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fjalë pëRshëndetëse
Gent Sejko*

* Gent Sejko, Guvernator, Banka e Shqipërisë.

Të nderuar profesorë, të nderuar të pranishëm,

është kënaqësi e madhe për mua t’ju uroj mirëseardhjen përmes 
kësaj përshëndetjeje të regjistruar. Do të dëshiroja të isha mes 

jush për të dëgjuar punimet e Konferencës II të Muzeut të Bankës së 
Shqipërisë, por agjenda tepër e ngjeshur nuk e mundësoi diçka të tillë. 
Megjithatë, do të kem kënaqësinë të lexoj sa do të diskutohet sot, në 
librin përmbledhës të punimeve të kësaj konference.

Ashtu siç e kam theksuar edhe më parë, Konferenca e Muzeut është 
një prej zhvillimeve më të rëndësishme të tij, i cili na ndihmon ne për 
të pasuruar dhe vijuar studimin e koleksioneve të ekspozuara në të, 
dhe gjithashtu i shërben studiuesve vendas si një platformë diskutimi 
për punën e tyre kërkimore. Ndaj jemi të lumtur që Muzeu i Bankës 
së Shqipërisë, mbledh për të dytën herë përfaqësues nga institucionet 
më të rëndësishme kërkimore si Institutet e Arkeologjisë dhe Historisë, 
universitete evropiane dhe banka homologe, për të prezantuar punimet 
e tyre mbi rolin e monedhës gjatë luftërave.

Këtë vit, konferenca i dedikohet rolit të parasë gjatë luftërave. Në kohë 
luftërash dhe konfliktesh - siç dëshmon edhe historia e vendit tonë që 
megjithëse relativisht i vogël, ka përjetuar shumë të tilla - njerëzit i janë 
kthyer parasë dhe metaleve të çmuara. Kështu p.sh. rreth 100 vite më 
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parë, në fillim të Luftës I Botërore, Evropa u zhyt në një prej krizave më 
të njohura financiare të shekullit të kaluar dhe shumë njerëz e biznese 
vrapuan të ndërronin llogaritë bankare dhe asetet e tyre në para cash 
dhe monedha ari. Ndërkohë, në Shqipëri, këto ngjarje u pasqyruan 
në një situatë kaotike të qarkullimit monetar, ku në mungesë të një 
monedhe kombëtare dhe si pasojë e zhvillimeve politiko-ushtarake e 
ekonomike, gjatë luftës, qarkulluan një shumëllojshmëri monedhash të 
huaja, kryesisht të vendeve fqinje evropiane, monedhat amerikane dhe 
ato turke. Këtë konglomerat prerjesh mund ta shihni në vitrinat e Muzeut 
dedikuar periudhës së Pavarësisë dhe Luftës I Botërore. Gjithashtu, 
vitrinat mbi qarkullimin monetar në Shqipëri gjatë Luftës II Botërore, por 
edhe ato të Antikitetit e Mesjetës, prezantojnë prerje të cilat flasin mbi 
marrëdhënien e rëndësishme dhe të ndërlikuar midis parasë dhe luftës. 
Këto momente të rëndësishme për historinë ekonomike dhe monetare të 
Shqipërisë, por edhe më gjerë, do të keni mundësinë t’i diskutoni në 
konferencën e sotme. 

Të dashur pjesëmarrës,

Konferenca nuk është i vetmi aktivitet i Muzeut dedikuar numizmatikës, 
historisë ekonomike, monetare dhe financiare. Gjatë këtij viti, kemi 
realizuar disa takime drejtuar publikut të gjerë përmes ciklit të leksioneve 
“Netët e Muzeut”, ku audienca pati rastin të dëgjojë prezantime nga 
personalitete të fushave të numizmatikës, historisë dhe ekonomisë. 
Gjithashtu, përmes një bashkëpunimi me Institutin e Arkeologjisë, u 
zhvillua një kurs njëjavor mbi numizmatikën antike, me pjesëmarrjen 
e studentëve të degëve të arkeologjisë, historisë dhe trashëgimisë 
kulturore.

Duke qenë se ky vit shënon dhe “Vitin Mbarëkombëtar të Gjergj Kastrioti 
Skënderbeut” nuk kanë munguar as ekspozitat e përkohshme, brenda 
dhe jashtë Muzeut, mbi figurën e Heroit tonë në prerjet kombëtare.

Një fokus tjetër tepër i rëndësishëm i punës së Muzeut është edhe 
edukimi financiar. Gjatë këtij viti, shumë nxënës e të rinj janë përfshirë 
në aktivitete dhe projekte edukuese, si pjesëmarrës aktivë gjatë Javës së 
Parasë, apo si dëgjues të leksioneve të mbajtura në Muzeun e Bankës 
dhe si përdorues të botimeve dhe produkteve tona edukative.
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Muzeu do të vijojë punën në të dy këto drejtime, si mbështetës i kërkimit 
shkencor të historisë ekonomike-monetare të vendit, ashtu edhe në 
edukimin financiar të brezave të rinj, duke kërkuar gjithmonë mbështetjen 
dhe bashkëpunimin e aktorëve më të rëndësishëm në këto fusha.

Si një institucion që ruan dhe promovon një pjesë të rëndësishme 
të trashëgimisë kulturore të vendit, siç është monedha, ne ndjejmë 
privilegjin dhe detyrimin për të punuar në mënyrë që Muzeu i Bankës 
të mos jetë vetëm një ekspozim koleksionesh të rralla, por një vend ku 
publiku të gjejë literaturën dhe ekspertizën e duhur për të njohur historinë 
ekonomike dhe monetare, si dhe për të marrë edukatën financiare, aq 
të nevojshme për vendin tonë. 

Në fund, dua të falënderoj të gjithë studiuesit, folësit, dëgjuesit dhe 
bashkëpunëtorët tanë, të cilët iu përgjigjën pozitivisht thirrjes tonë për 
pjesëmarrje, si dhe t’ju uroj të gjithëve një konferencë të suksesshme!
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fjala hapëse
Elisabeta Gjoni*

* Elisabeta Gjoni, Zëvendësguvernatore e Parë e Bankës së Shqipërisë.

Të nderuar pjesëmarrës, studiues, akademikë, numizmatë, koleksionistë 
e studentë, ju uroj mirëseardhjen në Bankën e Shqipërisë!

është një kënaqësi e veçantë të hap sot punimet e Konferencës së 
dytë të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, me temë “Roli i parasë 

gjatë luftërave”.

Koleksioni i pasur i monedhave dhe objekteve të Muzeut tonë merr 
domethënie të vërtetë kur shoqërohet në një kontekst historik të periudhës 
së vendit nga është emetuar. Pikërisht, kjo konferencë, tashmë si një 
aktivitet i përvitshëm, kontribuon në rolin historik dhe edukativ të Muzeut. 
Ky takim është gjithashtu një mundësi shumë e mirë për të shkëmbyer 
eksperienca me përfaqësues të institucioneve kryesore të kulturës në 
vend, të muzeve të bankave homologe qendrore dhe të institucioneve 
të fushës.

Ndjehem dyfish e kënaqur që shoh në sallë bashkëpunëtorë të hershëm 
dhe të rinj, të cilët dëshirojmë të jenë “konsulentët tanë të përhershëm”. 
Ne synojmë të krijojmë një marrëdhënie solide dhe produktive 
me ekspertët më të mirë në fushat e numizmatikës, muzeologjisë, 
trashëgimisë kulturore dhe kërkimit shkencor.
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Të nderuar pjesëmarrës,

Konferenca e sotme adreson marrëdhënien e ndërsjellë, të ndërlikuara 
dhe shumëdimensionale midis parasë dhe luftës. Luftërat kanë ndikuar 
ekonominë dhe zhvillimin e njerëzimit që në agimin e qytetërimit e deri 
në ditët e sotme. Ndërkohë –siç shprehej filozofi grek Sokrati: “të gjitha 
luftërat bëhen për para”.

