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I SESSIONE DI STUDI SANTORIANI: FILOLOGIA - LETTERATURA 

SALUTI DELLE AUTORITÀ.  

PRIMA PARTE - PRESIEDONO: SHABAN SINANI – MATTEO MANDALÀ – ALDO M. MORACE 

INTERVENTI DI: 

FRANCESCO ALTIMARI (UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA) 
Presentazione – Introduzione 
 
FLORESHA DADO (ACCADEMIA DELLE SCIENZE-TIRANA) 

Poezi apo rrëfenjëza të vargëzuara? (Vëllimi SATIRAT i A.Santorit) 
Kumtesa mbështetet në shqyrtimin e vjershave që përfshihen në vëllimin SATIRA, të Anton Santorit, botuar për 
herë të parë nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë (përgatitur nga K.Kandreva dhe Gj.Shkurtaj).  
Kumtimi ka rëndësi sepse ndalet për herë të parë në një pjesë të pastudiuar të krijimtarisë së autorit arbëresh, 
poezisë.  
Qasja ndaj krijimeve poetike në këtë vëllim do të jetë kryesisht teoriko-interpretuese, pa u ndalur gjerësisht në 
aspektin e tematikës së tyre. Do shtjellohen, brenda kufijve të një kumtimi, disa aspekte të individualitetit poetik 
të Santorit, si specifika zhanrore e poezive të këtij vëllimi, për të diskutuar nëse këto vjersha janë rrëfime të 
shkurtra të kompozuar në vargje ? Gjithashtu vemendje të veçantë do t’i kushtohet raporti midis poetit dhe 
misionarit fetar /prifti, si shfaqet ky aspekt në shumicën e vjershave. Raporti midis midis vëzhguesit realist të 
realitetit, mjedisit arbëresh dhe përjetimeve emocionale, cili aspekt mbizotëron në stilin krijues të A.Santorit ? 
Vemendje do t’i kushtohet edhe strukturës vjershërore, çka lidhet edhe me çeështjen e parë të trajtuar në këtë 
kumtesë, aspektin gjinor, etj. 
Kumtesa do ketë një vështrim të shkurtër edhe në përcaktimin që ze poezia në krijimtarinë e gjerë të A.Santorit.  
 

ANTON BERISHA (UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA) 

“Këngëtorja arbëreshe” e santorit përballë “këngës së këngëve” dhe “cazoniere” të petrarkës. 
Për hartimin e veprës së tij të shquar poetike “Këngëtorja arbëreshe” Santori pati parasysh tradita të ndryshme 
letrare dhe një varg veprash të shkrimtarëve të shquar, arbëreshë e të huaj, por duhet veçuar sidomos “Këngën 
e këngëve” të Besëlidhjes së Vjetër dhe “Canzoniore” të Françesko Petrarkës. 
Nga e para (“Kënga e këngëve”) Santori shfrytëzoi sidomos qenësinë e dashurisë për njeriun në dhe për faktin 
se ajo është një përzgjedhje e këngëve të martesës, përkatësisht “himn i martesës” në gjuhën hebraike, që 
trajton dashurinë fizike, shpirtërore dhe hyjnore, të njësuara midis tyre, si pjesë e pandashme e jetës së njeriut 
dhe e kuptimit të saj. Njëherit “Kënga e këngëve” është krijesë thellësisht biblike që përligj besimin në Hyjin 
dhe zbulimin e tij. Nga vepra e Françesko Petrarkës “Rerum vulgarium fragmenta” (Fragmente të shkruara në 
gjuhën popullore e njohur si “Canzoniere – Këngëtorja) Santori shfrytëzoi titullin, tematikën e dashurisë dhe 
pjesërisht çështje të shtjellimit. 
 



ALFRED ÇAPALIKU (UNIVERSITÀ DI SCUTARI “LUIGJ GURAKUQI”). 

Meditime rreth poemës “Këngëtorja arbërore” të Françesk Anton Santorit 
Poema e F. A. Santorit “Këngëtorja arbërore”, përshtatur në gjuhën e sotme nga përkthyesi poet Andrea Varfi, 
ngjan me rrotullimin spektakolar të dy unazave prej ari.  
E para unazë e çmuar, jashtëshkruar së dytës, është poema me subjekt vijues ndër 8 këngë - ode - Kangjelë, me 
363 vargje të metruara, të bardha apo të rimuara, shtrirë në 23 faqe libri.  
E dyta unazë me vlerë, brendashkruar së parës, është cikli poetik prej 13 vjershëzash, me nga dy strofa prej 
katër vargjesh 11 rrokëshe, shpërndarë në 13 faqe libri.  
Të dyja unazat stoli, tingëllimi i poemës epiko-lirike dhe cikli me vjersha sugjestionuese, sa harmonizohen me 
njëra - tjetrën, aq edhe kanë pavarësi relative.  
Frymëzimet e poetit fragmentarist, bashkë me teknikat e miscelanias së tij, zgjerohen nga pikëvështrimet e 
lexuesve të zakonshëm dhe ftillohen nga këndshikimet e studiuesve të profilizuar.  
Duke perifrazuar titullin e librit me studimet filologjike dhe kritiko - letrare të F. Altimarit, poema e shkrimtarit 
të zhdërvjelltë Françesk Anton Santorit “Il Canzoniere Albanese” shfaqet si një nga urat e Arbërit mbi të cilën 
bëjmë shtegtime kulturore tash gati dy shekuj. 
 
MARIA TERESA MORELLI (UNIVERSITÀ’ DI ROMA “LA SAPIENZA” 

Francesco Antonio Santori nella produzione teatrale del XIX secolo: viaggio storico e identitario dell’Italia 
risorgimentale e post-unitaria. 
Istituzione culturale, strumento di educazione e di identificazione, sede di costruzione del consenso, ma anche 
mezzo di opposizione politica, il Teatro italiano dell’800 rappresenta, in tutte le sue forme, una forza viva nel 
processo risorgimentale e unitario. Pertanto si rivela una fonte autorevole per la ricostruzione e la riflessione 
sul processo istituzionale e politico che ha caratterizzato la costruzione dello Stato italiano e l’aspirazione ad 
una identità nazionale. In questa temperie ben si inserisce la produzione drammatica dell’arbëresh Francesco 
Antonio Santori che offre al lettore odierno un interessante e prezioso spaccato del contesto politico-sociale 
dell’Italia meridionale del tempo.  
 
PAUSA CAFFE’ 
 
SECONDA PARTE – PRESIEDONO: FLORESHA DADO – FRANCESCO ALTIMARI – GËZIM RREDHI.  

INTERVENTI DI: 

MATTEO MANDALA’ (UNIVERSITÀ DI PALERMO) 

Su una variante ms. non nota del Soldato albanese di Francesco Antonio Santori 
In seguito all’acquisizione da parte della Fondazione Universitaria “Francesco Solano” dell’archivio privato del 
poeta Giusepppe Schirò (1865-1927), è emerso dal fondo antico un manoscritto recante i titolo di Il Recluta 
albanese pei musulmani, un’opera composta da Menzo TOARSON, noto anagramma di Francesco Antonio 
Santori. Si tratta di una variante del due lezioni autografe conservate nella Biblioteca Civica di Cosenza e 
contrassegnate dal titolo Il soldato albanese. Nella relazione si affronteranno gli aspetti connessi alla tradizione 
manoscritta di quest’opera e alla procedura ecdotica per una sua edizione, senza trascurare di delineare i 
percorsi dell’odissea delle opera letteraria santoriana e dell’urgenza di predisporre metodologie ad hoc per la 
sua edizione critica. 

 

KAMBER KAMBERI (UNIVERSITÀ DI GJAKOVA ‘FEHMI AGANI’ 

VEPRA E ANTON SANTORIT NË KONTEKSTIN KOHOR 
Letërsia shqipe e shekullit XIX shënon një ngjarje të rëndësishme, të cilës i paraprin letërsia arbëreshe me një 
transformim rrënjësor. Përgjithësisht, kjo letërsi solli një frymë të re, në frymëzim dhe krijim. Në këtë kohë, 
është një zgjim kombëtar që nxori figura të shquara të kulturës, artit, letërsisë e shkencave tjera, sidomos në 
rrethet e Kalabrisë e Sicilisë si: Jeronim De Rada, Françesk Anton Santori, Dhimitër Kamarda, Gavril Dara i Ri, 
Pjetër Kiara, Zef Serembe, Zef Skiroi etj. 



