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PETROS A. FURIQIS (1878-1936)  
 

PREJARDHJA E ETNONIMIT ARVANIT1 
 

August Heisenberg  
In memoriam  

 
ë ndarjen administrative të shtetit romak, kryer gjatë sundimit të 
Dioklecianit rreth vitit 293 pas Krishtit2, njëra prej krahinave 
(Praefecturarum) u quajt Ilirikum (Ἰλλυρικόν, Illyricum)3 prej 

emrit të Ilirisë së lashtë (Illyriae), shtrirja e saktë e së cilës ka qenë e 
papërcaktuar.  

Ilirikumi përfshinte edhe pjesën që shtrihej në veri të Epirit, duke 
filluar nga Orikumi e deri tek lumi Drin dhe tek Alpet veriore të 
Shqipërisë, e cila u quajt po prej Dioklecianit Epir i Ri (Νέα Ἤπειρος, 
Epirus Nova)4, ndërsa më vonë mori emrin Tema e Durrësit (Θέμα 
Δυρραχίου, Thema Dyrrachii)5.  

Ky vend, i cili pas ndarjes së shtetit romak gjatë sundimit të 
Teodosit (395) përbënte së bashku me Epirin kufijtë perëndimorë të 
shtetit lindor, shumë kohë më vonë, nuk dihet saktë se kur, por ka të 
ngjarë rreth shekullit të dhjetë, u quajt Ἀρβανιτία dhe Ἀλβανία dhe pas 
shekullit të pesëmbëdhjetë u quajt Shqipëri (Schkipëri-a)6.  

Skajet perëndimore të këtij vendi, që shtrihen përgjatë detit 
Adriatik dhe Jon, banoheshin që në lashtësi, siç dihet, kryesisht prej 
grekësh, të cilët zotëronin qytetet e Epidamnit (Ἐπίδαμνον), të quajtur më 

                                                 
1 U kumtua në një prej seancave të Kongresit III Ndërkombëtar të Studimeve 
Bizantine, mbajtur në Athinë në tetor 1930. 
2 Ndarja e parë e shtetit romak u urdhërua, siç dihet, gjatë sundimit të Augustit rreth 
viteve 22-19 para Krishtit. Kjo ndarje, për të cilën pak gjëra dihen, u pasua nga ndarja 
gjatë sundimit të Dioklecianit, ndërsa ndarja e tretë u bë gjatë sundimit të 
Konstandinit të Madh.  
3 Rreth emrit Illyricum shih Becker-Marguardt, Handbuch der Römischen Alterhümer, 
Leipzig, 1851, Band III, 1, 110. Khs. Kuhn, Die städtische und bürgerliche Verfassung 
des Römisches Reiches, Vëllimi II, f. 222v. – N. Jokl, Illyrier, Illyria, Illyricum, në M. 
Ebert, Reallexicon der Vorgeschichte, Berlin 1924.  
4 Kuhn, Neue Jahrbücher für Philolog. und Pädagog., Vëllimi 93 dhe 94 (numrat 5 dhe 6) 
425v. – Ἱεροκλέους Συνέκδυμος, bot. Parthey, 1886:653, 1-8:13 Ἐπαρχίαι Νέας 
Ἠπείρου ὑπὸ κονσουλάριον πόλεις θ΄  [Hierokles Synekdemos, Krahina të Epirit të Ri, 
qytete nën konsulari 9].  
5 Κωνστ. Πορφυρογέννητος, Περὶ θεμάτων (bot. i Bonit) 3, 56, 1v [Konst. 
Porfyrogjeneti, Rreth temave] – Khs. Zinkeisen, Geschichte Griechenlands, Leipzig, 
1832, Theil I, S. 793.  
6 Ἀ. Χατζῆ, Πόθεν τὸ ἐθνικόν Σκιπετὰρ (Schkipetar) shih Πρακτικά Ἀκαδημίας 
Ἀθηνῶν 4 (1929) f. 102v. Khs. dhe 5 (1930) f. 353v. [A. Chatzis, Prejardhja e emrit 
kombëtar të shqiptarëve, në Akte të Akademisë së Athinës] Tani për tani etimologjia e 
propozuar prej Chatzis-it duket si më e mundshmja.  
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vonë Dyrrah (Δυρράχιον), Apolonisë (Ἀπολλωνία), Aulonës (Αὐλών) dhe 
Orikumit (Ὠρικόν), ndërsa viset më në thellësi, me pak përjashtime, si 
f.v. Antipatreja (Ἀντιπάτρεια) dhe Antigoneja (Ἀντιγόνεια), 
banoheshin prej fisesh të ndryshme të përziera herë me ilirë e herë me 
maqedonë.  

Por që kur romakët e shkatërruan shtetin e vogël ilir (196 para 
Krishtit) dhe e pushtuan krejt këtë vend (31 para Krishtit) e deri në 
shekullin e njëmbëdhjetë pas Krishtit, kohë kur na shfaqet emri i 
arvanitëve (Ἀρβανίται) apo albanëve (Ἀλβανοί), sipas nesh, fillimisht si 
emër vendi dhe më vonë si etnonim, njoftimet rreth këtij populli që 
banonte në hapësirën e vogël të përcaktuar më sipër, janë kaq të pakta, 
të papërcaktuara e të turbullta, saqë nuk dihet as vetë etnonimi, me të 
cilin ky popull ishte në përgjithësi i njohur, nëse përnjëmend fiset që 
banonin në të kanë përbërë dikur një popull me ndërgjegje të njësuar 
etnike. Gjatë kësaj periudhe të gjatë vërtet bëhet fjalë për perandorë ilirë, 
legjione ilire, qytete bregdetare ilire, ndër të cilat Durrësi zinte një vend të 
shquar, sikurse edhe për disa qytete të hinterlandit, mandej edhe për 
kështjella që u ndërtuan dhe u rindërtuan gjithësaherë dhe gjithkah kësaj 
hapësire, dhe më së fundi për kisha dhe peshkopata, që nisën të 
krijoheshin në Iliri nga shekulli i katërt e këndej, por rreth popullit, nëse 
ky ka qenë një mbetje ilire apo ardhës, dhe, pra, nga e kur u ngul në këtë 
vend, apo nëse ka qenë grek apo i përzier, asnjë fjalë nuk bëhet.  

Straboni përmend një popull dygjuhësh, që banonte në kufijtë e 
Ilirisë dhe Maqedonisë, por nuk përmend asnjë fakt gjuhësor rreth 
elementeve përbërëse të asaj amalgame gjuhësore7. Të kenë qenë iliro-
maqedonase, iliro-epirote apo të tjera?  

Gjithashtu, njoftimet për marrëdhëniet me Bizantin të popullit që 
banonte në këtë vend, nga shekulli i katërt deri në shekullin e 
njëmbëdhjetë, kohë kur informatat nisin të bëhen disi më të shumta, 
janë të pakta dhe të paqarta, saqë nuk lejojnë veç ca hamendje të 
thjeshta dhe asgjë tjetër.  

Por gjatë kësaj periudhe të gjatë janë bërë kaq invazione popujsh 
të huaj prej veriut, kaq zhvendosje të banorëve të parë të viseve këndej-
danubiane dhe kaq ndryshime vendqëndrimesh në viset e administruara 
nga Bizanti, saqë askush nuk mund të mbështesë seriozisht se çfarë 
është e saktë nga ana historike dhe etnologjike, aq më tepër  pas gjithë 
atij konfuzioni të njohur të historianëve dhe kronikanëve rreth 
përdorimit të emrave të kombeve dhe të vendeve.  
                                                 
7 Straboni, 7,327 «καὶ δὴ καὶ τὰ περὶ Λυγκυστόν καὶ Πελαγονίαν καὶ Ὀρεστιάδα καὶ 
Ἐλίμειαν τὴν ἄνω Μακεδονίαν ἐκάλουν, οἱ δ’ ὕστερον καὶ ἐλευθέραν· ἔνιοι δὲ καὶ 
σύμπασαν τὴν μέχρι Κερκύρας Μακεδονίαν προσαγορεύουσιν, αἰτιολογοῦντες ἅμα, 
ὄτι καὶ κουρᾷ καὶ διαλέκτῳ καὶ χλαμύδι καὶ ἄλλοις τοιούτοις χρῶνται παραπλησίοις· 
ἔνιοι δὲ καὶ δίγλωττοι εἰσί».  
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Do të ishte e udhës, pra, të paraprinte një shqyrtim qoftë edhe i 
shkurtër i çështjeve të mësipërme dhe pastaj të vazhdonte studimi. Por 
natyra e sendeve na detyron ta zhvendosim menjëherë studimin në 
ngjarjet rreth shekullit të njëmbëdhjetë dhe të nxjerrim në plan të parë 
çështjen e emrit,  me të cilin gjatë viteve të fundit të periudhës bizantine 
shfaqet një pjesë e popullsisë banuese në këtë vend dhe të cilin, siç 
besohet deri sot, e mbante gjithë popullsia e asaj kohe, ndoshta edhe e 
kohërave më të hershme.  

E pohojmë se ky kapërcim kohor nuk na pëlqen dhe se 
zhvendosja e menjëhershme e studimit në shekujt e vonë të periudhës 
bizantine nuk kontribuon në mënjanimin e shumë pikëpyetjeve; por e 
pranojmë këtë si absolutisht të nevojshme, përderisa nëpërmjet tij ka 
për t’u përcaktuar nëse ka ekzistuar ndonjëherë në këtë vend një popull 
me emrin Albanoi (Ἀλβανοί), apo mos ky emër qenka një sajesë e 
mëvonshme me zanafillë interpretimin e gabuar dhe mashtrimin 
historik.  

Po kalojmë tani në kërkimin e zanafillës së etnonimit të arvanitëve 
(Ἀρβανῖται) ose albanëve (Ἀλβανοί).  

Fillimisht le të shqyrtojmë me kujdes çfarë na ofrojnë burimet në 
lidhje me këtë problem8.  

Aty nga mesi i shekullit të njëmbëdhjetë Mihail Ataliati [ - 1080] 
duke marrë në shqyrtim mbretërimin e Mihailit IV Paflagonit [1034-
1041] thotë se pas humbjes së besimit të perandorit ndaj gjeneralit të 
atëhershëm Gjergj Manjaqit, jo vetëm që Siqelia kaloi në duart e 
armiqve dhe u shkatërrua pjesa më e madhe e ushtrisë perandorake, por 
edhe aleatët albanë, që gëzonin të drejta të barabarta dhe përkisnin të 
njëjtit besim, u kthyen në kundërshtarë krejt absurdë9.  

                                                 
8 Për t’i ndjekur më mirë njoftimet e burimeve të shfrytëzuara nuk do të mjaftohemi 
thjesht me përmendjen e tyre, por do të sjellim, sa herë është e mundur dhe e 
nevojshme, krejt pasazhin përkatës, duke shtuar vëllimin e shënimeve për hir të së 
plotësisë së informacionit.  
9 Μιχαὴλ Ἀτταλειάτου, Ἱστορία, 9, 11, bot. i Bonit [Mihail Ataljati, Histori] «καὶ εἰ 
μὴ διαβληθεὶς περὶ τυρρανίδος ὁ τὴν στρατηγίαν τῶν ὅλων ἐμπιστευθεὶς Γεώργιος 
ἐκεῖνος ὁ Μανιάκης ἐκ μέσου γέγονε, καὶ ἄλλοις ἀνετέθη τὰ τοῡ πολέμου, κἄν ὑπὸ 
Ρωμαίοις ἐτέλει νυνὶ νῆσος οὕτω μεγάλη καὶ περιβόητος καὶ πόλεσι περιεζωσμένη 
μεγίσταις καὶ τῶν ἄλλως χρηστῶν οὐδὲν ἀποδέουσα. νῡν δὲ ὁ φθόνος καὶ τὸν ἄνδρα 
καὶ τὰς πράξεις καὶ τοσοῡτον κατειργάσαντο ἔργον· αἰσχρῶς γὰρ καὶ αγεννῶς 
βουλευσαμένων τῶν ὕστερον στρατηγῶν σὺν αὐτῇ καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ 
στρατεύματος ἀπολώλει Ρωμαίοις. οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ οἵ ποτε σύμμαχοι καὶ τῆς 
ἰσοπολιτείας ἡμῖν συμμετέχοντες, ὡς καὶ αὐτῆς τῆς θρησκείας, Ἀλβανοί καὶ Λατῖνοι 
ὅσοι μετὰ τὴν ἑσπερίαν Ρώμην τοῖς Ἰταλικοῖς πλησιάζουσι μέρεσι, πολέμιοι 
παραλογώτατοι ἐχρημάτισαν ἐμπεπαρῳνηκότος εἰς τὸν ἄρχοντα τοῦ τότε τὴν 
στρατηγίαν ἰθύνοντος Μιχαήλ δουκός τοῦ Δοκειανοῦ».  
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Në këtë mënyrë, për herë të parë bëhet i njohur emri i albanëve 
(Ἀλβανοί), si popull aleat, me të drejta të barabarta dhe me besim të 
njëjtë10.  

Po Ataliati, duke marrë në shqyrtim më poshtë ato që ndodhën 
gjatë qeverisjes së Konstandinit IX Monomakut [1042-1054] dhe 
kryengritjen e gjeneral Gjergj Manjaqit gjatë vitit të parë të mbretërimit të 
tij, thotë se ky ngriti krye duke pasur në anën e vet ushtarë romej 
[d.m.th. grekë] dhe albanë (Ἀλβανοί)11.  

Prej këtyre dy njoftimeve të Ataliatit del qartë se Gjergj Manjaqi si 
në fushatën e parë në Siqeli [1038], ashtu edhe në të dytën në Itali 
[1042] ka pasur me vete ushtarë albanë.  

Së fundi vetë Ataljati, duke përshkruar ngjarjet e rebelimit të 
Vasilaqit [1078] thotë se ky ka pasur një forcë ushtarake të madhe të 
përbërë prej grekësh, frëngjsh, bullgarësh dhe arvanitësh (Ἀρβανῖται)12, 
duke na dhënë në këtë mënyrë edhe një formë tjetër të etnonimit të 
popullit fqinj.  

A kanë pasur vallë të dy këto forma në kohën e Ataliatit përdorim 
të përgjithësuar dhe identik apo njëri ka qenë më përfshirës se tjetri? 
Tani për tani po mjaftohemi me njoftimin se të dyja kanë qenë të 
njohura në këtë kohë.  

Gjon Skilici (Ἰωάννης Σκυλίτσης) [ - 1081], i cili, siç dihet, shumë 
informata për Historinë e vet i mori nga vepra e Ataliatit13, duke 
përshkruar kryengritjen e gjeneral Vasilaqit, përsërit thuajse fjalë për 
fjalë gjithë sa ai ka shënuar rreth formimit të ushtrisë kryengritëse dhe 
pjesëmarrjes në të të bullgarëve, grekëve dhe arvanitëve (Ἀρβανῖται)14.  

