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Parathënie 
 

Kronika e Shkodrës e viteve ’30 të shek. XIX, është shkruar nga dom 

Zef Bubçi, famullitar i Shkodrës. Kjo kronikë ka në qendër të vëmendjes 

sidomos dy ngjarjet më kryesore: fundin e sundimit të Bushatllinjve, me 

dorëzimin e Mustafë Pashës, dhe kryengritjen e Shkodrës të kryesuar nga 

Hamz Kazazi. Preket pastaj me ndonjë shënim edhe lufta me malazezët 

për Zhabjakun etj. 

Autori ka pasur në dorë një fletore të formatit të vogël, siç mund të 

vërehet edhe nga sasia e tekstit që përfshihet në secilën faqe të saj. Ai, siç 

duket, i kishte vënë vetes për detyrë të shënonte vetëm ngjarjet e 

rëndësishme. Për një plan të tillë, nuk duhet të ketë qenë pa rëndësi edhe 

vetë masa dhe numri i faqeve të fletores. Nuk është pra një ditar personal 

që të regjistrojë dita-ditës punët ose ngjarjet, me ose pa rëndësi, që 

ndodhnin në jetën e autorit. 

Vetë ligjet e kronikës pësojnë këtu ndonjë çrregullim. Ngjet që para 

syve të autorit kalon pa u shënuar ndonjë ngjarje e cila, në fillim, nuk 

duket me rëndësi, por pastaj, nga rrjedhimet e saja, del se duhej shënuar; 

atëherë autori e rikap ngjarjen duke bërë një kthesë në kohë. 

Kur ngjarjet politike të Shkodrës, në gjykimin e autorit, nuk kanë atë 

peshë që të meritojnë shënime në kronikë, ndodhin kapërcime kohore 

edhe të gjata. Kështu shpjegohet se si, në 33 faqet e vogla të fletores, të 

përfshihet një periudhë e gjatë 9-vjeçare (1831-1839). 

                                                 
1
 Materiali që po botohet ndodhet në Arkivin e Institutit të Historisë, me shifër A-III-79. 
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Autori e nis kronikën më 10 korrik 1831, kur Mustafa Pasha po 

rrethohej nga të katër anët prej ushtrive të sulltanit. Jemi pra në aktin e fundit. 

Ndoshta, duke shtruar në plan të punës së vet, nevojën që të bëhej një 

parahistori e ngjarjeve të mëdha që po ndodhnin, autori i lë të pashkruara 

shtatë faqet e para të fletores, duke e nisur kronikën te fq. 8. Por pastaj, 

koha dhe ngjarjet ecnin dhe ato shtatë faqet e para nuk u mbushën deri në 

vitin 1839. Me shënimin e 4 tetorit 1837, autori mbush faqen e parafundit 

të fletores. Ndërkaq, në faqen e fundit të saj kishte bërë disa shënime 

llogarish personale, dhe gjendet ngushtë për vendin ku do ta vazhdonte 

kronikën. Atëherë i kujtohet se ka shtatë faqet e para të pashkruara dhe 

tashmë parahistoria e ngjarjeve të Mustafa Pashës s’kishte kuptim. Në 

këtë mënyrë kthehet dhe e vazhdon kronikën te faqja 2 deri te faqja 5. 

Kështu që fletores i mbeten të pashkruara fq. 1 dhe fq. 6-7. Duke e 

ndërprerë kronikën e vet te fq. 5, nuk është se autorit i ka munguar vendi 

në fletore, që të mendohet se mos ka ndonjë fletore tjetër që nuk dihet. 

Për ndërprerjen e kronikës pra duhen kërkuar arsye të tjera që ne na ikin 

ose autorit i kanë munguar ngjarjet e mëdha, ose ai vetë është sëmurë ose 

larguar nga Shkodra. Në transkriptimin që i kam bërë origjinalit unë kam 

ndjekur dhe riprodhuar vetë fletoren ashtu siç paraqitet, pa analizën që i 

bëra brendisë së saj. Kështu nis te fq. 2 me shënimin e datës 4 tetor 1837 

dhe e vazhdoj siç është deri në fund.    

Por, duke e dhënë përkthimin e saj, kam menduar të bëj rindërtimin e 

lëndës sipas analizës që i kam bërë. Për këtë arsye, përkthimi ndjek 

rendin kronologjik të shënimeve, duke filluar nga fq. 9 dhe duke kthyer 

pastaj, pas fq. 33, te fq. 2-5. 

Përkthimin e kam pajisur me disa shënime përshtatur për një kuptim 

të drejtë të tekstit, duke bërë sqarime për situatat, për vendet, për kohën 

etj., por pa hyrë në komentimin e ngjarjeve historike, gjë që është për 

studiuesit e kësaj periudhe dhe të kësaj kronike. 

Kjo kronikë ka qenë botuar, por vetëm në tekstin origjinal, në 

revistën ALBANIA (1906, v. X, nr. 5). Aty ka disa ometime të pakta siç 

janë shënimi i 14 tetorit 1837 dhe i 24 gushtit 1838 te fq. 2; shënimi i 19 

shtatorit 1839 te fq. 5; shënimi i 1 prillit 1855 te fq. 12; shënimi i 20 

shtatorit 1835 te fq. 30; një copëz te shënimi i 12 korrikut 1836 dhe 

ndonjë fjalë tjetër që studiuesi do të ketë mundësi të hetojë duke 

krahasuar dy transkriptimet. 
 

Tiranë, korrik 1977             Injac Zamputi 
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ΚRΟΝΙΚΑ E SHKODRES 1831-1839  

NGA DOM ZEF BUBÇI, FAMULLITAR I SHKODRËS 
 

Përkthimi 

 

Më 10 korrik 1831: Mustafa Pasha, pasi ulqinakët ngritën krye, dërgoi 

Hysen Shllakun me katër mijë veta shkodranë, nergut që të plaçkitnin dhe 

të pushtonin të thënin qytet të Ulqinit. Arritën, pas një udhëtimi të mbarë, 

te një fshat i quajtur Zogaj.
2
 Këtu, një i quajtur Suli u grind me Halil 

Gilanin dhe menjëherë, ai trimi Suli shtini në pushkë të madhe
3
, dhe e 

plagosi keqas Shllakun
4
, dhe gjithashtu, me pistolë

5
, plagosi vetë Gilanin. 

Pastaj trimat e Hysen Agës e vranë të sipërthënin Suli. Në atë çast ushtria 

iku për Shkodër, me turp e çnderim. Si arriti Shllaku në shtëpi të vet 

ashtu i plagosur, në krye të tri ditëve dha shpirt.
6
 

 

1831. Shënime. 

Më 5 korrik: Ulqini u ngrit kundër vezirit të Shkodrës dhe, në krye të dy 

ditëve, me gëzim të madh dhe me të shtëna topash, hyri ushtria e 

sulltanit. Oh, ç’qetësi për vetë qytetarët ulqinakë!
7
 

 

Më 13 korrik 1831: Është vënë në të ikur ushtria e vezirit nga Lezha të 

cilën menjëherë e shtini në dorë Veziri i Madh Sadriazemi, dhe hyri 

brenda me ushtri të shumta. 

 

                                                 
2
 Edhe sot ky vend është në lindje të Ulqinit, pikërisht në rrugën e Shkodrës. 

3
 Kuptohet: pushkë e gjatë, pushkë e krahut dhe jo e brezit. 

4
 Kuptohet se ka plagosur Hysen Agë Shllakun, komandantin e ekspeditës i cili, me sa 

duket, kishte hyrë në mes për të shuar grindjen. 
5
 Pistola ishte armë brezi. 

6
 Origjinali thotë fjalë për fjalë ia ktheu shpirtin Muhametit. Po shënoj se, edhe te botimi 

i bërë në “Albania”, nuk figuron fjala Maometo, e cila është zëvendësuar me tri pika. 
7
 Ky shënim sqaron çdo gjë: më 5 korrik, Ulqini, duke parë se ushtria e sulltanit i ishte 

afruar qytetit (ashtu edhe Tivarit e Lezhës, sikundër del më poshtë) çon krye kundër 

Mustafa Pashës. Më 7 korrik hyri aty ushtria e ekspeditës kundër Mustafa Pashës. Ky, 

më 10 korrik, nisi ekspeditën e vet që siç u tha më lart, nuk arriti veçse deri në Zogaj 

dhe u kthye me turp. 
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Më 14 korrik 1831: Pa ndonjë pengesë ra Tivari, prej nga menjëherë iku 

ushtria shkodrane pa asnjë trimëri. Oh, ç’gëzim patën ushtarët e sulltanit! 

 

Më 2 gusht 1831: Sot, me fat të mbarë, hynë në grykën e Bunës dy anije 

të vogla me dy copë topa të sulltanit me të vërtetë të mëdhenj, nergut për 

të rrahur të shkretin qytet apo kalá të Shkodrës. Oh, ç’mjerim për të 

sipërthënën krahinën tonë
8
! 