Anton Santori i takon kësaj plejade. Ai, punoi pareshtur për eksplorimin e kulturës arbëreshe, kultivimin e gjuhës 
amtare, pasurimin e letërsisë dhe përhapjes së frymës romantike gjithandej ku jetonin arbërorët. Këtë e shpreh 
kur ishte 20 vjeç me vëllimin poetik “Këngëtorja shqipe”, pastaj me veprat tjera si: “Valle e hares madhe”, “ I 
burgosuri politik”, “Bija e mallkuar”, drama “Emira” që njihet si drama e parë në shqip etj. Prandaj, në këtë 
prizëm, por edhe në vështrime të tjera që janë me interes, lidhshmëria me traditën e bartur përtejdetit, doket 
e zakonet e ruajtura arbëreshe, mjedisi i veprimit, fryma romantike, mesazhi e kumti, përbëjnë një nxitje të 
përhershme të studimit. Në këtë vështrim, do të krahasojmë ngjashmëritë, pikëtakimet, por edhe dallimet me 
veprat e autorëve të tjerë bashkëkohës. Gjithashtu, do të mëtojmë të paraqesim aspekte thelbësore nga vepra 
e tij, vlerat që kanë në letërsi, ndikimi e frymëzimi në kohë. Të gjitha këto bëjnë që figura e Santorit të mbetet 
aktuale për studim kurdoherë. 
Fjalë kyçe: Anton Santori, arbëresh, drama, Emira, letërsia, tradita 
 

DHURATA SHEHRI (UNIVERSITÀ DI TIRANA) 

Anton Santori në historitë e letërsisë shqipe 
Kumtesa do të rreket të tregojë rrugëtimin e diskursit kritik mbi Anton Santorin në historiografinë letrare 
shqiptare duke marrë në shqyrtim analitik dhe krahasues tekstet gjegjëse të historive të ndryshme të letërsisë 
shqipe. Nga Petrotta dhe Rrota e Xanoni te Koliqi dhe Skiro Junior për të kaluar te Shuteriqi e Historia e 
Akademisë së Shkencave e deri në bashkëkohësi, kjo kumtesë do të hetojë jo vetëm vendin dhe vlerën letrare 
të Santorit, jo vetëm informacionet dhe interpretimet mbi veprën e tij në historitë e letërsisve shqiptare të 
hartuara nga autorë arbëreshë, por edhe lakunat, keqkuptimet, mungesat e shtrëmbërimet në historiografitë 
e botuara në Shqipëri.  
Ky shqyrtim do të synojë edhe një tipologjizim të mendimit historiko letrar mbi Santorin duke u përpjkur të 
ravijëzohet disa periudha e traditash interpretimi.  
Fjalë kyçe: Santori, Histori e letërsisë, kritikë, interpretim 
 

BLERINA SUTA (UNIVERSITÀ DI NAPOLI “L’ORIENTALE”). 

Francesco Santori: tra specificità del romanticismo arbëresh e modenità 

La specificità del romanticismo arbëresh, risultato di esperienze contrastanti - tra scrittura ed oralità, tra 
lingue e dialetti, tra città e provincia, tra insurrezione progressista e violenza della reazione - si porta con sé 
non solo la tensione che già De Sanctis individuava tra il romanticismo Calabrese e quello Napoletano, ma 
anche la capacità, tutta arbëresh, di includere e mettere in opera gli strumenti per dare vita alla poetica 
ideologica della sopravvivenza etnica. 

A questo proposito, la scrittura bilingue arbëreshe, nel suo originale percorso di integrazione con il 
romanticismo europeo, incontra l’influsso di Goethe, di Byron e di Manzoni e si serve sia dell’italiano che 
dell’albanese, sia dell’arbëresh che del calabrese, sia dell’epos leggendario che della storia contemporanea. 

I tratti formali della poetica di Francesco Santori, il più importante scrittore arbëresh dopo De Rada, danno 
vita ad un segno poetico orientato, non soltanto alla prosecuzione delle idee romantiche come quelle di De 
Rada, Mauro, Selvaggi, già presenti nel “Viaggiatore” e nel “Calabrese”, ma anche al futuro e alla modernità.  

 

BARDH RUGOVA (UNIVERSITA’ DI PRISHTINA “HASAN PRISHTINA) 

Gli studi su F. A. Santori presentati al Seminario perla Lingua, la letteratura e la cultura albanese. 
Il Seminario per la Lingua, la letteratura e la culturaalbanese è il più importante forum di albanologia al 
mondo; la trattazione di un argomento o di una figura dell’albanologia rappresenta in sé un “microcosmo” 
rispetto a quell’argomento o figura negli studi albanesi. Questo studio si occuperà di 
due aspetti della ricerca: uno quantitativo, attraverso l’osservazione del trattamento della figura di Santori 
rispetto ad altri autori e tematiche nel corso degli anni (specialmente in relazione ad altri autori 
arbëreshë), e l’altro qualitativo, cioè l’analisi criticadegli studi su Santori negli Atti del Seminario. I 
risultati dimostrano una scarsa presenza di Santori nelle prime venti e più edizioni del Seminario, 



mentre, in seguito, negli anni 2000, troviamo un certo numero di relazioni e comunicazioni dedicate a 
questo autore. L&#39;analisi, inoltre,cerca di evidenziare il luogo e il posto occupati da Santori negli studi 
albanesi. Parole chiave: Letteratura arbëreshe, Metastudy, Analisi quantitativa, Analisi qualitativa, Analisi 
critica. 
 

13:30-15:00 PAUSA PRANZO 

EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA – PËLLASI I SHKOLLËS PARËSORE 
ore/hera 15:00 – 18:30 
 

II SESSIONE DI STUDI SANTORIANI: FILOLOGIA –LETTERATURA 

PRIMA PARTE – PRESIEDONO: ANTON BERISHA –  DHURATA SHEHRI. 

INTERVENTI DI: 

VINCENZO BELMONTE 

Le rapsodie del Santori 
La relazione intende analizzare le rapsodie santoriane, soprattutto la versione conservata nella Biblioteca civica 
di Cosenza, mettendo in rilievo le tematiche in esse presenti e il ruolo creativo del Santori e confrontandole con 
le rapsodie raccolte da altri autori arbëreshë?????’ 
 

GËZIM PUKA (UNIVERSITÀ DI SCUTARI “LUIGJ GURAKUQI”) 

“Emira” e Santorit për të mirën e skenës shqiptare 
“Emira” e Santorit konsiderohet e para dramë me strukturë të rregullt në historinë e kësaj gjinie në letërsinë 
shqipe. Përmes këtij artikulli synohet që t’u jepet udhë nismave të ndryshme teatrore për ta përcjellë në skenë 
këtë tekst të famshëm letrar. Një fragment i “Emirës” u paraqit në hapësirën universitare të Universitetit të 
Shkodrës “Luigj Gurakuqi” i interpretuar nga studentët. Kumtesa do të argumentojë se aktualizimi i këtij teksti 
në skenën e sotme është i mundur dhe nxit kurreshtjen e lexuesit/spektator për disa arsye: Së pari, për të njohur 
një vepër që është fillesë e dramës shqipe. Së dyti, gjuha e saj, e cila mund të kombinohet në arbërisht dhe 
shqip. Së treti, aspekti tematik që përmban plagët sociale të arbëreshëve të kohës. Filozofikisht kemi 
ndëshkimin e së keqes dhe fitoren e së mirës. Së katërti, dhe në gjykimin tonë kryesori, është aspekti ritual i 
valles dhe semiotika e saj. Për të gjitha këto arsye, të para me pak distancë regjisoriale, larg patetizmit, por të 
riprodhuara me një mbështjellje magjepsjeje dhe ironie të lehtë, besojmë se “Emira” e rifton spektatorin në një 
reflektim të gjatë. 
 
