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  TThhee  ffiirrsstt  vvoolluummee  ooff  AAllbbaanniiaa  SSaaccrraa::  GGeeiissttlliicchhee  VViissiittaattiioonnssbbeerriicchhttee  aauuss  AAllbbaanniieenn,,  iiss  tthhee  

ggrraanndd  ssttaarrtt  ooff  aann  aammbbiittiioouuss  pprroojjeecctt  ttoo  ppuubblliisshh  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  hhiissttoorriiccaall  ddooccuummeennttss,,  

pprriimmaarriillyy  eecccclleessiiaassttiiccaall  rreeppoorrttss  aanndd  lleetttteerrss  sseenntt  bbaacckk  ttoo  tthhee  VVaattiiccaann,,  oonn  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  tthhee  

CCaatthhoolliicc  CChhuurrcchh  aanndd  tthhee  CCaatthhoolliicc  ccoommmmuunniittyy  iinn  AAllbbaanniiaa  iinn  tthhee  sseevveenntteeeenntthh  ttoo  nniinneetteeeenntthh  

cceennttuurriieess..  TThhiiss  ffiirrsstt  vvoolluummee,,  ddeeaalliinngg  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  wwiitthh  tthhee  DDiioocceessee  ooff  AAlleessssiioo  ((LLeezzhhaa)),,  

ccoonnttaaiinnss  ffiiffttyy--ssiixx  ddooccuummeennttss..  AA  ffuurrtthheerr  ffoouurr  vvoolluummeess  aarree  eennvviissaaggeedd..  

  MMuucchh  ooff  nnoorrtthheerrnn  aanndd  cceennttrraall  AAllbbaanniiaa  wwaass  iinn  tthhee  ffoolldd  ooff  tthhee  CCaatthhoolliicc  CChhuurrcchh  uunnttiill  tthhee  

OOttttoommaann  iinnvvaassiioonn  aanndd  ccoolloonniissaattiioonn  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  iinn  tthhee  ffiifftteeeenntthh  cceennttuurryy..  BByy  11443311,,  tthhee  TTuurrkkss  

hhaadd  iinnccoorrppoorraatteedd  aallll  ooff  ssoouutthheerrnn  AAllbbaanniiaa  iinnttoo  tthhee  OOttttoommaann  EEmmppiirree  aanndd  sseett  uupp  aa  ssaannddjjaakk  

aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  bbuutt  tthhee  mmoouunnttaaiinnoouuss  nnoorrtthh  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  iinniittiiaallllyy  rreemmaaiinneedd  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  

ooff  iiss  aauuttoonnoommoouuss  ttrriibbaall  lleeaaddeerrss,,  tthhoouugghh  nnooww  uunnddeerr  tthhee  ssuuzzeerraaiinn  ppoowweerr  ooff  tthhee  ssuullttaann..  IItt  iiss  

kknnoowwnn  tthhaatt  bbyy  11557777  nnoorrtthheerrnn  aanndd  cceennttrraall  AAllbbaanniiaa  wweerree  ssttiillll  llaarrggeellyy  CCaatthhoolliicc,,  bbuutt  bbyy  tthhee  eeaarrllyy  

ddeeccaaddeess  ooff  tthhee  sseevveenntteeeenntthh  cceennttuurryy,,  aann  eessttiimmaatteedd  tthhiirrttyy  ttoo  ffiiffttyy  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  hhaadd  

““ttuurrnneedd  TTuurrkk,,””  ii..ee..  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  IIssllaamm..  BByy  tthhee  cclloossee  ooff  tthhaatt  cceennttuurryy,,  MMuusslliimmss  oouuttnnuummbbeerreedd  

CChhrriissttiiaannss  aallmmoosstt  eevveerryywwhheerree  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhee  CCaatthhoolliicc  CChhuurrcchh  iinn  AAllbbaanniiaa  wwaass  tthhuuss  iinn  aa  

ppeerriioodd  ooff  pprrooffoouunndd  ddeeccaayy  iinn  sseevveenntteeeenntthh--cceennttuurryy  AAllbbaanniiaa..  IInn  11662222,,  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  ssuuppppoorrttiinngg  

CCaatthhoolliicc  CChhrriissttiiaannss  ““iinn  ppaarrttiibbuuss  iinnffiiddeelliiuumm,,””  ii..ee..  iinn  rreeggiioonnss  nnoott  uunnddeerr  tthhee  sswwaayy  ooff  tthhee  CChhuurrcchh,,  

iinn  AAllbbaanniiaa  aanndd  eellsseewwhheerree,,  tthhee  VVaattiiccaann  ffoouunnddeedd  tthhee  HHoollyy  CCoonnggrreeggaattiioonn  ““DDee  PPrrooppaaggaannddaa  FFiiddee..””  