 

Më 8 të gushtit 1831: Ngjau një betejë e vogël me malësorët në vendin që 

quhet Buzë Bok.
9
 Ushtria e sulltanit doli dhe e mundi atë ushtri [të 

malësorëve] dhe i shkaktoi një thyerje të tmerrshme, aq sa mbetën të 

vdekur rreth tridhjetë veta nga malësorët, për më tepër katër i kapën të 

gjallë dhe menjëherë i nisën në mërgim me flluga
10

, por nuk dihet se ku 

etj. 
 

Më 11 gusht 1831: Qe bllokuar
11

 qyteti i Shkodrës nga ushtria e sulltan 

Mahmudit etj. Të shohim si do t’i dalë fundi.
12

 

                                                 
8
 Mund të lihej edhe termi provincë siç e ka origjinali: ashtu edhe te shën. Nr. 27. 

9
 Siç shihet, malësorët besnikë tentuan t’i vinin në ndihmë Mustafa Pashës që tashmë 

mbahej i ngujuar në fortesën e Rozafatit. Në lidhje me vendin se ku u zhvillua kjo 

betejë, nuk di të them diçka të sigurt. Po shënoj veçse, në lindje të Shkodrës, janë 

“Bokat e Kirit”. Nuk është këtu vendi të tentoj shpjegimin se si ka zënë fill ky 

toponim, por po shënoj se, ne shkodranët, pavarësisht nga origjina e fjalës, për “Bokat 

e Kirit” kuptojmë kodrinat e vogla që vijnë fill përtej rrjedhës së Kirit, kur kjo rrjedhë 

shkon për t’u derdhur në Drinasë. Ka shumë mundësi që kjo betejë të jetë zhvilluar aty 

ku, veç të tjerash, më 1912-1913, në kohën e rrethimit të Shkodrës nga Mali i Zi, ishte 

krijuar një nga frontet e rezistencës. 
10

 Lloj anijesh. Dihet se lumi i Bunës është i lundrueshëm dhe, nëpër të, anijet hyjnë 

edhe në Liqen. Kurdoherë Buna dhe Liqeni kanë qenë përdorur nga ata që kishin 

sundimin e Shkodrës për të ushtruar rojën dhe për të mbajtur nën bindje popullsitë e 

rrethit. Por lundrimi nëpër Bunë ka qenë shtënë në punë edhe kur qe fjala për të 

sulmuar Shkodrën, siç është pikërisht ky rasti i fundit. Në lidhje me këtë, vetë fortesa e 

Rozafatit është ndërtuar në mënyrë të tillë që vendi i vrojtimit kryesor (belvedere) 

shikon pikërisht në anë të Bunës. Të rrethuarit në fortesën e Rozafatit shikonin nga 

Buna, jo vetëm për të qenë në korrent të forcave që vinin nga deti kundër tyre, por 

ndonjëherë edhe sepse pikërisht nga deti prisnin t’u vinin ndihmat. Një rast i tillë qe 

për shembull ai i rrethimit më 1474 kur të rrethuarit shkodranë me Anton Loredanin në 

krye, morën guximin të vazhdonin qëndresën e s’u dorëzuan, kur panë se anijet po 

lundronin nëpër Bunë drejt Shkodrës. 
11

 Folja abblocare që përdor këtu shkruesi duhet të jetë në vend të foljes bloccare = 

bllokoj. E vërteta duket se është tamam një bllokim sepse puna nuk arriti te një rrethim 

i mirëfilltë sipas ligjeve të luftës. 
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Më 5 të nëntorit 1831: Arriti në Shkodër Sadriazemi dhe, të nesërmen, 

Mustafa Pasha vetë i katërti
13

 shkoi tek ai Sadriazem dhe e dorëzoi 

fortesën me turp e çnderim shumë të madh. Dhe në krye të dy ditëve doli 

ushtria që ishte në kështjellë. Pastaj, të katërtën ditë [doli] edhe veziri, me 

të gjithë familjen
14

 dhe menjëherë qenë futur në anije në Shëngjin 

[drejtuar] për Kostantinopol.  

 

Më 12 janar 1832: Sadriazemi u nis në Manastir me shumë zotërij 

shkodranë muhamedanë.
15

 

 

Më 1 prill 1833: Një gjakua
16

 i quajtur Gjon vrau me vërcak Pjetër 

Gjinajn, ish peshkop i Pultit. Oh, ç’mizori e prapë!
17

  

 

Më 7 gusht 1833: Ali Pasha, me vullnetin e vet, dërgoi në krye të Pazarit, 

përmbi Tabakët, një Ysbash me njëqind veta nergut për të vrarë Isuf 

Beun. U kacafytën të dy palët me disa të shtëna pushkësh, dhe mbeti i 

vdekur Ysbashi me disa nizamë të vet. Gjithashtu të sipërthënit Isuf Beut 

i mbetën të vdekur tre veta nga trimat e tij. Menjëherë nizamët, si bisha të 

egra hynë në Pazar dhe plagosën nëntë katolikë
18

, dhe bile, njërit që quhej 
____________________________________________________ 

 

12
 Shprehja latine, të cilën autori i kësaj kronike e bie [sjell] disa herë respice finem, 

d.m.th.: Rri e shikoj si do t’i dalë fundi. Ne e kemi një shprehje popullore: “Fundi 

daltë hair”, por nuk m’u duk me vend ta përdor këtu sepse ky lloj urimi do t’i jepte 

një nuancë që nuk më duket se ishte e përshtatshme për rastin tonë. 
13

 Fjalë për fjalë: në katër veta (jo me katër veta). Kam përshtypjen se, disa herë, autori i 

kësaj kronike përkthen shprehjen shqipe me një frazë të pazakontë për italishten. Do të 

takojmë diçka më të dukshme më tutje. 
14

 Fjala familja, në raste të tilla, ka pasur një kuptim të ndryshëm nga si e ka sot: 

kuptohej i gjithë rrethi shërbyes që shkonte pas feudalit dhe ndiqte fatin e tij si në ditë 

të mirë, ashtu edhe në ditë të keqe. Megjithatë, mendoj se, në rastin konkret flitet edhe 

për familjen me vështrim të ngushtë. 
15

 Fjala ottomano ashtu sikundër tjetra turco, në këto raste nuk ka vështrim kombësie. 
16

 Kandidat për t’u bërë prift; nxënës për çështjet fetare. 
17

 Këtë shënim, botuesi te Albania e ka parë të udhës, për arsyet e veta, ta heqë. Autori i 

kronikës e regjistron si fakt, por nuk na jep shkakun e kësaj vrasjeje. Sidoqoftë, është 

një episod më vete që nuk ka lidhje me ngjarjet e mëdha. 
18

 Siç dihet, pazari i Shkodrës ka qenë te rrëzat e kodrës së Rozafatit, në anën veriore 

buzë Bunës. Në këtë pazar ishin dyqanet e tregtarëve dhe të zejtarëve, të ndara në 

sokakë dhe dyqanet ishin së bashku, pavarësisht nga besimi i tregtarit ose i zejtarit. 

Kjo gjë nuk ndodhte në qytetin e banuar të Shkodrës. Pazari i Shkodrës ka qenë vetëm 

si një qendër pune ku takoheshin interesat ekonomikë të të gjithëve, ishte i pabanuar 
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Anton, ia prenë kokën. Dhe menjëherë i gjithë qyteti
19

 iku ndër shtëpitë e 

veta me shpejtësi shumë të madhe. Oh, ç’ngjarje tjetër e kobshme qe kjo 

për të shkretin krishterim
20

 dhe Zoti e di se si do të përfundojë! 

 

Më 10 gusht 1833: Myslimanët
21

 e katolikët janë mbledhur së bashku dhe 

menjëherë kanë dërguar katër veta te sulltani me arzuhalle (lutje) kundër 

këtij sundimtari mizor. E bëftë Zoti mirë
22

. Të shohim si do të dalë 

fundi.
23

 

 

29 shtator 1833: Ka arritur një admiral nergut për të vizituar (hetuar) 

punët e Shkodrës, se si kanë rrjedhur fatkeqësitë e qytetit të Shkodrës më 

17 gusht
24

 1833, dhe nuk dihet asgjë me siguri se si do t’përfundojnë 

fatkeqësitë e sipërthëna.  