                                                 
10 Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, bot. V [1925], Vëll. IVa, f. 
298, [K. Paparrigopoulos, Historia e kombit grek] nuk i kushtoi vëmendje kësaj 
informate dhe shënon se fisi i albanëve (Ἀλβανοί) përmendet për herë  të parë nga Gjon 
Skilici (Ἰωάννης Σκυλίτσης), kur flet për kryengritjen e Niqifor Vasilaqit.  
11 Μιχαὴλ Ἀτταλειάτου, Ἱστορία, 18, 19, bot. i Bonit; «ὁ προμνημονευθεὶς Γεώργιος, 
ᾧ Μανιάκης ἐπώνυμον, ἐκ τῆς Ἰταλικῆς ἀρχῆς ἐπαναστὰς μετὰ τῶν ἐκεῖσε συνόντων 
στρατιωτῶν Ρωμαίων καὶ Ἀλβανῶν διὰ παρόρασιν τοῦ βασιλέως ἀνιαθεὶς καὶ 
πρηγησαμένας ἔχθρας μετ’ αὐτοῦ δεδιώς».  
12 Μιχαὴλ Ἀτταλειάτου, Ἱστορία, bot. i Bonit, 297, 21 «ὁ γὰρ ἐκεῖσε ὑπὸ τοῦ 
προβεβασιλευκότος ἀποσταλεὶς δούξ, ὁ πρωτοπρόεδρος Βασιλάκιος μετὰ τὸ φθάσας 
παρελθεῖν τὸν Βρυέννιον καὶ ἀπελθεῖν εἰς Ἀνδριανούπολιν καταλαβὼν τὸ 
Δυρράχιον στρατιὰν ἐκ πασῶν τῶν ἐπικειμένων ἐκεῖσε χωρῶν συνελέγετο, καὶ 
Φράγκους μεταπεμψάμενος ἐξ Ἰταλίας φιλοτίμοις δεξιώσεσι τῆς ἑαυτοῦ μερίδος καὶ 
συμμαχίας ἐτίθετο δεξιῶς…… ἐπάν δ’ ἔγνω πολύ τι στρατόπεδον συναγηοχώς καὶ 
ἀξιόμαχον δύναμιν (εἶχε γὰρ καὶ Ρωμαίων πολλῶν στρατιωτικόν, Βουλγάρων τε καὶ 
Ἀρβανιτῶν, καὶ οἰκείους ὑπασπιστὰς οὐκ ὀλίγους), ἅρας ἐκεῖθεν πρὸς τὴν 
Θεσσαλονίκην ἠπείγετο».   
13 Krumbacher – Σωτηριάδου, Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς λογοτεχνίας, Athinë 1897, Vëll. 
I, 549, 741v [Historia e letërsisë bizantine].  
14 Ἰωάννου Σκυλίτζη, Ἱστορία [Gjon Skilici, Histori], bot. i Bonit, e botuar së bashku 
me Κεδρηνός [Kedrinos], Vëll. II, f. 739v «ὁ δὲ πρωτοπρόεδρος Νικηφόρος ὁ 
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Nëse Skilici, i cili, siç dihet, në pjesën më të madhe i përshtati 
informatat që pati marrë nga Historia e Ataliatit, nuk do të na e jepte 
pothuaj të pandryshuar pasazhin përkatës, me të drejtë ndoshta do të 
mbështesnim se prej tij përmendet për herë të dytë informata se trajta 
arvanit (Ἀρβανίτης) ka qenë asokohe e zakonshme, ndoshta edhe 
mbizotëruesja. Por ky, veç ndryshimit të pak fjalëve, e ka kopjuar 
pasazhin e Ataliatit; rrjedhimisht dëshmia mbetet një dhe i takon këtij të 
fundit.  

Niqifor Vrienios [1062-1137v], duke pasur parasysh siç është e 
ditur, veç Psellosit, Ataliatit dhe Skilicit, edhe të tjerë, njoftimet e të 
cilëve i plotësonte me kumte gojore bashkëkohësish, në Ὕλη Ἱστορίας 
(Lënda e historisë), nuk përmend asgjë për albanë (Ἀλβανοί) a albanitë 
(Ἀλβανῖται) pjesëmarrës nëpër operacione e kryengritje ushtarake të 
asaj kohe.  

Ndërsa, përkundrazi, bashkëshortja e tij Ana Komnena (1085-
1137) në rrëfimin elegant rreth bëmave të të atit Aleks, për hartimin e të 
cilit të dhënat i mori kryesisht nga Ὕλη Ἱστορίας e bashkëshortit të vet, 
duke i plotësuar me njoftimet e të atit dhe të bashkëpunëtorëve të tij të 
mbetur gjallë, na jep informatat më të pasura e më të rëndësishme për 
studimin më të qartë të çështjes.  

Ajo, duke përshkruar fillimisht betejat e të atit kundër Robert 
Guiskardit, përmend se Aleksi pasi pësoi disfatë në betejën e zhvilluar 
në afërsi të Durrësit më 18 tetor 1081 dhe i detyruar të largohej duke i 
lënë viset përreth Durrësit nën zotërimin e Robertit dhe qytetin pa 
komandant15, nuk reshti për asnjë çast së menduari për fatin e Durrësit. 
Me anë «letrash» mbrojtjen e kështjellës së qytetit ua ngarkoi prokritëve 
të kolonëve venedikas të këtij qyteti, ndërsa krejt pjesën tjetër të qytetit 
ia ngarkoi «τῷ ἐξ Ἀρβανῶν ὁρμωμένῳ Κομισκόρτῃ»16.  

                                                                                                                 
Βασιλάκιος τὸ Δυρράχιον καταλαβών στρατόν ἤθροιζεν ἐκ πασῶν τῶν ἐκεῖσε 
χωρῶν, μετεπέμψατο δὲ καὶ Φράγκους ἐξ Ἰταλίας διὰ τοῦ ἐπισκόπου Διαβολέως 
Θεοδοσίου, φιλοτίμοις ταῖς ἀξιώσεσι μετὰ τοῦ Βρυεννίου συσκευαζόμενος· 
ἀναγηοχὼς δὲ στρατιάν ἀξιόλογον ἔκ τε, Φράγκων καὶ Βουλγάρων, Ρωμαίων τε καὶ 
Ἀρβανιτῶν, ἅρας ἐκεῖθεν πρὸς Θεσσαλονίκην ἠπείγετο».  
15 Siç dihet, Gjergj Paleologu, trim dhe i urtë, të cilit Aleksi i kishte ngarkuar 
komandën e ushtrisë dhe i kishte besuar mbrojtjen e Durrësit, i detyruar kundër 
vullnetit të vet të dilte nga qyteti e të merrte pjesë në një betejë të pasuksesshme, për 
shkak të luftimeve të furishme, u shkëput gjatë tërheqjes dhe nuk mundi të kthehej në 
qytet.  
16 Ἄννα Κομνηνή, Ἀλεξιάδος [Ana Komnena, Aleksiada], IV, bot. i Bonit, I, 221, 16 
«ἀλλ’ ὅμως τῆς πόλεως ὅλος ἦν Δυρραχίου καὶ ταύτης ἐμέμνητο ἀχθόμενος ὅτι ἄτερ 
ἡγεμόνος καταλέλειπτο τοῦ Παλαιολόγου διὰ τὴν ὀξεῖαν συμβολήν τοῦ πολέμου μὴ 
δυνηθέντος ἐπαναστρέψαι, καὶ ὡς ἐνόν τοὺς κατ’ αὐτὴν ἠσφαλίσατο καὶ τὴν τῆς 
ἀκροπόλεως φρουράν τοῖς ἐκκρίτοις Βενετίκοις τῶν ἐκεῖσε ἀποίκων ἀνέθετο, τὴν δὲ 
γε ἐπίλοιπον πᾶσαν πόλιν τῷ ἐξ Ἀρβανῶν ὁρμωμένῳ Κομισκόρτῃ τὰ συνοίσοντα διὰ 
γραμμάτων ὑποθέμενος».  
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Ana duke vazhduar rrëfimin e betejave të të atit kundër 
normandëve shton se «disa prej atyre që nuk e kanë për gjë të të 
përflasin gjithçka e gjithkënd dhe t’i bëjnë bisht rrezikut të luftës» flisnin 
keq për perandorin sikur këtë e paskej zënë paniku dhe se prandaj 
nxitoi të përballej me Robertin, ndërsa, në të kundërt, po të mos ngutej, 
do ta fitonte lehtë epërsinë ndaj atij «që goditej pareshtur nga të quajturit 
arvanitë (παρά τε τῶν καλουμένων Ἀρβανιτῶν) si dhe nga të dërguarit e 
Vodinit prej Dalmacie»17.  

Në këtë mënyrë Komnena është e katërta që na jep emrin e një 
populli që thirrej Ἀρβανῖται (arvanitë) dhe banonte afër vendit të 
veprimeve luftarake të Robertit.  

Pas saj Gjergj Akropoliti (1217-1282) në Χρονικὴ συγγραφή 
(Kronikë), duke përshkruar gjendjen e krijuar në dy Epiret [të Riun e të 
Vjetrin – shën. i përkthyesit] pas marrjes së Konstandinopojës prej 
frëngjve, dhe sidomos shkëputjen e banorëve të Albanit (Ἄλβανον) prej 
mbretit dhe kalimin e tyre nën zotërimin e despotit të Epirit, thotë se vetë 
ai, asokohe gjeneral i trupave të krahut perëndimor, i ndodhur në 
rrethinat e Prilepit, nxitoi të pushtonte Ohrin me shpresë se do 
vendoste njëfarë rregulli në radhët e albanitëve (Ἀλβανῖται)18, por 
rrethanat e kishin lënë prapa, ngaqë albanitët, me të kryer rebelimin, 
qenë bashkuar me despotin renegat Mihail19.  

Prej përshkrimit të Akropolitit mësojmë se një komb, ai i 
albanitëve, banonte në një vend, të cilin ai dy herë e quan Ἀλβανόν 
[alvanón]20, ndërsa shumë herë Ἄλβανον [álvanon]21. Siç do ta shohim më 
poshtë, pozicionin e këtij vendi e përcakton në mënyrë të tërthortë, por 
të qartë, Akropoliti.  

                                                 
17 Ἄννα Κομνηνή, Ἀλεξιάδος 6, 8 (Bot. Teubner, f. 202).  
18 Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου, Χρονικὴ συγγραφή [Gjergj Akropoliti, Kronikë], bot. i 
Bonit, f. 150v. «ἔγωγε μὲν οὗν διάγων περὶ τὸν Πρίλαπον περὶ τοῦ γεγενημένου 
δράματος [d.m.th. të kryengritjes] ἐπεπύσμην» dhe f. 151 «ἐγὼ δὲ μετὰ τῆς 
προσηκούσης ὑπηρεσίας μου τὴν Ἀχρίδα κατέλαβον, εἴ πως ἄν δυνηθείην τὰ τῶν 
Ἀλβανιτῶν διορθώσασθαι. Προέλαβον δὲ ἐξαπαστεῖλαι ἐπὶ τὸ Ἄλβανον τὸν ἐπὶ τῆς 
βασιλικῆς τραπέζης Ἰσαάκιον τὸν Νεστόγγον».  
19 Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου, vep. e cit., f. 152v. «εἱλόμην οὗν ἀπελθεῖν ἐπὶ τὸ 
Ἄλβανον καὶ τῆς τῆς χώρας ἕνεκα διορθώσεως καὶ τοῦ μαθεῖν με τὶ ἄν ὁ ἐπὶ τῆς 
βασιλικῆς τραπέζης πεποίηκεν. ἀπελθὼν γοῦν τὸν μὲν ἐπὶ τῆς τραπέζης, καθὼς ἂν 
εἶχον ἰσχύος, τοῦ Ἀλβάνου ἐξήγαγον. προέφθασαν γὰρ τὸ τῶν Ἀλβανιτῶν ἔθνος καὶ 
τὰ τῆς ἀνταρσίας ἐκπεπληρώκασιν, ἄπαντες γὰρ ξυνῆλθον τῷ ἀποστάτῃ δεσπότῃ 
Μιχαήλ».  
20 Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου, f. 27 «τὴν τε γὰρ Θεσσαλίαν ὐφ’ ἑαυτὸν ἐποιήσατο 
Ἀχρίδα τε καὶ Πρίλαπον, Ἀλβανόν τε καὶ αὐτὸ Δυρράχιον»; dhe f. 28 «ἀντιτάσσεται 
τῷ Πέτρῳ μικρὸν ὑπερπηδήσαντι τὸ Δυρράχιον καὶ ἐν ταῖς τοῦ Ἀλβανοῦ δυσχωρίαις 
γεγενημένῳ». Në të dyja këto pasazhe dyshojmë se ka grafi të gabuara.  
21 Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου, f. 46, 98, 148, 149, 150, 151, 152.  
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Veç kësaj Efraimi (1313) në kronikën e tij në vargje, për hartimin e 
së cilës kishte parasysh Akropolitin, përsa u përket viteve të fundit, 
duke folur për themelimin dhe zgjerimin e despotatit të Epirit, përmend 
malësorët albanë22 dhe vendin e Albanit23, duke dhënë trajta nën ndikimin e 
Akropolitit, por edhe të frymës arkaizuese, së cilës i shërben me zell të 
veçantë.  

Më vonë, aty nga mesi i shekullit të katërmbëdhjetë, perandori 
dhe shkrimtari Gjon Kantakuzeni [1341-1355], në Ἱστοριῶν βιβλία 
[Librat e historisë] përmend shpesh herë albanë (Ἀλβανοί) që u 
kundërviheshin synimeve të Bizantit dhe që ngrinin krye jo vetëm 
brenda hapësirave të veta, por edhe jashtë tyre24.  

Ndërsa në krejt veprën e autorit që shkruan sipas stilit të vjetër 
këta quhen albanë (Ἀλβανοί)25, në një vulë të artë, nxjerrë në kohën e 
mbretërimit të tij përmendet një ushtri jo albane, por albanite26. Kjo 
dëshmon më së miri se trajta albanit - Ἀλβανίτης (më saktë arvanit - 
Ἀρβανίτης) nuk ishte përjashtuar nga përdorimi i përgjithshëm, por 
krahas saj përdorej edhe trajta alban - Ἀλβανός, sigurisht në një masë të 
kufizuar dhe prej shkrimtarësh arkaizues.  

Duka, në historinë e viteve 1341-1462, shkruar prej tij, duke 
përshkruar periudhën e mbretërimit të Gjon Kantakuzenit dhe duke e 
përgojuar se me veprimet e tij kishte përçarë mbretërinë e romejve duke 
u bërë shkas që turqit të depërtonin nëpër viset evropiane, shton se këta 
jo vetëm e dëmtuan «mbarë dheun e romejve, por edhe të tribalëve, 
myzëve, albanitëve (Ἀλβανιτῶν) dhe çdo kombi tjetër perëndimor»27.  