IInn  oorrddeerr  ttoo  ggaaiinn  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  lloott  ooff  tthhee  ffaaiitthhffuull  iinn  OOttttoommaann--ooccccuuppiieedd  AAllbbaanniiaa,,  tthhee  

CCoonnggrreeggaattiioonn  iinnssiisstteedd  tthhaatt  CChhuurrcchh  ooffffiicciiaallss  iinn  AAllbbaanniiaa  rreeppoorrtt  rreegguullaarrllyy  oonn  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthheeiirr  

ddiioocceesseess..  TThheessee  nnuummeerroouuss  rreeppoorrttss  aarree  pprreesseerrvveedd  iinn  tthhee  HHiissttoorriiccaall  AArrcchhiivveess  ooff  tthhee  PPrrooppaaggaannddaa  

FFiiddee  ((AArrcchhiivviioo  SSttoorriiccoo  ddeellllaa  SS..  CCoonnggrreeggaazziioonnee  ‘‘ddee  PPrrooppaaggaannddaa  FFiiddee’’))  iinn  RRoommee,,  aanndd  vveerryy  ffeeww  

ooff  tthheemm  hhaavvee  bbeeeenn  ppuubblliisshheedd  uupp  ttoo  nnooww..  

  MMuunniicchh  hhiissttoorriiaann  PPeetteerr  BBaarrttll  ((bb..  11993388))  iiss  wweellll--kknnoowwnn  ffoorr  hhiiss  iinntteerreesstt  iinn  ssiixxtteeeenntthh  ttoo  

nniinneetteeeenntthh--cceennttuurryy  AAllbbaanniiaa..  HHee  iiss  tthhee  aauutthhoorr  ooff  aa  ssoolliidd  aanndd  rreelliiaabbllee  oovveerrvviieeww  ooff  AAllbbaanniiaann  

hhiissttoorryy  ffrroomm  tthhee  MMiiddddllee  AAggeess  ttoo  tthhee  pprreesseenntt,,  AAllbbaanniieenn::  vvoomm  MMiitttteellaalltteerr  bbiiss  zzuurr  GGeeggeennwwaarrtt  

((RReeggeennssbbuurrgg  11999955)),,  aass  wweellll  aass  ooff  DDiiee  aallbbaanniisscchheenn  MMuusslliimmee  zzuurr  ZZeeiitt  ddeess  nnaattiioonnaalleenn  

UUnnaabbhhäännggiiggkkeeiittssbbeewweegguunngg,,  11887788--11991122  ((WWiieessbbaaddeenn  11996688))  aanndd  tthhee  ttwwoo--vvoolluummee  QQuueelllleenn  uunndd  

MMaatteerriiaalliieenn  zzuurr  aallbbaanniisscchheenn  GGeesscchhiicchhttee  iimm  1177..  uunndd  1188..  JJaahhrrhhuunnddeerrtt  ((WWiieessbbaaddeenn  11997755,,  

MMuunniicchh  11997799))..  

  IInn  rreettiirreemmeenntt  bbuutt  cceerrttaaiinnllyy  nnoott  iinnaaccttiivvee,,  BBaarrttll  hhaass  nnooww  ttaakkeenn  iitt  uuppoonn  hhiimmsseellff  ttoo  ppuubblliisshh  

aallll  tthhee  mmaajjoorr  eecccclleessiiaassttiiccaall  rreeppoorrttss  ooff  tthhee  ppeerriioodd,,  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  CCaatthhoolliicc  ddiioocceesseess  ooff  AAlleessssiioo  

((LLeezzhhaa)),,  DDuurraazzzzoo  ((DDuurrrrëëss)),,  SSaappppaa--SSaarrddaa  ((SSaappaa--SShhuurrddhhaahh)),,  SSccuuttaarrii  ((SShhkkooddrraa))  aanndd  PPuullaattii  

