime), ku përfshihet
një pasuri dokumentare mbi Skënderbeun dhe
kohën e tij, nga lindja e perëndimi, në disa gjuhë
të huaja. Ky botim do jetë ndihmë e
jashtëzakonshme për thellimin e studimeve mbi
këtë periudhë historike. Këto dhe shumë vepra
e shkrime shkencore, e rendisin K. Frashërin
në radhën e historianëve që hodhën themelet e
historiografisë shqiptare.
Kristo Frashëri zhvilloi gjithë llojet e nënllojet
e shkrimeve historiografike. I gjithë korpusi i tij
shkencor ngrihet mbi këto shtylla kryesore: 1.
Dokumente të reja, por dhe njohje e referim
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dokumentacioni të zbuluar nga studiues të tjerë;
2. Polemikë shkencore mbi teza dhe pikëpamje,
të diskutueshme, të studiuesve shqiptarë dhe të
albanologëve të huaj; 3. Ndërtim origjinal i
kuptimit, interpretimit për fakte dhe ngjarje të
periudhave historike të shtrira në shekuj; 4.
Trajtimi i ngjarjeve madhore në historinë e
shqiptarëve, apo i disa figurave të rëndësishme
të kësaj historie (Skënderbeu, A. Zogu, etj.) jo në
vetvete, por si çelës që hap udhë mbi periudha
apo hapësira historike mbarëkombëtare. Kështu
monografia kushtuar figurës së Skënderbeut, me
vlera të mëdha në trashëgiminë skënderbejane,

shqiptare dhe të huaj, mbetet edhe si një histori
e gjerë e Shqipërisë së shekullit XV. Midis tyre
vlerësohen të një rëndësie të veçantë teza mbi
rrënjët e epopesë skënderbejane, interpretimet
mbi ndërthurjen e aspekteve politike,
ekonomike, sociale, të zhvillimit kulturor, të së
drejtës, dukuri heraldike, çeshtja e debatuar mbi
identitetitn shqiptar etj.
Duke sfiduar moshën historiani K. Frashëri
afirmoi triumfin e kthjelltësisë së mendjes, të
pasionit shkencor, të ndershmërisë dhe guximit,
për të mbetur në historiografinë shqiptare
modeli i personalitetit të shquar shkencor.

Prof. dr. Ardian Ndreca paraqet
profilin shkencor të historianit të
shquar gjerman Peter Bartl

“Peter Bartl dhe
continuum-i shpirtëror
shqiptar pas Skënderbeut”
Peter Bartl (1938) është formuar si studiues
pranë universiteteve të Göttingen dhe
München, ku nën drejtimin e historianit Georg
Stadtmüller (1901-1985) dhe të ballkanologut
Alois Schmaus (1901-1970) është thelluar në
studimin e sllavistikës dhe turkologjisë.
Fillimisht ai ka punuar si bashkëpunëtor
shkencor pranë Institutit të Historisë në
München, ndërsa prej vitit 1984 deri në vitin
2004 ka qenë profesor i historisë së Europës
Lindore dhe Juglindore në LMU të Münchenit, duke drejtuar njëkohësisht edhe AlbanienInstitut në po atë universitet.
Ndër monografitë e tija veçojmë: Die
albanischen Muslime zur Zeit der nationalen
Unabhängigkeitsbewegung, 1968 (Myslimanët
shqiptarë gjatë Lëvizjes për Pavarësi, Tiranë 2006);
Der Westbalkan zwischen Spanischen Monarchie und
Osmanischen Reich, Wiesbaden 1974 (Ballkani
Perëndimor midis Monarkisë Spanjolle dhe
Perandorisë Osmane, Tiranë 2011); Quellen und
Materialien zur albanischen Geschichte im 17. und
18. Jahrhundert, Wiesbaden, 1975/Munich 1979
(Burime dhe materiale për historinë shqiptare të shek.
XVII dhe XVIII); Grundzüge der jugoslawischen