                                                 
22 Migne, Patrologia graeca, Vëll. 143, f. 284 vargu 7674.  

Αἰρεῖ Δαλματίαν τε σὺν Ἐπιδάμνῳ  
Ἰλλυρίδα γῆν Ἀλβανούς ὀρετρόφους.   

Bëhet fjalë për Teodorin, të vëllanë dhe trashëgimtarin e Mihail Engjëll Komnenit I. – 
Po aty, f. 285, vargu 7682. 

Εἰς Ἐπιδαμνίῳ δὲ κατάρας πόλιν,   
Δι’ Ἀλβανῶν  ἔσπευδε τὴν Κωνσταντίνου   

domethënë, Pier Kurtëne.  
23Migne, Patrologia graeca, vep. e cit., f. 336 vargu 9149. 

Εἶτα παρελθὼν φρούριον τῶν Σερβίων,  
Καὶ Καστορίαν παραμείψας τὴν πόλιν,  
Δι’ Ἀχρίδος πέφθακε Ἀλβάνου τόπον.  

Bëhet fjalë për Gjergj Akropolitin, i cili, siç dihet, u emërua komandant i forcave të 
krahut perëndimor.  
24 Ἰωάννου Καντακουζηνοῦ, Ἱστοριῶν βιβλία [Gjon Kantakuzeni, Librat e historisë] I-
IV, bot. i Bonit, I 279, 23; 450, 16; 453, 8; 474, 11; 495, 6; 496, 3, 17; 497, 1, 2; 498, 15; 
500, 12; 574, 11, 16 – II 15, 17, 13; 81, 20; 394, 2 – III 317, 11; 318, 3, 16; 319, 9.   
25 Ἰωάννου Καντακουζηνοῦ, vep. e cit. 
26 Ἰωάννου Καντακουζηνοῦ, vep. e cit., II 322, 13.  
27 Δούκας [Dukas], bot. i Bonit, 25, 10.  
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Ndërsa Gjergj Franxis, te Kronika, ku ka përfshirë historinë e 
viteve 1258-1476, nuk përmend albanë dhe albanitë, por vendin Albania 
(Ἀλβανία) dhe Albanitia (Ἀλβανιτία), kundër të cilit u drejtuan turqit 
më 1446 (?) dhe nënshtruan një pjesë të tij, ndërsa pjesën tjetër e 
pushtuan në vitet 1464 dhe 146728.  

Këto thuhen për albanitët me banim në Epirin e Ri.  
Por të njëjtat trajta përdoren edhe për të shpërngulurit në Thesali 

dhe Peloponez.  
Në një krisobul të perandor Manuel Komnenit [1143-1180], që ka 

lidhje me krisobula të mëparshme të perandorëve Niqifor Botaniati 
[1078-1081] dhe Aleks Komneni I [1081-1118] për priftërinjtë vllehë 
dhe bullgarë të ndodhur nën juridiksionin e famullisë së Shtagës, 
përmenden edhe albanitë (Ἀλβανῖται)29.  

Ndërsa Gjon Kantakuzeni përmend albanë (Ἀλβανοί) të 
shpërndarë në Thesali në kohën e Andronikut III [1328-1341]30 dhe të 
mbretërimit të vetë atij [1341-1376]31.  

Të shpërngulurit në Peloponez Duka i quan albanë (Ἀλβανοί)32 
dhe albanitë (Ἀλβανῖται)33, ndërsa Franxisi vetëm albanitë (Ἀλβανῖται)34.  

Në një letër anonime drejtuar sinodit të Firences [1439], si dhe në 
një tjetër drejtuar sinodit të Bazelit [1431-1443] quhen albanitë 
(Ἀλβανῖται)35, ndërsa në një letër të Lukë Notarait drejtuar Teodor 
Karystenit quhen albanë (Ἀλβανοί) dhe ilirë (Ἰλλυριοί)36.  

Gjergj Gjemishti (Γεώργιος ὁ Γεμιστός) [ - 1456] në Proteorinë e 
epitafit si dhe në Epitafin e mbajtur prej Manuel Paleologut për vëllain 
prej babe Teodor Paleologun, i quan këta ilirë37.  

Gjergj Shkollari (Γεώργιος Σχολάριος) [ - 1468], në një uratë 
drejtuar atit hyjnor dhe regjit qiellor për shëlbimin e Peloponezit, i quan 
                                                 
28 Γεωργίου Φραντζῆ, Χρονικόν [Gjergj Francis, Kronikë], bot. i Bonit, 82, 14; 385, 21; 
425, 12.  
29 Ἰ. Κ. Βογιατζίδου, Τὸ χρονικὸν τῶν Μετεώρων [Ι. Κ. Bogiatzidou, Kronika e 
Meteorës], në Ἐπετηρίς ἑταιρείας βυζαντινῶν σπουδῶν [Vjetar i shoqërisë së 
studimeve bizantine] 2 (1925) f. 155 «ἀνωτέρως διατηρεῖσθαι διαλαμβάνοντα πάντα 
τὰ ὑπὸ τὴν ἁγιοτάτην ἐπισκοπήν, τοὺς κληρικούς δηλαδή, τοὺς ἐνοίκους, τὰ χωρία, 
τὰ μοναστήρια καὶ τοὺς ὑπὸ τὴν ἐνορίαν αὐτῆς ὄντας ἱερομένους Βλάχους τε καὶ 
Βουλγάρους καὶ Ἀλβανίτας».  
30 Ἰωάννου Καντακουζηνοῦ, Ἱστοριῶν βιβλία, 2, 15, 7; 13 (bot. i Bonit). – Khs.  Ἰ. Κ. 
Βογιατζίδου, Τὸ χρονικὸν τῶν Μετεώρων, po aty, 1 (1924) f. 165v.  
31 Ἰωάννου Καντακουζηνοῦ, po aty, 2, 15; 7; 13; 309, 20; 312, 4 (bot. i Bonit).  
32 Δούκας, Χρονικὸν σύντομον [ Dukas, Kronikë e shkurtër], 223, 10; 340, 9 (bot. i 
Bonit).  
33 Δούκας, Χρονικὸν, 516, 14; 518, 17.  
34 Γεωργίου Φραντζῆ, 383, 7; 391, 10; 23.  
35 Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακά [Sp. Lambros, Studime 
paleologjike dhe peloponeziake], Athinë, 1912/26.  Vëll. I, 9, 27; 334, 6.  
36 Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακά, po aty,  Vëll. II, 185, 19-20.  
37 Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια etj., po aty,  Vëll. III, 5; 41, 1.  
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këta «kombi dinak i ilirëve»38, por në një letër drejtuar Manuel Raul 
Ezeut, sipas Juvenalit, e quan këtë vend Albanitia (Ἀλβανιτία)39.  

Më së fundi, tek panegjiriku anonim, kushtuar Manuel dhe Gjon 
Paleologut VIII këta quhen albanë, fis ilir40.  

Edhe gjatë periudhës pas rënies së Konstandinopojës, një pjesë që 
përdornin ligjërimin e kulluar të greqishtes i quanin këta albanë dhe ilirë, 
ndërsa të tjerë i quanin arvanitë (Ἀρβανῖται) dhe vendin e tyre Arvanitia 
(Ἀρβανιτία).   

Kështu, tek Rënia, apo sipas të tjerësh Gjëma e Konstandinopojës, 
hartuar në vitin 1453 dhe pak kohë pas rënies së kryeqytetit, duke iu 
drejtuar prijësve të Perëndimit, poeti i nxit ata që të turren për çlirimin e 
Konstandinopojës dhe si ndihmës e aleatë kanë për të pasur popujt e 
Kosturit, Ohrit, Bullgarisë dhe Arvanitisë41 etj.  

Në një dorëshkrim qipriot, që përmban përkthimin e Kronikës 
(Chronograffia) së Luzinianit dhe që i përket ndoshta fundit të shekullit të 
gjashtëmbëdhjetë dhe fillimit të shekullit të shtatëmbëdhjetë, kur bën 
fjalë për sundimin venedikas (1489-1571) në ndarjen klasore të popullit 
qipriot, përmend se ky ka qenë i ndarë në pesë klasa, ndër të cilat njërën 
e përbënin albanitët (Ἀλβανῖτες)42.  

Cezar Daponte (Καισάριος Δαπόντε) ( - 1789) tek Χρονογράφος 
(Kronikani) dhe tek Ἱστορικός κατάλογος (Regjistri historik) përdor 
trajtën albanit (Ἀλβανίτης)43 dhe vetëm një herë arvanit (Ἀρβανίτης)44.  

                                                 
38 Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια etj., po aty,  Vëll. II, 159, 4.  
39 Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια etj., po aty,  Vëll. II, 255, 26.  
40 Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια etj., po aty,  Vëll. ΙII, 194, 25.  
41 E. Legrand, Bibliothèque greque vulgaire, I (1880)  f. 200, v. 267  

Τοῦτο σᾶς λέγω αὐθέντες μου, ἀλλοῦ μὴ πέσῃ ὁ νοῦς σας  
τὸ πέραμά σας νὰ γινῇ μέσον τοῦ Μεντοβόρου  
νἄλθετε τὸν Ὀβόμπριδον, περάσετε τὰ Σκόπια,  
ἔχετε δὲ τὴν Καστοριὰν καὶ ὅλην τὴν Ἀχρίδα,  
ἔχετε δὲ τὴν Βουλγαριὰν καὶ τὴν Ἀρβανιτίαν.   

Khs. Κ. Σάθα, Τουρκοκρατουμένη Ἑλλάς [K. Sathas, Greqia nën sundimin turk], f. 2.  
42 Χρ. Παντελίδου, Κυπριακὸν χειρόγραφον [Kr. Pantelidou, Dorëshkrim qipriot], në 
Ἀθηνᾶς, vëll. 34 (1922) f. 135 «μὰ τὸ πλῆθος ὅπου εἶναι ἔξω τοῦ κάστρου εἶναι 
ξεχωριστοὶ εἰς πέντε διαφοράδες. κάπγι εἶναι παρίκοι, ἄλλοι ἐλεύθεροι, ἄλλοι 
Ἀλβανῖτες· καὶ ἄλλοι βενητσιάνοι, ἄσπροι καὶ περπιριάριοι». – Khs. Κ. Σάθα, Μεσ. 
Βιβλ. [K. Sathas, Biblioteka mesjetare], 2 νέ dhe shënimi 2, ku bëhet fjalë për 
shqetësimin e tyre me ushtarët (λᾶς τῶν ἁρμάτων), nga të cilët përbëhej dhe prej të 
cilëve u emërtua Στρατία (Ushtria) dhe së cilës iu ngarkua mbrojtja e Qipros nga 
saraçenët (Shih Μαχαιρᾶ, Χρονικόν [Machera, Kronikë], tek Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 2, f. 
57).   
43 Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., Vëll. 3, f. 3v. Καισαρίου Δαπόντε, Χρονογράφος [Cezar 
Daponte, Kronikani] «Βεζιραζέμιδες», ἀγκαλὰ ἐστάθηκαν πολλοί εἰς τὸν καιρὸν [të 
sulltan Mehmetit] ὅμως ἡμεῖς ἠξεύρομεν ἀπὸ τὸν Μεχμὲτ πασᾶν γέρο-Κιπρουλῆ, ὅστις 
ἦν τὸ γένος, Ἀλβανίτης, ἔκαμε βεζιρέτι πέντε χρόνους, καὶ απέθανε βεζίρης». – po aty, 
f. 42 «Τότε ἦταν κἄποιος Μουσταφᾶ ἐφένδης κιατίπης εἰς τὸ καλέμι τοῦ ρεῒς ἐφένδη,  
τὸ γένος Ἀλβανίτης, οἱ γονεῖς του Τοῦρκοι φυσικοί». – po aty, f. 47 duke bërë fjalë 
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Ndërsa në Regjistrin e dëshmorëve të rënë për besimin e krishterë 
që prej rënies së Konstandinopojës e deri në vitin 1811, është i shkruar 
edhe njëfarë Kristos alban, rënë dëshmor në vitin 174845.  

Sergj Makreu (Σέργιος Μακραῖος) (1816) në kreun e Historisë 
kishtare kujton Iliridën dhe albanët, por nuk harron dhe albanitët46 e 
implikuar në kryengritjen e vitit 177047.  

Ndërsa në kodikun e manastirit të Shënmërisë së Omblit në lidhje 
me kryengritjen e mësipërme shkruhet: 1770, gjatë muajit prill u plaçkit 
dhe u shkatërrua Patra e Vjetër, dhe bashkë me të iu vu flaka manastirit 
dhe u dogjën krejtësisht edhe qelitë dhe kisha prej albanitëve48.   

Poeti myslyman shqiptar prej Delvine Haxhi Shehreti, himnizuesi 
i jetës dhe i veprës së Ali Pashës, në krejt poemën e vet përdor trajtat 
Ἀρβανίτης [arvanítis]49 dhe Ἀρβανιτία [arvanitiá]50 dhe vetëm kur 
duhet të emërtojë krahinën e banuar nga lebërit (domethënë pjesën 
malore në jugperëndim të Kerauneve (Himarës)), përdor termat 
Ἄρβανο [árvano]51, Ἀρβανιά [arvanjá]52 dhe Ἀλβανιά [alvanjá]53.  