Disa shembuj historikë që e ilustrojnë këtë marrëdhënie, patë rastin tí 
dëgjonim edhe në konferencën e vjetshme të Muzeut. Kështu, dëgjuam 
nga Prof. Picard se Mbreti Monun, mbret i cili njihet vetëm përmes 
monedhës që preu - e preu atë me qëllimin e vetëm që të ndërtonte një 
ushtri nga më të fortat, i bindur që forca e tij qëndronte tek ushtria. Më 
vonë, nga profesor Egro mësuam se Mahmut Pashë Bushatlliu dhe Ali 
Pashë Tepelena u munduan të presin monedhën dhe kartëmonedhën e 
tyre të pavarur nga Perandoria Osmane, jo për arsye financiare, por 
për arsye rebelimi apo si një tentativë shkëputjeje nga Perandoria. Për 
të ardhur më vonë në Luftën I Botërore me kartëmonedhat e Republikës 
së Korçës, të cilat nuk përbëjnë vetëm diçka të rrallë në këndvështrimin 
numizmatik, por pasqyrojnë dhe një nga momentet e para të emetimeve si 
pasojë e luftës, pas formimit të shtetit shqiptar. Edhe gjatë Luftës II Botërore, 
monedha shqiptare pësoi ndryshime rrënjësore. Në faqen dhe shpinën 
e saj nuk shohim më Mbretin Zog, por Viktor Emanuelin III dhe ndryshimi 
më i rëndësishëm ishte se frangu shqiptar duhet të ndiqte zyrtarisht fatin 
e liretës italiane. Shembuj të tjerë, interesantë dhe të rëndësishëm për 
historinë monetare dhe ekonomike vendase dhe ndërkombëtare do të 
kemi mundësinë t’i dëgjojmë në punimet e sotme.

Zonja dhe zotërinj,

Kjo konferencë nuk synon të analizojë luftërat dhe faktorët e ndryshëm 
që i kanë shkaktuar ato, por të tregojë se si ndryshimet rrënjësore që 
luftërat apo konfliktet e ndryshme kanë sjellë në sistemet politike dhe 
aleancat apo ndasitë mes shteteve, kanë ndikuar edhe në zhvillimet 
monetare. Historia na tregon se periudhat e konflikteve apo luftërave 
janë veçanërisht të lidhura me ndryshimet rrënjësore në sistemet dhe 
politikat monetare.

Ndër shekuj gjejmë shembuj të ndryshëm të këtyre zhvillimeve, të cilat 
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shfaqen në ndryshimin e sistemit monetar apo në vendosjen e politikave 
të përkohshme fiskale, në shtimin e sasisë së monedhave/parave të 
emetuara para fillimit dhe gjatë zhvillimit të një lufte, në qarkullimin 
masiv të një tipi monetar në zona të largëta ndaj vendit të origjinës, 
rritjen e numrit të thesareve të gjetura në një zonë të përfshirë në 
konflikt apo përdorimin masiv të monedhave të vendeve aleate. Këto 
fenomene janë të shumta, duke dëshmuar praninë e vazhdueshme të 
kësaj marrëdhënieje në të gjitha epokat, mes konflikteve ushtarake nga 
njëra anë dhe rolit të monedhës/parasë gjatë luftërave nga ana tjetër.
Për ta pasqyruar më mirë marrëdhënien mes konflikteve apo luftërave 
dhe parasë, kemi zgjedhur që konferenca jonë të ndjekë një rend 
kronologjik të prezantimeve, duke filluar nga antikiteti, tek mesjeta e për 
të ardhur në sesionin e fundit në historinë e shekullit XX. Të ftuarit tanë 
janë profesorë të nderuar, studiues, historianë, por edhe përfaqësues të 
muzeve të bankave qendrore, që i janë përgjigjur ftesës të Muzeut të 
Bankës së Shqipërisë për të hulumtuar e kumtuar mbi këtë temë.

Pikëpamjet dhe përfundimet e shprehura në këto studime, janë të 
autorëve dhe jo domosdoshmërisht të institucioneve nga ata vijnë apo 
të Bankës së Shqipërisë.

Duke i uruar suksese punimeve të kësaj konference, shpresoj që secili 
prej të pranishmëve në sallë të përfitojë nga prezantimet interesante, që 
folësit e nderuar do të ndajnë sot me ne.

Pa humbur kohë, kam kënaqësinë e veçantë të prezantoj të ftuarin e 
nderit, Prof. Olivier Picard, ish-Drejtor i Shkollës Arkeologjike Franceze 
në Athinë, Profesor në Universitetin e Sorbonës, si dhe anëtar i Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres (Instituti i Francës), i cili do të mbajë për 
ne kumtesën me titull “Prodhimi i monedhave ilire në periudha luftërash”.
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pRodhimi i monedhave iliRe në 
peRiudha luftëRash

Prof. Olivier Picard*

*  Prof. Olivier Picard, ish-Drejtor i Shkollës Arkeologjike Franceze në Athinë, Profesor në 
Universitetin e Sorbonës, Anëtar i Académie des Inscriptions et Belles Lettres (Instituti i Francës).

prodhimi i monedhave në periudha luftërash jep shumë informacion 
mbi zhvillimin e shoqërive në Lashtësi – të qyteteve greke e popujve 

fqinjë dhe marrëdhëniet midis tyre. Një shembull origjinal i këtij zhvillimi 
është edhe Iliria e Jugut (Shqipëria e sotme). Këtu do të flas për popuj 
e jo për tribu, i cili është një koncept tejet i vagët. Prijësit e këtyre 
popujve mbanin titullin grek “BASILEUS” (mbret), gjë që është shumë 
domethënëse, sepse as për ilirët, as për trakët, nuk kemi informacion se 
ç’titull mbanin prijësit në vendet e tyre. 

Marrëdhëniet midis trakëve dhe qyteteve të themeluara nga grekët 
përgjatë brigjeve të Ilirisë, ku do të veçoj Dyrrahun dhe Apoloninë si dy 
më të rëndësishmet, janë tejet komplekse. Nuk disponojmë informacion 
të saktë mbi rrethanat e themelimit të këtyre qyteteve, por një gjë është 
e sigurt, se ilirët, po të kishin dashur, do t’i kishin penguar këto ngulime 
në territorin e tyre. Ngritja e këtyre qyteteve ishte me dobi për vendasit: 
të ardhurit sillnin njohuritë e tyre mbi detarinë dhe mundësonin këmbimet 
e ndërsjellta, p.sh. duke blerë skllevër dhe shitur verë. Këtë e dëshmojnë 
kërkimet arkeologjike në këto vise gjatë të cilave janë gjetur mjaft amfora 
vere, por edhe tekstet që citojnë praninë e shumë skllevërve jogrekë në 
trojet e Greqisë. Gjithsesi, duhet thënë se marrëdhëniet midis ilirëve dhe 
këtyre dy qyteteve nuk ishin përherë të mira. Qytetet dukeshin mjaft të 
pasura dhe kishin shumë vlera monetare, gjë që u leverdiste pa masë 
mbretërve ilirë, të cilët nuk kishin ndërmend t’i shkatërronin ato, por 
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t’i vinin nën kontroll dhe të vilnin prej tyre një tribut, ndërkohë që vetë 
qytetet negocionin me të gjitha forcat për të mbrojtur pavarësinë e tyre. 
Studimet e viteve të fundit të Prof. Shpresa Gjongecaj dhe Dr. Albana 
Meta, kanë hedhur një dritë të re mbi këtë temë dhe diskutimi im i 
mëposhtëm synon të verë në pah këto rezultate. 

monedhat e paRa në iliRi: thesaRet e hollmit dhe 
të hijes së KoRbit 

Në Ilirinë e Jugut, monedha nis të përdoret në fund të shek.V, gjatë 
periudhës së luftës së Peloponezit midis Spartës dhe Athinës. Më herët, 
ajo qe shfaqur në pellgun e Egjeut dhe në Trakë, dhe më vonë në Epir. 
Para luftës së Peloponezit, pagesë të rregullt merrnin vetëm marinarët 
që shërbenin në anijet e luftës, kurse këmbësoria nuk paguhej. Lufta i 
detyroi qytetet të rekrutonin ushtarë me pagesë, jashtë viseve të tyre (të 
cilët nuk e kishin statusin e qytetarit). 