 

6 tetor 1833: Arritën nga Kostantinopoli ata veta që qenë dërguar me 

arzuhalle (lutje) nga populli i bashkuar i Shkodrës, por pa asgjë të caktuar 

prej sulltanit. Dhe nuk dihet se si do të marrë fund çështja e Shkodrës me 

këtë komandant (sundimtar) shumë mizor që quhet Ali Pasha nga 

Moreja.
25

 

 
____________________________________________________ 

 

nga familjet dhe natën mbyllej duke u lënë në rojën e pazvanëve. Qyteti si vend 

banimi, kishte lagjet e ndara sipas besimit: në anën lindore dhe juglindore ishin lagjet 

katolike, në anën veriore, veriperëndimore, perëndimore e jugore, ishin lagjet 

myslimane. Ajazma e Tabakët ishin lagjet e vjetra në Lindje të Rozafatit, të banuara 

ekskluzivisht nga familje myslimane, por tashmë, në fillim të shek. XIX, këto dy lagje 

kishin mbetur në periferi të qytetit që ishte shtrirë në fushë. 
19

 Kuptohet banorët e qytetit. 
20

 Nuk duhet harruar se autori i kronikës është një prift dhe i vjen keq për besimtarët e 

vet, dhe harron se më parë na ka folur për vrasjet që janë bërë në ambientin mysliman, 

por për ata të vrarë nuk ndien as dhimbje ashtu sikundër nuk ndien as përgjegjësi 

morale. 
21

 Shih shën. Nr. 14. 
22

 Ja një urim i krijuar në italisht sipas rregullës së gjuhës shqipe, pa marrë parasysh 

rregullat e vetë italishtes. 
23

 Shih shën. Nr. 11. 
24

 Fatkeqësitë, apo përleshja në pazarin e Shkodrës, janë shënuar në kronikë më 7 gusht 

dhe aty nuk ka dyshim as mundësi gabimi, sepse numri është shkruar me fjalë: sette = 

shtatë. 
25

 Është Moralli Ali Pasha. 
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2 nëntor 1833: Arriti tatari
26

 nga Kostantinopoli me fermanin e sulltanit 

në favor (përkrahje) të popullit. Prandaj qyteti bëri hare me shumë të 

shtëna pushke. Dhe Ali Pasha duhet të largohet me turp nga Shkodra. 

 

4 nëntor 1833: Sot u hap pazari i Shkodrës nga i shkëlqyeri mirallaj. U 

gjetën gjithsej 200 dyqane të plaçkitura në pazarin e Shkodrës. I 

sipërthëni mirallaj u zotua ta shpërblejë në çdo gjë grabitjen e dyqaneve, 

dhe u ujdis për tri afate. Prandaj ditën e Shën Antreut
27

 pagoi pjesën e 

tretë dhe ato që mbeten do t’i paguajë në të ardhmen. 

 

2 dhjetor 1833: I prapti Ali Dacha sot, dy dhjetor 1833, me çnderim e 

turp, u nis nga saraji (kështjella) i krahinës sonë
28

 të Shkodrës së 

Shqipërisë
29

, dhe nuk dihet se ku po shkon dritëshkurtri. 

 

6 janar 1834: Arriti Pasha i ri që quhet Hafiz Pasha, i cili thuhet se nuk 

është mizor. 

 

25 janar 1834: I shkëlqyeri mirallaj u nis nga Shkodra me çmim shumë 

të madh
30

 për në Kostantinopol. Ai ka qenë një njeri me gjykim shumë të 

madh dhe i mençur. Zoti e shpëntë shëndoshë në cakun e tij.
31

 

 

20 mars 1834: I erdhi diploma (dekreti) nga sulltani sundimtarit të ri të 

quajtur Hafiz Pasha që, siç thuhet, është i drejtë. Të shohim si do t’i dalë 

fundi.
32

 

                                                 
26

 Tatarët - origjinali shkruan tartarët, siç ishte krijuar gabimisht zakoni në 

historiografinë europiane - ishin korrierët zyrtarë. 
27

 D.m.th. më 30 nëntor. Siç shihet këtu, autori i kësaj kronike vazhdon të japë shënime 

për ngjarje që nuk i përkasin datës që vë në krye, por ngjarje që vijnë më vonë. 
28

 Shih shën. Nr. 7. 
29

 Shënoj se, mbase gabimisht, në gjuhët europiane, në vend të trajtës Shkodra (ose 

Scodra siç është që në kohën ilire) u tha Scutari, u pa më pas nevoja të përcaktohej 

Scutari d’Albania për ta dalluar nga omonimi Scutari-Skutari pranë Kostantinopolit. 
30

 E përktheva fjalë për fjalë shprehjen pa e ditur mirë se çfarë ka dashur të thotë me të 

autori i kronikës. Mos ka dashur t’i japë fjalës prezzo vështrimin e përfitimit, të fitimit 

(lucro)? apo vështrimin e rëndësisë, vlerës, stinës (apprezzamento)? Siç shihet, ka 

mundësi për kuptim të ndryshëm. Por, meqenëse flitet mirë për të, mendoj se i duhet 

dhënë shprehjes kuptimi i dytë: shumë i çmuar, shumë i stimuar etj. 
31

 Fjala destino d.m.th. fat, por këtu më duket se ka vështrim konkret: caku ku do të 

arrijë (destinazione). 
32

 Shih shën. Nr. 11. 
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19 mars 1834: Pas një udhëtimi të mbarë, arriti këtu në Shkodër imzot 

Gabriel Barisiqi, ipeshkëv i Lezhës dhe vizitator
33

 i të gjithë Shqipërisë 

dhe nuk dihet [kur do të ngjasë] nisja e tij për n’dioqezin e sipërthënë të 

vet. 

 

7 gusht 1834: Arriti në Shkodër Daut Pasha me gjashtë regjimente, 

nergut për të bërë trupa (ushtarë) me këta shkodranët krenarë.  

 

12 gusht 1834: Të parët e Shkodrës, d.m.th. Halil Beu, Sulem Beu, Molla 

Beu, Isuf Beu dhe Cano Beu, ikën natën nga Shkodra me turp e çnderim, 

dhe nuk dihet se për ku; dhe gratë e të sipërthënëve bejlerë qenë marrë 

përdhuni dhe qenë mbajtur peng, po ashtu edhe plaçkat e shtëpisë.  

 

17 gusht 1834: Ushtria e Daut Pashës sot bëri stërvitje me zjarre në 

fushën e Tabakëve te vendi i quajtur Fusha e Spahive.  

 

Më 16 shtator 1834: Ushtria e Daut Pashës bëri stërvitje me zjarr në 

fushën e Manit të Met Asllanit
34

, një bukuri për t’u parë!  

 

30 dhjetor 1834: Arritën nga Selaniku zotrijtë shkodranë që qenë dërguar 

në mërgim nga veziri Sadriazem; u kthyen ata që kishin mbetur gjallë. 

 

11 shkurt 1835: Shumë herët, në fortesë u bënë shumë të shtëna artilerie 

sepse ky i tanishmi Hafiz Pasha ka nxjerrë nga sulltani fermanin se është 

sundimtar i denjë i Epirit. 

 

15 mars 1835: Podgoriçajt kanë sjellë 17 koka malazezësh dhe, për më 

tepër, kanë kapur kafshë, rreth një mijë dele. 

 

20 mars 1835: Nga malazezët u mor fortesa e Zhabjakut, ku ata plaçkitën 

çdo gjë që gjetën brenda. Sapo dëgjoi ngjarjen Hafiz Pasha, dërgoi të 

gjithë myslimanët e Shkodrës, ashtu edhe Malësinë e Mbishkodrës. Për 

                                                 
33

 E kam lënë fjalën vizitator si term: ishte një detyrë periodike që Vatikani u caktonte 

klerikëve të ndryshëm për të kontrolluar si ecnin punët e dioqezave kishtare në vende 

të ndryshme. 
34

 Fjala e parë Mani mund të jetë edhe emër njeriu, por ka të ngjarë se bëhet fjalë për një 

vend ku ishte një man, pronë e Met Asllanit, si p.sh. Çinari i Zorbës, Arra e Madhe etj. 
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më tepër ai vetë, i sipërthëni pashë, shkoi me anije nëpër Liqen, ashtu 

edhe, nëpër tokë [shkuan] dy regjimente të sulltanit. Kështu që malazezët 

ikën me turp nga fortesa e sipërthënë. 

 

19 maj 1835: Më tri orë natë
35

 filloi beteja kundër të tanishmit Hafiz 

Pashës dhe Daut Pashës. Kreu i kësaj beteje të sipërthënë është Hamz 

Kazazi me Hysen Beun dhe me myslimanë [të tjerë] shkodranë. Dhe 

beteja e vazhdueshme zgjati me siguri 60 orë. Beteja e dytë filloi më 24 

të vazhduesit, në ora 9 të mëngjesit, dhe nuk dihet mbarimi.
36

 Por duhet 

shënuar se më 9 të qershorit 1835, në ora tetë e gjysëm të ditës, nizamët 

bënë luftë kundër popullit të Shkodrës në vendin e quajtur Kir
37

 dhe për 

tri orë zgjati beteja ku, nga qyteti, mbetën të vdekur dhe të plagosur rreth 

tridhjetë veta, kurse për nizamët nuk dihet numri i të rënëve. Për më 

tepër, po shënohet se më 14 qershor 1835, u bë prej nizamëve një betejë 

në vendin e quajtur Grenasi
38

, dhe zgjati 6 orë
39

, kundër popullit 

mysliman të Shkodrës, ku mbetën të vdekur e të plagosur, si nga qyteti 

ashtu edhe nga morlakët, rreth njëqind veta, kurse nga ushtria e sulltanit 

nuk dihet numri i të rënëve. Kështu, në atë egërsi, Hamz Kazazi me një 

mijë veta pushtoi shtëpitë e Tabakëve, deri te vendi i quajtur Uslup 

(Çezëm?), dhe menjëherë dogjën shtëpinë e Selim Reçit, dhe kështu pra 

lufta është e vazhdueshme, është në këmbë. 