“Emira” (La buona) di Francesco Antonio Santori per il bene del teatro albanese  
L’Emira di Francesco Antonio Santori viene considerata la prima opera drammatica con struttura regolare nella 
storia di questo genere della letteratura albanese. Il presente articolo vuole dare appoggio e inizio alle possibili 
messe in scena di questo famoso testo letterario. Un frammento del dramma Emira fu rappresentata da alcuni 
studenti della Facoltà di Scienze Sociali dell’Università “Luigj Gurakuqi”di Scutari.  
La rappresentazione di questo dramma sulla scena albanese stimola la curiosità del lettore e dello spettatore in 
primis, per la sua importanza storica e perché da inizio al dramma albanese; in secondo luogo, per la lingua 
utilizzata che si rivela una combinazione del dialetto arbëresh e dell’albanese odierno; in terzo luogo, per il tema 
che custodisce le ferite sociali degli albanesi (arbëresh) dell’epoca. Dal punto di vista filosofico, nel dramma 
emerge la condanna del male e il trionfo del bene. È di importanza fondamentale il rito della danza (vallja) e la 
sua semiotica nel testo teatrale. Tutti questi aspetti, presentati in chiave leggermente ironica, lontano da ogni 
patetismo, rendono l’Emira un dramma coinvolgente e interessante anche per lo spettatore di oggi. 
 
FIORELLA DE ROSA (UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA) 

Francesco Antonio Santori negli scritti critici di Francesco Solano 
Nell’ampio movimento letterario italo-albanese, l’opera di Francesco Antonio Santori occupa un posto di rilievo 
per la vastità e originalità dei generi. La maggior parte dell’opera letteraria santoriana è costituita da drammi, 



romanzi, satire, favole e novelle. Il presente lavoro mostra come Francesco Solano, nei suoi scritti critici dedicati 
al Santori, ne abbia accuratamente esaminato il pensiero, l’originale apporto letterario e la lingua – tanto da 
dare origine, scrive Solano, ad una corrente letteraria del tutto nuova nelle lettere albanesi di qua e di là dal 
mare, che meriterebbe il nome di Primo realismo albanese –, nonché la visione quanto mai viva e veritiera della 
vita che si svolgeva nelle comunità italo-albanesi del suo tempo.  

Francesco Antonio Santori në studimet kritike të Francesco Solanos 
Në lëvizjen e gjerë letrare dhe kulturore arbëreshe, vepra e Antonio Santorit zë një vend të rëndësishëm për 
larminë dhe origjinalitetin e zhanreve. Pjesa më e madhe e veprës së tij përbëhet nga drama, romane, satira, 
përralla dhe novela. Kjo temë shqyrton punën e Francesco Solanos përmes kritikës së kushtuar Santorit dhe 
i kushton vemendje te veçantë ideve, veprave dhe gjuhës – aq sa, sipas Solanos, mund të flitet për lindjen e 
një rryme letrare të re në letërsinë shqiptare të zhvilluar në dy brigjet e detit, që do të meritonte emrin 
“Realizmi i parë shqiptar” –, sidomos përmes pasqyrimit real të jetës se komunitetit italo-arbëresh të asaj 
kohe. 
 

GËZIM RREDHI (UNIVERSITÀ DI ARGIROCASTRO “EQREM ÇABEJ”) 

Ndërthurja e elementeve realiste dhe romantike në dramën Emira të Santorit 

Drama, epoka social historike dhe kulturore në të cilën ajo u krijua. Lënda jetësore dhe koflikti damatik përmes 
trajtimit të temës historike dhe asaj sociale në dy linja të subjektit; lufta kundër kriminalitetit dhe anarshisë që 
vinte prej bandave nga njera anë dhe nga ana tjetër përpjekjet e individit për të realizuar dashurinë përballë 
vështirësive të panumërta të jetës. 

Duke u bazuar në variantin e plotë me 5 akte, përshtatur në gjuhën e sotme letrare shqipe mund të nxirren disa 
përfudime në lidhje me vlerën e saj jo vetëm historike në kuadër të fillimeve të dramës shqipe, por edhe 
artistike, strukturore e kompozicionale. Santori si pjesë e procesit letrar italian e europian në kushtet e lëvizjeve 
romantike e realiste, apo verizmit italian. Karakteret janë të larmishëm e shpesh me vlera përgjithësuese; Emira, 
Kalina, Miriani, Albenci, etj. A është kthesa e shpejtë dhe rilindja shpirtërore e Kalinës e bazuar në ndikimin e 
rrethanave konkrete, apo vjen si rezultat i luftës së brendshme të saj? A është kjo kthesë disi mekanike dhe 
kërkuar apo buron natyrshëm nga mjedisi dhe rrethanat? Vërtetësia që paraqitet përmes figurave përfaqësuese 
të shtresave shoqërore dhe mjediseve të fshatrave arbëreshe, ku shpaloset me natyrshmëri mentaliteti, 
psikologjia, humanizmi dhe virtytet e tyre. 

Gërshetimi i konfliktit social me atë ekzistencial të protagonistëve, kërkon një këndvështrim jo vetëm 
sociologjik, por edhe ekzistencial si shprehje e energjive të brendshme të individit. Karakteret e Santorit 
qëndrojnë shpesh në zhanrin mes romanit e dramës sic është shprehur nga disa studjues (Solano, Vitoroso). 
Dialogët e stërgjatur mendoj e zbehin konfliktin dhe ngadalësojnë veprimin dramaturgjik. Prirjet romantike të 
autorit duken në përshkrimet dhe ndjenjat e ëmbëla në paraqitjen e natyrës dhe idealizimin e jetës. Shtysa e 
Santorit për të paraqitur në mënyrë konkrete e jetësore jetën e fshatrave arbëreshe e suporton 
sentimentalizmin duke sjellë përmes gërshetimit të elementeve realiste e romantike një panoramë të gjallë të 
jetës bashkëkohëse edhe pse mungon fryma e thellë kritike ndaj dukurive të jetës sociale. Fundi i dramës, edhe 
pse ngjason deri diku me fundet e lumtura, është i pranueshëm e spontan. 

                

L”intreccio di elementi romantici e realisti nel dramma Emira di Santori 

Il dramma Emira, l’epoca sociale storica e culturale in cui e’ stato creato. Il materiale vivente e il conflitto 
drammatico attraverso il trattamento del tema storico e sociale in due linee  tematiche;  la lotta contro la 
criminalita’ e l’anarchia provveniente da bande  da un lato e dall’ altro dagli sforzi dell’ individuo per realizzare 
l’amore  di fronte agli innumerevoli difficolta’ della vita. Basato sulla variante completa in 5 atti, adattata nella 
lingua letteraria albanese di oggi, si possono trarre alcune conclusioni sul suo valore storico, non solo agli inizi 
del dramma albanese ma anche a livello artistico, strutturale e compositivo. Santori come parte del processo 
letterario italiano ed europeo in termini di movimenti romantici e realistici o verismo italiano. I personaggi sono 
diversi e spesso con valori universali; Emira, Kalina, Miriami, Albenci, ecc. La velocita’ dell’inversione della 
tendenza di Kalina si basa sull’influenza delle circostanze concrete o avviene come risultato della sua lotta 



interna? Questa svolta e’ in qualche modo  meccanica ed esigente o deriva naturalmente dall’ambiente e dalle 
circostanze? L’autenticita’ presentata attraveso delle figure rappresentative degli stratti sociali e degli ambienti 
dei villaggi di  Arbëresh, dove sviluppano naturalmente la loro mentalita’, la psicologia, l’umanita’ e  le loro 
virtu’. 

La combinazione del conflitto sociale con condizioni esistenziali dei protagonisti richiede una visione non solo 
sociologica ma anche esistenziale come espressione delle energie interne dell’ individuo. I personaggi di Santori 
spesso si trovano nel genere  tra il romanzo e il drama espresso da alcuni studiosi (Solano, Vitoroso). I dialoghi 
prolungati, credo, diminuiscono il conflitto e rallentano l’azione drammatica. Le tendenze romantiche 
dell’autore compaiono in dolci descrizioni e sentimenti nella rappresentazione  della natura e nell’ 
idealizzazione della vita. L’impatto di Santori per presentare una vita concreta e vitale nei villaggi di Arbëresh 
sostiene il sentimentalismo portando un mix di elementi realistici e romantici in un panorama vibrante della 
vita contemporanea, anche se manca lo spirito critico della vita sociale. Il finale del dramma , sebbene in qualche 
modo assomigli al lieto fine (hapy end), e’ accettabile e spontaneo 

 

 

KASTRIOT GJIKA (UNIVERSITÀ DI TIRANA). 