((PPuulltt))..  TThhee  ffiirrsstt  vvoolluummee  iinn  tthhiiss  sseerriieess,,  aass  nnootteedd  aabboovvee,,  iiss  ddeevvootteedd  ttoo  tthhee  DDiioocceessee  ooff  AAlleessssiioo,,  

tthhee  rreeggiioonn  aarroouunndd  pprreesseenntt--ddaayy  LLeezzhhaa  bbeettwweeeenn  TTiirraannaa  aanndd  SShhkkooddrraa,,  wwhheerree  aa  CCaatthhoolliicc  

ccoommmmuunniittyy  iiss  ssttiillll  ttoo  bbee  ffoouunndd  ttooddaayy..  

  TThhee  vvoolluummee  bbeeggiinnss  wwiitthh  aa  sshhoorrtt  pprreeffaaccee  ((pp..  99--1111))  iinn  wwhhiicchh  tthhee  aauutthhoorr  eexxppllaaiinnss  tthhee  

ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  eecccclleessiiaassttiiccaall  rreeppoorrttss  ffoorr  AAllbbaanniiaann  hhiissttoorryy..  TThhee  ffiirrsstt  mmaajjoorr  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  

bbooookk  tthheenn  ooffffeerrss  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  DDiioocceessee  ooff  AAlleessssiioo  iinn  tthhee  OOttttoommaann  ppeerriioodd  ((pp..  1133--6666))..  

TThhiiss  iinncclluuddeess  aa  sshhoorrtt  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  tthhee  ppoolliittiiccaall  hhiissttoorryy  ooff  AAlleessssiioo;;  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  ddiioocceessee  

aanndd  iittss  ccoommpplliiccaatteedd  hhiieerraarrcchhiiccaall  rreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  AArrcchhbbiisshhoopprriicc  ooff  BBaarr  ((AAnnttiivvaarrii))  aanndd  tthhee  

AArrcchhbbiisshhoopprriicc  ooff  DDuurrrrëëss,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  aa  lliisstt  ooff  bbiisshhooppss;;  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  sspprreeaadd  ooff  tthhee  

ddiioocceessee  wwiitthh  iittss  oofftteenn  cchhaannggiinngg  bboorrddeerrss;;  tthhee  vvaarriioouuss  ppllaacceess  ooff  rreessiiddeennccee  ooff  tthhee  bbiisshhooppss  oovveerr  

ttiimmee;;  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  sscchhoooollss;;  ddeettaaiillss  oonn  aanndd  lliissttss  ooff  ppaarriisshheess;;  rreeccoorrddss  aabboouutt  cchhuurrcchheess,,  

ppaarriisshheess  aanndd  ootthheerr  eecccclleessiiaassttiiccaall  bbuuiillddiinnggss;;  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  ppaarriisshh  pprriieessttss;;  tthhee  OOrrddeerrss  ooff  



tthhee  CChhuurrcchh  pprreesseenntt  iinn  tthhee  rreeggiioonn,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  tthhee  FFrraanncciissccaannss;;  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  AAbbbbeeyy  ooff  

MMiirrddiittaa  aatt  OOrroosshh  tthhaatt  ffrroomm  11888888  eennjjooyyeedd  aa  ssppeecciiaall  ssttaattuuss  aass  aann  aabbbbaattiiaa  nnuulllliiuuss;;  tthhee  ggrraadduuaall  

ccoonnvveerrssiioonn  ooff  mmuucchh  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ttoo  IIssllaamm  aanndd  tthhee  pphheennoommeennoonn  ooff  CCrryyppttoo--CChhrriissttiiaanniittyy;;  

aanndd  ccoommppllaaiinnttss  aabboouutt  tthhee  llaaxx  ccuussttoommss  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ((wwiiddeesspprreeaadd  tthhiieevveerryy,,  iirrrreegguullaarr  

mmaarriittaall  rreellaattiioonnss,,  aanndd  eexxcceessssiivvee  ffeeaassttiinngg))..  TThhiiss  sseeccttiioonn  ccoonncclluuddeess  wwiitthh  aann  oovveerrvviieeww  ooff  

ppoolliittiiccaall  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  tthhee  ddiioocceessee  aanndd  rreeggiioonn  ooff  AAlleessssiioo..    