Kjo shpjegon me shumë gjasa edhe Thesarin e Hollmit të gjetur në 
vitin 1991, i cili është thesari më i lashtë i monedhave i zbuluar në 
Shqipëri, në një zonë malore larg brigjeve dhe viseve tregtare. Ky 
thesar përmban vetëm monedha të Eginës, të cilat datojnë deri në vitet 
420. Këto monedha nuk qarkullonin as në Iliri, as në Maqedoni, por 
përdoreshin nga Sparta dhe ka mundësi të jenë sjellë aty nga ushtria 
spartane e drejtuar nga Brasidas, e cila në ato vite kishte ndërmarrë një 
ekspeditë në Maqedoninë e Epërme. Dasaretët mund ta kenë shtënë në 
dorë dhe ta kenë sjellë këtë thesar në vendin e tyre. 

Ndërkohë, monedhat e para në brigjet ilire janë prerë nga Dyrrahu, 
i cili adoptoi sistemin monetar të Korintit, pra stateret që kanë në faqe 
Pegasin, kalin fluturues, dhe në shpinë Athinën. Në Antikitet, këto statere 
quheshin “mëza” ose Pegasë (Figura1). Disa emisione të ngjashme me 

Figurë 1. Monedha të Korinthit të prerjeve të ndryshme
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këtë tip janë prerë edhe nga Apolonia. Këto monedha kanë qarkulluar 
në të njëjtën kohë me Pegasët e Korintit dhe janë përdorur në këmbimet 
me Siçilinë. Por në Shqipëri nuk kemi gjetur të tillë, ndaj mund të themi 
se gjatë asaj periudhe, monedhat ishin në përdorim vetëm në këto dy 
qytete greke dhe ende jo në trojet ilire. 

Një tjetër thesar interesant është ai i Hijes së Korbit, i cili u zbulua 
në vitin 1982 në rrënojat e një qyteti të lashtë ilir (në perëndim të 
Maliqit). Ky thesar përmban monedha të tipit me Aleksandrin e Madh 
dhe mbretërit e periudhës helenistike (Lisimahu i Trakisë, Filipi III, 
Seleuku I, Antiohu I, Eumeni I i Pergamit, Antigon Gonatas etj.). Të 
gjitha këto monedha janë prerë në Azinë e Vogël, me përjashtim të 
disa tretradrahmeve të Athinës, që datojnë në vitet 230. Këto monedha 
nuk janë përdorur në Iliri, ndaj mund të jenë sjellë në Hijen e Korbit 
nga shumë larg. Me gjasë, mund t’i ketë sjellë ndonjë ushtarak ilir që 
ka bërë karrierë në ushtritë helenistike, fillimisht në Azinë e Vogël, e më 
pas në Athinë, e që ka ardhur në Hijen e Korbit me “trofenë e luftës” 
për të mbyllur ditët e veta. Të dy këta shembuj tregojnë më së miri se 
thesaret nuk pasqyrojnë gjithmonë qarkullimin monetar real të zonës ku 
janë gjetur. Për mendimin tim, ato pasqyrojnë një formë “kursimi”, që 
lidhet me luftën, por që nuk na jep informacion rreth përdorimit tregtar 
të monedhës gjatë një periudhe të caktuar. 

fillesat e pëRdoRimit të RRegullt të monedhës 
në iliRi

Monedha që ilirët nisën të 
përdornin rëndom, ishte krejt e 
ndryshme. Ajo nuk ruan më peshën 
dhe tipet monetare të Korintit, 
por do të adoptojë monedhat e 
Korkyrës, që kanë lopën duke 
ushqyer viçin në anën e përparme 
dhe një motiv floreal në shpinë, 
me emrin e qytetit në kuadratin e shpinës (Figura 2). Analiza tekniko-stilistike 
shumë e saktë, e kryer nga Albana Meta, evidenton një ngjashmëri shumë 
të madhe ndërmjet monedhave të Korkyrës dhe monedhave të para të 
shtypura më vonë nga Dyrrahu aty nga viti 375. Historiani grek Diodori i 

Figurë 2. Dyrrahu, statere të tipit të Korkyrës
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Siçilisë rrëfen se rreth vitit 385, sundimtari i Sirakuzës, Dionisi, i mbështeti 
ilirët në luftën me epirotët, me 2000 trupa mercenarë dhe 500 “komplete 
pajimesh luftarake greke”: kuptohet, me këto të fundit ushtarët ilirë do të 
ishin të pajisur e do të luftonin njësoj si grekët. E madje, mund ta kenë marrë 
edhe rrogën si grekët, pra në monedha. E s’ka dyshim se pikërisht nevoja 
për kryerjen e këtyre pagesave të luftëtarëve, çoi në përdorimin e monedhës 
në Iliri. Ka shumë të dhëna që dëshmojnë se këto monedha përdoreshin jo 
vetëm në këmbimet brenda për brenda qytetit, por përdoreshin në masë 
të gjerë edhe nga ilirët. Këto monedha u prodhuan jo vetëm nga Dyrrahu, 
por edhe nga Apolonia, por në një numër më të kufizuar. Secili qytet 
organizon prodhimin e monedhave më vete, dhe vendos në monedhë 
shkronjat e para të emrit të vet dhe shenjat (markat) e veta të kontrollit. Këto 
lypsej të lexoheshin e të identifikoheshin mirë, në mënyrë që të bëhej dallimi 
ndërmjet monedhave të Dyrrahut dhe atyre të Apolonisë. Ndryshimet midis 
tyre mund t’i shquanin mirë vetëm profesionistët dhe bankierët, kurse në 
sytë e një përdoruesi ilir të zakonshëm, këto monedha nuk kishin kurrfarë 
ndryshimi, e pikërisht ky ishte edhe synimi final: prodhimi i një monedhe të 
pranueshme në të gjithë Ilirinë. 

Dhe ky ishte një sukses i madh, siç e dëshmojnë edhe thesaret, ku më 
shumë se 25 syresh janë zbuluar në Shqipëri (Figura 3). Ndërkohë që 
nuk janë gjetur të tillë në trojet jashtë Shqipërisë, përveçse më vonë 
në Ballkan gjatë luftërave të fundshekullit II, për të cilin do të flasim më 
vonë. Kjo aleancë monetare midis dy qyteteve dhe popujve ilirë do të 
vazhdojë për më shumë se tre shekuj, deri në fund të Republikës Romake. 
Gjatë kësaj periudhe, monedha arriti të përshtatej me ndryshimet 
politike, veçanërisht me vendosjen e kontrollit të Romës mbi këto vise. 

Figurë 3. Thesari i Kreshpanit
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Njohim edhe aleanca të tjera monetare, ku dy qytete fqinje kanë 
prodhuar paralelisht të njëjtën monedhë, ndonëse me prerje monetare 
e me kohëzgjatje më të kufizuar sesa ato të Dyrrahut e Apolonisë. 