Bota e katundit në veprën letrare të F. A. Santorit 
Është me mjaft interes të shpjegohet sesi një letërsi e frymëzuar nga motive dhe përshtypje të katundit, siç 
është ajo e F.A. Santorit, kthehet në një model e në një referencë letrare jo vetëm për letërsinë arbëreshe, por 
edhe për letërsinë tonë kombëtare në tërësi. 
Katundi si mikrobotë, me rrethin e vetë të problematikave, përjetimeve, personazheve dhe dramave të veta, si 
burim i frymëzimeve letrare të Santorit poet, dramaturg e satirist. Katundi, nga ana tjetër, edhe si tërësi e 
shenjave identitare komunitare të arbëreshëve të Italisë, të atyre të Kalabrisë posaçërisht.  
Toponimitë e hasura në veprat e Santorit e bëjnë edhe më të lexueshme këtë lidhje me katundin, jo thjesht si 
një vend, por si një botë. 
Ky punim merr përsipër të hedh dritë edhe mbi ndikimin që pati në këtë lidhje të qëndrueshme mes tij dhe 
katundit, edhe fakti që Santori ishte frat françeskan, duke u nisur edhe nga specifika të urdhërit religjioz në të 
cilin ai bëri pjesë.  

Kastriot Gjika (Università di Tirana) 
Il mondo del "katundi" nell'opera letteraria di F. A. Santori 
Risulta davvero interessante spiegare come la letteratura ispirata dai temi e dalle emozioni del villaggio, come 
quella di F.A. Santori, si trasforma in un modello e in un riferimento letterario non solo per la letteratura 
arbëreshe, ma anche per la nostra letteratura nazionale. Katundi come micromondo, con i problemi, le 
esperienze, i personaggi e i drammi come fonte di ispirazione letteraria per il Santori poeta, drammaturgo e 
satirico. Katundi, come insieme di segni identificativi delle comunità arbëreshe in Italia e in Calabria 
particolarmente. La toponomastica che si ritrova nelle opere di Santori rende il legame con il villaggio più 
evidente, non solo come un luogo ma come un mondo. Questo lavoro sottolinea, inoltre, il solido legame 
esistente tra Santori e la vita del villaggio per essere stato un frate francescano. 
 
 
 

 

SECONDA PARTE – PRESIEDONO: LINDITA SEJDIU RUGOVA – DHORI QIRJAZI – GËZIM GURGA. 

INTERVENGONO: 

MONICA GENESIN (UNIVERSITA’ DEL SALENTO) 

Analisi della metafora nell'opera Emira di Francesco Antonio Santori.  
Nel contributo saranno analizzate le varie tipologie di metafora che si incontrano nell'opera Emira sulla base 
delle teorie elaborate nell'ambito della linguistica cognitiva da George Lakoff e Zoltan Kovacses. 



 
ERENESTINA HALILI (UNIVERSITA’ DI TIRANA) 

Françeskani arbëresh në atelienë teatrore universitare! Drama e parë shqipe “Emira”, e Anton Santorit, në 
skenën e Teatrit Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”, arbërisht, në Festivalin Teatror Universitar, 
Tiranë, 2019. 
Teatri lind si element vlerëformues i madh, i cili është ngritur edhe si një përvojë e laboratorit dramatik të 
teksteve, që zakonisht vijnë në kontakt vetëm me anë të leximit, si rasti i dramës së parë shqipe, “Emira”, të 
autorit A. Santori. Duke qenë se, termi “dramë” nënkupton të gjitha format e përdorimit të mjeteve teatrore 
me qëllime arsimore, shkencore e edukative, konsideruar si një pjesë mjaft e rëndësishme e formimit 
universitar, “Klubi i Dramës”, pranë Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, ofroi një dimension tjetër receptiv, 
atë skenik të veprës dramatike, ku u përfshinë aspekte të kulturës materiale, shpirtërore, artistike, emocionale 
e ndërveprimit shoqëror. Drama “Emira”, në 200 vjetorin e lindjes së autorit Anton Santori, u shfaq në origjinalin 
e saj arbërisht, duke aplikuar teknika klasike e moderne regjisoriale, si dëshmi e universalitetit e gjithëkohësisë 
së tekstit të tij dramatik.  Konceptet çelës: Santori, “Emira”, drama, teatri, teksti dramatik. 
 
 
 
SAVERINA BAVASSO 

Mbë kënëka vallesh uno scritto inedito di Francesco Antonio Santori 
Mbë kënëka vallesh è un romanzetto in versi dello scrittore arbëresh Francesco Antonio Santori, che si distinse 
per la sua sensibilità verso gli umili e per essere stato portavoce del messaggio cristiano presso di loro. Narrò le 
condizioni storiche, sociali e politiche del Meridione, narrò gli arbëreshë del suo paese e del suo tempo, nel 
contesto delle vicende nazionali. Il testo del romanzetto si presenta diviso in due colonne: il testo albanese 
occupa la colonna sinistra mentre la traduzione italiana dello stesso autore occupa la colonna destra. Il tipo di 
linguaggio utilizzato porta il lettore dentro l’opera. Mbë kënëka vallesh è la prima stesura rivista ed ampliata di 
Panaino e Delia, il primo di un gruppo di sei romanzetti. La prima stesura ed i sei romanzetti non sono stati 
pubblicati dall’autore, ma sono rimasti inediti fino alla seconda metà dello secolo scorso fino a quando non sono 
stati ritrovati tra le carte di Girolamo De Rada e diversi studiosi ne hanno curato la pubblicazione. 

EREZEN KOPERAJ (UNIVERSITA’ DI SCUTARI “LUIGJ GURAKUQI”) 

Veprat fetare të Françesk Anton Santorit dhe tradita liturgjike në gjuhën shqipe 
(një krahasim filologjik i veprës liturgjike të Santorit me atë të Budit e Bogdanit) 
Vepra fetare (Rrozare, Krështeu i shëjtëruorë, Luadhimet, Kënëkë, Luadhimet, Theosia e Jesu Kirishtit) e Fr. A. 
Santorit, vjen në vazhdën e e një tradite shumë të pasur tek arbëreshët e Italisë (duke filluar që nga Matrënga, 
1592) por edhe në truallin shqiptar (duke filluar që nga Buzuku, por sidomos te Budi e Bogdani). Ashtu si dhe 
në krijimet letrare të popujve të tjerë, krijimtaria me motive fetare përbën një prej traditave më të pasura dhe 
jetëgjata edhe te shqiptarët.  
Artikulli tenton të nxjerrë në dukje afritë mes autorëve në “dy anët e detit”, duke parë te këto krijime jo vetëm 
platformën e përbashkët që vjen prej burimit biblik dhe religjionit të krishterë, por edhe afritë që vijnë nga një 
traditë e përbashkët shqiptare. Poezitë e Budit (te Doktrina dhe Rituali), përshkrimet e Bogdanit (Çeta e 
profetëve), me Kalimere-n dhe Rrozaren e Santorit, sjellin shumë afri gjuhësore, por ajo që i afron më shumë 
është përshkimi nga një frymëzim popullor, që i dallon jo vetëm si vepra fetare, por që duket se mbajnë edhe 
vulën e një tradite më të hershme shqiptare. 
 

LABINOT BERISHA (UNIVERSITA’ DI GJAKOVA”FEHMI AGANI”) 

Mbi tragjedinë “Neomenia” të Santorit – botimi i prishtinës (2001) 
Vepra “Neomenia” e Françesk Anton Santorit është tragjedia e parë e shkruar në arbërisht, përkatësisht në 
gjuhën shqipe. Vepra mbeti në dorëshkrim rreth 150 vjet dhe për herën e parë u botua në dy gjuhë nga shtëpia 
botuese “Shpresa” më 2001 në Prishtinë, ashtu siç e kishte lënë në dorëshkrim vetë Santori: arbërisht dhe 
italisht. Transkriptimin e bëri Daniela Meringolo, ndërsa botimi përcillet me një parathënie të Anton Nikë 
Berishës me titullin “Qenësia dhe moderniteti i tragjedisë së parë”. Pos alfabetit të Santorit në fillim të tekstit 
të tragjedisë është dhënë fjala e Santorit drejtuar lexuesit të veprës “Lettore benigno”, ku theksohet se teksti i 



veprës është fryt i imagjinatës së tij. Ky botim është i rëndësishëm për dy arsye: për herën e parë botohet 
tragjedia e parë e shkruar në gjuhën tonë dhe “Neomenia” për herë të parë vlerësohet si tragjedi moderne, që 
cilësohet me tekst poetik të rëndësishëm, ku gërshetohen realiteti, përfytyrimi dhe ëndrra. Pra, përmes tekstit 
poetik është ndërtuar një realitet i ri që vë një komunikim të gjallë me marrësin, lexuesin ose shikuesin. 
 