  BBaarrttll  aaddmmiittss  tthhaatt  lliittttllee  ppoolliittiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ttoo  bbee  hhaadd  ffrroomm  tthhee  rreeppoorrttss  bbeeccaauussee  tthhee  

cchhuurrcchh  ooffffiicciiaallss  wweerree  iinntteerreesstteedd  mmoorree  iinn  eecccclleessiiaassttiiccaall  tthhaann  iinn  sseeccuullaarr  aaffffaaiirrss..  TThhiiss  ppaarrtt  iiss  

ffoolllloowweedd  bbyy  aa  bbiibblliiooggrraapphhyy  ((pp..  6677--6688)),,  aa  lliisstt  ooff  wweeiigghhttss  aanndd  mmeeaassuurreemmeennttss  ((pp..  6699--7700)),,  aanndd  aa  

ccoonnccoorrddaannccee  ooff  ppllaacceennaammeess  ((pp..  7711--7799))..    

  TThhee  sseeccoonndd  mmaajjoorr  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  bbooookk  ((pp..  8811--445500))  pprroovviiddeess  tthhee  eecccclleessiiaassttiiccaall  rreeppoorrttss  

tthheemmsseellvveess..  TThhee  ffiiffttyy--ssiixx  tteexxttss  ddaattiinngg  ffrroomm  11669922  ttoo  11991122  aarree  ggiivveenn  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall  IIttaalliiaann..  OOnnee  

tteexxtt,,  tthhee  mméémmooiirree  ooff  FFrreenncchh  CCoonnssuull  WWiieett,,  iiss  iinn  FFrreenncchh  aanndd  iiss  aann  eexxcceeppttiioonn  nnoott  oonnllyy  bbeeccaauussee  ooff  

tthhee  llaanngguuaaggee  bbuutt  bbeeccaauussee  iitt  pprroovviiddeess  aa  ““sseeccuullaarr””,,  ii..ee..  nnoonn--eecccclleessiiaassttiiccaall  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  

DDiioocceessee  ooff  AAlleessssiioo..  EEaacchh  tteexxtt  iiss  pprreecceeddeedd  bbyy  aa  sshhoorrtt  eexxppllaannaattiioonn  ooff  iittss  ccoonntteennttss  aanndd  

ssiiggnniiffiiccaannccee..  CCoonncclluuddiinngg  tthhee  vvoolluummee  iiss  aa  uusseeffuull  iinnddeexx  ooff  ppeerrssoonnaall  aanndd  ppllaaccee  nnaammeess  

((pp..  445511--446699)),,  tthhoouugghh  tthheerree  aarree  aa  ffeeww  mmiissttaakkeess  iinn  tthhee  ppaaggee  nnuummbbeerrss  ggiivveenn..  

  MMoosstt  ooff  tthhee  eecccclleessiiaassttiiccaall  rreeppoorrttss  pprreesseenntteedd  iinn  tthhiiss  vvoolluummee  ffoollllooww  aa  ssttaannddaarrdd  mmooddeell..  

TThheeyy  uussuuaallllyy  bbeeggiinn,,  aass  BBaarrttll  nnootteess,,  wwiitthh  ggeeooggrraapphhiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  tthhee  bboorrddeerrss  ooff  tthhee  

ddiioocceessee,,  oofftteenn  wwiitthh  eelleemmeennttss  ooff  hhiissttoorryy..  TThheeyy  tthheenn  rreeccoouunntt  tthhee  eecccclleessiiaassttiiccaall  vviissiitt  aass  iitt  

aaddvvaanncceess  ffrroomm  sseettttlleemmeenntt  ttoo  sseettttlleemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  ddiissttaanncceess  aanndd  rrooaadd  ccoonnddiittiioonnss..  EEaacchh  ppaarriisshh  

iiss  ddeessccrriibbeedd  iinn  ddeettaaiill,,  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  llooccaall  cchhuurrcchh  aanndd  tthhee  

iimmpprreessssiioonn  mmaaddee  bbyy  tthhee  llooccaall  pprriieesstt,,  oonn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  CCaatthhoolliiccss  aanndd  oonn  tthhoossee  

eexxccoommmmuunniiccaatteedd  oorr  wwhhoo  hhaavvee  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  IIssllaamm..  TThheenn  ccoommee  lliissttss  ooff  aabbuusseess,,  ssuucchh  aass  ccrriimmeess  

aanndd  iinnffrriinnggeemmeennttss  ooff  cchhuurrcchh  mmaarrrriiaaggeess,,  aanndd  ffiinnaallllyy  aa  ccaallccuullaattiioonn  ooff  tthhee  ppaarriisshh’’ss  ffiinnaanncciiaall  aanndd  

ootthheerr  nneeeeddss..    