 

Më 18 qershor 1835: Gjatë natës, dolën nga saraji
40

 gjashtëmbëdhjetë 

veta të baroshit
41

 dhe treguan se ushtria po heq keq për ushqime.
42

 Për më 

                                                 
35

 Meqenëse më poshtë thotë, për betejën e dytë, se filloi në ora 9 të mëngjesit, duhet 

menduar se shkruesi i numëron orët sipas mënyrës së sotme, prandaj edhe këtu 

kuptohet në ora 3 pas mesnate. Por mund të jetë edhe ndryshe. 
36

 Duket se autori e shkruan këtë shënim sa është në këmbë ajo betejë: kjo nxirret edhe 

nga shprehja: më 24 të vazhduesit, pra në maj. Shënimet që ndjekin kalojnë në 

qershor. 
37

 Në Shkodër, nuk më kujtohet të ketë një vend të quajtur Kir, por është lagjja Kiras, 

është edhe Zalli i Kirit. Meqenëse betejat e kësaj kohe u zhvilluan rreth lagjes së 

Tabakëve, mundet që këtu duhet lokalizuar pikërisht te Zalli i Kirit. 
38

 Nuk më kujtohet një toponim i tillë. Duke e lidhur me shënimin e mëparshëm, ndoshta 

këtu bëhet fjalë për Drinasën. Kjo ka mundësi sepse, pas betejës, siç thuhet më poshtë, 

Hamz Kazazi pushtoi shtëpitë e Tabakëve. 
39

 Ky shënim është shkruar sipri radhës dhe shkruesi nuk e ka caktuar se ku duhet futur. 
40

 Mendoj se është kështjella, pra: fortesa e Rozafatit. 
41

 Mendoj se duhet kuptuar: banorë të lagjeve të reja të qytetit të Shkodrës. 
42

 Origjinali thotë: është në mjerim për ushqime. 
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tepër, thanë se Hafiz Pasha ka vënë ndër pranga të gjithë shkodranët që e 

kanë këshilluar të veprojë dhe të luftojë kundër popullit të Shkodrës. 

Gjithashtu, deklaruan se Daut Pasha është plagosur po atë ditë kur u bë 

beteja e tmerrshme në vendin e thënë më lart, më 24 të këtij muaji.
43

 Dhe 

tani fortesa është bllokuar
44

 nga këmbëngulësi populli i Epirit. Dhe Zoti e 

di si do t’i dalë fundi. 

 

Më 27 të qershorit 1855: Në ora nëntë të mëngjesit
45

, ndër Tabakët, 

ushtria e sulltanit u sul kundër kryengritësit mysliman të Shkodrës
46

, dhe 

beteja zgjati për një kohë prej 13 orësh. Mbetën të vrarë e të plagosur, siç 

më kanë thânë, rreth gjashtëdhjetë veta, kurse për nizamët nuk dihet 

numri. Për më tepër, qytetarët sollën dy koka dhe një të plagosur nga të 

nizamëve, si edhe shumë shpata e pushkë, siç kanë deklaruar. Në 

vazhdim do të shënohet me përpikmëri. 

 

Më 6 korrik 1835: Cano Beu shkoi për Lezhë me 500 veta kundër pashës 

së Krujës, dhe do të shënohet fundi.  

 

Më 7 korrik 1835: Erdhën me flamur podgoriçajt, rreth njëqind veta, siç 

thonë, për të luftuar kundër sundimtarit të tanishëm.  

 

Më 13 korrik 1835: U nisën nga Shkodra për Lezhë gjashtëmbëdhjetë 

flamuj kundër pashës së Krujës dhe Ashik Pashës së Dibrës dhe pashës së 

Peqinit dhe pashës së Tetovës. Të nesërmen
47

, shumë herët bënë luftë në 

pazarin e Lezhës ku, nga tanët, siç thonë, kanë mbetur rreth 150 veta të 

vdekur e të plagosur, dhe pashallarët e sipërthënë qenë thyer prej 

morlakëve dhe ikën me çnderim e turp shumë të madh për në vendet e 

veta. 

                                                 
43

 Unë mendoj se bëhet fjalë për betejën e 24 majit (shih shën. Nr. 35). Me të vërtetë, ata 

që kanë dalë nga kështjella më 18 qershor nuk kanë si të flasin për një betejë të 24 

qershorit, por të majit. 
44

 Shih shën. Nr. 10, por këtu fjala bloccare mund të ketë një vështrim më të ngushtë, 

pra: rrethuar. 
45

 Shih shën. Nr. 54. 
46

 Është në numrin njëjës: i referohet, siç është e qartë, kreut të kryengritjes, Hamz 

Kazazit. 
47

 Të nesërmen e cilës ditë? Unë mendoj se nisja nga Shkodra ka ndodhur, ta zëmë më 

13 korrik, dhe lufta është zhvilluar një ditë pasi flamujt e Shkodrës kishin arritur në 

Lezhë, para 24 korrikut. 
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Më 24 korrik 1835: Arriti nga veziri i Rumelisë (Rumelivari) një nëpunës 

i Portës së Lartë
48

 për të bërë hetime se si janë zhvilluar ngjarjet e 

Shkodrës. Dhe menjëherë mblodhi myslimanët, konsullin e Austrisë, 

imzot Albertinin dhe katolikët
49

. Aty u bë pyetja e përshtatshme si ka 

rrjedhur lufta kundër Hafiz Pashës dhe Daut Pashës. Bënë këshillë të 

bëheshin arzuhalle (lutje) si nga myslimanët ashtu edhe nga katolikët, dhe 

menjëherë i shkruan. Dhe më 26 të vazhduesit dërguan dy myslimanë e 

një katolik, të quajtur Gjon Rakacolli, te Rumelivari në Manastir; ashtu 

edhe i sipërthëni [i dërguari i Portës] u nis me të siperthënët shkodranë. 

 

Më 29 korrik 1835: Në ora shtatë të ditës ia nisi beteja në vendin e 

quajtur Kazene.
50

 Beteja zgjati për një kohë prej katër orësh dhe mbeti i 

plagosur rëndë kreu i betejës Hamz Kazazi, dhe mbetën të tjerë të vdekur 

e të plagosur, por numri nuk dihet. Për më tepër, siç thuhet, nga nizamët 

kanë mbetur të plagosur e të vdekur me shumicë. Shkaku i kësaj beteje qe 

se kryengritësit e kanë mbyllur me hekura (zinxhirë) Liqenin në vendin e 

quajtur Guri i shën Gjonit
51

 që të mos hyjë barka me ushqime. Beteja 

është e papushim në vendin e sipërshënuar, por, në atë ashpërsi i këputën 

zinxhirët dhe barka hyri në Bunë. 

 

30 korrik 1835: Shala e Shoshi, me tre flamuj (bajrakë) zbritën këtu në 

Shkodër kundër Hafiz Pashës dhe Daut Pashës. Në ora gjashtë.
52

  

                                                 
48

 Kështu e kam lexuar: Umilissimo di Sublimita = shumë i përvuajturi i së Lartës, dhe e 

kam kuptuar: një nëpunës i (ose skllav, siç quheshin të dërguarit e sulltanit) Portës së 

Lartë (që ishte qeveria e sulltanit). 
49

 Kuptohet të parët ose krerët e qytetarëve myslimanë e katolikë. Konsulli i Austrisë, në 

regjimin e kapitulacioneve dhe në veprën ekspansioniste të Perandorisë Austro-

Hungareze, ashtu edhe ipeshkvi katolik që gëzonte mbrojtjen e kësaj perandorie, 

përgjigjeshin për katolikët. 
50

 Në këtë kohë, Kazenet gjendeshin në bregun e djathtë të Bunës, ku ky lum del nga 

Liqeni. Kështu shpjegohet edhe mundësia e mbylljes së kalimit me zinxhirë. 
51

 Nuk e njoh këtë toponim. Duhet të jetë aty pranë Kazaneve në krahun e Shirokës, 

sepse mbyllja e kalimit ishte bërë që barka të mos hynte nga Liqeni në Bunë, siç hyri 

pastaj kur u këputën zinxhirët. Po shënoj se shkruesi, nga fundi i faqes 26, me një vizë 

horizontale sa merr e gjithë faqja, të thyer me viza të vogla vertikale, ka dashur, siç 

duket, të japë idenë e mbylljes që i është bërë me zinxhirë atij vendi pranë Gurit të 

Shën Gjonit. 
52

 Ky shënim i dhënë kështu për kohën, duket sikur nuk ka kuptim. Nuk më duket se 

duhet lidhur me atë që thuhet më parë, d.m.th. se Shala e Shoshi zbritën në orën 
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Më 3 gusht 1835: Në ora gjashtë të ditës, në Kazene, u përleshën nizamët 

me shkodranët dhe bënë luftë të përgjakshme. Aty kryengritësit korrën 

fitore dhe thonë se sollën 150 nizamë të gjallë. Të vdekur e të plagosur
53

 

nga të dy palët, por nuk dihet numri. Beteja zgjati për tetë orë. Beteja 

është në këmbë.
54

 

 

Më 10 gusht 1835: Në ora 12, nga të gjitha vendet u hoqën shatorret apo 

çadrat dhe u bë paqja me të dy pashallarët, dhe në pazarin e Shkodrës 

gjetën, siç thonë, 490 dyqane të hapura. 