Geschichte (Tipare themelore të historisë jugosllave,
Darmstadt 1985); Albanien: vom Mittelalter bis zur
Gegenwart Regensburg 1995 (Shqipëria: nga
Mesjeta deri në ditët e sotme);Albania Sacra:
Geistliche Visitationsberichte aus Albanien: 1.
Diözese Alessio, Wiesbaden 2007 (Albania Sacra:
vizita baritore nga Shqipëria: 1. Ipeshkvia e Lezhës);
Albania Sacra: Geistliche Visitationsberichte aus
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Albanien: 2. Erzdiözese Durazzo, Wiesbaden 2011
(Albania Sacra: vizita baritore nga Shqipëria: 2.
Arqipeshkvia e Durrësit); Albania Sacra: Geistliche
Visitationsberichte aus Albanien: 3. Diözese Sappa,
Wiesbaden 2014 (Albania Sacra: vizita baritore nga
Shqipëria: 3. Ipeshkvia e Sapës); Albania Sacra:
Geistliche Visitationsberichte aus Albanien: 4.
Diözese Pulati, Wiesbaden 2017 (Albania Sacra:
vizita baritore nga Shqipëria: 4. Ipeshkvia e Pultit).
Ndërkaq pritet të dalë së afërmi vëllimi i pestë
dhe i fundit i kësaj përmbledhje që i përket
historikut të dioqezës së Shkodrës.
Peter Bartl ka qenë bashkëpunëtor i revistës
Shêjzat - Le Pleiadi, të themeluar nga Ernest
Koliqi në Romë në vitin 1957. Ai ka botuar
artikuj, kontribute, recensione në shumë revista
të specializuara në studimet ballkanike dhe
albanologjike, ai ka qenë anëtar nderi i drejtimit
shkencor të revistës Hylli i Dritës në vitet 20072015 dhe aktualisht bën pjesë në drejtimin
shkencore të revistës Shêjzat - Pleiades: series
nova.
Punën kërkimore dhe hulumtimet historike të
Peter Bartl-it i ka karakterizuar pasqyrimi i fakteve
nëpërmjet dokumenteve arkivore, njohja e thellë

e literaturës përkatëse si dhe paanshmëria dhe
distanca emocionale ndaj ngjarjeve dhe
personazheve historike që ka trajtuar.
Kontributi kryesor i historianit gjerman
qëndron në ndriçimin e një periudhe relativisht
të gjërë dhe me shumë aspekte të panjohura të
historisë sonë, që shkon nga shekulli XV deri në
shekullin XIX. Zbulimi dhe interpretimi i një
serie të gjatë dokumentesh historike në arkivat
e Vatikanit, i ka lejuar P. Bartl-it të konfirmojë
atë continuum shpirtëror që karakterizon
rrugëtimin e popullit shqiptar në histori. Esenca
e metodës së tij shkencore ka qenë të kuptosh duke
hetuar (J. G. Droysen), të respektosh sovranitetin
e fakteve dhe të përçosh të vërtetën historike pa
kushtëzime dhe pa e ngurtësuar në interpretime
përfundimtare.
Ndjekës i një metodologjie shkencore të
pandikuar nga elemente ideologjike, i aftë të
çelë hulli interpretimesh të reja dhe objektive,
larg çdo fluturimi subjektiv dhe i saktë në
analiza, Peter Bartl rreshtohet në aradhën e
historianëve më të shquar të historisë së kombit
shqiptar.
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Në Akademinë e Shkencave u përurua
në datën 21 shtator 2018 libri

“MATTEO MANDALÀ DHE ALBANOLOGJIA SOT”,

kushtuar në këtë 60-vjetor të lindjes së
prof. Matteo Mandalà

Libri për albanologun
arbëresh është
përgatitur nga
Francesco Altimari,
Gëzim Gurga dhe
Shaban Sinani
përmban shkrime dhe
analiza vetëm për
kontributin e profesorit
Mandalà në kulturën
dhe historinë e kombit
shqiptar, por, duke
marrë shkas nga ky
autor, me dhjetëra
studiues shqiptarë dhe
nga vende të ndryshe
të botës bëjnë një
paraqitje të progresit të
studimeve
albanologjike sot për
argumente e tema nga
më të larmishmet.
Matteo Mandala
përveçse shumë
angazhimeve si
akademik edhe
intelektual, mban
titullin “Nderi i
Kombit”, urdhri më i
lartë ndër vlerësimet që
jepen në shkallë
kombëtare në Shqipëri,
akorduar nga
Presidenti i
Republikës, Diploma e
nderit “Honoris
Causa” nga
Universiteti i Tiranës
dhe nga Universiteti i
Vlorës “Ismail Qemali”
(2018).
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Fjalën e hapjes e mbajti sekretari shkencor i
Akademisë së Shkencave, akad. Vasil S. Tole.
Angazhimi i tij shkencor më se
tridhjetëvjeçar në studimet albanologjike, me një
diapazon të pazakontë, formimi i tij i gjerë
poliedrik intelektual dhe aftësia e tij për të
bashkëpunuar me studiues të tjerë bëri që
kolegët, studiuesit dhe miq akademikë të
bashkërendonin nismën për daljen në dritë të
këtij libri. Këto vlera u theksuan në këtë aktivitet
nga përgatitësit e botimit: akad. Francesco
Altimari, prof. Gëzim Gurga, akad. i asoc.
Shaban Sinani; si dhe nga bashkëpunëtorët e
miqtë e tij: akad. Floresha Dado, akad. i asoc.
Gjovalin Shkurtaj, prof. Lili Sula, prof. Lucia
Nadin.
Në përurim mori pjesë ministrja e Kulturës,
prof. Mirela Kumbaro, e cila mes të tjerash
informoi për projektin që ka Ministria e Kulturës
për ta shpallur vitin e ardhshëm si Viti i Santorit,
me rastin e 200-vjetorit të tij të lindjes.
Të pranishëm ishin edhe miq arbëreshë të
prof. Mandalasë, të ardhur posaçërisht për këtë
aktivitet.
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Vasil S. Tole