                                                                                                                 
për fushatën e turqve kundër hungarezëve gjatë vitit 1664 (?) përmendet se «λέγεται νὰ 
ἦσαν εἰς τὰ ὀθωμανικά στρατεύματα ὡς τριάντα χιλιάδες Ἀλβανίτες οἱ ὀποῖοι 
ἔδειξαν τὴν περισσοτέραν ἀνδραγαθίαν εἰς τὸν πόλεμον». – Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 3, 
81; Καισαρίου Δαπόντε, Ἱστορικός Κατάλογος [Cezar Daponte, Regjistër historik] 
[1700 – 1784] f. 81 (nga lista e patriarkëve) «εἶτα Ἀθανάσιος ἀπὸ Ἀδριανουπόλεως. 
Οὖτος μετὰ τὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου παραίτησιν ἀπῆλθεν εἰς Γιάσιον ἐπὶ τῆς 
αὐθεντίς τοῦ περιβοήτου Βασιλείου τοῦ Ἀλβανίτου, ὅστις εἴκοσι χρόνους 
αὐθεντεύσας, ἔκτισε πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ τὰ δύο περίφημα μοναστήρια, τῆς 
Παναγίας τοῦ Γκόλια τὸ Βατοπαιδινόν, εἰς τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ θαυματουργή εἰκὼν τῆς 
Παναγίας, καὶ τὸ τῶν ἁγίων τριῶν Ἱεραρχῶν». – po aty, f. 108 (prej listës së 
kryepriftërinjve) Δαμασκηνός Ἀλβανίτης, ἐπίσημος διὰ μάθησιν, ἀπὸ Μελανίκου 
Θεσσαλονίκης, καὶ παραιτησάμενος ἦλθεν εἰς τὸ ἅγιον Ὅρος».  
44 po aty, f. 172 «Ἀλέξανδρος ὁ ῥηθεὶς ἦτον ἐκ μὲν τοῦ πατρὸς Γκίκας, ἤγουν 
Ἀρβανίτης· τῶν δὲ Γκίκηδων τὸ γένος τοῦτο ἐπίσημον, ὡς παλαιὸν καὶ αὐθεντικόν».  
45 Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., Vëll. 3, 408 «1748 φεβρουαρίου 12, μαρτύριον Χρήστου τοῦ 
Αλβανοῦ».  
46 Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., Vëll. 3, 285.  
47 Lëvizja kryengritëse e vitit 1770, kryer nga athinasit dhe megaritët, si dhe nga 
salaminasit, e cila njihet gjerësisht si kryengritja e Orlovit, përmendej si koha e 
Mitromarës apo koha e Labërisë (e lebërve që erdhën për ta shtypur).  
48 Στ. Θωμοπούλου, Ἱερὰ Μονὴ Ὀμπλοῦ [St. Thomopoulos, Manastiri i Shenjtë i 
Omblit], Patra, 1903 f. 19. Khs. f. 15, shën. 1.  
49 Κ. Σάθα, Ἱστορικαὶ διατριβαί [K. Sathas, Studime historike], Athinë, 1870, Βίος 
Αλῆ Πασᾶ [Jeta e Ali Pashës], f. 203, 286, 289, 290, 293, 294, 300.  
50 Κ. Σάθα, po aty,  129, 130, 131, 147, 161, 163, 195, 203, 218, 219,  229, 280, 281, 285, 
290, 291, 301, 333, 335.  
51 Κ. Σάθα, po aty,  240, 241, 281, 302, 310, 313, 314, 333, 334.  
52 Κ. Σάθα, po aty,  130.  
53 Κ. Σάθα, po aty,  173.  
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Poezia popullore që prej fillimit të shekullit të nëntëmbëdhjetë e 
këtej nuk na jep veçse trajtat Arvanit54 dhe Arvanitja55.  

Por edhe llojet e tjera folklorike, si p.sh. fjalët e urta56, gojëdhënat57, 
gjëagjëzat58, vallet59 dhe toponimet60 na japin vetëm trajtat Ἀρβανίτης – 
Ἀρβανιτιά, ἀρβανίτικος (arvanit, Arbëri, arvanit) (mb.) dhe kompozitat 
ἀρβανιτοκερασιά (qershi arvanite), Ἀρβανιτοχώρι (fshat arvanit) etj.  

Gjithashtu populli grek, pa përjashtuar këtu edhe vetë 
shkencëtarët, në ligjërimin gojor përdorin zakonisht trajtat Ἀρβανίτης – 
Ἀρβανιτιά, ἀρβανίτικος (valle, melodi, zakon) dhe ἀρβανίτικα, kur 
bie fjala për gjuhën shqipe.  

Së fundi, edhe vetë shqipfolësit e Greqisë, ndërsa nuk i njohin 
fare trajtat Ἀλβανός – Ἀλβανία, përdorin zakonisht trajtat Arvanit, 
arvanitika61; vetëm kur duan të emërtojnë gjuhën, më të vjetrit 
përdornin trajtën arbërisht (shqip ose në mënyrë arvanite)62.  

                                                 
54 Ν. Γ. Πολίτου, Ἐκλογαὶ ἀπὸ τὰ τραγούδια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ [N. G. Politis, Këngë 
të zgjedhura të popullit grek], Athinë, 1914, nr. 4, 5, 8, 25, 33, 54, 55, 56, 58. Khs. 
Arkivi i Folklorit, Lënda, Këngë historike, hajdutësh etj.  
55 Ν. Γ. Πολίτου, po aty, nr. 5.  
56 «Ὁ θεὸς δὲν εἶναι Ἀρβανίτης» (Kretë, Samos etj.); shih Ἀρχ[εῖον] Ἱστορ[ικοῦ] 
Λεξ[ικοῦ] τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης [Arkivi i Fjalorit Historik të Gjuhës Greke]; khs. 
dorëshkrimet me nr. 323, f. 12 (Kreta) dhe 125 (Samos). «Ἀρβανίτη ἂν κάνῃς φίλο, 
βάστα καὶ κομμάτι ξύλο» shih Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς γλώσσης 
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, Παροιμίαι [N. G. Politis, Studime mbi jetën dhe gjuhën e 
popullit grek, Fjalë të urta], Vëll. II, f. 425, 1 – «Σὰν Ἀρβανίτης κάνεις» (Tinos); shih Ν. 
Γ. Πολίτου, po aty, 425, 2 – «Ἀρβανίτης πλένεται | κ’ ἡ ποδιά του χαίρεται | (Karistos 
etj.) shih Ἀρχ. Ἱστορ. Λεξ., po aty. Khs. dorëshkrimin nr. 30, f. 37 (Karistos). – 
«Πήρανε dή … πήρανε dή, πήρανε dὴν Ἀρβανιτιά» (për krijimtarinë poetike 
jomuzikore, Sozopolis); shih Ν. Γ. Πολίτου, po aty, 425, 3. – «Ἀρβανίτικα μυαλά | 
κολοκύθια τούμπανα» (Karistos) shih Ἀρχ. Ἱστορ. Λεξ., po aty. Khs. dorëshkrimin nr. 
30, f. 51. - «Ἀρβανίτικο κεφάλι | Πατινιώτικο τσουκάλι» (Kretë etj.); shih Ἀρχ. Ἱστορ. 
Λεξ., po aty. Khs. dorëshkrimin nr. 323, f. 12 (Kretë).  
57 «Γιατί οἱ γύφτοι κ’ οἱ Ἀρβανῖτες δὲν ἔχουν γράμματα»  (Kurentë, Epir); shih Ν. Γ. 
Πολίτου, Παραδόσεις [N. G. Politis, Gojëdhëna], pjesa I, f. 624.  
58 «Ἀρβανίτης  μὲ τὸ σκιάδι | καὶ μὲ τὸ μονὸ ποδάρι» (Karistos etj.); shih Ἀρχ. Ἱστορ. 
Λεξ., po aty. Khs. dorëshkrimin nr. 30, f. 45.  
59 «Ἀρβανίτικος χορός» (Qinuria, Mantin. etj.); shih Λαογραφ. Ἀρχεῖο, Ὕλη [Arkivi i 
Folklorit, Lënda].  
60 Ἀρβανῖται (Arvanite e Epërme dhe e Poshtme në Samos); shih Λεξικὸν τῶν 
δήμων, κοινοτήτων καὶ συνοικισμῶν τῆς Ἑλλάδος [Fjalori i bashkive, komunave dhe 
vendbanimeve të Greqisë], Athinë, 1923, f. 13,14, khs. Ἀρχ. Ἱστορ. Λεξ., dorëshkrimi 
nr. 125, Ἀρβανιτακέϊκα (në Magazia të Paksosit);  Ἀρβανῖτες (në Enos); Ἀρβανίτη (në 
Hasia të Ilias); Ἀρβανίτικο κανάλι (në Korfuz); Ἀρβανιτοκερασιά (në Mantini), shih 
Λεξικὸν τῶν δήμων, po aty, f.14, 15 dhe Ἀρβανιτοχώρι në Mudanja të Azisë së Vogël, 
banuar prej epirotësh, të cilët njihen aty me emrin e përgjithshëm arvanitë [shih] 
Παντελῆ Κοντογιάννη, Γεωγραφία Μ. Ασίας [Pandelis Kondojanis, Gjeografia e Azisë 
së Vogël], Athinë, 1921, f. 222 – Khs. dhe f. 53, 63, ku përmendet se «shqiptarët janë 
shpërndarë anekënd vendit (Azisë së Vogël)».   
61 Khs. shprehjen: jam Arvanit edhe flas arvanitika.  
62 Khs. shprehjen: aj flet arbërisht.  
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Nga sa u parashtrua më sipër, vërtet del qartë se trajtat Ἀλβανός 
– Ἀλβανία dhe Ἀρβανίτης – Ἀρβανιτιά shfaqen njëkohësisht63, por 
edhe se trajtat e dyta janë mbizotëruese dhe më të përhapura në popull.  

Tani duhet përcaktuar edhe cila prej tyre është më e lashta.  
Paparigopoulos dhe gjithë sa kanë shkruar pas tij konsiderojnë si 

më të lashta trajtat e para, ndërsa të dytat si më popullore, të 
prejardhura gjoja prej atyre64.  

Këtë mendim të tyren e kanë argumentuar me përmendjen prej 
Ptolemeut të emrit të albanëve (Ἀλβανῶν), qyteti i të cilëve paskej qenë 
Albanopolis (Ἀλβανόπολις)65.   

Por pasazhi përkatës i Ptolemeut vihet në dyshim, ngaqë 
konsiderohet, në mos tjetër, të paktën disi i ndryshuar66.  

                                                 
63 Emri i vendit në fjalë përdoret edhe nga popujt e veriut e të perëndimit, që prej 
shekullit të njëmbëdhjetë e këtej dhe trajtat e tyre mbështeten në ato greke. Përmendjen 
e parë në gjuhë të huaj e kemi në aktin e dhurimit të zhupanit të madh serb Stefan 
Nemanjës (1198), që lidhet me manastirin e Hilandarit. (Thalloczy-Jireček-Šufflay, 
Acta et diplomata, res Albaniae mediae aetatis, Vindobonae, 19Ι3. vëll. 1, nr. 113). Më 
vonë në një dokument të Papa Inocentit IV (8 gusht 1250) përmendet ndër të tjera edhe 
provinca Arbania (Acta et diplomata, po aty, nr. 199), ndërsa në një tjetër të vitit 1258 
përmendet se Mëhilli II, despot i Epirit, i dha si prikë së bijës Helenë, që u martua me 
Manfred Tarantinin, veç të tjerash «et terras in Albania, Dyrrachium, Avlonam, 
Caninam, Belgradum, montes Sfinarizae» (Acta et diplomata, po aty, nr. 245). 
Vijimisht sillen trajtat Albania (Acta et diplomata, nr. 259, 333, 472), Albani (Acta et 
diplomata, nr. 473), Albenesi (Acta et diplomata, nr. 333), Albanenses (Acta et 
diplomata, nr. 140, 172, 330, 334, 386, 427, 438, 469, 473, 490) dhe trajtat më të reja 
Albania – Albanesi (it.), Albanie – Albanois (fr.), Albanien (gjerm.), Albany (angl.) e 
kështu me radhë.   
64 Κ. Παπαρρηγοπούλου – Καρολίδου, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους [K. 
Paparrigopoulos – Karolidhis, Historia e kombit grek], botim V, 1925, vëllimi 4a, f. 298.  
65 Ptolemeu, 3, 12, 20 (bot. Müller, f. 506). – K. Paparigopoulos, po aty, shton se 
Ptolemeu përmend edhe një mal Albanon pranë Albanopolit, të cilin e pranon të 
vendosur pranë Elbasanit të sotëm. Por këtë nuk kemi mundur ta konstatojmë nga 
ndonjë burim tjetër; sepse as Straboni, as Ptolemeu, as ndonjë tjetër autor i lashtë nuk 
përmend ndonjë mal Albanon tek zona e Elbasanit. Ndërsa, nëse përnjëmend ka 
ekzistuar aty rrotull ndonjë qytet apo mal me emrin Albanon a ndonjë tjetër, me siguri 
do të përmendej, të paktën, tek  Itinerarium Antonini ose tek Tabulam 
Peutingerianam apo gjetkë, sepse kjo zonë e vendosur në pikëtakimin e degëzimeve të 
rrugës Egnatia që nisnin nga Durrësi dhe Vlora, ka qenë shumë e zakonshme dhe e 
njohur për gjithë udhëtarët që udhëtonin për qëllime të ndryshme nga lindja në 
perëndim dhe anasjelltas. Është e vërtetë se Ptolemeu përmend diku (2, 14, 1) një mal 
Albanon, por ky shtrihet midis kufijve të Panonisë dhe Liburnidës; është, pra, pikërisht 
ajo çka Straboni (7, 5, 4) e quan Albion ose Alpion, afër të cilit banonin japodët.  
66 Disa e konsiderojnë pasazhin edhe të huaj. Shih Ptolemeu 3, 12, 20 të botimit Müller, 
f. 506, nënshënimi 1, ku përmendet se Mannertius (7, 409), dhe Νικοκλῆς Περὶ τῆς 
αὐτοχθονίας τῶν Ἀλβανῶν ἤτοι Σκιπιτάρ (Nikoklis, Mbi autoktoninë e albanëve apo 
të shqiptarëve), Göttingen, 1855, f. 53) përkrahën me argumente të pasigurta 
ndërkalljen e mëvonshme të pasazhit.  
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Por edhe në e konsiderofshim këtë si të mirëqenë, prapë mbetet 
për t’u shqyrtuar nëse trajta Ἀλβανῶν i referohet popullit apo vendit. 
Në rastin e dytë duhet kërkuar pozicioni i atij vendi.  

Por zgjidhja e kësaj çështjeje në bazë vetëm të të dhënave të 
Ptolemeut duket qartë se është e vështirë, sepse Ptolemeu duke shkruar 
Ταυλαντίων, Ἑλιμιωτῶν, Ἀλμοπῶν,  Ἐορδαίων, etj. krahas 
Ὀρεστιάδος, Ὀρβηλίας, Παιονίας, Σιντικῆς, Ὀδομαντικῆς, 
Λυγκηστίδος, Βισαλτίας etj67. dhe duke përzier kësisoj emra popujsh e 
vendesh me gjinoren njëjës apo shumës të shprehura pa asnjë rend e 
dallim, nuk jep shkas të sigurt për kontroll të saktë68.  

Nga ana tjetër, duke regjistruar qytetet e hinterlandit të Maqedonisë69, 
ai përmend qytete kryesisht të Maqedonisë e të Ilirisë me kaq çrregullsi 
dhe pakujdesi, saqë bëhet e pamundur të përcaktohet një vend nga 
përmendja e viseve kufitare. Kështu, p.sh., pas Arnisës ilire të taulantëve 
ai vendos Eliminë maqedonase të elimiotëve, pas kësaj Amantinë e 
Orestidës maqedone, pastaj Albanopolisin e albanëve70 dhe vijimisht qytetet 
e almopëve, të Orbelisë, të eordenjve etj.71 popuj dhe vise mirëfilli 
maqedone.  

