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EMANUIL KRIARAS1  
Selanik 

PETROS FURIQIS  
(1878-1936) 

 
E quaj rastësi fatlume faktin që bashkëpunëtori im i vjetër në 
Fjalor z. Dhori Qiriazi më kërkoi një shënim biografik për të pa-
harruarin Petros Furiqis, me dëshirën për ta botuar në revistën 
Albanohellenica. Kësisoj më dha shkas të shkruaj edhe një herë 
tjetër për jetën e shkencëtarit të ndritur, mikut dhe udhërrëfyesit 
tim, me të cilin u njoha dhe u lidha vetëm për pak vite. Kujtimit të 
tij i detyrohem me ndjenja mirënjohjeje dhe miqësie. 
 

etro Furiqin e njoha në fund të vitit 1930, kur, pasi kisha marrë dipl 
omën e Fakultetit Filozofik të Athinës dhe kisha kryer një kurs të 
shkurtër pasuniversitar për leksikografi në Mynih të Gjermanisë, 

filloja punë në Arkivin e Mesjetës të Akademisë së Athinës, i cili sapo ishte 
themeluar. Ai punonte asokohe në Arkivin e Folklorit të Akademisë. 
Shumë shpejt u lidha ngushtë me të. Më duhet të pranoj se njohja me të - 
pra, me një shkencëtar me përvojë tashmë të pasur - ishte për mua 
mbështetje në hapat e mia të para shkencore. Madje, fakti që Arkivi i Mes-
jetës ku unë punoja ndodhej në katin e nëndheshëm të ndërtesës së 
Akademisë së Athinës, aty ku qe vendosur edhe Arkivi i Folklorit, e le-
htësonte kontaktin tonë intelektual. Më kujtohet gjithashtu bashkëpunimi 
ynë harmonik, kur më pas e ndihmova për disa kohë në detyrën e sekretarit 
të përgjithshëm të Shoqatës Shkencore të Athinës. Për fat të keq, kontakti 
ynë intelektual dhe familjar u ndërpre me vdekjen relativisht të parakoh-
shme të tij më 1936. Sigurisht që u ndodha në varrim të tij, kur u preh në 
dhé të Salaminës, të ishullit me të cilin lidhej familjarisht. Prandaj dhe nuk 
është për t’u çuditur pse shkrova nekrologjinë e të ndjerit në revistën 
Byzantion të Brukselit, vëll. 12, 1937, f. 724-27, kur ma kërkoi i paharruari 
drejtor i saj Henri Grégoire. Një nekrologji më të hollësishme të Furiqit 
botoi asokohe miku i tij i ngushtë, i ndjeri Joanis Foqitis, pedagog i gjuhës 
frënge (revista «Αθηνά», vëll. 46, 1935, 278-85, qarkulloi më 18.12.1936). 

Furiqi u lind më 1878 dhe vdiq më 4 prill 1936. Siç tregon ai vetë në 
një shënim autobiografik (1894), u rrit në një familje të varfër. Gjatë 
viteve të fëminisë pësoi një aksident, që ia dëmtoi fytyrën. Në vitin 1895, 
pasi kreu arsimin e përgjithshëm në Pire, ndoqi leksione për filologji në 
universitetin e Athinës. Qysh prej vitit 1897 tregoi interes për traditat e 
vendlindjes së tij Salaminës dhe, siç pohon ai vetë, pati tutor të çmuar 
profesorin e tij, gjuhëtarin e shquar Gjeorgjios N. Haxhidhaqis (1848-

                                                 
1 Profesor i Universitetit të Selanikut, lindur në Pire më 1906, bizantinolog dhe 
neohelenist i shquar, hartues i Fjalorit të letërsisë popullore greke mesjetare 
(Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας), vepër që fïlloi 
të botohet më 1969 dhe prej së cilës kanë qarkulluar deri më sot 14 vëllime. 



