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Ka lindur në Kastro (Provinca e  Leçes) më 5 gusht 1905, Antonio Lazari është diplomuar në 

Fizikë në Piza, 29 tetor 1929 dhe është regjistruar menjëherë fill pas kësaj ,për laurim në Shkenca 

të Natyrës, gjatë kësaj periudhe ka marrë pjesë në një fushatë rilevimesh e studimi gjeologjik - për 

qëllime të mësimdhënies mbi Dolomitet, i udhëhequr nga prof. Silvio Vardabaso (1891-1966), prof. 

Gjeologjie dhe dijetar. 

Në fazën e parë të aktivitetit të tij, në Prealpi Trivenete. më 23 korrik 1938 u diplomua , për 

Shkenca të Natyrës, në Napoli ai mori vlerësimet 110/110  për  tezën me titull "Vëzhgime 

gjeologjike dhe paleontologjike të  "çizmes" jugut të Italisë." Disa ditë para diplomimit, Xhuzepe 

De Lorenco (profesori me të cilin ai e kishte bërë laurimin) kishte marrë një kërkesë për një për 

zgjedhjen e  një gjeologu i cili duhej  në dispozicion të menjëherëshem  tek Kompania Italiane e 

naftës në Shqipëri (AIPA), dhe ja propozoi kërkesën Antonio Lazzarit, i cili e pranoi me entuziazëm. 

Këtu kishte punuar Xhovani Ineichen, qysh nga viti 1926, kreu i Drejtorisë së minierave shqiptare. 

Babai im fliste në lidhje me të nganjëherë, dhe unë mendoj se ai është një emër subjekt për të 

studiuar, por unë nuk e mbaj mënd saktë dhe as jam në gjëndje për të mbledhur më shumë 

informacion mbi Ineichen. Unë di vetëm se në qershor 1937 ai mori pjesë në Paris në "Kongresin e 

dyte Botëror të Naftës."  

Nga 5 tetori 1938, e më pas u punësua nga AIPA  si një gjeolog në kërkimin e nxjerrjen e 

naftës ne Devoll kantjeri në të cilin ai punoi deri më  1 nëntor 1940 i përkushtuar  kryesisht në 

praktikën e fushes se gjeologjisë, , në dritën e zhvillimeve të kesaj kompanie u zhvilluan disa pasoja 

për shkak të  bashkimit të Shqipërisë, me Italinë. 

 Duke filluar nga prill 1939 zgjerohet  aktiviteti i AIPA  në fushën e Patosit (Qarku Fier), ku 

më pas pati një rritje e konsiderueshme e punës dhe të prodhimit. Në lidhje zgjerimin  

shfrytëzimin e të gjitha burimeve të zonës, ai kreu një studim të detajuar me karakter aplikativ 

edhe për rritjen e marrjes së naftës nga  rërat bituminoze për këtë kishte projektuar posaçërisht 

një metodë origjinale të trajtimit të rërave bituminoze 
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1 - Fotografi e grupit në Devoll. Antonio Lazzari është i pari majtas (ëhtë  më pak se 40 vjeç).  
personi  në qëndër, me një kapelë gri, është Stanislav Zuber. I dyti nga e djathta: inxh. Andrea 
Taraskoni. 

 

2. Në qëndër, Zuber. Antonio Lazari i treti djathtas. Andrea Tarasconi, i pari djathtas. 
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3.  Antonio Lazari i dyti majtas. Zuber me kapele dhe bastun, majtas tij  inxh. Taraskoni, Drejtori i 

AIPA 

Nga 1 nëntor i vitit 1940 u ngarkua me detyren e Shefit të Shërbimit Gjeologjik të AIPA në 

Shqipëri, duke punuar pastaj për kordinimin e të gjithë aktivitetit kantieral  (për të cilën ai kishte të 

punësuar 4 ose 6 gjeologë të rinj ), por edhe duke bërë njkohësisht edhe  studimin e zonave me 

interes në eksplorimin e naftës. Ky pozicion është mbajtur deri më shtator 1943 kohë në të cilën , 

nga ngjarjet e njohura të luftës, Italianët e pushuan gjithë aktivitetin. 