  TThhee  vvaalluuee  ooff  tthheessee  eecccclleessiiaassttiiccaall  rreeppoorrttss,,  sseeeenn  ffrroomm  aa  mmooddeerrnn  ppeerrssppeeccttiivvee,,  lliieess  nnoott  ssoo  

mmuucchh  iinn  aannyy  hhiissttoorriiccaall  ddeepptthh,,  bbuutt  iinn  tthhee  mmaassss  ooff  ddeettaaiillss  tthheeyy  pprroovviiddee..  EEaacchh  vviissiittoorr,,  aammoonngg  

wwhhoomm  aarree  ffiigguurreess  ssuucchh  aass  BBeenneeddeettttoo  OOrrssiinnii,,  SStteeffaannoo  GGaassppaarrii,,  GGiioorrggiiooVVllaaddaaggnnii,,  NNiiccoollòò  

VVllaaddaaggnnii,,  VViinncceennzzoo  ZZmmaaiieevviicchh  ((ppuubblliisshheedd  bbyy  BBaarrttll  iinn  ffuullll  iinn  11997755//11997799)),,  AAnnttoonniioo  CCrriieesseessii,,  

PPaaoolloo  DDuuooddaa  ((PPaall  DDooddaa)),,  MMiicchheellee  CCrriieesseessii,,  NNiiccoollòò  MMaallccii,,  GGiioovvaannnnii  TTooppiicchh  ((11779900--11885533)),,  

PPaaoolloo  DDooddmmaasssseeii,,  MM..  WWiieett,,  FFrraanncceessccoo  MMaallcczzyy  sskkii  ((11882299--11990088)),,  PPrriimmoo  DDoocchhii  ((PPrreennkk  DDooççii,,  

11884466--11991177))  aanndd  LLuuiiggii  BBuummççii  ((11887722--11994455)),,  aaddddss  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ttoo  oouurr  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  rreeggiioonn..    

  AAnnyyoonnee  llooookkiinngg  ffoorr  ssppeecciiffiicc  ddeettaaiillss  ooff  CCaatthhoolliicc  AAllbbaanniiaa  oovveerr  tthhee  cceennttuurriieess,,  bbee  tthheeyy  

eecccclleessiiaassttiiccaall  oorr  ttooppooggrraapphhiiccaall,,  wwiillll  ddeelliigghhtt  iinn  tthhiiss  bbooookk,,  aassssuummiinngg  ooff  ccoouurrssee  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  

rreeaadd  sseevveenntteeeenntthh  aanndd  eeiigghhtteeeenntthh--cceennttuurryy  IIttaalliiaann..  AA  ttrraannssllaattiioonn  ooff  tthhee  tteexxttss  wwoouulldd  hhaavvee  mmaaddee  

tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  bbooookk  mmoorree  aacccceessssiibbllee..  

  IIff  aannyy  ccrriittiicciissmm  wweerree  ttoo  bbee  mmaaddee  ooff  tthhiiss  ootthheerrwwiissee  eexxcceelllleenntt  vvoolluummee,,  iitt  wwoouulldd  oonnllyy  bbee  

ooff  aa  ssttrruuccttuurraall  nnaattuurree,,  tthhaatt  tthhee  bbiibblliiooggrraapphhyy,,  lliisstt  ooff  wweeiigghhttss  aanndd  mmeeaassuurreemmeennttss,,  aanndd  

ccoonnccoorrddaannccee  aarree  ttoo  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  mmiiddddllee  ooff  tthhee  bbooookk  iinnsstteeaadd  ooff  aatt  tthhee  eenndd  wwhheerree  oonnee  wwoouulldd  

nnoorrmmaallllyy  llooookk  ffoorr  tthheemm..  

  

  

RRoobbeerrtt  EEllssiiee  

TThhee  HHaagguuee,,  JJaannuuaarryy  22000088  
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