Kurse në Ilirinë e Jugut monedhat e tipit të lopës me viç që u shtypën nga 
të dyja këto qytete, funksionojnë si monedha ilire që përdoreshin edhe 
nga mbretërit për të paguar ushtrinë; disa monedha të Dyrrahut, psh. 
dëshmojnë për një lidhje të ngushtë me mbretin Monun. 

maRRëdhëniet monetaRe ndëRmjet dyRRahut dhe 
mbRetit monun

Stateret e fundit të tipit të lopës 
me viç, që u prodhuan në 
Dyrrah, provojnë për lidhjet e 
qytetit me mbretin ilir, Monun 
(Figura 4). Ky sistem monetar 
prezantohet me 15 monedha 
në faqen e përparme nga 118 
që u përdorën për të gjithë serinë, ose rreth 1/8 e monedhave me 
faqen e përparme të përdorura për të gjitha prerjet. Shumica e tyre 
janë gjetur në Thesarin e Kreshpanit. Tipet janë të njëjta dhe përfshirja 
e mbretit në to nuk e zhbën atë që është thelbësore për monedhën – 
imazhin e vulës së qytetit, e cila garanton vlerën ligjore të monedhës. 
Mbreti prezantohet nëpërmjet markës së kontrollit; pra, ai shfaqet si 
përgjegjësi monetar fillimisht nëpërmjet monogramit të emrit të vet, i cili 
nuk ishte i kuptueshëm nga shumica e përdoruesve. Në faqen e dytë, 
monogrami zëvendësohet me imazhin e nofullës së derrit të egër, që 
shërben si vulë e mbretit. Më pas shtohet edhe emri i mbretit, i cili nuk 
mund të kuptohej nga ata që nuk dinin të lexonin. 

Etnikoni (legjenda) DYR nuk shfaqet në dy monedha. Por një gjë është e 
sigurt, që rëndësi ka imazhi i monedhës – në këtë rast, lopa me viçin – pasi 
edhe pa etnikonin DYR, monedha pranohej si monedhë e qyteteve greke. 

Ka një tezë sipas së cilës, këto monedha provojnë se Monuni e kishte 
pushtuar qytetin. Kurse unë mendoj të kundërtën – këto monedha 
tregojnë se sa e respektonte mbreti autoritetin e qytetit, gjë që është 

Figurë 4. Monedha të mbretit Monun



Roli i paRasë gjatë luftëRave - Konferenca ii e Muzeut të Bankës së shqipërisë

18

e domosdoshme për të ruajtur besimin tek monedha. Monuni bëri një 
marrëveshje me Dyrrahun, sepse nuk kishte rrugë tjetër për të përfituar 
nga teknologjia financiare e monetare, për të cilën kishte aq shumë 
nevojë për të paguar trupat e tij. E kemi të vështirë ta përkufizojmë këtë 
marrëveshje, por duket që mbreti ka pranuar të mos jetë i dukshëm në 
këto monedha, përveçse për disa specialistë të vjetër (dhe modernë). 
Nga ana tjetër, nuk ka pikë dyshimi se ai e ka vënë punishten monetare 
tërësisht nën kontrollin e tij. 

Çështja më e rëndësishme është të dihet se kush e jepte argjendin për 
tí prodhuar këto monedha: i merrej qytetit apo e sillte mbreti? Në fund 
të fundit, një gjë është e sigurt: monedhat hynin në thesarin e mbretit 
dhe shërbenin për pagesat e trupave të tij. Ushtarët do të përdornin 
një pjesë të këtyre parave për të paguar tregtarët e Dyrrahut për blerjet 
e ndryshme. Pra, qyteti sjell teknologjinë për prerjen e monedhave, 
ndërsa mbreti mbështet kërkesat e veta me forcën e ushtrisë. Kështu që 
mund ta marrim me mend se sa të ndërlikuara e të stërholluara mund të 
kenë qenë marrëveshjet. 

nga stateRet te dRahmet

Pas vdekjes së Monunit, sistemi monetar pësoi ndryshime të thella. 
Të dy qytetet nuk prenë më statere me peshë 10,65g, por në vend 
të tyre Dyrrahu nisi të presë drahme të të njëjtit tip, por me peshë sa 
1/3 e statereve. Ndërkohë, edhe sistemi i kontrollit ndryshoi – këtej e 
tutje në faqe mbi lopën u shfaq i shtypur një emër në rasën emërore, 
ndërsa në shpinë përkrah emrit (etnikonit) të qytetit u shtyp një emër në 
rasën gjinore (Figura 5). Analiza e saktë e monedhës tregon se emri 
në faqe prezanton nëpunësin monetar të faqes, qytetarin përgjegjës 

Figurë 5. Nga stateret tek drahmet
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për emisionin (dhe jo mbretin siç besohej fillimisht), kurse emri në 
shpinë përfaqëson monetarin e shpinës, pra emrin e gdhendësit të 
monedhës. 20 vjet më vonë, rreth vitit 250, edhe Apolonia do të 
nisë të shtypë drahme sipas të njëjtave rregulla, e në sasi shumë më 
të mëdha sesa stateret. Por emisionet e Apolonisë janë gati sa 1/3 e 
atyre të Dyrrahut. Pikërisht, në këtë moment, ky sistem monetar shfaqet 
më shumë si sistem ilir. 

Rasti i monedhave të vogla pRej aRgjendi dhe 
bRonzi

Monedhat e dy qyteteve, që përdoreshin më dendur në tregun ilir, janë 
ato me peshën më të rëndë. Kurse për monedhat e tjera - fraksionet 
e statereve dhe monedhat prej bronzi – secili qytet ka autonomi në 
përdorim, pasi ato nuk përdoren në hapësirën ilire. 

Njëkohësisht me stateret e tipit 
të lopës me viç, Dyrrahu nis të 
presë çerek statere që kanë 
në faqe kokën e Herakliut, 
themeluesit mitik të qytetit, 
kurse në shpinë imazhin 
e Pegasit. Këto monedha 
qarkullojnë vetëm në Dyrrah, 
kurse Apolonia nuk ka prerje 
monetare paralele (Figura 6). 
Edhe për prerjet prej bronzi, 
secili qytet ndjek një politikë të 
pavarur. Nëse lopa me viçin 
në faqe ishte imazhi i huazuar nga Korkyra, tek monedhat e bronzit 
secili qytet prezanton hyun e vet – Apolloni dhe Artemisa tek monedhat 
e Apolonisë, dhe Zeusi tek ato të Dyrrahut. Po ashtu, këto dy qytete 
kanë edhe sisteme të ndryshme të kontrollit të emisioneve. 

Vlen të nënvizohet ndryshimi midis dy ikonografive, i cili tregon qartësisht 
përkatësinë sipas qyteteve të monedhave të bronzit dhe të fraksioneve të 
statereve, që në fakt janë prerje të destinuara për qytetin; por, ndryshe 
nga këto monedha bronzi e fraksione stateresh, imazhi i lopës me viç, 

Figurë 6. Prerjet e vogla të qyteteve: 
Fraksione të statereve dhe monedha bronzi



Roli i paRasë gjatë luftëRave - Konferenca ii e Muzeut të Bankës së shqipërisë

20

i cili nuk lidhet me ndonjë kult të caktuar të këtyre dy qyteteve, nuk e 
reflekton këtë përkatësi, e kjo gjë u shkon për shtat statereve p.sh., të 
cilat me gjasa janë të destinuara për një përdorim më rajonal, pra 
jashtë territorit të dy qyteteve. 

Roli i pReRjeve monetaRe pas ndëRhyRjes RomaKe 
(v.229/8)

Sistemi monetar ilir do të përdoret për një kohë relativisht të gjatë, që 
shkon deri në luftën midis Çezarit e Pompeut, me rënien e Republikës. 
Ai do të pësojë ndryshime të mëtejshme, për t’iu përshtatur nevojave 
të dy qyteteve si rrjedhojë e marrëdhënieve me Romën. Në vitin 229, 
romakët ndërhynë për t’u dhënë fund akteve të piraterisë të organizuara 
nga mbretëresha Teuta, dhe kishin lidhur “miqësi” me qytetet e Dyrrahut 
dhe të Apolonisë. Dihej se të dyja qytetet ishin portet ku kalonte Via 
Egnatia, e cila përshkonte Ballkanin dhe lidhte Adriatikun me Egjeun, 
dhe të dyja do të luanin një rol shumë të rëndësishëm lidhur me lëvizjet 
e trupave gjatë luftës së Maqedonisë. Thesari i Bakërrit, zbuluar në 
vitin1969 pranë Apolonisë, sjell një dëshmi shumë interesante mbi 
lëvizjet financiare gjatë Luftës së Tretë të Maqedonisë. 