 

4.  Antonio Lazari në kantierin e Devolit Kuçovë 
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5.  Antonio Lazari i pari majtas Zuber, i dyti djathtas  Nuk dihet vëndi  (Tirana?). 

Nga ana tjetër, pas përfundimit të konfliktit me Greqinë (pranverë1941) Antonio Lazari 

kishte bërë një numër të madh të udhëtimeve studimore dhe zbulimit në zona të ndryshme të 

Greqisë, e sidomos në luginën e Smolieteas dhe ishullin e Zante.  

Në të parën e këtyre zonave (Dragopsà) kishte ndjekur në mënyrë të veçantë një studim 

kërkimor që çoi në gjetjet e rëndësishme për migrimin e naftës në ranorët Mesozoike që shkojnë 

në mezo-iocenike. Këto studime, së bashku me ato të bëra në kurthet Zante, ku   migrojnë naftrat 

nga Mesozoiku, Lazari arriti në bindjen për rëndësinë e madhe të këtyre zonave për eksplorimiin 

për hidrokarburet, kështu ai ka  qënë i pari në Itali për të vendosur mbi këtë problem menjëherë 

pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, për shkak të përvojës në kërkimin e naftës të Antonio 

Lazari në ato vite  (Në Shqipëri dhe më pas në Greqi ishte mjeshtri  i njohjes së fenomeneve 

geologike në shkallë rajonale dhe interpretimit të tyre në veçanti për  kërkimin e zbulimin e 

hidrokarbureve në Piero De Castro vijoi të ndjekë këtë fushë. Ai mori njohuri  atëherë për zona që 

nuk kishin shënime ose kishin pak në zonën e  Apenineve jugore si dhe në një zonë më të madhe  

orientale Shqiptare që mund të ishin me  interes  në zonën mes moshës së Karbonifereve dhe 

Kuaternarit, në veçanti, në zona mjaft të përhapura në flishet shqiptare  dhe ato greko epirote  
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6- Nga e majta  Antonio Lazari, Stanislav Zuber i treti, i katërti  Andrea Taraskoni në 

shkallët e Kishës Ortodokse në Berat 

.  

7-Foto nga kantieri i Kuçoves (Devoll) 
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8-Kartolinë e Beratit e vitit 1940 

 

9. Berat: I dyti majtas l’inxh. Marco Trisolio, i treti  Andrea Tarasconi 
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Njohuritë e tij u mundësuan  të zgjeroheshin, në mënyrë indirekte, përmes një  përvoje të 

madhe nga kolegët e tij,  psh. nga gjeologu Stanislaw Zuber i cilii ishte mik i dashur dhe mysafir i 

shpeshtëi tij: 

Mbaj mënd prej tij, admirimin dhe, aftësinë për të vizatuar  shpejt dhe me saktësi pamjen  

dhe interpretimin  gjeologjik ndërsa ecte në terren "(nga vëllimi i autorëve të shumtë,. "Antonio 

Lazzari dhe Toka Nënë", Napoli, 2005). Zuber ishte një gjeolog i madh Polak, i cili u vra nga 

shqiptarët në vitin 1947, ka lindur në vitin 1883  

Ndër shkrimet e tij mund të veçohen   

1 Shënime mbi evoluimin tektonik dhe gjeologjik të depozitave metalmbajtëse shqiptare, 

Romë, ITALGRAF vitin 1940  

2 Organizimi dhe kryerja e ekspeditave gjeologjike në Shqipëri. Përvojat e hulumtimit 

anketa AIPA 1926-1941, Romë, ITALGRAF, 1942 

Në Kucovë  , pas rënies së regjimit komunist, dhe në kohët e fundit  ishte ngritur një bust 

në kujtim të Zuber, duke njohur vlerën e punës së tij. 