 

Më 22 tetor 1835: Veziri i Madh, Mahmut Pashë Terhalla, dërgoi në 

mërgim tre pashallarë dhe kadiun e Shkodrës, Topaliun, dhe myftiun 

Molla Brahim Baçellekun. Dhe qenë futur ndër anije në Shëngjin të 

Medes.
55

 

 

Më 12 gusht 1835: Erdhën nga valiu i Rumelisë Gjon Rakacolli dhe ata 

dy myslimanët, por nuk doli asnjë fjalë. Sërish, më 18 gusht 1835, Gjon 

Rakacolli me dy myslimanë u nisën te valiu i Rumelisë në Manastir. Më 

23 kthyen si shkuan
56

, për faktin se Rumelivari, me shumë ushtarë po 

vjen për Shkodër që të ujdisë gjërat. Kryengritësit, të egërsuar, nuk duan 

t’i hapin shteg. Prandaj duhet shënuar se më 1 shtator u nisën nga 
____________________________________________________ 

 

gjashtë. Unë mendoj se autori i kronikës ka dashur të vazhdojë shënimet, por pastaj 

është kujtuar se duhej ndryshuar data. Kështu që, në orën gjashtë është lënë pa u 

shlyer për harresë, dhe përsëritet fill pastaj pas datës. 
53

 Fjala periti e origjinalit në këtë vend duhet marrë si një gabim shkrimi në vend të 

fjalës feriti, sepse nuk ka kuptim të rreshtohen dy sinonime: të vdekur e të rënë. 
54

 Edhe pse në italisht ekziston shprehja essere in piede (me qenë i gatshëm etj.), do të 

vërej se nuk merr kuptimin “vazhdoj” etj. siç e ka në gjuhën shqipe shprehja “është në 

këmbë”. Sikundër e them te shën. Nr.12, më duket se edhe ky është një nga rastet e 

përkthimit fjalë për fjalë që i bën autori shprehjes shqipe. Shih po këtë shprehje edhe 

te fq. 22 e origjinalit. 
55

 Shëngjini i sotëm. Më parë thashë shkurt: Shëngjini. Në gjuhën italiane kishte hyrë 

zakoni që Shëngjini ynë të përcaktohej me emrin e Medas, vend aty pranë. 
56

 Të jenë nisur më 18 për në Manastir dhe të jenë kthyer siç shkuan (d.m.th. pa kryer 

punë) duhet kuptuar se ata kanë marrë vesh rrugës (ta zëmë në Lezhë) se po vinin 

ushtritë për Shkodër, sepse në 4 ditë është e pamundur të kenë kapur Manastirin dhe të 

jenë kthyer në Shkodër. 
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Shkodra për Lezhë flamuj të ndryshëm kundër ushtrisë së sulltanit. 

Gjithashtu, edhe kreu Hysen Beu. Dhe të shohim fundin.
57

 

 

Më 10 shtator 1835: Iku nga Lezha drejt Shkodrës Hysen Beu me të 

gjithë shkodranët, dhe menjëherë Rumelivari hyri në Lezhë me të gjitha 

trupat. Më 14 të vazhduesit, krerët myslimanë, ashtu edhe katolikë, i 

dolën para Vezirit të Madh për ta sjellë në Shkodër. 

 

Më 18 shtator 1835: Arriti në Shkodër Veziri i Madh i Rumelisë 

(Rumelivari) me trupa të panumërta, që të shuajë krenarinë e 

kryengritësve. 

 

Më 20 shtator 1835: Imzot Albertini me katër meshtarë dhe me tregtarët 

shkodranë i bënë vizitë Vezirit të Madh dhe qenë pritur me nderim.  

 

Më 22 shtator 1835: Sot, serqatipi (kryesekretari) i sulltanit u nis nga 

Shkodra për Kostantinopol dhe, duke kaluar lumin e Drinit, u mbytën dy 

nga trimat e tij dhe, për më tepër, edhe nishani që ai vetë barte në qafë.
58

 

 

Më 31 tetor 1835: Hafiz Pasha, me çmim shumë të madh
59

 dhe të shtëna 

topash u nis nga Shkodra për Kostantinopol dhe asgjë nuk ka paguar për 

plaçkitjet e të gjithë pazarit të Shkodrës që na ka bërë i sipërthëni 

sundimtar. 

 

Më 4 nëntor 1835: U nis nga Shkodra Daut Pasha me regjimentet e tij. 

 

Më 15 nëntor 1835: Në ora gjashtë të ditës u nis nga Shkodra mizori 

vezir Rumelivar dhe në atë orë vari tre morlakë. 

 

Më 26 nëntor 1835: Anton Mida dhe Mark Curani u nisën nga Shkodra 

për Kostantinopol për punët e ngutshme të krishterimit të Shkodrës. 

 

Më 14 dhjetor 1835: Në ora nëntë të ditës u bënë në fortesë shumë të 

shtëna topash dhe pushkësh për shkak se arriti pasha i ri i Shkodrës.  

                                                 
57

 Kësaj radhe nuk ka përdorur shprehjen e zakonshme latine. 
58

 Kohë vjeshte dhe duhet të ketë qenë ndonjë nga përmbytjet që ngjanin pas shirave të 

mëdha. 
59

 Shih shën. Nr. 29. 
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Më 12 korrik 1836: Sot u nis nga Shkodra për Raguzë (Dubrovnik) imzot 

Beninjo Albertini dhe qe përcjellë me nderim nga të shkëlqyerit zotërinj 

tregtarë shkodranë. 

 

Më 18 të shtatorit 1836: Arritën nga Kostantinopoli, me ferman, Anton 

Mida dhe Mark Curani. 

 

Më 24 shkurt 1837: U bënë shumë të shtëna topash në fortesë, sepse arriti 

një kamxhibash nga Kostantinopoli, nuk dihet për ç’punë. 

 

Më 23 gusht 1837: U bënë shumë të shtëna topash në fortesë, sepse 

Hasan Pasha i regjimenteve
60

 (59) u bë sundimtar i Shkodrës dhe Osman 

Pasha duhet të largohet nga Shkodra. 

 

Më 10 shtator 1837: Osman Pasha me trimat e vet u nis prej Shkodre për 

Kostantinopol. 

 

Më 30 shtator 1837: Arriti në Shkodër Rumelivari me rreth njëqind veta 

që sillte me vete. 

 

Më 4 tetor 1837: U nis nga Shkodra Rumelivari pa pasë bërë asgjë me 

shkodranët. 

 

Më 4 tetor 1837: Në ora katër e tridhjetë e pesë minuta
61

, ra një tërmet 

shumë i tmerrshëm, aq sa u rrënuan disa godina dhe askujt nuk i kujtohet 

[të ketë ndodhur më parë] një tërmet i tillë. 

 

Më 14 tetor 1837: Ka arritur nga Raguza (Dubrovniku) shëndoshë e mirë, 

imzot Beninjo Albertini. 

 

Më 24 gusht 1838: Vdiq imzot Beninjo Albertini, ish peshkop i 

Shkodrës, dhe qe varrosur me nderim prej të gjithë popullit në kishën e 

Shën Mërisë Magdalen.
62

  

                                                 
60

 Komandanti i forcave ushtarake. 
61

 Duhet pasur parasysh se asokohe, orët e ditës mateshin edhe kështu siç i matim ne sot, 

por ishte në fuqi edhe zakoni i vjetër që e niste matjen, jo nga mesnata, por nga agimi. 

Vetë autori ynë mund të përdorë të dy mënyrat (shih edhe te shën. Nr. 34). 
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Më 30 gusht 1838: Vdiq dom Lazër Melgushi, në shtëpi të vet, dhe qe 

varrosur në varrezat e Rëmajit.
63

 

 

Më 2 shtator 1838: Sot arriti pasha i ri i Shkodrës, dhe menjëherë bëri një 

vepër të mirë dhe e rregulloi më së miri urën e Bunës po ashtu edhe urën 

e Shën Gjergjit.
64

 

 

Më 17 shtator 1838: U nis sot nga Shkodra ish sundimtari, i quajturi 

Hasan Pasha.  