SANDRA DOMANICO 

Le favole di Esopo tradotte nell’albanese d’Italia da Francesco Antonio Santori 

Oggetto di questa mia comunicazione è la presentazione di un’opera manoscritta santoriana dal titolo: Cento 
favole prese da Esopo e da altri scrittori e rese in lingua Arbëreshe parole dopo parole e parafrasi di 
Francescantonio Santori, da me rinvenuta nel settembre del 2003, presso l’Archivio di Stato di Tirana e oggetto 
della mia tesi di laurea presso l’Università della Calabria. Di quest’opera santoriana si è occupato per la prima 
volta lo studioso scutarino Kolë Kamsi nel 1943 sulla rivista dei gesuiti L.E.K.A. 

Il recupero delle favole santoriane rientra all’interno di un programma elaborato dalla Cattedra di Lingua e 
Letteratura Albanese dell’Università della Calabria, che mira a creare, in sinergia con la Cattedra albanologica 
di Palermo, un archivio Lessicografico Arbëresh e un Archivio Letterario Arbëresh, partendo dal recupero 
filologico delle opere edite ed inedite di tutti gli scrittori arbëreshe di area calabrese e siciliana. 

Nell’affrontare l’edizione critica della raccolta delle favole di Esopo arbërisht (o albërisht, come direbbe il 
Santori) mi sono imbattuta in diverse difficoltà, dovute sia alla complessità filologica del testo stesso, ma anche 
al sistema grafemico che rispecchia una lingua letteraria in fieri ma straordinariamente ricca, di solida base 
popolare e interdialettale, qual è quella elaborata con grande creatività e lungimiranza dal Nostro.  Dopo aver 
presentato nella prima parte una introduzione sui metodi e i fini della ricerca e aver dato delle informazioni 
inerenti alla struttura e alla composizione dell’opera in questione, mi sono occupata nella seconda parte del 
sistema alfabetico delle Favole, presentandone le caratteristiche principali. 
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III SESSIONE DI STUDI SANTORIANI: LINGUISTICA 

SALUTI DELLE AUTORITÀ 

PRIMA PARTE – PRESIEDONO: MONICA GENESIN –MIMOZA PRIKU – ALJULA JUBANI 

INTERVENTI DI: 

ARTAN HAXHI (UNIVERSITÀ DI SCUTARI “LUIGJ GURAKUQI”) 

Frangjisk Andon Santori - përfaqësues i shquar i kulturës arbëreshe (Disa veçori gjuhësore të prozës 
santoriane). 
Francesco Antonio Santori - un importante rappresentante della cultura di Arbëresh (Alcune caratteristiche 
linguistiche della prosa santoriana). 
F. A. Santori, një nga përfaqësuesit e shquar të lëvizjes kulturore arbëreshe të shek. XIX, një njeri meformim 
dhe kulturë të gjerë, veç të tjerash shquhet edhe si shkrimtar. Lëvroi lirikën, poemën, novelën në vargje, 
romanin, dramën, tragjedinë, satirën dhe fabulën. Veprimtaria e tij në përgjithësi kishte karakter laik e patriotik, 
por ajo shquhet edhe për vlera letrare e artistike. Studiuesit me të drejtë kanë theksuar se Santori bën pjesë në 
atë plejadë shkrimtarësh arbëreshë “që shkruan me mall e me dashuri në gjuhën e mëmës”. Santorin duhet ta 



shohim edhe si mjeshtër të lëvrimit të shqipes, si një nga shkrimtarët që dha një kontribut të ndjeshëm në 
përpunimin dhe pasurimin e saj. Duke qenë pjesë e qarkut të shkrimtarëve arbëreshë të Kalabrisë, në shkrimet 
e veta në gjuhën shqipe ai përdori alfabetin latin. Ndërsa në pikëpamje të veçorive gjuhësore ajo që bie në sy 
është afria e madhe e gjuhës së tij me të folmen e ngushtë të katundit ku u rrit e jetoi Santori, mbasi shumica e 
krijimeve të tij ishin vepra origjinale, ndonëse nuk munguan edhe përpjekjet për një drejtshkrim sa më të stabilizuar 
e shkencor. 
 

KLARA KODRA – VILMA PROKO (ACCADEMIA DEGLI STUDI ALBANOLOGICI-TIRANA) 

I neologismi di F.A.Santori nell’ambito del romanzetto Letizia, Brisandi e Ulladheni” 
F.A. Santori è uno scrittore non sufficientemente conosciuto ed apprezzato, sia dagli albanologi che dal vasto 
pubblico albanese, nella pienezza della sua opera letteraria varia, molteplice e di notevole volume. 
Per lungo tempo il suddetto scrittore è stato valutato essenzialmente attraverso una sola opera drammatica, l’ 
“Emira”. Ha il merito storico che gli è stato riconosciuto solo tardi, di essere il fondatore di varii generi nella 
letteratura albanese come il romanzo (in versi ed in prosa), la satira, la drammaturgìa (tragedie, melodrammi, 
tragicommedie, commedie) e la favola. Esso ha inoltre arricchito tale letteratura di una nuova dimensione, 
quella dell’umorismo che si contrappone all’idealizzazione romantica della realtà, di una problematica attuale 
che rinunciava ad esprimersi esclusivamente nel genere storico e di molti elementi naturalistici e veristici che 
contribuirono al superamento dei miti romantici. I romanzi del Santori, rimasti per lungo tempo inediti sono 
esteticamente migliori di quelli del suo compatriota di oltre Adriatico, Ndoc Nikaj ritenuto a lungo come il primo 
romanziere albanese e superano anche quelli di alcuni scrittori minori italiani come il Guerrazzi. Il Santori ha 
anche il merito di aver creato dei neologismi i quali, anche se non sono penetrati nel patrimonio comune 
linguistico albanese, hanno contribuito a colorire il suo particolare stile, indubbiamente fresco e caratteristico, 
a creare un linguaggio tutto suo di particolare sapore. Come creatore di parole nuove il Nostro meritarebbe uno 
studio vasto e particolare. Nella nostra comunicazione ci limitiamo a studiare i neologismi santoriani nell’ambito 
di uno dei suoi migliori romanzi in versi, di un “romanzetto” come l’ha chiamato lo stesso autore, la cui tipologìa 
è stata assai discussa (è stato chiamato, insieme a dei componimeni narrativi in versi suoi affini, a volte 
“novella”, a volte “romanzo” ed anche “genere indefinibile fra novella e romanzo”. Noi lo riteniamo un 
“romanzo in versi”, uno dei generi preferiti dai romantici, anche se si può definirlo giustamente realistico o 
veristico. Nell’ambito di questo “romanzetto” possiamo incontrare diversi gruppi di neologismi, creati 
dall’Autore. Innanzi tutto una grande quantità di aggettivi creati con il suffisso llor e caratteristici anche di altre 
opere del Santori, fra cui l’ “Emira”. Sono aggettivi qualificativi, stilisticamente epiteti creati per effetti poetici 
e musicali, contribuiscono alla fluidità ed indeterminatezza dei ritratti e dei quadretti, nel romanzo, 
ammorbidendo la crudezza dello stile naturalistico. Gli epiteti del Santori non hanno la sorprendente nudità, 
ricca di forza espressiva, degli epiteti del De Rada, ma possiedono un loro colorito ed una loro finezza. In questo 
senso, i neologismi creati dall’Autore raggiungono lo scopo. Vi sono anche dei neologismi che mirano a colmare 
vuoti linguistici ed a denominare dati mestieri; a questo scopo il Santori usa il suffisso as/tar. Questa categoria 
di neologismi-sostantivi è stata creata dall’autore a volte sulla base del mezzo concreto usato in tali lavori (l’ago 
per il sarto, il ferro per il fabbro): gjarpëror, hekurtar; in altri casi usando una parola astratta come ligj (legge) e 
creando il neologismo ligjëtar ambivalente perché vorrebbe significare giudice oppure carnefice. (Il Santori lo 
traduce giustiziere, nel senso di qualcuno che si fa giustizia, da se). Si può apprezzare la conoscenza dello leggi 
interne della lingua albanese da parte dell’autore e la sua fantasia creativa anche se i suoi neologismi non si 
diffusero. Vi sono anche dei neologismi, aggettivi creati con il suffisso eme, maggiormente chiari e determinati 
di quelli in -llor. Un’eccezione è il suffisso - ere in barere - prato. Esiste anche una terza categoria, quella dei 
prestiti o calchi dall’italiano, creati sulla base di parole già esistenti in questa lingua o ricreando la loro struttura 
italiana in albanese. Anche questi neologismi sono intesi a colmare vuoti linguistici per nozioni astratte o termini 
appartenenti a varie areee. Interessanti sono i neologismi navanxor dhe navanxonj che vorrebbero significare 
innovatore o rinnovare. La mia collaboratrice, la dottoressa Vilma Proko analizzerà questi neologismi che noi 
esaminiamo dal lato stilistico, sul piano linguistico classificandoli secondo la loro formazione ed inserendoli nelle 
rispettive categorie. 
Questa comunicazione è il primo passo per uno studio particolare dei neologismi santoriani e del suggello che 
essi imprimono allo stile dell’Autore. 
 