 

10- Busti i Stanislav Zuber ne Kuçove 
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11- Foto në urë S.Zuber në mes dhe A.Lazari majtas 

 

12- Familje në Urën Vajgurore 1943 – 1944  
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Përveç kësaj, gjatë qëndrimit të tij të panderprerë  në Shqipëri Antonio Lazarit i është 

dashur të merresh  me shumë probleme të gjeologjisë së aplikuar në lidhje me AIPA në zona të 

ndryshme (kërkime për ujërat nëntokësore për furnizimin me ujë të kantiereve të ndërtimit, 

krijimin e strukturave të tilla si e një ure për zonën e  Patosit,depozita (Gropat e dheut ) nga 

10.000 T në Devoll)  çdo gjë është shkruar në librat e tij fushorë 

 

13- Një çfaqje e komunitetit italian në Urën Vajgurore (Anna De Sio, gruaja e Antonio 

Lazzari) 

Në vijim ndodhi, pushtimi anglo-amerikan i  Italisë (10 korrik l943), i cili pasoi 

armëpushimin (kapitullimin) (8 shtator 1943) dhe shpalljen e luftës  Gjermanisë (13 tetor 1943) kjo 

bëri të ndjehen pasojat e tyre , abuzimet dhe dhuna e shqiptarëve u rëndua gjithnjë e më shumë, 

duke arritur kulmin në Devoll, ata vranë drejtorin e vëndburimit (inxhinier Tarasconin.) dhe 

italianë të tjerë. Për fat të mirë, stafi AIPA u detyrua nga gjermanët që të linte me  nxitim 

Shqipërinë dhe të kthehej me hekurudhë në Itali. Karvani, i përbërë kryesisht nga karro me  

kafshë,i udhëhequr dhe i shoqëruar nga gjermanët, u zhvendos më 4 qershor 1944, dhe, duke 

kaluar nga Jugosllavia, arriti në Itali në Podenciano (Piacenza) më 14 qershor, pas 10 . 

 Para se të largohej me nxitim Antonio Lazari solli me vete një zarf me hirin vullkanik të 

mbledhur në Devoll, kur, në natën në mes të 23 dhe 24 marsit të vitit  1943, (gjë që ai e kishte 

mësuar me siguri me anë të radios) , ishte shpërthimi i fundit i rëndësishëm i Vesuvit! Zarfi është 
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dërguar në Institutin Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjise  (në Napoli) dhe u hap për më  

shumë se 60 vjet më vonë nga prof. Ludovico Brancaccio. 

 

14- Zarfi me hirin vullkanik të Vezuvit të mbledhur në Kuçovë ,hapja e zarfit të Lazarit 

ngaProf. L.Brenakaçio 2010 

 

15- Tesera AIPA me autorizim ushtarak, datë 1943/06/22 (lexon "Borgo Çano", e cila 

korrespondon me emrin shqiptar Kuçovë (Vajguros)), dhe Certifikata e 1947/06/04 (Ministria 

Italiane e Punëve të Jashtme), në lidhje me kthimin nga Shqipëria si refugjatë dhe konfiskimin e 

menjëhershëm të pasurisë personale dhe kursimeve. 
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Për të kujtuar atë që ka mbetur nga aktiviteti i  AIPA në Shqipëri, janë bashkangjitur disa 

fotografi të bëra në Urën Vajgurore në vitin 2006, ku ju mund të shihni gjëndjen dhe abandonimin 

e objekteve. 

   

16- Ura Vajgurore: Zyra e drejtimit të AIPA dhe Pyjores  e ndërtuar nga kompania STAR 

Udine 

     

17. Pamje nga vendburimi i Kuçovës ( Materiali e shpreh VAJGURAS ) 
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18 .  Vëndburimi i Kuçovës dhe Tirana (Kulla e sahatit dhe xhamia), Kartolina të vititl 1940 

   

19 . V.B. Kuçovë motorri i një  di una lëkundësi i abandonuari në fushë. 
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20 - V.B. Kuçovës lëkundësa në fushë. 