 

Më 29 shtator 1838: Arriti një kadi i ri për Shkodrën, i cili është nga 

Janina dhe e di mirë gjuhën shqipe. 

 

15 prill 1839: Pasha i nizamëve, me një regjiment dhe me disa 

shkodranë, u nis për Podgoricë me anije nëpër Liqenin e Shkodrës; nuk 

dihet qëllimi. 

 

Më 19 qershor 1839: Ç’luftë të madhe kanë bërë shkodranët në Mal të 

Zi! Aty malësorët plaçkitën fshatrat dhe morën kafshë. Por aty në atë 

fshat
65

 mbetën dy të vrarë, kurse në fshatin tjetër u qenë prerë kokat 13 

shkodranëve myslimanë dhe rreth 40 të jashtmëve.
66

 Krerët shkodranë
67

 
____________________________________________________ 

 

62
 Gjendej në krahun e djathtë të Bunës, pak sipër urës, në një pjesë ku nis të naltohet 

mali i Taraboshit. Është përballë Pazarit të Vjetër, në atë lagje që quhej Kishaj 

(Chissagni). 
63

 Ndërsa peshkopët varroseshin, për nderim, brenda kishave, priftërinjtë e thjeshtë 

përkundrazi mbuloheshin në varrezat e përbashkëta, Rëmajt, që dikur ishin zonë 

fshatare në lindje të Shkodrës, u bënë me kohë vendi i varrezave të katolikëve, dhe sot 

njihen me emrin “vorret e vjetra”, buzë rrjedhës së Kirit. 
64

 Nëse është fjala për urën e Baçallekut, mbi Drinasë, mua nuk më kujtohet ta kem 

takuar të quajtur me këtë emër. Duhet shikuar se mos është fjala për ndonjë urë mbi 

Bunë, në gjysëm të rrjedhës së saj, në vendin e quajtur Shnjergj (Shën Gjergj). 
65

 Ndërtimi çalon ndërsa thotë se malësorët plaçkitën disa fshatra, tani flet për dy fshatra 

të caktuara, por pa i thënë cilat. Duket se fshati i parë është ai ku malësorët plaçkitën 

dhe ku mbetën të vrarë dy syresh, kurse fshati i dytë duhet të jetë vendi ku u zhvillua 

luftimi i madh. 
66

 Kështu mendoj se duhet zbërthyer shënimi që nuk është shumë i qartë. Për “të 

jashtmit” duhen kuptuar ushtarakët e ushtrisë së rregullt. 
67

 Kuptohet: kryetarët e atyre 13 shkodranëve që lanë kokat. 
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quhen Beqir begu, Dulo beg Serdari, Dasho Shkreli, Myrto Terzeta prej 

Tivarit.  

 

Më 1 shtator 1839: Sot arriti pasha i ri i Shkodrës, që quhet Hajdar Pasha 

- sundimtar i Shkodrës, dhe Hasan Pasha duhet të largohet. 

 

Më 19 shtator 1839: Sot u nis nga Shkodra Hasan Pasha, i cili ka qenë 

sundimtar i mirë. 

 

Faqja e fundit (34) e fletores: 

 

I kam dhënë Vasës për pambuk  grosh 42 

për mëndafsh        ʺ     55 

të holla në dorë       ʺ     40 

të holla në dorë       ʺ     19 

të holla në dorë       ʺ     22 

           ʺ    178 

 

I dhashë Vasës besllukë: 4   grosh 22 

          200 

I dhashë Vasës besllukë grosh 4      28:28 

I kam huajtur Sivane Pavoviqit nga Suzani grosh 16:20: tre besllukë  

Palok Sivugji nga Shënkolli duhet të më japë për huajtje grosh: 10:20 –  

2 mars 1837 - I kam dhënë gruas së Lazër Ramadanit grosh 4,7. para 23 

I dhashë ndrikullës sime Çeçiles kacilla ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Materiale shkencore e kumtesa 217 
 

 

 

ΚRΟΝΙΚΑ E SHKODRËS 1831-1839  

NGA DOM ZEF BUBÇI, FAMULLITAR I SHKODRËS 

 

 

Teksti në origjinal: 

 

fq. 2 

Li 4. ottobre 1837 

Alle quatro e trenta, cinque, minuti fù un spaventosissimo teremoto, che 

si rovinarono certi edifizie verun si ricorda di tal spavento. 

 

Li 14 ottobre 1837 

è Giunto Monsignor, Benigno, Albertini, felicemente de Ragusa,  

 

L1 24 Agosto 1838. 

Morì Mo, signor Benigno Albertine (sic) fù Vescovo di Scutari, e 

decentemente fù seppelito da tuto il Popolo nella chiesa di S. Maria 

Magdalena: 30 Agosto 1838, Morì D. Lazzaro Melgusci in Casa Propria, 

e fù seppelito, nell’cemiterio di Remagni.  

 

fq. 2 

2 di Settembre 1838 

Giunse oggi, il novello Passaà, di Scutari, ove tosto fecce un opera pia ed 

agiustò, benissimo il Ponte di Bojana, ed anche, il Ponte di S. Giorgio. 

 

17 Settembre 1838 

oggi è partito da Scutari, il fù Comandante, per nome Asan Passà. 

 

29 settembre 1838. 

è Giunto un novello Cadi per Scutari, il qualle è da Janina, e sa bene la 

lingua Albanese. 

 

fq. 4 

Li 15 Aprille, 1838. è Partito il Passh di Nisami col Bastimento per lago 

di Scutari con un regimento ed alquanti Scutarini Per Potgoriza non si sa 

il fine. 
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Li 19 Giugno 1839. Il gran bello che facero i Scutarini in Montenegro, 

ove Sachegiarono Ville e presero dei Bestiami, i Montegnolli, ma ivi in 

quel Vilagio rimasero due periti, e nel altro Vilagio, Scutarini, furono 

decolati 13.turchi, ed esteri affar di 40: Nominati, i Scutarini, i Capi 

Begir Begu, Dulo Beg Serdari, Daso Screlli, Murto Terzeta da Antivari.  

 

Li 1 settembre 1839. oggi giunse il Novello Passà, per Nome Ajdar Passa, 

Comandante di Scutari ed Assan Passh andar via. 

 

fq. 5 

Li 19 settembre 1839: Oggi è partito da Ecutari Asan Passa, f buon 

Comandante.  

 

fq. 6-7 (faqe të pashkruara) 

 

fq. 8 

Li 10. di Luglio 1831. Mustaf Pasa doppo, che furono ribellati i 

Dulzignotti, mandò Husen Agh Selachu con quatro Mille persone 

Scutarini appositamente saghegiare, ed osurpare la mentovata Citá di 

Dulzigno. Giunsero con prospero viagio, sino ad un vilagio chiamato 

Sogai ove un certo Nominato Sùlli facce Barufa con Alil Ghilanin, e tosto 

il Bravo Sulli tiro con il Scioppo Grande, e ferì malamente Selecun ed 

ancora ferì colla Pistola, il medesimo Ghilanin, e poi li bravi di Usen 

agha, Amazarono il Sudetto Sullin, la truppa in quel momento se ne fugì 

per Scutari, con infamia, e disonore, Giunto Selachu in casa propria cosi 

ferito in capo di tre di rese lanima, a Maometo. 

 

fq. 9 

1831 Anotazioni 

 

Li 5 di Luglio si ribelò Dulzigno contro il Vesir di Scutari, ed in capo di 

due giornate con gran letizia e spari di canoni entrarono la truppa del 

Gran Signore, Hò che tranquilità per li medesimi citadini Dulzignoti. 

 

Li 13 Luglio 1831. Si è fugato l’esercito del Vesir da Alesio ove tosto si 

apadroni Il Gran Vesir Sadri Asem, con truppe innumerosissime centro.  

 



 Materiale shkencore e kumtesa 219 
 

Li 14 Luglio 1831. Fù resa Antivari senza verun ostacolo, ove tosto 

fugirono le truppe Scutarine senza veruna Bravura, hò, che Gaudio 

ebbero le truppe del Sultano. 

 

fq. 10 

2 Agosto 1831. Oggi con bona sorte entrarono nella Bocca di Bojana, due 

navilli piccoli con due pezi di canoni veramente grosi del Sultano, 

appositamente a combatere la povera Città ò pure Fortezza di Scutari: Hò 

che miserie per la sudetta nostra Provincia 

 

Li otto di Agosto 1831. fù una Piccola bataglia con Montegnoli nel sito 

che si chiama Bus Boch La Truppa del Sultano, ha superato, e vinto La 

Medesima truppa e li diedero una, Sconfita teribile, che rimasero, morti 

affar di trenta persone, dei Montegnoli, eziandio quatro presi vivi, e tosto 

li mandarono in esiglio con le Felughe non sa dove, at.c. 

 

fq. 11 

Li 11 di Agosto 1851. Fù abblocata la Città di Scutari dal esercito del 

Sultan Mahmut, et.c. respice Finem.  