“Fjala në prezantimin
e botimit kushtuar
Matteo Mandalà”
Akademia kishte nevojë për mbështetje e frymë
konstruktive për të riformatuar të ardhmen e saj.
Përsëri Matteo, së bashku me kolegun tonë po aq të
nderuar e merituar Francesko Altimari ndriçuan me
qëndrimet e tyre dhe të nënshkruesve të tjerë të
PROMEMORIES së dërguar në instancat përkatëse,
për nevojën që vendi ka për shkencëtarët dhe
Akademinë si tempull qendror i shkencës, sot më
shumë se kurrë. Një proces shërues e gjithpërfshirës
bashkëpunimi u inicua pas kësaj periudhe dhe ja
ku jemi, në një tjetër fazë të rimëkëmbjes sonë.
Dhe mirësia e tij e fundme ishte kujdesja e
shkëlqyer, krejtësisht vullnetare, për prodhimin e
kodikut tonë, Librit të Arte të Albanologjisë, që
është një kryevepër mjeshtërore në llojin e vet.
Duket se emri i shenjtë i Matteos biblik që ka për
simbol ëngjëllin e zotit e ka bekuar me mirësi edhe
Matteon tonë. Libri që kanë përgatitur kolegët tane,
akad. Altimari, dr. Gurga dhe prof. Sinani ka pasur
dhe ka mbështetjen morale të Akademisë së
Shkencave. Ne kemi mbështetur moralisht e
intelektualisht nismën, meritat e tjera i kanë
përgatitësit, autorët dhe mbështetësit me buxhet.
Ajo që mund të vlerësoj unë sot është sinergjia që
kanë arritur të krijojnë përgatitësit, një sinergji
individësh, qendrash studimore të albanologjisë,
katedrash e shkollash që merren me dijen shqiptare.
Këto nisma po bëhen një nxitje që vetë Akademia
e Shkencave ta thellojë akoma edhe më mbështetjen
për rrjetëzimin e kërkimeve në albanologji brenda
dhe jashtë, si i gjejmë në këtë libër. Matteo i dashur,
emri yt dhe emri i albanologjisë së kohës sonë janë
bërë të pandashëm, prandaj çdo nderim për ty është
vlerësim për albanologjinë si shkencë. Prandaj ky
nderim për Ju, ka përfaqësimin e dijetarëve dhe
institucioneve që i bashkon respekti për ty nga e
gjithë bota. Edhe një herë edhe 100 dhe të jesh
gjithnjë me shëndet dhe energji për të na gëzuar
me vepra të reja.

Të nderuar pjesëmarrës, akademikë, profesorë,
kolegë, miq e të ftuar!
I dashur Matteo!
Sot është një ditë e bukur për të gjithë ne. Kemi
në duar një libër që studiues nga shumë vende të
Europës: nga Italia, Austria, Gjermania, Rusia; nga
Shqipëria e Kosova, i kanë kushtuar mikut tonë të
çmuar, akademikut e profesorit Matteo Mandalà,
në 60-vjetorin e lindjes. Pak me vonesë, por urimet
gjithnjë presin dhe janë të mirëpritura:

Edhe 100 dhe gjithnjë i gëzuar, i lumtur, i
suksesshëm, mik i mirë e i çmuar!
Matteo, kur nderon të tjerët dhe kulturën tonë
me veprën tënde të deritanishme, asgjë nuk shkon
në boshllëk, por përkundrazi, vlerësimet tona kthehen
përsëri tek ty më të adresuara dhe më mirënjohëse
për atë që je, për atë që bën e do të bësh në të ardhmen.
Matteo ynë është një personalitet i nderuar në Itali,
në Shqipëri, në Kosovë e Maqedoni. Anëtar i jashtëm
në dy akademi, anëtar nderi në dy universitete,
studiues që albanologjinë e ka përshkuar nga shumë
drejtime e disiplina, Matteo Mandalà është sot një
zë solistik i kësaj shkence të vështirë e të mbushur
me sakrifica.
Akademia e Shkencave mund të pohojë sot se
Matteo Mandalà nuk ka vetëm një profil të lartë si
shkencëtar e atdhetar, por ka punuar e punon për
ringritjen e saj institucionale, duke propozuar
projekte konstruktive, duke paraqitur oponenca të
mirëmenduara, duke ndërmarrë nisma qëllimmbara.
Nuk e teproj të them se Matteo Mandalà ka punuar
për të mirën e Akademisë së Shkencave, për shtëpinë
tonë të përbashkët jo si një anëtar i jashtëm, por madje
më shumë se një anëtar i brendshëm, pa asnjë
pretendim për shpërblim e mirënjohje, thjesht siç
punojnë të gjithë ata të paktë njerëz që i frymëzon
mirësia dhe nevoja për të bërë vepra të mira. Kjo u
duk fare qartazi para një viti, në ditët e vështira kur
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