Sipas të dhënave të mësipërme nuk mund të mbështetet pa 
mëdyshje se grafia Ἀλβανῶν | Ἀλβανόπολις tek Ptolemeu është e 
drejtë dhe e pagabueshme, as se Ἀλβανῶν i referohet vetëm popullit.  

Sipas nesh, trajta Ἀλβανῶν, qoftë kur e marrim si të huaj, qoftë kur 
nuk e marrim si të tillë, duhet ndrequr në Ἀλβάνων, siç ishte edhe tek 
botimi i parë, i cili mbështetej sigurisht në një grafi përkatëse kodi a 
kodesh72; ajo duhet t’i referohet vendit, i cili, siç do të shohim më poshtë, 
me siguri quhej Ἄλβανα (më saktë Ἄρβανα), ndërsa trajta Ἀλβανόπολις 

                                                 
67 Ptolemeu 3, 12, 1v, bot. Müller, f. 91v.  
68 Një ballafaqim i thjeshtë i hartës gjeografike të Maqedonisë, hartuar prej Car. 
Müller-it në bazë të hartës së Ptolemeut (Car. Müller, Claudii Ptolemaei Geographia-
Tabulae, Parisiis, 1901, harta 20) me harta të tjera gjeografike (p.sh., me Atlas 
Antiquus të Kiepert-it) bind për parregullsinë dhe vështirësitë e orientimit.  
69 Nuk duhet harruar se, siç përmend Straboni (7, 327) «ἔνιοι δὲ καὶ σύμπασαν τὴν 
μέχρι Κερκύρας Μακεδονίαν προσαγορεύουσι» dhe se, sipas Ptolemeut (3, 12, 1) «ἡ 
Μακεδονία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτου ταῖς ἐκτεθειμέναις πλευραῖς τῆς Δαλματίας 
καὶ Μυσίας τῆς ἄνω καὶ Θράκης· ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῷ ἰονίῳ πελάγει τῷ ἀπὸ 
Δυρραχίου (ἤτοι Ἐπιδάμνου) μέχρι Καλύδνου ποταμοῦ…»  
70 Kjo u bë shkas që disa të mendojnë se ka dy vende Albanopolis, një në Iliri dhe një 
në Maqedoni. Shih. Pauli-Wissowa, Real Encyclopädie I, 1307 tek fjala Albanopolis.  
71 Ptolemeu 3, 12, 20 (bot. Müller, f. 506) § 17 Πόλεις δ' εἰσὶν ἐν τῇ Μακεδoνίᾳ, 
μεσόγειοι αἵδε· Ταυλαντίων | Ἄρνισσα, 18 Ἐλιμιωτῶν | Ἐλιμία, 19, Ὀρεστίδος | 
Ἀμαντία, 20 Ἀλβανῶν | Ἀλβανόπολις, 21, Ἀλμωπῶν | Ὅρμα | Εὐρωπός | Ἄψαλος, 22, 
Ὀρβηλίας | Γαρησκός, 23, Ἐορδαίων | Σκαμπίς | Διβολία | Δαυλία, 24, Ἀστραίων | 
Ἄστραιoν, 25, Παιονίας | Δόβηρος | Ἄλωρος, 26, Ἰωρῶν | Ἴωρον.  
72 Ptolemeu 3, 12, 20 (bot. Müller, f. 506, shënimi 1), ku gjenden shkrime kodikësh dhe 
fjala Ἀλβανῶν «Ἀλβάνων ed. pr.»  
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duhet konsideruar fjalë e përbërë, e formuar nga Ἄλβανα dhe përbërësi 
shpjegues πόλις73, i cili, nëse nuk vërtetohet se u ndërshtua më vonë 
prej një dore të huaj74, i duhet atribuar me siguri vetë Ptolemeut, i cili 
shpeshherë e përdorte formën πόλις si element përcaktor75. Pra, sikurse 
në rastin e qytetit Ἄλβανα të Albanisë së Kaukazit, që e shkroi pa 
përcaktorin πόλις, me të njëjtën mënyrë emrit Ἄλβανα të albanëve ilirë 
i shtoi të njëjtin përcaktor. Dhe ndërsa atje u ruajt grafia e saktë, këtu u 
ndërshtua grafia me prejardhje të parregullt.  

Për hedhjen poshtë të grafisë  Ἀλβανόπολις dhe, për rrjedhim të 
natyrshëm, edhe të qenies së një qyteti me këtë emër, flet nga njëra anë 
përmendja e emrit vetëm prej Ptolemeut, dhe nga ana tjetër 

                                                 
73 Në disa kodikë, si tek ΒΕΖΣΦΥ, që janë të shekujve XIV dhe XV, haset grafia 
Ἀλβανὸς πόλις, ndërsa në kodikë të tjerë, në vend të saj trajta Ἀλαβανός. Ndërsa tek 
kodiku latinisht haset grafia Albanus civitas, e cila del  kështu pas shumë gjasash për 
shkak të përkthimit të grafisë greke Ἀλβανὸς πόλις.  
74 Në tekstin e Ptolemeut, i cili, siç dihet, është ndërtuar në formë vargjesh, sipër 
shkruhet emri i vendit, në rasën gjinore, si, p.sh., Ταυλαντίων, Ἐλιμιωτῶν, Ὀρεστίδος 
etj. ndërsa më poshtë emri i qytetit apo i qyteteve në rasën emërore, si p.sh., Ἄρνισσα, 
Ἐλιμία, Ἀμαντία etj. Ka qenë, pra, një punë e lehtë që në radhën:  

 
ΑΛΒΑΝΩΝ  
ΑΛΒΑΝΑ  
 

të ndërkallej si element shpjegues përbërësi ΠΟΛΙΣ dhe ky më vonë të kopjohej prej 
shkruesve të tjerë, që nuk e dinin punën; nuk ka qenë, pra, e vështirë që prej  

 
ΑΛΒΑΝΩΝ  
ΑΛΒΑΝΑ ΠΟΛΙΣ  
 

të formohej seria ΑΛΒΑΝΑΠΟΛΙΣ > ΑΛΒΑΝΟΠΟΛΙΣ etj.  
Kjo me siguri ka ndodhur para shekujve XIV dhe XV, kur datohen kodikët e ruajtur, 
dhe pas shumë gjasash para shekujve XI ose aty nga shek. XI, gjatë të cilit përmenden 
qyteza përqark Albanës (Ἄλβανα) {më saktë Arbanës (Ἄρβανα)}. Në këtë kohë do të 
ketë ndodhur edhe ndërshtënia e pasazhit, nëse argumentohet se nuk është pjesë e 
origjinalit.  
75 Ptolemeu, i cili zakonisht përdor përcaktorët: ἄκρα, ἄκρoν, ἀκτή, κρήνη, κώμη, 
λιμήν, λίμνη, νῆσος, ὄρμος, ὄρος, ποταμός, στόμα, χωρίον etj., shpeshherë përdor 
edhe përcaktorin πόλις, për të dalluar emrin e qytetit nga të emërtimet e tjera të afërta 
gjeografike, p.sh., male, liqen, ishull. Khs. Ἄζαρα (5, 8, 2), Αἶα (5, 9, 2), Ἄμψαλις (5, 8, 
2), Βάθα (4, 6, 2), Βάγαζα (4, 6, 2), Γάγγαρα (5, 11, 2), Γαῦλος (4, 3, 13), Γέλδα (5, 11, 
2), Γέρουσα (5, 8, 2), Γίρβα (4, 3, 12), Ἐξίλισσα (4, 1, 3), Θρόνοι (5, 13, 2), Ἰάρζειθα 
(4, 6, 2), Κίτιον (5, 13, 2), Κόσσυρα (4, 3, 13), Κούριον (5, 13, 2), Λάζος (5, 8, 2), 
Λάπηθος (5, 13, 4), Μελίτη (4, 3, 13), Μῆνιγξ (4, 3, 12), Ὄλυμπος (5, 3, 2),  Πηλούσιον 
(4, 5, 3),  Σάλα (4, 1, 2), Σάλαθος (4, 6, 9), Τέλαιβα (5, 11, 2), Φᾶσις (5, 9, 2), 
Χερσόνησος (4, 3, 13), pranë të cilave vihet elementi πόλις si përcaktor. Këtyre le t’u 
shtohet edhe rasti mjaft domethënës Ἀλβάνα πόλις ose sipas grafisë tjetër Ἄλβανα 
πόλις, kur bëhet fjalë për Albaninë e Kaukazit (5, 11, 2). Shih Ptolemeu, bot. Müller, f. 
929, ku gjenden grafitë e ndryshme.   
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papërcaktueshmëria e vendndodhjes së tij76 dhe, së treti, pazakonësia e 
formimit të një kompozite prej një etnonimi dhe elementit πόλις. Sepse 
është vërtet një gjë e zakonshme të formohen emra qytetesh77 prej 
emrash (perëndish, heronjsh, personash, kafshësh, sendesh) dhe 
mbiemrash, me pranëvënie apo përbërje, por është një gjë shumë e rrallë të 
formohen prej etnonimesh, dhe kjo nuk ndodh në vise kryesisht greke78.  

Sipas nesh, pra, të thënat për qenien në shekullin e dytë pas 
Krishtit të një populli albanësh (Ἀλβανῶν) dhe të një vendi Albanopolis 
(Ἀλβανόπολις) nuk përbëjnë, të paktën tani për tani, asgjë tjetër 
përveçse një bazë të gabuar për të mbështetur teorinë e vendosjes 
zanafillëse në Iliri të fiseve me emrin albanë (Ἀλβανοί), stërgjyshër apo 
të afërt të atyre që u thirrën më vonë me emrin e përgjithshëm shqiptarë 
(Ἀλβανοί).  

Është vërtet e mundur që stërgjyshërit e tyre të jenë vendosur në 
këtë pjesë të Ilirisë shumë kohë para shekullit të dytë pas Krishtit, dhe 
akoma më e mundur që këta të kenë qenë mbetje fisesh ilire, siç 
besohet prej disave79, por mënyra e kërkimit të tyre, në gjithë rrjedhën e 
shekujve me emrin albanë (Ἀλβανοί) nuk është e drejtë dhe nuk mund të 
çojë në një hulumtim metodik të çështjes.  

                                                 
76 Prej informacionit që sjell Ptolemeu nuk del asgjë e qartë rreth vendit të qytetit, 
përderisa siç e pamë edhe më lart, prej tyre nuk mund të përcaktohet as pozicioni i 
vendit. Pra, Müller-i (Tabula 20) e vendos me hamendje në verilindje të Shqipërisë së 
sotme, më në veri të Dibrës, Fallmerayer-i pranë Elbasanit, Desdevisius-i pranë Krujës, 
Hahn-i pranë Arvonës (Arvona) dhe të tjerët gjetkë. Khs. Ptolemeu, bot. Müller, po aty, 
f. 506 dhe Pauli – Wissowa, Real Εncyclopädie Ι, 1307, tek fjala Albanopolis.  
77 Është thënë, f.v. Ἀπόλλωνος πόλις, Ἀφροδίτης πόλις, Διονύσου πόλις, Διὸς πόλις, 
Ἑρμούπολις, Ἡλιούπολις, Ἡρακλεούπολις, Πανὸς πόλις, Περσέπολις, 
Ἀδριανoύπoλις, Ἀλεξανδρούπολις, Ἀρκαδιούπολις, Ἀρχανδρούπολις, (khs. 
Ἀρχάνδρου πόλις), Δουμετιούπολις, Ἰουστινιανούπολις, Κύρου πόλις, 
Κωνσταντινούπολις, Πετρούπολις, Πομπηϊούπολις, Φιλιππούπολις, Κροκοδείλων 
πόλις, Κυνῶν πόλις, Λεόντων πόλις, Λύκων πόλις, Tαυρόπoλις, Ἀκρόπολις, 
Mαιανδρόπολις, Μιλτούπολις, Μύλων πόλις, Πυθόπολις, Χυτρόπολις, Ἱεράπολις, 
Kαλλίπολις, Μεγάλη πόλις, Νεάπολις, Πεντάπολις, Τετράπολις, Τρίπολις, 
Χρυσόπολις, madje edhe Ἄκανθος πόλις, Δουλόπολις, Ἐλευθερούπολις, Νικόπολις, 
Παρθενόπολις, Πονηρόπολις, Προξενούπολις, Σωζόπολις etj., por asnjëherë nuk kemi 
parë të thonë Ἑλλήνων, Ἠπειρωτῶν, Θεσσαλῶν, Θρᾳκῶν, Μακεδόνων πόλις apo 
Ἑλληνόπολις, Ἠπειροτόπολις ose Ἠπειρόπολις, Θεσσαλόπολις, Θρᾳκόπολις, 
Μακεδονόπολις etj.  
78 Në trajtat Βιθυνόπολις, Γαβαούπολις, Θαψίπολις, Καροόπολις, Σκυθόπολις (në 
Palestinë), Ὑάμπολις, Φινόπολις etj., gjithmonë të huaja dhe të shtrira jashtë viseve 
greke, etimoni nuk është lehtësisht i dallueshëm, pra, nuk del qartë nëse kanë ardhur 
prej njerëzish a sendesh a emri kombëtar. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për vendin, 
kohën dhe mënyrën e formimit a krijimit të tyre.  
79 Κ. Παπαρρηγοπούλου, po aty, vëll. IVa, f. 298 përmend se mendimi më i mundshëm 
është që shqiptarët përbëjnë një përzierje të banorëve të lashtë autoktonë të këtij vendi, 
pra, të ilirëve, me kombe të ndryshme që herë pas here e kanë banuar këtë vend, grekët e 
lashtë, romakët, gotët, grekët e Mesjetës, sllavët dhe turqit.  
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I lëmë, pra, mënjanë të dhënat e dyshimta, të cilat, përderisa na 
ngjitin deri në një periudhë më tepër parahistorike, përbëjnë një kapitull 
të një shqyrtimi më të gjerë (nga pikëpamja gjuhësore, etnologjike, 
topografike dhe historike) të çështjes dhe zbresim përsëri në kohën e 
shekullit të njëmbëdhjetë, gjatë të cilit përmendet pak a shumë qartë një 
popull apo një racë me emrin arvanitë, alvanitë apo albanë (Ἀρβανῖται, 
Ἀλβανῖται, Ἀλβανοί).  

Le t’u kthehemi prapë burimeve.  
Nga Mihail Ataliati me shokë përmendet, siç e pamë më lart, një 

popull, që emërtohet prej tyre herë albanë (Ἀλβανοί) dhe herë arvanitë 
(Ἀρβανῖται).  

Shqyrtimi i këtyre trajtave të emrit, të popullit për të cilin bëhet 
fjalë na çon në dy drejtime të ndryshme dhe të kundërta.  