Roli i të dy këtyre qyteteve do të rritet së tepërmi gjatë luftërave trake 
(v.125-80), siç dëshmojnë me dhjetëra thesare me drahme të tipit të 
lopës me viç, që janë zbuluar në trojet e sotme të Rumanisë, Bullgarisë 
dhe Serbisë. 

Monedhat na japin shumë informacion rreth historisë së këtyre dy 
qyteteve dhe pjesëmarrjes së tyre në luftëra. Nuk ka ndonjë historian 
të vjetër që të ketë rrëfyer historinë e Ilirisë së Jugut, por kanë mbetur 
vetëm tek-tuk pasazhe të shkurtra mbi disa momente të rëndësishme. Për 
monedhat kanë mbetur thesaret dhe shumë monedha që do të gjenden 
gjatë gërmimeve arkeologjike. Shabllonet e përdorura për të prerë këto 
monedha nuk janë gjetur ende, ndonëse mund të themi se i njohim të 
gjitha emisionet, momentet kur këto qytete kanë prerë shumë, pak ose 
aspak monedha. 

Këto momente janë të lidhura ngushtë me historinë e Ilirisë së Jugut dhe 
përbëjnë burimin tonë më të mirë për historinë e Shqipërisë së lashtë.
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monedha dhe luftëRat në teRRitoRin 
e iliRisë së jugut (sheK. iv-i p.e.s.)

Dr. Albana Meta*

*  Dr. Albana Meta, Instituti i Arkeologjisë, Akademia e Studimeve Albanologjike.

prerja e monedhave është një moment i rëndësishëm për qytetet 
dhe mbretërit, pasi monedha nuk është vetëm një mekanizëm 

ekonomik, por gjithashtu një instrument i identitetit për autoritetin 
emetues të monedhave. Për studiuesin modern, studimi i monedhave 
nuk është vetëm një proces i identifikimit dhe krijimit të sistemeve 
monetare të një qyteti/mbreti, por edhe një mundësi për të zbuluar 
tregtinë, trendet ekonomike, zonat e qarkullimit dhe për të përcaktuar 
dhe futur në kontekstin e tyre historik ndryshimet në modelin prodhimin 
e të monedhave. Avancimi i studimeve ka treguar një korrelacion të 
fortë midis rritjes së prodhimit të monedhave dhe luftës. Është e qartë se 
lufta, edhe në antikitet, kërkonte një buxhet të madh dhe financimi i saj 
kërkonte marrjen e masave të jashtëzakonshme, përfshirë edhe prerjen 
e monedhave. Ndryshimet në ecurinë e prodhimit të monedhave mund 
të vërehen në shtimin e numrit të monedhave të prera, intensifikimit të 
qarkullimit të tyre, krijimit të tregjeve rajonale, shfaqjes së prerjeve të 
reja monetare dhe intensifikimit të numrit thesareve. Duke qenë se një 
ushtri ka nevojë për furnizime, veshje, armë, ushqim dhe duke qenë se 
lufta ishte gjithashtu një aktivitet që paguhej, lind nevoja për një numër 
të konsiderueshëm monedhash, në mënyre që të gjitha këto shpenzime 
të mund të mbuloheshin. Për më tepër, monedhat përdoreshin më lehtë 
sesa mallrat për t’i siguruar këto nevoja. 
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Iliria është një rajon ku monedhat autonome të qyteteve dhe mbretërve 
të tyre filluan të priheshin relativisht vonë - rreth dy shekuj pas zbulimit 
dhe futjes së saj në botën antike. Ky studim përqendrohet në lidhjen 
midis prodhimit të parasë dhe luftës në këtë territor, nga shekulli IV 
deri në shekullin I para Krishtit. Monedhat e para të prera në pjesën 
jugore të Ilirisë (territori aktual i Shqipërisë) ishin stateret prej argjendi të 
Dyrrahut, të cilat u shfaqën rreth vitit 385 Para Krishtit1. 

Figurë 1. Statere të tipit korkyras të Dyrrahut

Arsyeja e shfaqjes me vonesë të monedhave në rajon, si dhe motivi i saktë 
përse qyteti preu stateret e tij në atë moment mbeten të panjohura për 
ne. Megjithatë, një vrojtim i ngjarjeve historike ofron disa informacione 
për datën. Diodori informon për një sulm të ilirëve ndaj molosëve në 
bregun e Ilirisë, në vitet 385/4. Sipas tij, Denisi i Sirakuzës ndihmoi 
ilirët, duke u dërguar 2000 trupa dhe 500 “veshje të plota ushtarake 
greke”2. Pra, ai ndihmoi ilirët të pajisin 500 burra, të cilët, siç mund të 
hamendësohet, shumë shpejt kanë kërkuar të marrin një pagesë. Kjo 
ngjarje është e rëndësishme, pasi edhe pse jo drejtpërdrejt, flet për një 
treg të mercenarëve në rajon, të panjohur nga burime të tjera. Ka shumë 
gjasa, që për shkak të këtyre ngjarjeve, nisën të priteshin stateret e Dyrrahut 
me qëllim pagesën e këtyre mercenarëve të përfshirë në luftë. Këto janë 
monedhat e para në rajon që mund të lidhen me luftën, por sigurisht jo të 
vetmet. Rreth vitit 315 para Krishtit, Dyrrahu nisi të prodhonte një prerje 
të re, e cila kishte çerekun e vlerës së staterit. Çerek stateri mban kokën e 
Herakliut në faqe dhe një Pegas në fluturim në shpinë. 

Figurë 2. Çerek stater i Dyrrahut
1 Meta 2015, f. 158.
2 Diodorus, XV 13, 1-3.
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Prania e tyre në një thesar të gjetur në Durrës sugjeron datën e përmendur 
më lart për shfaqjen e tyre dhe lejon mundësinë e krijimit të lidhjes midis 
kësaj të fundit dhe fushatave ushtarake të Mbretit maqedonas Kasandër, 
në Iliri3, gjatë të cilave ai pushtoi Dyrrahun. Pesha e monedhave 
sugjeron se është e njëjtë me atë të 1/5 së tetradrahmeve të Filipit II të 
Maqedonisë. Kështu, gjatë konflikteve ushtarake të mbretit maqedonas, 
Dyrrahu preu një monedhë të re, që këmbehej si me stateret e qytetit 
ashtu edhe me monedhat maqedonase, të gjetura gjerësisht në rajon, 
të sjella këtu nga ushtria. 

Monedha të tjera shumë interesante që mund të lidhen me luftën janë 
ato shtypur në emër të mbretit ilir Monun. Tre prerje të ndryshme, dy 
prej argjendi dhe një prej bronzi, njihen deri më tani, të prera në emër 
të mbretit. Prerja e parë dhe më e njohur është stateri prej argjendi, i 
cili huazoi tipin e staterit të Dyrrahut me një lopë duke ushqyer viçin në 
faqe dhe një kudrat me ornamente të stilizuara në shpinë. Monedhat 
në emër të mbretit ndryshojnë nga ato të qyteteve vetëm nga titulli dhe 
emri i mbretit, të cilat i janë shtuar shpinës, pranë legjendës së qytetit. 