 

Li cinque di lovembre 1831. Giunse Sader Asem, in Scutari ed in timani 

Mustaf Passà andò in quatro persone dal Medesimo Sader Asem a cedò la 

fortezza con grandissima infania, e disonore, ed in capo di due giornate 

usirono la truppa, che nel Palazo era, poi in quarto giorno anche il Vesir 

con tuta la famiglia, e tosto furono inbarcati in S. Giovanni di Medva, per 

Costantinopoli.  

 

Li 12 Genaro 1832. Sader Asem è Partito da Scutari per Monastero con 

tanti Signori Scutarini Ottomani 

 

fq. 12 

Primo Aprile 1833. Un Chierico per None Giovanni amazò con la 

Manaja il Monsignor Pietro Ginaj Vescovo fù di Pullati, hò, che crudeltà 

iniqua. 

 

Li Stette Agosto 1833. Alli Pasca di Spontanea volontà in Capo della 

Piaza sopra Tabachi Mando un Jus bas con cento persone appositamente 

amazare Jsuf begh Si attacarono ambedue parti con vari spari di 
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Sciopietade ove rimase morto Jus bas con alcuni Suoj Nisami, eziandio al 

Prefato, Isuf beg, rimasero morti tre persone dei suoj bravi, tosto i 

Misami come fiere Salvatiche entrarono in Mercato, e ferirono Nove 

Cattolici 

fa. 13 

ed ancora uno per nome Antonio li tagliarono la testa e Subito tutta la 

Città Se ne fugì Nelle proprie Case con grandissima fretta, Hò che Nuova 

lugubra facenda, che fù per la povera Cristianità, e Iddio sa come hà da 

finire. 

 

Li 10 (?) Agosto 1833. I Turchi ed i Cattolici sono uniti insieme, ed ano 

tosto Mandati quatro persone dal Sultano con I Arsual contro questo 

crudelle Comandante, il Signore lo faccia bene, respice finem. 

 

29 (?) Settembre 1833. è arivato un Ammiraglio, appositamente a visitare 

le Facende di Scutari come sono state Sucedute le disgrazie Della Cità di 

Scutari. 

 

fq. 14 

Li 17 Agosto 1833. e niente di certo si sà, come Hà da finire le disgrazie 

sopradete.  

 

Li 6 ottobre 1833. Giunsero da Costantinopoli quelle persone che furono 

Mandati con li arsuali dal unito Popolo di Scutari senza veruna cosa 

stabilita dal Sultano e non si Sa come hà da finire la affare di Scutazi con 

questo Crudelissimo Comandante per Nome Alli Passa Morioto.  

 

2 Novembre 1833. Giunse, il Tartaro da Costantinopoli con il firmano del 

Sultano, a prò del Popolo, ove la Cità tosto fecce Allegrezza con 

grandissimi Spari di Sciopi ed alli Pasa andar via da Scutari 

disonoratamente. 

 

fq. 15 

4 Novembre 1833. Oggi Dal Illustre Mirollaj fù apperto la Piazza di 

Scutari, Si Trovarono, rubate nel Mercato di Scutari boteghe in tuto, 

Numero 200: il prafato Sopradeto Mirolai Si obbligò di Sodisfare in tutto 

li trufamenti delle Botteghe, con patto di tra Stazioni, col pagare il giorno 
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però di S. Andrea Ha pagato La Terza parte ed il rimanente lo pagherà in 

avenire.  

 

Il Disgraziato Alli Passa, oggi li due Dicembre: 1833 con infamia e 

disonore Se ne parti dal Pallazo della Nostra Provincia di Scutari Albania 

e non Si Sa dove Ne và il Meschino. 

 

fq. 16 

Genaro: 6. 1834. Giunse il Novello Passà per Nome Affis Passca il 

quale, dicono, non è Crudelle. 

 

Li 25 Genaro 1834. Il Illustre Mirolaj partì da Scutari, con grandissimo 

prezzo, per Costantinopoli il quale, è stato una persona di grandissimo 

giudizio ed inteligente, Il Signore la portì Salvamento al Suo destino. 

 

Li 20 Marzo 1834. Da Costantinopoli Li giunse la Diploma dal Sultano 

all Comandante Novello per Nome, Affis Pasca Secondo dicono, che è 

giustizioso, respice Finem.  

 

fa. 12 

19 Marzo 1834. Giunse con prospero Viaggio qui in Scutari, Monsignor 

Gabriele Barisich Vescovo di Alessio e Visitatore, di tuta l’albania, e non 

Si Sa la Sua partenza per la Sua Diocesi Sopra Nominata  

 

Li 7 Agosto 1834. Davt Pascia giunse in cutari con Sei Regimenti, 

appositamente per far delle Truppe, di questi orgogliosi Scutarini  

 

Li 12 Agosto 1834. Li Principi di Scutari, cioè Alil Bag, Sylem Bog, 

Molla Beg, Isuf Beg e Zano Beg, fugirono di Notte Tempo da Scutari con 

infamia e disonore non Si Sa dove, e le donne dei sopradeti Begai furono 

prese con Furia o Mese in ostagio, eziandio le robbe della casa.  

 

fq. 18 

Agosto Li 17. 1834. La Truppa da Daut Pasci oggi hanno fato l’esercizio 

del fuoco Nella Valle di Tabachi nominato il Sito Vuscia e Spaihve.  

 

Li 16 Settembre 1834. La Truppa di Daut Pascia hanno fato l’esercio (sic) 

col fuoco nella pianura di Mani, Met aslanit, una beleza vedere.  
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Li 30 Decembre 1834. Giunsero da Tesalonicha, i Signori Scutarini che 

furono esigliati dal gran Vesire Sader Asem, queli i quali, furono in vita 

ritornarono. 

 

Li 11 Febraro 1835. Di abonissima ora furono in Fortezza gran Spari di 

canoni che l’odierno Affis Passa abbia ottenuto dal Sultano Il Firmano di 

essere denno (sic) Comandante di Epiro. 

 

fq. 19 

Li 15 Marzo 1835. I Potgoricianni hanno porta (sic) 17 Teste di 

Montenegrini vieppiù hanno preso dei Bestiani affar di Mille Pecore. 

 

20 Marzo 1835. Dai Montenegrini fù preso la Fortezza di Sabiachu ove 

Sachegiarono tutto quello, che Trovarono dentro tosto che intese Affis 

Pascia il Sucesso Mandò Tutti i Turchi di Scutari, eziandio le Montagne 

di Sopra Scutari Vieppiù in persona il sopradetto Pascià Se ne andò con 

Bastimento per Lago di Scutari ancora per Terra due Regimenti del 

Sultano ove i Montenegrini infamonamente Se ne Fugirono, dalla 

Fortezza Sopradetta. 

 

fq. 20 

Li 19 (?) Maggio 1835. Alle Tre ore di Notte Hà principiato la Battaglia 

contro l’odierno Affis Passa è Daut Passa il Capo di questa Sopradetta 

Battaglia è Ames Casasi con Usen Beg, e Turchi Scutarini, e durrò la 

battaglia continua il Numero certo ore 60: La seconda Battaglia Hà 

principiatto li 24 corrente alle ore: 9 di Mattina, e non Si Sà il Fine Però 

Si ha da notare, che il nove di Giugno: 1835 alle otto ore e meza di 

giorno, fecero i Nisami il Bello contro il Popolo di Scutari nel Sitto 

Chiamato Chiro per lo Spazio di tre ore.  

 

fq. 21 

Continuò la Battaglia ove la Città rimasero morti, e Feriti affar di Trenta 

persone e dei Nisami non Si Sà il numero dei periti: Vieppiù Si nota che 

li 14. Giugno 1835. Fù dai sati, una Battaglia nel Sito Chiamato Grenasi / 

duro 6 ore / contro il Popolo Turco di Scutari ove rimasero Morti e Feriti 

come della città così pure Morlachi affar di cento persone, e della Trupa 

del Sultano non Si Sà il Numero dei periti, cosi in quella fierezza Ames 
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Casasi con Mille persone usurpò le Case di Tabacchi, sino al Sito 

chiamato uslupi, e tosto Bruciarono la Casa di Selim Recci, e così pure la 

guerra è Continua, è in Piedi. 

 

fq. 22 

Li 18 Giugno 1855. Uscirono di notte Tempo dal Palazzo Sedeci persone 

dell’ Borgo ed scanarono che la Truppa, è in Miserie della Bucolica. 

Vieppiù accenarono, che Affis Passa, a Messo nei Ceppi Tutti i Scutarini, 

che lo consigliarono di agire, e Bellare contro il Popollo di Scutari, 

eziandio Dichiararono, che il Daut Passà, è Ferito in quel di quando fù la 

Terribile Battaglia, nel Sito accenato di Sopra li: 24 di questo corrente, e 

ad ora la Fortezza Si è abblocata dal ostinato Popolo di Epiro, ed il Fine 

Iddio sa come hà da Finire. 