 



GËZIM GURGA (UNIVERSITÀ DI PALERMO) 

Santori e la questione della lingua nella Rilindja: alcune considerazioni linguistiche  
Nel corso del XIX sec. negli intellettuali italo-albanesi, tra i quali i più eminenti furono De Rada, Dorsa, Camarda, 
Dara, Serembe, Schirò, ecc., accanto all’impegno militante in letteratura, crebbe anche la consapevolezza verso 
la “questione linguistica”. Furono molte le soluzioni proposte ai numerosi problemi pratici, come quello 
dell’unificazione dell’alfabeto, ma decisivi furono soprattutto i dibattiti teorici sul ruolo che avrebbe ricoperto 
la lingua nel più generale disegno culturale e ideologico del movimento della Rilindja: sia come opportunità per 
l’affermazione dell’identità culturale arbëreshe, sia come strumento di rafforzamento degli ambiti di utilizzo 
dell’arbëresh in ambiente bilingue come quello delle comunità italo-albanesi, sia, infine, come concreta 
prospettiva per la creazione di una koinè letteraria pluridialettale. In questo intervento, che scava nelle pieghe 
testuali delle opere edite e inedite di Santori, si cercherà di ricostruire sinteticamente il profilo linguistico 
dell’eclettico e originale francescano arbëresh.  

GIUSEPPINA TURANO (UNIVERSITÀ DI VENEZIA “CA’ FOSCARI”). 

L’Emira di Santori: alcune osservazioni di natura linguistica 
Tenterò, a partire dallo spoglio dell’Emira, di tracciare un quadro rapido dei principali tratti linguistici della 
parlata di Santa Caterina Albanese. Utilizzerò l’edizione curata da Francesco Solano e pubblicata nel 1984 dalla 
Scuola tipografica Italo-Orientale “Nilo”, di Grottaferrata. Dopo una breve descrizione di alcune caratteristiche 
di tipo fonetico-fonologico, passerò alla presentazione di alcuni dati morfologici e morfosintattici che 
coincidono con un modello arcaico, visibile sia nella morfologia verbale che nella formazione di alcune strutture 
sintattiche.  

DHORI QIRJAZI (UNIVERSITÀ DI SALONICCO “ARISTOTELE”).  

Gjuhë “të vogla”, “ndë avs të faregjëit”, e gjuhë “të mëdha”, “të stoneónme”: Paradigma e Santorit (1819), 
e Mitkos (1820) dhe e Kupitorit (1821) 
Tek rishfaqet e çliruar nga savani i harresës, vepra e Santorit i ofron gjuhëtarit një rast të dorës së parë për të 
shijuar gjuhën “albreshe” të mbrujtur nga një mjeshtër si ai, por edhe për të njohur gjykimet e vlerësimet e 
(personazheve të) tij për arbërishten. Pyetja “e pse të ntërliksemi e të lidhemi ndë gjuhën tënë, cila sa monu 
fjalëtë kā çë buthtonjin të parat e më të madhet lipse?”, ngaqë“na nënk jemi mëënd’Albërī, gjëndemi ndë një 
dhē të huaj, tek fjitet nj’etërë gjuh, mëëe bëshëm, mëëe bëgat, mëëe gjerë, mëëe mirë” (romani “Sofia e 
Kominiatëve”, libri II, kreu III, fl.6),ka qenë dhe mbetet thelbi i diskutimeve për fatin e gjuhëve të diasporës e 
përgjithësisht të gjuhëve “të vogla”. E njëjta çështje shtrohet edhe në veprën e dy bashkëkohësve dhe 
bashkëmoshatarëve të Santorit, e pikërisht të Th.Mitkos e të P.Kupitorit, kësaj here për raportet e 
shqipes/arvanitishtes me greqishten. Krijohet kështu një paradigmë/problematikë interesante, të cilat shtrihen 
tej kohës dhe hapësirës së personaliteteve që merren në shqyrtim  
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MIMOZA PRIKU (UNIVERSITÀ DI SCUTARI “LUIGJ GURAKUQI” 

Diminutivët dhe roli morfopragmatik i tyre në krijimtarinë e Santorit 
Gjuha e krijimtarisë së Francesk Anton Santorit është mjaft e pasur e me variacione dhe të krijon mundësinë që 
të studiohet në perspektiva të ndryshme linguistike. Njëra prej tyre është edhe morfopragmatika si një prerje e 
cila të lejon të hysh më thellë në gjuhën e një shkrimtari. 
Kemi përzgjedhur pikërisht çështjen e diminutivëve si një prej elementeve që karakterizojnë të folmet 
arbëreshe dhe përbën gjithashtu një objekt të studimit morfopragmatik. Nga disa vëzhgime paraprake të bëra 
në veprën e autorit arbëresh rezulton se ajo është e pasur me leksema që përmbajnë këto ndajshtesa. Në 
traditën shqiptare këto prapashtesa janë parë më shumë në aspektin fjalëformues e semantik të tyre, ndërsa 
diminutivët në pikëpamje morfopragmatike janë sjellë në vëmendje nga Wolfgang U. Dressler and Lavinia 
Merlini Barbaresi (1994), duke krijuar mundësinë që ato të vështrohen në dy plane: morfologjik dhe pragmatik. 
Harmonizimi i diminutivëve edhe në arbërishten e Santorit do të vështrohet në dy aspekte; ato do të shihen jo 
vetëm si ndajshtesa që shënojnë zakonisht sende a objekte të zvogëluara, por do të përpiqemi të zbulojmë edhe 



disa konotacione pragmatike të tyre dhe rregullat pragmatike që udhëheqin daljen e tyre në kontekst. Për 
shqipen përdorimi i ndajshtesave të tilla është karakteristikë e klasës së emrave dhe mbiemrave, po Santori a i 
përmbahet kësaj tradite? Në çfarë kontekstesh dalin ato? Cilat janë që ngjyrimet pragmatike me të cilat vishen? 
Disa prej rezultateve do të na ndihmojnë për të zbuluar mbështetjen e shkrimtarit tonë në të folmet arbëreshe, 
por nga ana tjetër mund të na orientojnë që të zbulojmë edhe origjinalitetin e individualitetin e tij. 
Sigurisht brenda një kumtese është e pamundur të rroket e gjithë krijimtaria e Santorit, por do t’i referohemi 
vetëm një pjese të saj. 
Fjalë kyç: Francesk Anton Santorit, diminutiv, morfopragmatikë, konotacion 

ALJULA JUBANI (UNIVERSITÀ DI TIRANA) 