Emri Ἀλβανός çon në kërkimin e zanafillës së parë të popullit, 
ndërsa Ἀρβανίτης në kërkimin e truallit nga e ka prejardhjen ky emër.  

Le të marrim në shqyrtim të parin. Nëse trajta Ἀλβανός është e 
trashëguar prej së lashti si trajtë emri e një populli ilir apo e ndonjë 
populli tjetër të vendosur në Iliri, atëherë mund të pranohej pa shumë 
diskutim se emri i është dhënë, s’dihet se kur, prej të tjerëve, zakonisht 
prej fqinjëve, një populli, origjinën kombëtare dhe vendore të të cilit 
nuk e njohim.  

E njëjta trajtë tregon se emërvënësit do të kenë qenë me siguri 
grekët, të cilët që në kohërat e lashta kanë formuar emra etnikë më –ος, 
si p.sh., emrat Αἰτωλός (etolian), Ἀχαιός (akeas), Bοιωτός (beotas), 
Θεσπρωτός (thesprot), Θεσσαλός (thesalias), Μολοσσός (mollos), 
Περαιβός (pereb) etj., si dhe emra vendesh më –ία, përkatësisht Αἰτωλία 
(Etoli), Ἀχαΐα (Akai), Βοιωτία (Beoti), Θεσπρωτία (Thesproti), 
Θεσσαλία (Thesali), Μολοσσία (Mollosi), Περαιβία (Perebi) etj80.  

Sipas kësaj, një popull mund të emërtohej prej grekëve Ἀλβανοί 
(albanë)81, ndërsa vendi i tyre Ἀλβανία (Alvania)82.   

Por në atë krahinë, që u quajt Νέα Ἤπειρος (Epir i Ri) dhe më 
vonë Ἀλβανία (Shqipëri), as trajta Ἀλβανός nuk u trashëgua së lashti si 
emër populli83, as trajta Ἀλβανία si emër vendi84.  
                                                 
80 Khs. trajtat Αὐστραλὸς –ία [australian, -Australi], Γερμανὸς –ία [gjerman, 
Gjermani], Δανὸς –ία [danez, Danimarkë], Ἑλβετὸς, -ία [zviceran, Zvicër], Ἰρλανδὸς –
ία [irlandez, Irlandë], Ἱσπανὸς –ία [spanjoll, Spanjë], Ἰταλὸς, -ία [italian, Itali], 
Νορβηγὸς, -ία [norvegjez, Norvegji], Ὁλλανδὸς, -ία [holandez, Holandë], Σουηδὸς, -ία 
[suedez, Suedi] etj.  
81 Albanë u thirrën prej grekëve të lashtë një popull pranë Kaukazit dhe detit Kaspik 
(Straboni, Gjeografia, bot. Müller, 97, 25v. – Ptolemeu, 5, 11, bot. Müller, f. 928v.) dhe 
në njëfarë mase edhe banorët e Alba Longa-s, ata që romakët i quanin Albani (Dion 
Kasi, 69, 15 etj.). Për lidhjen midis këtyre emrave do të flasim gjetkë.  
82 Straboni, po aty. – Ptolemeu, 5, 11, bot. Müller, po aty. – Plini, 6, 29, 39.  
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Si rrjedhojë, kërkimi i një populli me emrin e përgjithshëm 
Ἀλβανοί (albanë) në rajonin e sipërpërmendur nuk justifikohet.  

Tani vijmë në shqyrtimin e trajtës Ἀρβανίτης (arvanit). Duket 
qartë se kjo trajtë është një sajim grek, që i përket klasës së emrave 
vendorë më –ίτης, të cilat gjuha greke që prej kohërave të lashta, qysh 
prej Homerit, deri më sot i ka përdorur shumë dendur85.  

Si rrjedhim i natyrshëm, duhej fillimisht, duke hequr mbaresën –
ίτης, të kërkohej rrënja Ἀρβαν- në një prej fjalëve të greqishtes. Por 
meqenëse kërkimi i një rrënje të tillë në greqishte u bë i pamundur, kjo 
duhej kërkuar në një prej gjuhëve të popujve të huaj që erdhën në 
kontakt me grekët.  

Pra, si rrjedhim më të natyrshëm, përderisa flitet për një prej 
emrave kombëtarë të popullit fqinj, do të ishte e drejtë të kërkohej rrënja 
në një prej fjalëve të gjuhës shqipe.  

Por edhe në këtë pikë kërkimi dështoi, sepse nuk mundëm të 
gjenim rrënjë me trajtë arvan- as në visarin e regjistruar deri më sot të 
kësaj gjuhe, as në atë të paregjistruar, por të njohur prej nesh.   

Mendimi i disave se Ἀλβανίτης (alvanit), Ἀρβανίτης (arvanit) ka 
lidhje me Ἀλβανός (alvanos) dhe me emrin më të ri të vendit Arbëria 
apo Arbënia86, nuk mund të kuptohet ndryshe, veçse sikur prej emrit 
kombëtar Ἀλβανός u emërtua vendi Ἀλβανία dhe se prej tij u formua 
trajta Ἀλβανίτης. Por ndonjë vend i quajtur Ἀλβανία në Iliri, siç e 

                                                                                                                 
83 Rreth përmendjes prej Ptolemeut të emrit Albanoi u fol mjaft më lart. Ndërsa rreth 
përmendjes prej Ataliatit me shokë të trajtës Ἀλβανοὶ (Albanoi) në vend të Ἀρβανῖται 
(arvanitë) mund të thuhet pa frikë se kjo është një sajesë librore, formuar me siguri nën 
ndikimin e emrit të albanëve të Kaukazit, të cilët ishin shumë të njohur ndër 
bizantinët. (Khs. Προκόπιος, Περὶ κτισμάτων [Prokopi, Rreth ndërtimeve], 1, 10, 1, 
bot. Teubner. – Θεοφάνους, Χρονογραφία [ Theofani, Kronika], bot. De Boor, f. 262, 
23; 262, 9; 308, 14. – Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Περὶ βασειλείου τάξεως [Konst. 
Porfyrogjeneti, Për rendin e mbretërisë] (bot. i Bonit) 688, 10; 20. – Κεδρινός 
[Kedrinos] 1, 724, 18 (bot. i Bonit). – Ζωναρᾶ [Zonaras], 7, 1; 6; 14; 24. – Γεωργίου 
Φραντζῆ, Χρονικόν [Gjergj Franxis, Kronikë] (bot. i Bonit) 276, 12v.) Së fundi, disa, 
nisur nga ngjashmëria e emrave të mësipërm, u atribuan shqiptarëve ilirë marrëdhënie 
racore me albanët e Kaukazit (khs. Κ. Παπαρρηγοπούλου – Καρολίδου, Ἱστορία, po 
aty, Vëll. IVa, 298 shënimi 2) – Në lidhje më këtë duhet vërejtur këtu se gjatë gjithë 
shekujve e deri më sot termat Albanoi – Albania përdoren prej autorëve që imitojnë 
stilin antik dhe prej shkencëtarëve.  
84 Për mosqenien e emrit mund të sillet si dëshmi edhe dhënia e emrit Epirit i Ri rajonit 
për të cilin flitet. Dhënia e këtij emri të ri do të ishte krejt e pajustifikueshme, nëse ky 
rajon do të ishte më parë i njohur me një emër të caktuar. Por, i ngatërruar herë me 
Maqedoninë, e cila, siç e pamë më lart, konsiderohej prej disave si e shtrirë deri në 
Adriatik e Jon, herë me Epirin, dhe, i gjendur pa ndonjë emër të caktuar,  gjatë ndarjes 
administrative të shtetit romak mori emrin Epir i Ri (Epirus Nova).  
85 Për mënyrën e formimit, prodhimtarinë e lartë dhe larminë e emrave etnikë dhe 
vendorë  më –ίτης do të flasim së shpejti në një punim tjetër.  
86 Κ. Παπαρρηγοπούλου – Καρολίδου, Ἱστορία, po aty, Vëll. IVa, 298. 
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pamë më lart, nuk përmendet që në lashtësi, ndërsa trajta Ἀλβανίτης 
është me sa duket emër vendor; domethënë është emër i prejardhur prej 
një emri vendi me shtrirje të kufizuar apo edhe disi më të gjerë, por jo 
prej një emri etnik.  

Gjithashtu, mendimi i disa të tjerëve se Ἀλβανίτης është trajtë 
popullore e emrit Ἀλβανός, e prejardhur gjoja prej këtij, nuk mund të 
mbështetet, sepse nuk mund të kuptohet as nevoja e krijimit të kësaj 
trajte të re të etnonimit as mundësia e krijimit të një emri vendor në bazë 
të një modeli joekzistues, domethënë të një emri me përmbajtje të 
kufizuar prej një emri etnik ekzistues, që shënon diçka më të gjerë sesa 
emri vendor.  

Do të ishte më e natyrshme nëse emri vendor Ἀρβανίτης (arvanit), 
që shënonte fillimisht prejardhjen nga një krahinë e vogël, të fitonte me 
kalimin e kohës një shtrirje më të gjerë dhe të bëhej kombëtar. Në të 
vërtetë, kjo ka ndodhur, siç do të shohim më poshtë.  

Le të kërkojmë, pra, vendin, mënyrën dhe kohën e krijimit të emrit 
Ἀρβανίτης, fillimisht me kuptim vendor e më vonë etnik.  

Ana Komnena, siç e pamë më lart, përmend se i ati Aleks, pas 
ndeshjes së pafat në afërsi të Durrësit më 18 tetor 1081 me Robert 
Guiskardin, ua ngarkoi ruajtjen e akropolit «τοῖς ἐκκρίτοις Βενετίκοις 
τῶν ἐκεῖσε ἀποίκων» (d.m.th., prokritëve venedikas të kolonëve të 
atyshëm), ndërsa pjesën tjetër të qytetit «τῷ ἐξ Ἀρβανῶν ὁρμωμένῳ 
Κομισκόρτῃ» (d.m.th., Komishkortit të nisur nga vendi i arbërve).  

Kjo shprehje e parregullt na kishte shtënë prej shumë kohësh 
dyshimin se grafia «ἐξ Ἀρβανῶν ὁρμωμένῳ» nuk ishte e saktë, dhe se 
nuk ishte e mundur t’i referohej emrit të arbërve (Ἀλβανῶν) si komb e 
si racë, siç e kanë kuptuar disa87.  

Nga pozicioni i vështirë na nxori botimi i ri kritik i «Aleksiadës» 
prej Teubner-it, në të cilin pasazhi, në bazë të grafive të kodikëve të 
tjerë, ndreqet në «τῷ ἐξ Ἀρβάνων ὁρμωμένῳ Κομισκόρτῃ»88.  

Duke pasur parasysh këtë grafi, kemi të drejtë të kërkojmë një 
trajtë emërore të një toponimi Ἄρβανοι [árvani], Ἀρβᾶνοι [arváni] ose 
Ἄρβανα [árvana], njëjësi i të cilit duhej të ishte Ἄρβανος [árvanos] ose 
Ἀρβᾶνος [arvános] ose Ἄρβανον [árvanon].  

Trajta e parë dhe e dytë përjashtohen, sepse është e vështirë të 
interpretohen nëpërmjet shqipes, dhe akoma më e vështirë nëpërmjet 

                                                 
87 Κ. Παπαρρηγοπούλου – Καρολίδου, Ἱστορία, po aty, Vëll. IVa, 298.  
88 Ἄννα Κομνηνή, Ἀλεξιάς [Ana Komnena, Aleksiada], I, 152, bot. Teubner. Kujtojmë 
se, siç e thamë edhe më lart, edhe trajta Ἀλβανῶν e Ptolemeut në disa kodikë gjendet e 
shkruar Ἀλβάνων, e cila nënkupton emërore me theks parafundor ose tejfundor.  
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greqishtes; trajta e tretë, përkundrazi, mund të interpretohet lehtë 
nëpërmjet shqipes.  

Le të shohim ç’mund të rrjedhë nga studimi përkatës në gjuhën 
shqipe.  

Duke studiuar prej shumë kohësh toponimet me fundoren –ενα, 
që në Greqi dhe kryesisht në Peloponez hasen me shumicë, vërejtëm se 
pothuajse të gjitha këto e kanë prejardhjen nga toponimet shqiptare të 
shprehura në shumës më –ëna89; mandej se tingulli zakonisht i shurdhët 
ë i shqipes në gjuhën greke, për shkak të ndikimit përkatës të zanoreve 
të rrokjeve të afërta në disa fjalë është bërë α, në disa të tjera ι dhe në të 
tjera zakonisht ε; më në fund, se bashkëtingëlloret e lëngëta l dhe n në 
shqipe ndërrohen zakonisht me r90.   

Për të argumentuar vërejtjet e mësipërme po paraqesim një 
shembull shumë domethënës.  

Prej grabë, me nyjë shquese grab-a91, rrjedhin shumë toponime në 
trajtën Graba, ndërsa prej rrënjës së pandryshueshme të shumësit grabëna 
ka ardhur toponimi Grabëna, i cili në greqishte është shndërruar në 
Γκράβενα > Γκράβανα > Γκράβαρα dhe Κράβαρα, dhe me ndryshimin e 
numrit në Γκράβανο > Γράβανο dhe Γραβανό92.  

Sipas kësaj radhe dhe kësaj mënyre, prej formës iliroshqiptare 
*arbë, me nyjë *arb-a93, ka ardhur toponimi Arba94, ndërsa prej shumësit 
*arbëna, toponimi Arbëna95, i cili gjatë periudhës bizantine prej grekëve u 
shndërrua në Ἄρβανα [árvana] dhe me ndryshimin e numrit në 
Ἄρβανον (árvanon)96. Prej së njëjtës trajtë Arbëna me ndërrimin e r-së 
në l, Albëna > Alvena > Alvana.  