EMANUIL KRIARAS  

 

 116 

1944). E tërhoqën në veçanti historia dhe arkeologjia dhe në qershor 1904 u 
diplomua dhe u caktua mësues i greqishtes në Salaminë. Aty kontribuon 
për ngritjen e një «salle leximi», një shkolle nate dhe një palestre. Në vitin 
1906 transferohet për arsye politike «larg qendrës shkencore», jep 
dorëheqjen dhe punon më sistematikisht për hartimin e përmbledhjeve me 
lëndë gjuhësore dhe folklorike. Në vitin 1914 punësohet me kontratë si 
hartues i «Fjalorit Historik të gjuhës greke» («Ιστορικού Λεξικού της 
ελληνικής γλώσσης»), më 1917 bëhet punonjës efektiv. Këtë vend e mban 
deri më 1929. Në atë kohë synon të bëhet senator. Pak më vonë caktohet 
klasifikues i Arkivit të Folklorit të Akademisë së Athinës. Në vitin 1932 
bëhet drejtor i Arkivit të Folklorit dhe punon për organizimin më të mirë të 
tij.  

Botimet e Furiqit kanë lidhje me arkeologjinë, folklorin, gjuhësinë 
dhe historinë. Një listë e tyre botohet nga Joanis Foqitis në shkrimin e tij 
për Furiqin, që e përmenda më lart. Përfshihen rreth tridhjetë studime. Fo-
qitisi regjistron edhe punime me karakter popullarizues të Furiqit, që bëjnë 
pjesë në ato çka mbetën prej tij. Por përveç punimeve me karakter popu-
llarizues ai la për përpunim të mëtejshëm një lëndë të pasur që lidhet me 
Salaminën, material tjetër përkitazi me fjalor greqisht-shqip dhe shqip-
greqisht, me gramatikë të gjuhës shqipe dhe me çështje të ndryshme gju-
hësore dhe folklorike. 

Furiqi ka qenë sekretar i Shoqatës Shkencore (1920-1927), këshilltar 
dhe arkëtar i saj prej vitit 1930, si dhe anëtar shoqatash të tjera. Vdiq pas 
një sëmundjeje të rëndë e drobitëse. Nënkryetari i Shoqatës Shkencore 
Konstandinos Amandos, në një seance të saj (6.5.1936), e cilësoi vdekjen e 
Furiqit «goditje të rëndë edhe për Shoqatën». Veçon punimet e tij për 
dialektin e Megarës, studimet e tij grekoshqiptare. Thekson se ishte «i pari 
që shpjegoi drejt emrin Alvanós». Më poshtë Amandosi e quan me të drejtë 
Furiqin mik të çmuar dhe kryefamiljar shembullor. 
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është një ndër titujt kryesorë të literaturës përkatëse. Megjithëse si zë bibliografik kaq qenë 
shumë i njohur që më 1930, kur u kumtua në Kongresin III Ndërkombëtar të Studimeve 
Bizantine në Athinë (u botua në rev. Αθηνά, vëll. 43, 1931:3-37), për shumicën e lexuesve 
shqiptarë përbënte deri më sot një tekst pothuajse të panjohur. Koha që ka ndërmjetësuar nga 
kumtimi i këtij studimi është mjaft e gjatë, por ai ka vlerën e atyre punimeve që mbeten klasike. 
Kjo ishte dhe arsyeja që iu futëm punës për ta përkthyer në gjuhën shqipe. 

Citimet që merren nga burime të lashta ose bizantine, meqenëse destinohen kryesisht për 
një lexues të zgjedhur, por edhe për arsye saktësie, gjykuam që t'i lëmë ashtu siç janë në 
origjinal. Do të dëshiroja të falenderoja me këtë rast profesorin e nderuar të gjuhës greke, z. 
Emanuil Kriaras, që pati mirësinë t'i dërgonte revistës Albanohellenica artikullin e vet për Petro 
A. Furiqin, i cili përbën njëkohësisht një parathënie për studimin e sipërpërmendur dhe që 
botohet vijimisht i përkthyer në shqip. Do të dëshiroja gjithashtu të falenderoja edhe z. Dhori Q. 
Qiriazi, doktor në gjuhësi i Universitetit të Selanikut, i cili mori përsipër redaktimin e tekstit dhe 
bëri vërejtje të vlefshme. 

A. Spiro