Sistemi shkrimor dhe identifikimi i dukurive fonologjike nga Santori 
Atë Francesco Antonio Santori përfaqëson në historinë e kulturës kombëtare arbërore një personalitet të 
letrave, por edhe të një dimensioni shpirtëror me ndjeshmëri të veçantë. Ai i përket një epoke të bujshme, kur 
intelektualët arbëreshë, me zhgunin e klerikut ose me kostumin e laikut kishin ngritur institucione të 
rëndësishme, të cilat i kontribuuan formësimit drejt kërkimeve të thella në fushën e kulturës, filozofisë, 
teologjisë, veçanërisht me ngritjen ekolegjevetë mirënjohura të bashkësive arbëreshe. Kjo frymë i sillte edhe 
Shqipërisë shpresën e ngritjes së një rerflektimi mbi vetë kombin shqiptar. 
Këtu nis dhe formësohet edhe një veprimtari e mirëfilltë gjuhësore e letrare, jo vetëm me mbledhjen e pasurisë 
së trashëgimisë gojore, por edhe me lëvrimin e shqipes së shkruar në vepra të reja letrare. Ndër ta qe edhe Atë 
Francesco Antonio Santori, si lëvrues i një letërsie të angazhuar, që paraqet edhe realitetin që jeton. 
Por, veç këtyre, produkti i tij letrar përbën edhe një dëshmi mjaft të mirë gjuhësore për t’u ndalur e analizuar, 
duke filluar me paraqitjen grafike të sistemit fonologjik, ndërkohë që kongreset gjuhësore dhe De Rada kishin 
hapur tashmë një shteg të mirë ku mund të vijonin shkrimtarë të tjerë bashkëkombas të tij. Pikërisht, te ky 
sistem grafik kërkojmë të ndalemi në këtë kumtesë, duke identifikuar edhe prirje të autorit për analiza 
gjuhësore në nivel fonologjik me interes të veçantë. 

EMILIA CONFORTI 

Le scelte alfabetiche di Francesco Antonio Santori nelle sue opere 
Italo-Albanian belong to a minority linguistic group with a strong oral tradition for the transmission of contents 
and language. Since 1592, writers had to adopt Latin alphabet, as well as the insertion of Greek graphemes for 
some sounds, in order to define and use a complete writing system.  
The original use of alphabet in Santori’s work is introduced. the alphabet used is analysed, paying attention to 
the study of the sounds of different Calabrian Italian-Albanian dialects in relation with the motherland language 
too. 

REZARTA DRAÇINI (UNIVERSITÀ DI SCUTARI “LUIGJ GURAKUQI”) 

Vështrim mbi udhëkryqet e globalizimit në popujt e ballkanit perendimore  
Kultura , feja , gjuha , raca , identiteti ne mënyra të ndryshme bëhen shpesh burime për konflikte në vend që të 
jenë plotesuese për të bashkuar popujt. Shpesh këto paragjykime janë përdorur nga politikan nacionalist si 
“psikoza kolektive “ për përplasje deri në luftra. Në një vështrim përkufizmi globalizmi I referohet një procesi 
në disa dimensone ekonomike dhe shoqërore duke treguar lidhje të ngushtë mes shteteve nëpëmjet tregtisë , 
turizmit, investimve ,shkembimit të informacionit dhe lëvizja e lirë e njerëzve . Problemi më I madh që krijon 
globalizmi ka të bëjë me identitetin kulturor sidomos për popujt e vegjël sic janë popujt e Ballkanit .Dhe pikërisht 
në popujt e Ballkaniit shohin ndryshme thelbesore. Kështu feja për shqiptarët nuk ka atë domethënie dhe vlerë 
si për Serbët dhe Grekët tw cilët e lidhin fenë me përkatësinë kombëtare ndërsa shqiptarët e lidhin me gjuhën 
dhe folklorin .Sot për shkak të hapjes dhe prirjeve globaliste po ndodh një intensifikim I ndikimve ndërkulturore 
.Por me gjithë këtë zhvillim përsëri mbeten disa dilema, është ajo dilema njerëzore: konfilkti midis individit, 
grupeve të individëve dhe shoqërisë në tërësi, dallimi midis të “përvecmes” dhe të “përgjithshmes”, midis 
“identitetit” dhe “anonanimatit”,midis trashigimisë ,historisë dhe cilësisë së jetës . 
Problemi mund të shtrohet thjesht në formë nëse do të zhvillohemi si identitete, apo do të tjetersohemi duke 
u kthyer në anonanimat? Mbi çfarë morali do të justifikohet ky tjetersim dhe a na lejohet të behemi “tjetra “ 
ose “ tjetri” .Mos vallë po vjen një kohë që identitin dhe historinë tonë ta fusim në muze ku për të parë një 
shqiptar ,një grek , një serb duhet të presim biletën për muzeun e ardhshëm “të kombeve të zhdukura”. 
 



GENC LAFE (UNIVERSITÀ DEL SALENTO). 

Osservazioni lessicali e semantiche sul dramma Emira di F. A. Santori 
Il linguaggio di Santori si presenta ricco, agile e sciolto nell’uso, non limitato al linguaggio del paese natio, bensì 
si distingue per la sua ricchezza lessicale e per la capacità di creare neologismi, in una fase quando gli studi sulla 
grammatica e sul lessico albanese facevano i primi passi. Santori ha adoperato vari suffissi per creare aggettivi, 
utilizzando molto meno l’articolo preposto, una tendenza che si stava già affermando nel periodo letterario 
della Rilindja albanese. La formazione dei verbi e dei sostantivi mediante suffissi e prefissi ricorre raramente. 
Inoltre i neologismi vengono formati mediante l’estensione del significato, basandosi sulla contiguità lessicale 
e concettuale. Nella formazione dei neologismi si osservano talvolta procedimenti basati sulla varietà ghega 
dell’albanese. Inoltre Santori non esita a usare turchismi non presenti nelle varietà arbëresh per conferire un 
respiro più ampio al proprio linguaggio. In questo contributo saranno analizzati i procedimenti lessicali usati nel 
dramma “Emira” di Santori cercando di mettere in evidenza il suo contributo essenziale nell’arricchimento 
lessicale della lingua albanese. 
 
MAJLINDA BREGASI (UNIVERSITÀ DI PRISHTINA ‘HASAN PRISHTINA’ 

La (ri)costruzione dell'identità nelle condizioni di bilinguismo  
Questo contributo si occupa della relazione fra la lingua, l'identità e la narrativa di Santori. È noto il legame fra 
la lingua, la narrativa e la costruzione dell'identità, ma nelle condizioni del bilinguismo vediamo un'espansione 
del'io che nell'opera di Santori è multidimensionale. In generale si nota che la tendenza degli scrittori bilingui è 
quella di esprimersi nella seconda lingua. Tuttavia, il bilinguismo degli autori arbëresh e specialmente di Santori 
è particolare e sembra in controtendenza. Infatti in Santori troviamo un’attenzione particolare per la lingua 
Albanese, tendenzialmente composita (Solano, 1974), partendo dall’elaborazione della lingua liturgica e 
collocando l’albanese sullo stesso piano del Greco e del Latino fino ad arrivare ad essere il primo a trattare nella 
lingua materna generi letterari come il romanzo, il drama eil melodrama. D'altra parte l’elevato livello del 
registro linguistico delle opere in italiano, che esprimono l’impegno sociale e politico del autore (Parise, 2014), 
spinge a pensare a un identità binaria ormai maturata da tempo. Come si manifesta questa identità binaria in 
Santori? Possiamo vedere il bilinguismo come un ostacolo per lo scrittore oppure come un'oppotrunità per 
arrivare alla conciliazione fra le lingue? Avere due punti di vista sul mondo è un grande arricchimento per lo 
scrittore (Ferré, 2003) che porta risultati enormi nella sua produzione: ci possiamno chiedere se Santori 
rappresenta un caso emblematico di questa interazione, un esempio eccellente per dimostrare questo 

FLORA KOLECI (UNIVERSITÀ DI TIRANA) 