Figurë 3. Stater në emër të Mbretit Monun

Studimet e fundit kanë treguar se këto monedha nuk janë prerë 
në kontekstin e pushtimit të qytetit nga mbreti, por në kushtet e një 
marrëveshjeje midis tyre. Kushtet e kësaj marrëdhënieje midis tyre janë 
fatkeqësisht të panjohura për ne, pasi asnjë burim nuk i përmend ato, por 
monedhat janë provë e ekzistencës së saj. Prania e këtyre monedhave 
në thesarin e Kreshpanit dhe të Korfuzit me stateret e qytetit tregon se të 
dy kategoritë kanë qarkulluar së bashku. Këto thesare kanë mundësuar 
që të datohen stateret e mbretit në vitet 280-270 para Krishtit4. Prerja 
e dytë në emër të mbretit provon në mënyrë të qartë se këto monedha 
janë prerë në kushtet e një marrëdhënieje të veçantë midis qytetit dhe 

3 Gjongecaj 2010, f. 39-40.
4 Gjongecaj 1998, f. 99-100 ; Preka, Gjongecaj 2007, f. 368.
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mbretit. Kjo prerje është çerek stateri, i cili është i të njëjtës tipologji, 
peshë dhe diametër si çerek staterët e qytetit. Ata jo vetëm huazojnë 
tipologjinë e qytetit, por janë gjithashtu pjesë e prerjeve monetare të 
zakonshme të tij5. I vetmi ndryshim mes tyre është një nofull derri të 
egër, që shfaqet si simbol në shpinën e çerek statereve të mbretit dhe 
që identifikon këtë të fundit (paraqitet gjithashtu në stateret e mbretit)6. 
Çerek stateret nuk përmbajnë as emrin dhe as titullin e mbretit, por kanë 
vetëm nofullën e derrit si mënyrë identifikimi të tij. 

Figurë 4. Çerek stateri i prerë në Dyrrah për mbretin Monun

Prerja e tretë e mbretit është prej bronzi dhe huazon një tip monetar 
Apoloniat, me kokën e Artemisës në faqe dhe me një nofull derri të 
egër në shpinë7. Ato janë shtypur në Apoloni dhe të vetmet modele të 
njohura deri më tani janë gjetur në territore të këtij qyteti. 

Megjithëse është e pamundur të dihen kushtet e sakta të lidhjes midis 
mbretit dhe dy qyteteve, arsyet për prerjen e monedhave të tij duhet të 
jenë të lidhura me luftën. Fatkeqësisht, burimet heshtin për ngjarjet në 
të cilat mund të ketë qenë i përfshirë mbreti. Megjithatë, duke u nisur 
nga monedhat e tij, periudha e shkurtër e prerjeve dhe numri i kufizuar 
i vulave, është e mundur të hamendësohet se monedhat janë prerë për 
të mbuluar një nevojë emergjente për para, e cila mund të lidhet me një 
fushatë ushtarake, me shumë gjasa pagesa e mercenarëve. Gjithashtu, 
ka shumë mundësi që vetë mbreti të ketë ofruar argjendin për prerjen 
e tyre: çerekët e staterit të futura në emetimet e zakonshme të qytetit 
vërtetojnë këtë hamendësim. 

Gjysma e dytë e shekullit të tretë para Krishtit shënon fillimin e një serie 
konfliktesh ushtarake që prekën territorin e Ilirisë së jugut. Viti 229 para 
Krishtit shënon ndërhyrjen e parë të Romës në Lindje të Adriatikut dhe 

5 Meta 2015, f. 15.
6 Meta 2015, f. 169.
7 Gjongecaj 2007, f. 84.
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sigurisht jo të fundit. Lufta e Parë IIiro-Romake ndodhi këtë vit dhe u pasua 
nga një konflikt i dytë në vitin 219 para Krishtit. Tre luftërat maqedonase 
dhe më vonë konfliktet e vazhdueshme ushtarake kundër trakëve dhe 
dakëve në pjesën veriore të Ballkanit, transformuan territorin e Ilirisë në 
një arenë konfliktesh dhe rrugë kalimi për ushtrinë romake. Këto ngjarje 
u shoqëruan me ndryshime të shumta në prodhimin e monedhave në 
rajon. Prova e parë dhe më e drejtpërdrejtë është shfaqja e monedhave 
të pavarura të qyteteve të Ilirisë Jugore. Të parët që prenë monedhat e 
tyre me shumë mundësi ishin Bylisi, Amantia, Olimpas dhe Oriku. Data 
e saktë e emetimeve të tyre të para është e vështirë të përcaktohet, por 
ka shumë gjasa që shfaqja e tyre në këto qytete të lidhet me konfliktet 
ushtarake gjatë luftës së parë iliro-romake8. Prania e vazhdueshme e 
ushtrisë në rajon solli formimin e tregjeve rajonale dhe si pasojë dhe 
shfaqjen e monedhave. Ata prenë vetëm monedha prej bronzi, të cilat 
qarkullonin përveçse në territorin e secilit qytet, edhe në zonën midis 
qyteteve, duke krijuar kështu një panoramë të tregut rajonal midis tyre. 
Në veri, Shkodra dhe Lissus gjithashtu nisën prodhimin e monedhave të 
tyre, disi më vonë, rreth viteve 213/2119. Ata kanë dy tipe monetare 
të përbashkëta (që ndryshojnë vetëm nga legjendat), njëri prej të cilëve 
është huazuar nga monedhat maqedonase dhe janë përkatësisht: tipi 
mburojë/helmetë dhe koka e Artemisës/rrufe10. Prerja e parë sigurisht 
lidhet me fushatat ushtarake të Filipit V të Maqedonisë në Iliri ku, sipas 
Polibit, ai pushtoi Lissusin dhe qytetet e tjera që vareshin prej tij11. 

Figurë 5. Monedhat e tipit mburojë/përkrenare të prera në Shkodër

Duke pasur nevojë për monedha, me shumë gjasa mbreti ka nxitur dy 
qytetet të prisnin monedhat e tyre me tipologji dhe peshë të njëjtë me 
bronzet maqedonase, në mënyrë që ato të mund të përdoreshin nga 
ushtarët e tij. 

8 Meta 2014, f. -329.
9 Evans 1880, f. 278 ; Ceka 1965, f. 94
10 Gjongecaj 2017, f. 102.
11 Polybius VIII, 16.
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Monedha të tjera që lidhen me luftën janë ato që i përkasin mbretit ilir 
Gent, mbretëria e të cilit kishte Shkodrën për kryeqytet. Mbreti huazoi tipet e 
monedhave të Shkodrës dhe të Lissus-it dhe monedhat e tij ishin prej bronzi. 

Figurë 6. Monedhë e Mbretit Gent që huazon tipin monetar të Shkodrës: koka e Zeusit/anije

Ai ishte aleat i Perseut në luftën kundër romakëve dhe u mund prej 
tij në Shkodër, në vitin 168 para Krishtit. Nevoja për të mbuluar 
shpenzimet ushtarake dhe për të mbajtur ushtrinë nxitën mbretin të priste 
monedhat e veta. E njëjta arsye, pra pjesëmarrja në konfliktin ndërmjet 
maqedonasve, romakëve dhe ilirëve, mund të ketë shtyrë fiset ilire të 
labeatëve të prisnin një tip monetar prej bronzi, i cili kishte të njëjtën 
tipologji dhe peshë me njësinë monetare më të rëndë të Mbretit Gent12. 

Figurë 7. Monedhë në emër të Labeatëve

Nga viti 120 para Krishtit deri në mesin e shekullit I para Krishtit, 
ndryshimi më i rëndësishëm në monedhat e rajonit lidhet me drahmet 
prej argjendi të Dyrrahut dhe Apolonisë. Monedhat e dy qyteteve janë 
prodhuar në sasi të mëdha, me intensitet të madh në kohë, shpesh duke 
treguar më pak kujdes në prerje krahasuar me emisionet e mëparshme 
dhe qarkullojnë masivisht jo vetëm në Iliri, por dhe në Ballkan, në të dy 
anët e lumit Danub, në territorin e trakëve dhe dakëve. Numri i madh i 
thesareve që përfshijnë drahmet e dy qyteteve tregon sasinë e madhe të 
monedhave të prodhuara prej tyre në periudhën e shkurtër kohore nga 
120 në 48 para Krishtit për Apoloninë dhe, nga 120 në 60/55 para 
Krishtit për Dyrrahun. Emisionet e kësaj periudhe në mënyrë të qartë janë 
monedha lufte. Ato lidhen me fushatat ushtarake të romakëve në territoret 