                                                 
89 Rreth formimit të toponimeve greke më –ενα, si dhe rreth formimit të shumësit më –
ëna në gjuhën shqipe shih rev. Ἀθηνᾶς [Athina], vëll. 33 (1928) f. 202 dhe vëll. 41 
(1929) f. 173.  
90 Rreth ndërrimit të n në r shih rev. Ἀθηνᾶς, vëll. 41 (1929) f. 173.  
91 Në greqishten e re γκράβα ose γράβα = vend i thepisur.  
92 Arkivi i Folklorit, Këngë hajdutësh, kutia IV, dosja 52, fletët 1 dhe 2v.  
93 Për etimologjinë e kësaj fjale do të botojmë një punim tjetër.  
94 Arba (Ἄρβα) quhej një ishullth shkëmbor në brigjet e Liburnidës ilire. Shih Ptolemeu 
2, 6, 18 «Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ μὲν Λιβουρνίᾳ Ἄψορος, Κρέψα, Ἄψορος, καὶ 
Κουρίκτα, Φουλφίνιον, Κούρικον καὶ Σκαρδῶνα, Ἄρβα, Κόλλεντον». Khs. Plin. 3, 
140; Pausania 7, 18, 6 «οἱ δὲ ἄλλοι κατὰ χώραν ἀπὸ φιλεργίας ἐσκεδάσθησαν, καὶ 
πολίσματα παρὲξ αὐτὰς Πάτρας τοσάδε ἄλλα ᾤκησαν, Μέσσαπιν καὶ Ἄνθειαν καὶ 
Βολίνην καὶ Ἀργυράν τε καὶ Ἅρβαν». – Kjo Arbë e Peloponezit konsiderohet si një 
relikt ilir në Greqi.  
95 Arbëna ka qenë quajtur me siguri njëri prej komplekseve malore të Alpeve të 
Shqipërisë, pozicionin e të cilit e përcaktojmë më poshtë.  
96 Trajtën në njëjës Ἄρβανον e jep Anna Komnena tek «Aleksiada» 8, 5, bot. Teubner 
II, 190, 4v. «τῷ δέ γε Εὐσταθίῳ τῷ Καμύτζῃ τὰς περὶ τὸ Ἄρβανον ἀνατεθείκει 
κλεισούρας» dhe më poshtë «ἐπεὶ δέ τινα τῶν ὁμορούντων τῷ Ἀρβάνῳ πολίχνια 
προέφθασαν τῷ Βαϊμούντῳ προσχωρῆσαι, οἱ τούτων ἔποικοι τὰς τοῦ Ἀρβάνου 
ἀτραποὺς ἀκριβῶς ἐπιστάμενοι…», por e gjejmë atë tek dokumenti i ndarjes prej 
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Dhe trajtën Alvena e gjejmë si emër të një prej degëzimeve të 
malit Lykeos të Mintës97 së lashtë në Trifili (Peloponez), ndërsa trajtën 
Alvana e shohim tek Ptolemeu në Ἀλβάνων | Ἄλβανα [πόλις]98.  

Në bazë të atyre që u thanë më lart, toponimi i ruajtur ilir Arba, 
ashtu si sa e sa emra ilirë vendesh, në gojën e banorëve të Ilirisë (Epirit 
të Ri), të atyre që më vonë u quajtën shqiptarë, i marrë në trajtën e 
shumësit për të shënuar një pjesë malore të truallit, duke pasur më se 
një herë cilësinë e shënuar nga *arb-a, ka dhënë në shumës toponimin 
Arbëna, prej të cilit grekët dhe grekoshqiptarët formuan trajtat Ἄρβανα 
dhe Ἄλβανα99.  

 
Tani duhet përcaktuar me saktësi se cila pjesë e Ilirisë (Epirit të 

Ri) mori emrin Arbëna.   
Ana Komnena, duke përshkruar sulmin e normandëve kundër 

Epirit të Ri udhëhequr prej Robert Guiskardit në pranverë të vitit 1081 
dhe kryesisht rrethimin e Durrësit prej Boemundit, birit të Robertit, 
informon se Boemundi, pasi e rrethoi mirë e mirë qytetin, pushtoi 
qytezat përreth tij, për të siguruar nga njëra anë furnizimin e ushtrisë, 
dhe nga ana tjetër për të siguruar rrugën drejt Maqedonisë. Ndërsa për 
të penguar sulmet nga krahët dhe nga shpina, ai vendosi të bëhej zot 
nga njëra anë i Vlorës, Kaninës dhe Orikumit dhe nga ana tjetër i Dibrës, 

                                                                                                                 
frëngjve të shtetit bizantin; shih Tafel, Symbolarum criticarum geographiam 
Byzantinam spectantium, Pars II, f. 60 «Ὁ δεύτερος κλῆρος τοῦ κὺρ Δουκὸς τῆς 
κοινότητος τῆς Οὐενετίας», καθ’ ὃν ἔλαχε τῆς Βενετίας σὺν ἄλλοις καὶ «τὸ θέμα 
Δυρραχίου καὶ Ἀρβάνου σὺν τῷ χαρτουλαρίῳ τῆς Γλαβενίτζης» khs. Pars, II 94 No 38 
Arbanum, ku Tafel dyshon me të drejtë se Ἄρβανον nuk i referohet qytetit, por vendit. – 
Më vonë Gjergj Akropoliti, siç e thamë më lart, më se dymbëdhjetë herë përmend 
trajtën Ἄλβανον. Shih 28 «ἐν ταῖς τοῦ Ἀλβανοῦ (shkr. Ἀλβάνου) δυσχωρίαις», 46 
«κατέδραμε δὲ [Asani] καὶ τῆς μεγάλης Βλαχίας, ἀλλά καὶ τοῦ Ἐλβάνου» (korrigjo: 
Ἀλβάνου), 98 «ὁ ἀπὸ τοῦ Ἀλβάνου ὁ Γουλάμος, ἐπεὶ πρὸς τὰ τῆς Καστορίας συνδιῆγε 
μετὰ τοῦ Ἀλβάνου», 98 «καὶ τὸ ἐν Ἀλβάνῳ φρούριον τῆς Κρόας», 148 «εἰς ἡγεμονίαν 
τοῦ Ἀλβάνου», 149 «τῆς πρὸς τὸ Ἄλβανον φερούσης ἡπτόμην», 150 «ὅτι περ τὴν 
ἡγεμονίαν τοῦ Ἀλβάνου», 151 «ἐξαποστεῖλαι ἐπὶ τὸ Ἄλβανον», 152 «τοῦ Ἀλβάνου 
ἐξήγαγον». – Gjatë shekujve të fundit Haxhi Shehreti përdor trajtën Ἄρβανον për të 
shënuar një tjetër krahinë malore në jug të Kerauneve (Himarës), që tashti njihet me 
emrin Labëri (Lapëri-a gr. Λιαπουριά). Shih Κ. Σάθα, Ἱστορικαὶ διατριβαί [K. Sathas, 
Studime historike], Athinë, 1890, Βίος Αλῆ Πασᾶ [Jeta e Ali Pashës], ff. 240, 241, 281, 
302, 310, 313, 314, 333, 334.  
97 C. Bursian, Geographie von Griechenland, Leipzig, vëll. 2, f. 184, 268. – Khs. Ι. 
Νουχάκη, Ἑλληνικὴ Χωρογραφία [I. Nuchakis, Kadastra greke], Athinë 1901, f. 666 
dhe Λεξικὸν τῶν δήμων, κοινοτήτων καὶ συνοικισμῶν, po aty, f. 10, ku është shënuar 
një fshat i bashkisë së Arinës që mban emrin e malit.  
98 Ptolemeu, 3, 12, 20 bot. Müller, po aty.  
99 Emri që iu dha Mintës prej shqiptarëve të Peloponezit u kuptua prej grekëve, ashtu 
si emrat e tjerë më –ëna, si i numrit njëjës, dhe u bë ἡ Ἄλβενα (Álvena), ashtu si 
Karítena, Linístena etj., ndërsa në raste të tjera u ruajt shumësi, ashtu si tek Vréstena, 
Kréstena etj.  
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të cilën e ruante Leon Nikeriti, si dhe i grykave të Arbanonit, të cilat i 
ruante Eustath Kamyci100, dhe së treti i Petrelës (Πέτρουλα), nëpër të cilën 
ishte informuar se mund të kalonte mbreti Aleks.   

Prej pikënisjes së parë, për të përdorur shprehjen e Komnenës, 
Boemundi dërgoi të vëllain e vet Guidonin së bashku me Saracenin dhe 
Kontopaganin kundër Aleksandër Kavasilës, i cili me urdhër të mbretit 
Aleks ruante Petrelën.  

Por që Guidoni të arrinte sukses në sulmin kundër Kavasilës, 
duhej të kalonte përmes grykave të Arbanonit, të cilat i ruante siç e pamë 
Eustath Kamyci.  

Por kalimi i tyre nga gryka pa një udhërrëfyes vendas që t’i njihte 
mirë shtigjet ishte shumë i vështirë dhe shumë i rrezikshëm. Megjithatë, 
edhe në këtë rast nuk munguan efialtët. Domethënë banorët e fshatrave 
përreth Arbanonit, të cilët ndërkohë kishin kaluar me anën e 
Boemundit, kur vajtën tek Guidoni, i treguan atij gjithçka në lidhje me 
pozicionin e Dibrës duke i rrëfyer gjer edhe shtigjet e fshehta, që i 
njihnin mirë për arsye se ishin fqinjë.  

Guidoni, pra, pasi e ndau ushtrinë, u vu ballë për ballë me 
Kamycin, ndërsa Kontopaganin dhe Saracenin të drejtuar nga dibranët, i 
urdhëroi që t’i binin Kamycit nga shpina. Përfundimi i betejës kuptohet. 
Luftëtarët e Kamycit u vranë pothuaj të gjithë, ndërsa Guidoni u bë zot 
i grykave të Arbanonit.  

Nga përshkrimi i mësipërm nxirren disa të dhëna të mjaftueshme 
dhe të sigurta, nëpërmjet të cilave bëhet i mundur përcaktimi i 
pozicionit të Arbanonit.  

Nëpërmjet tij mësojmë se, së pari operacioni luftarak i përshkruar 
më sipër u krye brenda hapësirës së kufizuar nga tri pika të njohura, të 
qëndrueshme e të pandryshueshme: Durrësit, Dibrës dhe liqenit të Ohrit; 
së dyti, se Petra (Πέτρα)101 dhe Petrela (Πέτρουλα)102 ndodheshin jo larg 
Dibrës; dhe, së treti, se vëllai i Boemundit, Guidoni, për të shkuar 
kundër zotëruesit të Petrelës Kavasila duhej medoemos të kalonte 
përmes gërxheve dhe shtigjeve të Arbanonit. Si rrjedhojë, Arbanoni shtrihej 
para Petrelës, e cila vetë shtrihej para Dibrës.  

Shtrihej, pra, në një krahinë malore, që kufizohet nga lindja me 
Drinin e Zi dhe nga vargmali i afërt i Kandavisë (Candaui), nga veriu 

                                                 
100 Ἄννα Κομνηνή, po aty, 13, 5, bot. Teubner 2, 190, 2v. «τὴν Δεύρην δὲ Λέων ὁ 
Νικερίτης μετὰ ἀποχρώσης ἐφρούρει δυνάμεως· τῷ δὲ γε Εὐσταθίῳ τῷ Καμύτζῃ τὰς 
περὶ τὸ Ἄρβανον ἀνατεθείκει [mbreti Aleks] κλεισούρας».  
101 Petra, pas gjithë gjasash,  ka qenë ajo që Gjergj Akropoliti (po aty, 149) e ka 
quajtur Κακή Πέτρα (Guri i Keq), të cilën ai, «pasi u nis nga Durrësi dhe përshkoi 
Kunavinë», e kaptoi dhe mbërriti në Dibër (Δεύρην).  
102 Quhej kështu me siguri Petra (Πέτρα), që sigurisht ishte më e vogël se Petra e 
zakonshme, e cila, për t’u dalluar nga e para, thirrej Petra e madhe apo Petra e keqe.  
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prej alpeve të pjesës malore të Shqipërisë së Mesme në jugperëndim të 
Dibrës, nga perëndimi prej krahinës së Durrësit dhe nga jugu prej lumit 
Shkumbin (shq. Lumi i Shkëmbit, gr. Σκούμπη).  

Për të përcaktuar më saktë Arbanonin na ndihmon Akropoliti, i 
cili, kur u bë gjeneral në vitin 1257, shkoi për të inspektuar garnizonet 
që kishte në varësi dhe duke kaluar nga vendet ku ishin vendosur ato, 
përshkruan itinerarin e vet luftarak nga Selaniku drejt perëndimit me një 
mënyrë të qartë dhe kategorike pa lënë shteg për dyshime se vendi që 
hasi fill pas kalimit të liqenit të Ohrit ishte Albanoni (Ἄλβανον) dhe, 
mandej, Durrësi103.  

Prej përshkrimit të Akropolitit mund të përcaktojmë vendin e 
Arbanonit edhe nga pozicioni i kundërt. Kur ky përshkruan qëndresën 
e despotit Teodor ndaj Pier Kurtënesë, i cili, pasi depërtoi nga Italia në 
Durrës përgatitej të hapte rrugëkalim për në Kostandinopojë, përmend 
se Teodori, me të marrë në dorëzim një forcë ushtarake, iu kundërvu 
Pierit nëpër gërxhet e Arbanonit, domethënë atje ku dikur Aleksi donte të 
bënte zap Robertin dhe Boemundin. Ndërsa këto gërxhe, sipas 
Akropolitit, ndodheshin pak para Durrësit104. Kësisoj, pas krahinës së 
Durrësit dhe në lindje të saj shtrihej krahina e Arbanonit.  

Akropoliti, duke përmendur edhe disa shenja të tjera topografike, 
cakton edhe skajet veriore të kësaj krahine. Ky, pra, duke vazhduar 
përshkrimin e itinerarit të vet përmend se, pasi inspektoi dhe organizoi 
trupat në Durrës, u nis që këndej dhe duke kaluar nga Kunavia 
(Χουναβία), kaptoi malin e quajtur Gur i Keq (Κακή Πέτρα) dhe arriti gjer 
në viset e Matit105; që këtej eci drejt Dibrës106. Por këto krahina gjenden 
në vijën Durrës – Dibër, e cila, duke qenë e përcaktuar, mund të 
shërbejë si skaji verior, përtej të cilit nuk shtrihej Arbanoni.  

Sipas atyre që u thanë më lart, Arbëna (Ἄρβανα) u quajt fillimisht 
kompleksi i maleve, të cilat, siç thamë, përfshinin territorin në jug të 
vijës Durrës – Dibër dhe në perëndim të vijës Dibër – Ohër. Këto male 

                                                 
103 Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου, Χρονικὴ συγγραφή, bot. i Bonit, 159 «τῆς γοῦν 
Θεσσαλονίκης ἐξιὼν ἀφικόμην ἐπὶ τὴν Βέρροιαν… ἐκεῖθεν ἐξιών τῆς πρὸς τὸ Ἄλβανον 
φερούσης ἡπτόμην. καὶ δὴ τὰ Σέρβια παρελθὼν καὶ παραμείψας τὴν Καστορίαν καὶ 
τὰ περὶ τὴν Ἀχρίδα παραγγείλας ἀφικόμην ἐπὶ τὸ Ἄλβανον, κἀκ τούτου μετὰ τῶν 
τῆς χώρας ἐκκρίτων κατείληφα τὸ Δυρράχιον».  
104 Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου, po aty, 28 «ὁ μὲν οὖν δηλαδὴ Θεόδωρος… τὸ οἰκεῖον 
παραλαβὼν στράτευμα ἀντιτάττεται τῷ Πέτρῳ μικρόν ὑπερπηδήσαντι τὸ Δυρράχιον 
καὶ ἐν ταῖς τοῦ Ἀλβανοῦ δυσχωρίαις γεγενημένῳ».  
105 Nënkuptohen viset rreth burimit të lumit Mat.  
106 Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου, 149, «ἐξορμήσας γοῦν τοῦ Δυρραχίου καὶ διελθὼν 
διὰ τῆς Χουναβίας, καὶ τὸ ὄρος ὑπερβὰς ὁ δὴ Κακήν Πέτραν κατονομάζουσιν, καὶ τὰ 
περὶ τὴν Μάτην ἀπῄειν, κἀντεῦθεν εἰς Δέρβην ἀφῖγμαι».  
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për nga numri e justifikojnë më së miri emrin në shumës Arbëna107, që iu 
dha prej emërvënësve të parë, ndërsa për nga gërxhet e grykat dhe shtigjet, 
për të cilat flasin historianët dhe kronikanët bizantinë, vërtetojnë se janë 
pikërisht Ἄρβανα [në shumës – shën. i përkthyesit] ose në njëjës 
Ἄρβανον (Arvanon).  