Analizë e disa trajtave foljore dhe e kuptimeve të tyre në veprën “Emira” të F.A.Santori-t. 
(Analisi di alcune forme verbali e dei loro significati nell’Emira di F.A.Santori) 
Kjo analizë që do të ketë në fokus disa trajtave foljore të përdorura në veprën ‘Emira’ të F.A.Santori-t, do të 
ndjekë dy degëzime. Së pari, do të përzgjidhen dhe të analizohen trajta të ndryshme sintetike dhe analitike 
foljesh të shtjelluara dhe të pashtjelluara. Së dyti, do të analizohen kuptimet e tyre gramatikore, duke e vënë 
fokusin kryesisht tek mënyrat e ndërtimit të së ardhmes: kam+pjesore/ kam+lidhore; tek shprehja e modalitetit 
të mundësisë dhe të domosdoshmërisë; tek mënyrat e ndërtimit të përcjellores dhe të paskajores. Sa i përket 
kësaj të fundit, do të analizohen ndërtimet paralele të tipit: prë të+pjesore; prë më/me+pjesore; me+pjesore 
Fjalë kyç: ndërtime foljore, kuptime gramatikore, ndërtime dhe kuptime paralele. 
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SHPEND BENGU (UNIVERSITÀ EUROPEA-TIRANA) 

De Rada, Anselmo Lorechio, dhe zhvillimi e arteve grafike në botimet e shek. XIX. 
Teknikat e arteve grafike në industrinë e botimeve gjatë shek. XIX ndikuan dukshëm në trashëgiminë kulturore 
arbëreshe. Aplikimi i teknikave të grafikës artistike dhe fotografisë, në ilustrimet e botimeve të shek. XIX dhe 
në fillim të shek. XX, sollën një zhvillim të ri në cilësinë artistike të botimeve dhe transmetimin e informacionit 
nëpërmjet komunikimit pamor. Këto aplikime, nxitën interesin e De Rades për artet grafike, si dhe u përdorën 
me tej në botimet e Anselmo Lorechios për përhapjen dhe emfatizimin e trashëgimisë kulturore arbëreshe dhe 
sidomos për popullarizimin e figurave më të rëndësishme të kësaj trashëgimie, ku një ndër figurat kryesore, 
mbetet ajo heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Në arkivin shtetëror në Tiranë, gjenden disa 
dokumente, që tregojnë interesin e Jeronim De Radës dhe pasionin e tij, për të koleksionuar këto lloj arritjesh 
të grafikës artistike në fushën e botimeve. Në këtë koleksion, vihet re interesi i De Radës jo vetëm për 
trashëgiminë kulturore të popullit shqiptar, por edhe të popujve të tjerë. 

BATTISTA SPOSATO 

Tratti creativi e ingegnosi di Francesco A. Santori 

Francesco A. Santori rientra indiscutibilmente fra i personaggi di più alto spessore culturale nell’ambito della 
letteratura e della poesia arbëreshe ma, nondimeno, la sua mente era caratterizzata anche da tratti artistici, 
creativi e ingegnosi che ben si evincono dall’esame di alcuni schizzi recuperati dai suoi manoscritti e di alcuni 
suoi componimenti lirici con illustrazioni e tipi di scrittura manuale, nonché da disegni di macchinari da lui 
inventati, che dimostrano le sue capacità nelle rappresentazioni grafiche, la sua calligrafia elegante e uniforme, 
il suo buon senso della prospettiva e la sua chiarezza nelle descrizioni dei funzionamenti.  

Questo contributo vuole pertanto costituire un’occasione per proporre riflessioni e approfondimenti anche 
sulla creatività e ingegnosità di F. A. Santori, a partire dalla analisi di vari documenti recuperati sia dai suoi 
manoscritti ma anche presso archivi privati. 

Creative and ingenious traits of Francesco A. Santori 

Francesco A. Santori is unquestionably one of the most important cultural figures in the field of arbëreshe 
literature and poetry but, nevertheless, his mind was also characterized by artistic, creative and ingenious traits 
that are well deduced from the examination of some sketches recovered from his manuscripts and some of his 
lyric compositions with illustrations and types of handwriting, as well as from drawings of machinery he 
invented, which demonstrate his abilities in graphic representations, his elegant and uniform calligraphy, his 
good sense of perspective and its clarity in the descriptions of functionings. 

This contribution therefore aims to provide an opportunity to propose reflections and insights also on the 
creativity and ingenuity of F. A. Santori, starting from the analysis of various documents recovered both from 
his manuscripts but also in private archives. 

ORESTE PARISE 

Il pensiero politico-sociale di Francescantonio Santori 
L’opera di Santori mostra l’acutezza e la profondità della sua analisi socio-politica, come è diventato evidente 
nel corso degli ultimi anni con la pubblicazione delle sue opere. La sua attività di predicatore lo porta a visitare 
molte parrocchie della Calabria Citra. Dal pulpito e dal confessionale entra in contatto con l’animo popolare, di 
cui cerca di rappresentarne gli usi e costumi, le superstizioni e le credenze secolari. Profondamente legato alle 
sue origini, pronto a esaltare le le virtù e la forza degli arbëresh, difende il loro diritto a conservare la originalità 
della loro cultura, ma in uno spirito di pacifica convivenza e collaborazione con la società autoctona. 
Nelle sue opere – ispirate alla cronaca - anticipa molti tratti veristi ponendosi dalla parte degli umili e degli 
oppressi. L’ineluttabilità del destino di Stazio, ne La figlia maledetta, brigante per “fato avverso”, il nihilismo di 
Marino nel Prigioniero politico, che preconizza con largo anticipo la fine del millenario Regno del Sud, l’amara 
delusione del processo unitario, che affiorano nell’Emira e nella Vedova avara mostrano la sua lucidità di 
penetrare nei processi sociali e le capacità “divinatorie” nella comprensione delle dinamiche politiche e sociali. 
 
 



CARMINE STAMILE 

Francesco Antonio Santori, nella memoria popolare. 

ITALO SARRO 

Economia e societa’ di S. Giacomo negli anni santoriani 
Il ritovamento delle opere di Francesco Antonio Santori, avvenuto nella seconda metà del 1900, ha dato origine 
a una notevole serie di studi che hanno contribuito a inserirlo nel panorama letterario italo-albanese. Il discorso 
critico sulla sua capacità poetica, sul suo rapporto con la cultura italiana e anche albanese, sul suo impegno 
politico e sociale in momenti particolarmente significativi è stato avviato e portato avanti in modo accurato 
dagli albanologi, i quali gli riconoscono anche l’indubbio merito di avere contribuito a perpetuare la memoria, 
le tradizioni e la lingua della comunità italo-albanese. Lo studioso Italo Sarro, alla luce dei documenti esistenti 
nell’arcfhivio parrocchiale di S. Giacomo, paese dove il Santori ha trascorso l’ultima parte della sua esistenza. 
La comunità, forse, non doveva offrire molto se il parroco-scrittore, nonostante avesse delimitato rigidamente 
il campo delle sue competenze e delle sue prerogative, ebbe difficoltà economiche che sperava di superare 
ricorrendo al Sovrano per qualche sovvenzione e affidandosi alla sua inventiva tecnologica, che gli faceva 
progettare attrezzi e macchine per la tessitura. 

OLIMBI VELAJ (Departamenti i Letërsisë, Fakulteti i Edukimit, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës) 
NAILE MALAJ IMANI (Katedra e Albanologjisë, Fakulteti Filologjik, Universiteti i Beogradit) 

Rapsoditë, dorëshkrimi i Françesko A. Santorit në kontekstin evropian të vlerësimit të folklorit 

Dorëshkrimi Rapsoditë i Françesko A. Santorit përbën një kontibutit të autorit si folklorist. Në këtë punim ne do 
të përqendrohemi te disa veçori që e përbashkojnë atë me lëvizjen evropiane për rivlerësimin e trashëgimisë 
kombëtare si pikënisje për vlerësimin e kombit mbartës të kësaj trashëgimie. Tekstet e mbledhura nga autori 
do të evidentohen duke iu referuar teorisë formulaike të oralitetit. Rapsoditë do të shihen edhe si një mundësi 
krahasimi duke i pranëvënë me këngët e mbledhura nga J. De Rada e Th. Mitko. Balada e vëllait të vdekur në 
këtë dorëshkrim del në një variant mjaft interesant, në tëcilin do të ndalemi posaçërisht. 

Falë kontributit të studiuesve F. Altimari, V. Belmonte, A. N. Berisha, etj, puna e të cilëve bëri të mundur që 
dorëshkrimi të njihet e receptohet nga lexuesit e sotëm, punimi mëton të evidentojë baladën dhe gjendjen e 
saj në kohën kur Santori e ka regjistruar. 