12 Jubani 1972, f. 69-79 ; Meta, forthcoming.
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e trakëve dhe dakëve13. Meqenëse të dy qytetet ishin aleatë të Romës 
dhe përfaqësonin pikën më të afërt për të zbarkuar ushtritë romake, ato 
gjithashtu kishin ofruar sasi të mëdha monedhash për romakët, me qëllim 
që t’i ndihmonin ata të financonin luftën. Ka shumë të ngjarë që romakët 
të kenë financuar vetë një pjesë të emisioneve, duke siguruar metalin për 
monedhat, të cilat prodhoheshin në punishtet e dy qyteteve. 

thesaRet

Lufta ndikon gjithashtu qarkullimin e monedhave dhe procesin e krijimit 
të thesareve në territor. Kështu, duke përcaktuar strukturën e qarkullimit 
dhe hartën e thesareve është e mundur të gjurmohen ndryshimet gjatë 
periudhës përkatëse. Nevoja e rritur për para, lëvizja e ushtrive dhe 
sigurimi i mallrave në tregjet vendase kërkon monedha, prandaj 
ato kanë qarkulluar gjerësisht. Nga ana tjetër, paqëndrueshmëria e 
luftës e bën më të mundshme fshehjen e parave për ta ruajtur atë nga 
çdo ngjarje brutale. Për më shumë, me lëvizjen e ushtrisë, disa prej 
monedhave mund të humbasin nga vetë luftëtarët, duke krijuar kështu 
më shumë thesare, të cilët, në këtë rast, janë të rëndësishëm jo vetëm 
për përmbajtjen e tyre, por edhe sepse tregojnë rrugëkalimin në territor.
 
Për sa i përket qarkullimit të monedhave, vihet re se veçanërisht nga 
shekulli II para Krishtit, ka intensifikim të qarkullimit të tyre në territorin e 
Ilirisë së jugut. Gjetjet kryesore prej argjendi përbëhen nga drahmet e 
Dyrrahut dhe Apolonisë, të cilat përfaqësojnë monedhat prej argjendi 
të të gjithë rajonit, pasi qytetet ilire nuk prodhonin asnjë prerje prej 
argjendi. Lidhur me monedhat e huaja që qarkullonin në rajon, vihet re 
se gjatë këtij shekulli ka një intensifikim të kontakteve midis dy brigjeve 
të Adriatikut, të cilat mund të shihen gjithashtu në praninë reciproke të 
monedhave në të dy territoret14.

Thesari më i vjetër i lidhur me luftën në territorin jugor të Ilirisë është 
thesari i Hollmit, i cili përbëhet nga statere prej argjendi të Eginës dhe 
një monedhë e Teras15. Groposja e tij daton rreth vitit 430 para Krishtit 

13 Për qarkullimin e drahmat të Dyrrahut dhe drahmave të Apolonisë në këto territore shih 
Gjongecaj, Picard 2005, f. 139-154; Meta 2013, f. 117-133.

14 Shih Camilleri 2008, f. 87-150; Meta 2015, f. 256-257.
15 Gjongecaj, Nicolet-Pierre 1995, f. 283-322.
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dhe lidhet me pushtimin e Eginës nga Athina, e cila çoi në largimin 
e shumë banorëve nga ishulli16. Sipas Nicolet-Pierre dhe Gjongecaj, 
të cilat kanë studiuar thesarin, ai me shumë gjasa i përkiste eginasve, 
të cilët i ishin drejtuar rajonit të minierave të Damastionit, ku më vonë 
themeluan qytetin e Damastionit17. Ky është i vetmi thesar që i përket 
shekullit të V-të në territorin e Ilirisë së jugut.

Në një studim të fundit të thesareve 
të gjetura në Shqipëri që i përkasin 
periudhës të shekullit V-I para Krishtit, 
Gjongecaj përmbledh në një vëllim të 
gjithë thesaret e kësaj periudhe, duke 
dhënë një panoramë të qartë të situatës 
së thesareve në territor. Nga studimi i saj, 
rezulton se nga shekulli IV para Krishtit 
ka vetëm një thesar, ai i Cërrikut, i cili 
daton në vitin 300 para Krishtit18. Një 
thesar tjetër, i gjetur në Durrës në vitin 
2006, përbëhet nga çerek statere të 
Dyrrahut dhe dy monedha të Kasandrit, 
të gjitha i përkasin viteve 330-280 para 
Krishtit19, por groposja e tij daton rreth 
vitit 280 para Krishtit, pra ai i përket 
shekullit të III-të. Gjatë këtij të fundit, 
numri i thesareve rritet në mënyrë të 
konsiderueshme. Kështu, shtatë thesare i 

përkasin periudhës pas vitit 300 para Krishtit deri në mes të shekullit: 
Durrës (2006), Cakran (1962)20, Pllanë (1960)21, Kreshpan (1982)22, 
një thesar tjetër nga një vend i paidentifikuar në Shqipëri23, Foinike 
(2008)24 dhe Kupa (1939)25. Megjithëse jo të gjithë këto thesare 
16 Thucydide II, 27,1 ; Diodorus XII, 44, 2-3.
17 Strabo VIII, 6, 16.
18 Gjongecaj 2015, f. 23, nr. 5.
19 Gjongecaj 2015, f. 45-52.
20 Gjongecaj 2015, f. 69-72.
21 Gjongecaj 2015, f. 23.
22 Gjongecaj 1998, f. 81-102.
23 CH VIII, nr. 263.
24 Gjongecaj 2015, f. 73-76.
25 CH V, no. 32.

Figurë 8. Harta e thesareve të shekullit III
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lidhen me luftën, ato dëshmojnë në mënyrë të qartë rritjen e qarkullimit 
të monedhave në rajon pas krijimit të sistemeve monetare të Dyrrahut 
dhe Apolonisë. 

Pesë thesare datojnë në gjysmën e dytë të shekullit III, katër prej të cilave 
(Bakërr 197326, Hija e Korbit 198227, Jubicë 196528, Durrës 189629) 
mund të lidhen drejtpërsëdrejti me Luftën Iliro-Romake, gjatë viteve 229-
219. Një thesar tjetër i përket kthimit të shekullit, rreth vitit 200 para 
Krishtit (gjetur në Orikos më 1958)30. Vihet re se numri i thesareve rritet 
gjatë Luftës së Tretë Maqedonase, rreth vitit 168 para Krishtit, si në 
territorin e Ilirisë së jugut ashtu edhe në Epir, në territorin e Kaonisë. 
Rreth 10 thesare (Lissos 1923, Antigoneia 1977, Bakërr 1969, Dërmish 
1954, Kukës 1971, Qesarat 1963, Renc 1900, Selcë 1870, Senicë 
1958) janë groposur në këto rajone gjatë kësaj periudhe. 

26 Gjongecaj 2015, f. 135-139.
27 Gjongecaj 1985, f. 167-193 ; Preka, Gjongecaj 2015, f. -117.
28 Ceka 1971, f. 83-101; Picard, Gjongecaj 2000, f. 139-145.
29 Gjongecaj 2015, f. 81-84. Për datën e groposjes të thesarit të Durrësit shih Meta 

2015, f. 213.
30 Gjongecaj 2015, f. 25.

Figurë 9. Harta e thesareve të shekullit II Figurë 10. Harta e thesareve të shekullit I
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Rritja e numrit të thesareve është e vazhdueshme: rreth 14 të tillë janë 
groposur midis fillimit të shekullit I para Krishtit deri në vitet 30 të këtij 
shekulli. 

Këto thesare janë të veçanta për përmbajtjen e tyre pasi përbëhen nga 
monedha vendase dhe nga monedha republikane romake. Shumë prej 
tyre janë groposur gjatë luftës civile midis Çezarit dhe Pompeit, kur 
territori i Ilirisë u kthye në një fushë beteje midis dy ushtrive kundërshtare.