Përmes këtyre maleve, të cilat sot mbajnë emra të ndryshëm108, 
kalonte rruga Egnatia (Ἐγνατία ὁδός, Via Egnatia), e cila fillonte, siç 
dihet, në Selanik dhe përmes Ematisë, Almopisë, Eordesë dhe 
Lynkestidës arrinte deri në veri të liqenit të Lynkestidës (Ohrit); ndërsa 
andej, përmes qyteteve të Lyknidës dhe Pylonës dhe mbi Drinin e Zi që 
buron prej liqenit, ecte tashmë në një truall ilirik, dhe duke kaluar 
përmes grykave të maleve shumemërshe (Kandave dhe Arbane) arrinte 
gjer në Skampin (sot Elbasan?); dhe së andejmi duke u ndarë kthente 
nga njëra anë për në Durrës dhe nga ana tjetër për në Apolloni e që këtej 
për në Vlorë109.  

Por rruga Egnatia, e cila prej viteve të para të nënshtrimit të 
popujve ilirë dhe maqedonë nga romakët ka qenë rruga kryesore, në 
mos e vetmja, përmes së cilës, si  mirëfilli ushtarake, kalonin legjionet 
romake e më vonë ato bizantine, ka qenë njëkohësisht edhe rruga 
kryesore përmes së cilës komunikonin popujt e vendeve fqinje.  

Por udhëtarët që shkonin përmes saj nga Maqedonia në Iliri 
(Epiri i Ri), duke kaluar nga skaji natyror, Drini i Zi, hasnin së pari 
malet Arbane, nëpër të cilat banonte një popull malësor, që me kalimin e 

                                                 
107 Është për t’u shënuar se emri tjetër i këtij grupi malesh apo i një pjese të tij njihej 
me shumësin Κανδαούϊα [kandaúja], prej nga rrjedh emri i vendit Κανδαουΐα 
[kandauía].  
108 Herb. Louis, në Albanien, Berlin, 1927, përmend këto male me emrat shqiptarë dhe 
sllavë: Jablanica, Belica, Gollobërda, Mali i Shebenikut, Çermenika, Graba, 
Lopës, Beliza, Mali i Allamanit etj. Khs. Hartë e Maqedonisë, Ilirisë dhe Epirit, 1 X 
40.000, hartuar nga M. Th. Chrysochoos, Athinë, 1897.  
109 Straboni, Gjeografia, bot. Müller, 7, 7, 4 «ἐκ δέ τῆς Ἀπολλωνίας εἰς Μακεδονίαν ἡ 
Ἐγνατία ἐστὶν ὁδὸς πρὸς ἕω, βεβηματισμένη κατὰ μίλιον καὶ κατεστηλωμένη μέχρι 
Κυψέλων καὶ Ἕβρου ποταμοῦ· μιλίων [δ’] ἐστὶ πεντακοσίων τριάκοντα πέντε»… 
«συμβαίνει δ’ ἀπὸ ἴσου διαστήματος συμπίπτειν εἰς τὴν αὐτὴν ὁδὸν τοὺς τ’ ἐκ τῆς 
Ἀπολλωνίας ὁρμηθέντας καὶ τοὺς ἐξ Ἐπιδάμνου· ἡ μὲν οὖν πᾶσα Ἐγνατία καλεῖται, ἡ 
δὲ πρώτη ἐπὶ Κανδαουΐας λέγεται ὄρους Ἰλλυρικοῦ, διὰ Λυχνιδοῦ πόλεως καὶ 
Πυλῶνος, τόπου ὁρίζοντος ἐν τῇ ὁδῷ τήν τε Ἰλλυρίδα καὶ τὴν Μακεδονίαν, ἐκεῖθεν δ’ 
ἐστὶ παρὰ Βαρνοῦντα διὰ Ἡρακλείας, διὰ Λυγκηστῶν καὶ Ἐόρδων εἰς Ἔδεσσαν καὶ 
Πέλλην μέχρι Θεσσαλονικείας» = Shih 7, 7, 7 dhe 7 fragmentet 10, 13, 21. – Khs. 
Itineraria Romana, bot. Otto Curtz, f. 48, 317, 3 «Iter quod ducit a Durrachio per 
Macedoniam et Trachiam Bizantium usque: - A Durrachio – Bizantium = Clodiana – 
Scampis – Tres Tabernae – Licnido – Nicia – Heraclea – Cellis – Edessa etc.» dhe f. 49, 
329, 1 «Item recto itinere ab Hydrunté Aulonam. Inde per Macedoniam: Apollonia – 
Ad Nonas – Clodianis – Scampis – Tribus Tabernis – Lignido – Scirtiana – Castra – 
Heraclea Cellis – Edessa etc.» 
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kohës populloi disa qendra banimi, që përmenden në shekullin e 
njëmbëdhjetë110.  

Ishte shumë e natyrshme për fqinjët grekë [maqedonë] që banorët 
e maleve arbane [shqipto: arváne], sipas një ligji të gjuhës greke, që 
vepron prej kohëve të lashta e deri në ditët e sotme, t’i quanin arvanitë 
(Ἀρβανίτας)111.  

Dhe meqenëse prej fiseve të popullit që fliste një tjetër gjuhë dhe 
që banonte në perëndim të Drinit të Zi njohën së pari fisin e arvanitëve, 
ishte e natyrshme që emrin arvanit t’ia vinin kujtdo që fliste të njëjtën 
gjuhë, që flisnin edhe banorët e Arbanonit, cilado pastë qenë prejardhja 
e tij [krahinore].  

Në këtë mënyrë dhe dalngadalë emri arvanit (Ἀρβανίτης) u 
përhap dhe u kthye nga emër vendor në emër etnik112, të cilin grekët dhe 
të huajt [e tjerë] ia dhanë gjithë popullit që fliste këtë gjuhë.  

Më vonë, prej shkencëtarëve dhe autorëve që imitonin stilin e 
greqishtes së lashtë, krahas trajtës së saktë arvanit (Ἀρβανίτης) u krijua 
edhe trajta Ἀλβανός [alvanós], sigurisht nën ndikimin e trajtës së 
Kaukazit Ἀλβανός - Ἀλβανία [alvanós – alvanía]113. Trajta e re, siç e 
pamë edhe më lart, mbeti vetëm si librore, pa arritur aspak të mënjanojë 
trajtën më të lashtë, më të drejtë dhe më të përgjithshme Ἀρβανίτης 
(arvanit).  

Por emri etnik i krijuar në këtë mënyrë nuk u pranua prej popullit 
fqinj [shqiptar], që parapëlqeu në vend të tij trajtën më poetike shqiptar 
(Schkipëtar)114, formuar me anë të etimologjisë popullore.  

                                                 
110 Ἄννα Κομνηνή, po aty.  
111 Duke hulumtuar, falë këtij studimi, radhën e pasur të emrave vendorë (apo, 
ndryshe, etnikë) më –ιτης, krijuar nga kohët e lashta deri më sot, kemi vërejtur se që 
në kohërat e hershme mjaft prej tyre janë formuar prej shumësit asnjanës të emrave 
shumërrokësh dhe sidomos të atyre me theksin në rrokjen e tretë nga fundi. Po 
shënojmë këtu, për shembull, emrat vijues që hasen tek Stefan Bizantini: Ἄβδηρα -
ίτης, Ἄδανα –ίτης, Ἀλάβαστρα -ίτης, Ἅρβηλα -ίτης, Ἄργιλα -ίτης, Ἄργυρα -ίτης, 
Ἄσσηρα -ίτης, Αἴγιλα -ίτης, Ἄφθαλα -ίτης, Βέλβινα -ίτης, Βέμβινα -ίτης, Βήτλεμα -
ίτης, Γαυγάμηλα –ίτης, Δρύαινα -ίτης, Ζήγενα -ίτης, Θόανα -ίτης, Ἱεροσόλυμα -
ίτης, Ἰσμάηλα -ίτης, Κάρανα -ίτης, Κάρνανα -ίτης, Μώαβα -ίτης, Σάλωνα -ίτης, 
Σάνινα -ίτης, Σίσυρβα –ίτης, Στάγειρα –ίτης, Τίβυρα -ίτης, Τύανα –ίτης etj. Sipas 
tyre janë formuar edhe emrat më të rinj Βρέστενα –ίτης, Γκράβαρα –ίτης, Ζέρζοβα –
ίτης, Κρέστενα –ίτης, Μέγαρα –ίτης, Μέθενα –ίτης, Σχόρτσιανα –ίτης, Τρέστενα –
ίτης, Τρίκαλα –ίτης etj.  
112 Një shembull të ngjashëm formimi të emrit (etnik) të një race, prej një emri mirëfilli 
vendor kemi në rastin e emrit të Sulit. Shih Π. Α. Φουρίκη, Πόθεν τὸ ὄνομα Σούλι, 
Ἡμερολόγιο Μεγάλης Ἑλλάδος [P. A. Furiqis, Nga vjen emri i Sulit? tek Kalendari i 
Greqisë së Madhe], Athinë 1922, f. 404v.  
113 Në Kaukaz ka qenë prej së lashti i njohur mali Albanon, popull Alban, vendi 
Albania. Khs. më lart f. 24, shën. 4.  
114 Shih më lart f. 4, shën. 1.  
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 Një jehonë vetëm të emërtimit Arbëna (Ἄρβανα) [árvana] e 
gjejmë tek trajtat Arbëni apo Arbëri (të nyjëzuara Arbëni-a ose 
Arbëri-a), domethënë tek emri i vendit, përcaktuar jo qartë, banori i të 
cilit quhej ose quhet Arbën apo Arbër (të nyjëzuara Arbën-i ose Arbër-
i) dhe fliste ose flet arbënisht apo arbërisht (d.m.th. shqip), pra, sipas 
mënyrës së arbërve115.  

Por askush nuk mund të thotë ku banojnë apo ku banonin arbërit. 
Ndërsa për fiset Gegë, Toskë, Ljap, Mirdit, Malësor, Pulat dhe të sa 
e sa të tjerëve përcaktohen viset Gegëni, Toskëni, Ljapëni, Mirditi, 
Malësi, Pulati etj., për arbërit sillet vendi Arbëri, por pozicionin e tij 
askush nuk mund ta përcaktojë, sepse malet Arbëna dhe vendi Arbëni 
u harruan, zëvendësuar prej shekujsh nga trajtat Ἄρβανα - Ἀρβανίτης - 
Ἀρβανιτία (árvana – arvanítis – arvanitía), dhe këto me radhë, ka të 
ngjarë nga shekulli i pesëmbëdhjetë, me emërtimet shqiptar – Shqipëri 
(Schkipëtar – Schkipëria).  

Jehonën e tyre e ruajtën shqipfolësit e Greqisë, të cilët thonë se 
janë arvanitë dhe flasin arvanitika, por megjithatë thonë, të paktën më të 
moshuarit dhe ata që kanë mësuar gjuhën e vjetër, se flasin edhe 
arbërisht, d.m.th. me mënyrën e arbërve, natyrisht pa qenë as këta të 
ndërgjegjshëm se për cilët është fjala.  

Por përdorimi i termit arbërisht tek shqipfolësit ka rëndësi të 
madhe, sepse dëshmon fuqishëm që ky term ka qenë në përdorim 
përpara zbritjes së tyre në Greqi. Është, pra, me siguri më i vjetër se 
fillimi i shekullit të katërmbëdhjetë dhe jo më i ri se mesi i i shekullit të 
pesëmbëdhjetë, kohë në të cilën, sipas opinionit mbizotërues, filloi të 
shfaqet emri shqiptar (Schkipëtar).  

Prej përdorimit më të përgjithshëm të fjalës arbërisht dhe ruajtjes 
së saj tek shqipfolësit e Greqisë, mund të mendohet se emri i banorëve 
të Arbëna (Arbanonit), i arbërve, prej aftësisë së tyre në përdorimin e 
armëve, prej karakterit krenar dhe luftëtar të tyre, ndoshta edhe prej 
arsyesh të tjera të panjohura për ne, u përhap më gjerë ndër fiset që 
flisnin të njëjtën gjuhë, ashtu si fjala arvanit tek grekët u kthye, në mos 
në një emër etnik, të paktën në një emër vendor të shtrirë përtej krahinës së 
maleve arbane. Ndërsa më vonë, me përhapjen e emrit të ri etnik shqiptar 
(Schkipëtar), fjala Arbër filloi të tërhiqej dhe të harrohej prej atyre që 
flisnin arbërisht, ndërsa fjala Arvanit dhe Ἀρβανίτης u ruajt prej greko-
shqiptarëve të Epirit të Ri dhe të Vjetër, si dhe prej emërvënësve të 
parë, grekëve.  

 

                                                 
115 Nga Arbër u formuan Arbënesh -i, fem. Arbënesh –a, arbënuar –i –eja etj. sipas 
dialekteve.  
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Pas gjithë sa u thanë më lart dhe pas përcaktimit të vendit dhe të 
mënyrës me të cilën u krijua etnonimi Ἀρβανίτης, si dhe pas 
argumentimit se Ἀλβανός - Ἀλβανία  janë sajime të shkencëtarëve dhe 
të kronikanëve që imitojnë stilin e lashtë, rrjedh së këndejmi përfundimi 
se të kërkuarit e një populli me emrin e përgjithshëm Ἀλβανοί (Albanoi) 
gjatë periudhës bizantine, si dhe të varurit e teorisë për prurjen e 
qëllimshme apo ardhjen spontane të shqiptarëve në viset greke vetëm 
prej përmendjes ose jo të emrit të tyre, është një gabim themelor, pasi 
mund të çojë, sikundër ka çuar, në përfundime që historikisht dhe 
etnologjikisht qëndrojnë larg së vërtetës.  
 
Tetor 1930  

Përktheu nga origjinali:  
ARISTOTEL SPIRO 

 