  

21 - Berati ,Qyteti i një mbi një dritareve (mijëra) 

Ai u kthye në Italinë veriore si refugjat (me gjithë familjen) Antonio Lazari u pranua në 

Departamentin e Kërkimeve të AGIP, në atë kohë u transferua  në pjesën veriore të Italisë, dhe 

arriti  të kuptojë se çfarë ishte bërë në Itali, nga AGIP për kërkimin  e  hidrokarbureve. Gjithashtu 

kërkoi dhe mori lejen për të frekuentuar laboratorin e  mikropaleontologjisë pastaj  u angazhua 

me studimin e foraminifereve nën udhëheqjen e Enriko Di Napolit, një person që do të kujtohej 

gjithmonë me respekt dhe simpati. Di Napoli ishte një dijetar i madh, dhe përfundoi karrierën e tij 

në Institutin e Gjeologjisë dhe paleontologjisë të Universitetit të Romës. 

Me ndërprerjen përfundimtare të armiqësive, ai u kthye në Napoli në nëntor të vitit 1945, 

dhe filloi për të ndihmuar - si ndihmës vullnetar - prof. sen. Xhuzepe De Lorenco në mësimin e 

Gjeografisë Fizike në Fakultetin e Shkencave të Universitetit. Në të njëjtën kohë ai vazhdoi 

karrierën e tij profesionale. Në pranverën dhe verën e vitit 1946 ai krey studime në gjeologjinë-
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naftës në Val di Jo (Trentino) për llogari të Shoqërisë së Shën Romedius Mollaro, lidhur  me 

bitumet ekzistuese në zonë, të cilët njheshin si të pavarur nga shistet bituminoze. U krijua kështu 

problemi i eksplorimit të hidrokarbureve në moshën  Mesozoike, që më vonë u  njoh si me interes 

më të madh për ItaIinë. 

Nga nëntori 1947 deri në qershor 1949, puna e tij vijon në Qëndrën për Studime  sicilane 

CNR, duke bërë kërkime gjeologjike në Kalabri. Në korrik 1949 ai u punësua nga AGIP si menaxher 

gjeolog për seksionin Gjeologjik të Lodit, por shpejt shërbeu në Drejtorinë e Përgjithshme të AGIP 

deri shkurt 1951 duke pasur të bëjë me koordinimin e studimeve, gjeofizike dhe interpretimeve 

gjeologjike, madje edhe në terren.  

Në shkurt të vitit 1951, për arsye personale, dha dorëheqjen nga AGIP, e cila i besoi atij një 

punë konsulence me referencë të veçantë për Italinë e Jugut. Në lidhje me këtë detyrë konsulence 

ai kishte kryer studime me rëndësi të madhe në Pit Bradanika, që kanë të bëjnë edhe me 

koordinimin e kërkimeve gjeofizike. Por veçanërisht e rëndësishme ishte puna e bërë nga 14 korrik 

1948, duke pasur  Akireale si bazë, si një gjeolog konsulent të ESVAISO (Studimi dhe vlerësimi 

kombëtar agrikulturor e Industrial Rritja në Sicilinë Lindore), vendosjen për problemin e kërkimit të 

hidrokarbureve në  rrafshin e Katanias që si është e njohur, u shoqërua me rezultate substanciale 

praktike. Gjatë kësaj konsulence kishte rastin për të botuar disa shënime mbi Sicilinë e më 

problëmët ë saj të naftës, ai u intervistua, në mënyrë anonime, nga "Corriere della Sicilia" më 26 

mars 1950 për pusin e metanit Ognina,te Katanias. 

 Kërkimi i kryer në Sicili filloi në korrik 1948 dhe përfundoi në maj 1953 dhe sqaroi 

prezencën  e hidrokarburëve të gastë në sasi të shfrytëzueshme e të përshtatshëme në fushën e 

Katanias. Ky kërkim, i cili përfundoi pozitivisht, përfaqëson një nga episodet më të rëndësishme të 

jetës së Antonio Lazzarit. 
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22 - A.Lazari dhe çekiçi i tij i gjeologut me inicialet   A L  

 

 

 

 