 

fq. 23 

Li 27. di Giugno 1835. Alla (sic) nove ore di Matina Si attacarono a 

Tabachi la Truppa del Sultano contro il ribelle Turco di Scutari, e durò la 

Battaglia, per lo Spazio di ore 13. ove rimasero periti e Feriti Secondo 

detomi affar di Sesanta persone, e dei Nisami non Si Sà il Numero, 

vieppiù la città, portarono due Teste ed un Ferito, di Nisami ancora, delle, 

Sabole e Moschetoni abbastanza, Secondo che hanno Dichiarato - In 

Seguito Sarà puntualmente accenato  

 

Li 6. Luglio. Zano Beg andò per Allesio contro, il Passà di Croja con 500: 

persone, ed il Fine Si ha da notare  

 

fq. 24 

Li 7 Luglio 1835. Con la Bandiera giunsero i Potgoriciani affar di cento 

persone Secondo dicono a combatere contro l’odierno Comandante. 

 

Li 13 Luglio 1835. Sedei (sic) Bandiere da Scutari partirono per Allesio 

contro il Passà di Croia, et Achich Passà di Dibreia, ed il Passà di Peqini, 

ed il Passà di Tettova, ove in dimani di abonissima ora Facero il Bello 

nella Piaza di Allesio, ove rimasero dei nostri Secondo dicono affar di 

150 persone. Mortali Feriti se ed essi prefati Passà ebbero la rottura, dai 

Morlachi, e fugirono con grandissimo disono[re] ed infamia, per il loro 

Paese.  
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fq. 25 

Li 24 Luglio 1835. Giunse dal Vesiri Rumeli Varj un Umilissimo (?) di 

Sublimita ad indagare le Facende di Scutari come Sucessero e tosto 

radunò Turchi e Console Austriaco, e Monsignor Albertini e Catolici ove 

ebbero la giusta Interrogazione, Sul Successo della guera centro Affis 

Passà; e Daut Pasah ove consultarono di fare dei Arsuali come i Turchi 

così pure i Catolici e tosto Li Seri sero, e Li 26 del corrente, Mandarono 

due Turchi ed un Cattolico, per nome Gion Racalli (sic) dal Rumeli Varj 

in Monastero eziandio di Sopra Nominato quel Signore, Se nè parti con i 

prafati Scutarint.  

 

fq. 26 

29 Luglio 1835. Alle sette ore di giorno principio la battaglia in Sito 

Chiamato Casena - durò la Battaglia per lo Spazio di ore quatro ove 

rimase gravemente Ferito il Capo della Battaglia Ames Casasi, ed altri 

morti, e feriti il Numero non Si Sà viappiù dei Nisami come dicono Sono 

Feriti, e Mortali in Folla, la cagione di questa Battaglia fù che i ribelli 

hanno ferato il Lago nel Sitto Chiamato, Guri i S. Gioni di non entrare la 

Barca con i Viveri, incessante, è la Battaglia nel sito Soprascrito, però in 

quella Fierezza, rupero le Catene ed entrò la Barcha in Bojana  

 

fq. 27 

Li 30 Luglio 1835. Salla e Sosci con Tre Bandiere Calarono qui in Scutari 

contro Affis Passà, e Daut Passà. Alle ore 6sei (sic) 

 

Li 3 Agosto 1835. Alle ore di giorno Sei in Casena, Si attacarono i 

Nisami con Scutarini Fecero il Bello Sanguinoso, ove i ribelli ebbero la 

vitoria e portarono, dei Nisami vivi come dicono il numero 150: Mortalli, 

e periti da ambedue parti, non Si Sà il Numero, durò la Battaglia 12 

numero di ore otto in piedi è la Battaglia.  

 

fq. 28 

Li 10 di Agosto: 1835. Alle ore 12. levarono per Tutti i sitti Padiglioni 

overo Cadrat e Si Fecce Pace con ambedue Passà, ove nel Mercato di 

Scutari Trovarono Botteghe aperte 490. Secondo dicono 
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Li 22 ottobre 1835. Il Gran Vestre Mamut Pash Terhella Mando In esilio, 

tre Pascia ed il Cadi di Scutari Topalì, ed il Mufti, Molà Braim 

Bacceluchu, e furono in Barcata (sic) in S. Giovanni, di Medua.  

 

fq. 29 

Li 12 Agosto 1835. Giunse dal Rumelivarj Gion Raccazolli, a quei Due 

Turchi, non uscì veruna parolla. Denno (sic), il 18. Agosto 1835 Partito, 

Gion Racazolli con due Turchi da Rumelivarj, in Monastero, 23 

ritornarono come sono andati ad oggeto, che il Rumelivar, con 

grandissime Truppe, viene per Scutari, accomodare le cose di ribelli 

infieriti non vogliono dare Il Passò; e però si ha da notare, che il primo di 

settembre da Scutari partirono varie Bandiere per Allesio contro Armata, 

del gran Signore; eziandio il Capo, Usan Begh, e Vediamo il Fine 

 

fq. 30 

Li 10 settembre 1835. Da Allesio fugì Usen Beg con tuti i Scutarini per 

Scutari ove tosto il Rumelivarj entrò in Allesio con tute le truppe, Li 14 

corrente, i Capi Turchi, eziandio i Catolici, andarono, avanti il gran 

Vesire, a portarlo in Scutari. 

 

Li 18 settembre 1835. Giunse in Scutari Il Gran, Vesire Rumelivarj con 

Truppe innumerosissimo, per estinguere l’orgolianza, dei Ribelli. 

 

20. settembre 1835. Monsignor Albertini, con quatro Sacerdoti, e con i 

Mercanti, Scutarini Fecero la visita, al gran, Vesire ove Cortesemente fù 

accetato. 

 

22. settembre 1835. Oggi Ser giatip del Sultano, e partito da Scutari, per 

Costantinopoli, ove Nel pasar il Fiume Drino, Si annegarono Tue Suoi 

Bravi, vieppiù il Suo Segno, che portava al Collo. 

 

fq. 31 

Li 31 ottobre 1835. Affis Passà con grandissimo prezzo e Spari di canoni 

(?) è Partito, da Scutari per Costantinopoli e veruna cosa ne ha pagato del 

Sagamento, e rapine di tuto il Merchato di Scutari: che nè habia fatto il 

prefato Comandante. 
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Li 4 Novembre 1835. Davt Passà è partito da Scutari, con 14 Suoj 

Regimenti  

 

Li 15 (?) Novembre 1835. Alle Sei ore giorno, è Partito da Scutari Il 

Crudelle Vesire Rumelivarj, ed in quel ora Hà Decapitato tre Morlachi. 

 

Li 26 Novembre 1835. Antonio Mida, Marco Zuranni Partirono da 

Scutari, par Contantinopoli, per li urgenti affari della Cristianità, de 

Scutari: 

 

fq. 22 

Li 14 (?) Decembre 1835. Li nove oge di giorno in Fortezza, furono gran 

Spari di Canoni, e Scioppi, ad oggeto, che giunse il Novello Passà di 

Scutari. 

 

 Li 12 Luglio 1836. Oggi è partito da Scutari Il Monsignor, Benigno 

Albertini, per Ragusi, e fù accompagnato onorevolmente dai Illustri 

Signori Mercanti Scutarini: 

 

Li 18 di settembre 1836. Giunsero da Costantinopoli Antonio Mida, e 

Marco Zuranni, con Firmano. 

 

Li 24 Febraro 1837. Furono grandissimi Spari di Canoni in Fortezza, che 

giunse un Camcibas da Costantinopoli, non Si Sa per quale, oggeto 

fq. 33 

Li 23 Agosto 1837. In Fortezza furono gran Spari di Canoni, che il Asan 

Passa dei Regimenti fù fato Comandante di Scutari ed il Osman Passa, 

andar via da Scutari 

 

Li 10 settembre 1837. Osman Passa, è Partito da Scutari, con i Suoi bravi, 

per Costantinopoli  

 

Li 30 settembre 1837. Giunse Il Rumelivarj in Scutari, con affar di cento 

persona Seco aveva portato 

 

Li 4 ottobre 1837. È Partito, il tumelivarj da Scutari Senza aver fato 

veruna cosa con li Scutarini.  
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Faqia e fundit 34. 

Hò dato Vasses per Bombacio  pias 42 

Per Sata     pias 55 

Denaro effetivo    pias 40 

Denaro, effetivo   pias 19 

Denaro, effetivo           p. pias 22 

      178 

Diedi Vases Besluch: 4       P. 22 

      200 

Ho dato Vases Beslu       28:28 

Ho imprestato a Sivanne Pavovih da Scusanni, pias 16:20: Tre  

Besluch Paloch Sivugi da S. Nicolò Mi Deve Dare, puro Imprestito, pias: 

10:20  

2 Marzo 1837. Ho dato alla Moglie di Lazzaro Ramadanni, Pias 4.7.  

Para 23 Diedi a mia comare Cecileia cazila 
 

 