RefoRmat e viteve 30 paRa KRishtit

Një tjetër ndryshim vihet re në monedhat e qyteteve të Ilirisë së Jugut pas 
luftërave civile të viteve 30. Apolonia ishte qyteti i parë që ndërmori 
një reformë të monedhave të saj, e cila konsiston në ruajtjen e pjesës 
më të madhe të tipeve monetare helenistike, por duke i adaptuar ato 
me peshën dhe sistemin metrik romak të përdorur për monedhat në 
emër të M. Antoni31. Kjo lidhet me konfliktin midis këtij të fundit dhe O. 
Augustit dhe monedhat, me shumë gjasë, ishin prerë menjëherë pas 
viteve 36/35, kur u shfaqën prerjet në emër të M. Antonit, të prera 
nga komandanti i flotës së tij Atratinus. Monedhat e reja apoloniate 
bazoheshin në tre prerje prej argjendi dhe katër bronzi, duke e bërë 
Apoloninë të vetmin qytet në rajon që prodhonte monedha prej argjendi 
në periudhën në fjalë. Dyrrahu reformoi gjithashtu monedhat e tij prej 
bronzi, duke i adaptuar me sistemin romak32, megjithëse sistemi i ri 
monetar i qytetit nuk ishte i përcaktuar aq mirë sa në Apoloni. Një 
zbulim i kohëve të fundit tregon se edhe Bylisi ka prerë të paktën një 
tip monetar të ri prej bronzi, duke përdorur peshën e monedhave në 
emër të M. Antonit33. Nuk duhet përjashtuar mundësia që qytete të 
tjera në rajon gjithashtu të kenë prerë monedha gjatë kësaj periudhe, 
duke qenë se disa prej emisioneve të tyre helenistike tregojnë një rritje 
të peshës, por sasia e tyre dhe studimet për to janë ende të kufizuara. 
U takon studimeve të ardhshme të përcaktojnë nëse ky ndryshim ka 
ndodhur para mesit të shekullit I apo lidhet me reformat e ndërmarra 
gjatë viteve 30 në të gjithë rajonin.

31 Për monedhat në emër të Atratinus, shih Amandry 1986, f. 73-85; 1987, f. 101-112; 
1990, f. 65-96; për monedhën e re të Apolonisë shih Picard, Gjongecaj 1998, f. 
511-522.

32 Gjongecaj 2007, f. 112.
33 Meta 2017, f. 485.
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për figurat

Figurë1. Meta 2015, D34-R67, f. 32 (New York collection, Newell 
1944.100.18491)
Figurë 2. Kabineti Numizmatik, Tiranë, Inv. nr. 2640
Figurë 3. Meta 2015, D115-R174, f. 44 (Gjongecaj 1998, Thesari i 
Kreshpanit, nr. 186)
Figurë 4. Meta 2015, D139-R177, f. 55 (Koleksioni i Cabinet des 
Médailles, Paris, Dyrr. Nr. 149)
Figurë 5. Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, Inv. nr. 1195
Figurë 6. Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, Inv. nr. 1190
Figurë 7. Albanien. Schätze aus dem Land der Skipetaren, Mainz 1988
Figurë 8-10: Harta nga Albana Meta

burime të shkruara antike dhe korpuse

“Diodorus, Ilirët dhe Iliria në autorët antikë”, F. Prendi, H. Ceka, S. Islami 
dhe S. Anamali (eds.), Tiranë 1965

“Polybius, Histoires”, P. Pedech (ed.), Livre II, Les Belles Lettres, 1970 ; 
Livre VIII, R. Weil (ed.), Les Belles Lettres, 1982

“Thucydides, Ilirët dhe Iliria në autorët antikë”, F. Prendi, H. Ceka, S. 
Islami dhe S. Anamali (eds.), Tiranë 1965

“Strabo, Ilirët dhe Iliria në autorët antikë”, F. Prendi, H. Ceka, S. Islami 
dhe S. Anamali (eds.), Tiranë 1965

CH M. J. Price, Coin Hoards. Greek Hoards I, 1979; U. wartenberg, M. 
J. Price, K. A. McGregor (eds), Coin Hoards. Greek Hoards VIII, 1994
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pReRjet monetaRe në sistemet 
e Këmbimit të luftëtaRëve midis 

popujve gReKë dhe jogReKë në 
lashtësi

Dr. Aliénor Rufin Solas*

*  Dr. Aliénor Rufin Solas, Universiteti i Sorbonës, Francë.

marrëdhëniet midis grekëve të lashtë dhe popujve luftëtarë fqinjë 
gjatë luftërave janë parë kryesisht nga këndvështrimi i konflikteve. 

Sidoqoftë, autorët e lashtë kanë folur shumë jo vetëm për sa u përket 
aleancave të luftëtarëve, por i kanë dokumentuar shkëmbimet që pasuan 
këto aleanca edhe nga burime materiale, veçanërisht monedha. Rastet e 
studiuara nuk janë të dokumentuara në mënyrë të barabartë: shkëmbimet 
ushtarake të lidhura me aleancat ose rekrutimet me grekët janë më tepër 
të dokumentuara në literaturë dhe në epigrafi në kontekstin e botës 
trake sesa në kontekstin e botës ilire apo asaj lidiane. Megjithatë, 
këto të fundit japin një dokumentacion numizmatik tepër interesant. 

Për të hedhur dritë mbi rolin e parasë gjatë luftërave midis grekëve 
dhe popujve luftëtarë fqinjë, një ndihmë të madhe jep përdorimi i një 
qasjeje të bazuar në historinë krahasuese. Ne mund t’i analizojmë këto 
shkëmbime lufte, të rregulluara në mënyrë progresive nga monedhat, me 
një pikëpamje antropologjike: marrëdhëniet ushtarake, të dëshmuara 
në dokumentacionin tonë nga disa rrëfime specifike, ndihmojnë për të 
kuptuar qëndrueshmërinë e marrëdhënieve midis grekëve - të vendosur 
në bregdetin e këtyre rajoneve tradicionalisht të përshkruara si barbare 
- dhe popujve që jetonin më në brendësi të territorit. 

Edhe mbretërit e këtyre territoreve të brendshme prisnin monedha 
të ngjashme me ato të qyteteve greke. Në shumë raste, prerjet e 
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monedhave të këtyre popujve luftëtarë fqinjë me grekët duken se i 
përfshinin të dy partnerët. Pavarësisht nëse këto praktika interpretohen 
si një ekuilibër jo i barabartë i pushtetit apo si një bashkëpunim, ato 
zbulojnë lidhje të forta financiare dhe monetare.

Duke pasur shembull kryesor Lidinë arkaike, para Kresusit, krahasuar me 
rastin e Trakës, e cila është e dokumentuar shumë më mirë nga burimet 
letrare, do të përpiqem të tregoj se prerjet monetare janë krijuar dhe 
miratuar në kontekstin e shkëmbimeve të shumta ushtarake me grekët. 
Qëndrueshmëria dhe kompleksiteti i këtyre shkëmbimeve bëjnë të mundur 
zbulimin e një sistemi lufte, i cili, edhe pse i bazuar në një ekuilibër 
jo të barabartë pushteti, nënkupton kalime të ndërsjella të pasurisë dhe 
nga këto përfitonin të dyja palët. Meqenëse të gjitha këto kalime janë 
të njohura vetëm nëpërmjet dëshmive greke, duhet të analizohet edhe 
tërësia e fjalëve greke që i përshkruajnë ato. Në këtë drejtim, rasti i 
Trakës mund të ndihmojë për të hedhur dritë mbi shkëmbimet e luftëtarëve 
të përshkruara gjetkë me të njëjtin fjalor, por në mënyrë më pak specifike. 
Në Trakë, ku burimet letrare janë më të pasura me informacion mbi 
shkëmbimet ushtarake midis grekëve dhe popujve të tjerë jogrekë, ato 
përshkruajnë aleancat personale të shoqëruara me praktika të rregullta 
sociale, në veçanti shkëmbimi i verës, grave dhe dhuratave (dôra). 
Këto shkëmbime pasurie nuk ishin në kuadrin e pagesës së luftëtarëve. 
Megjithatë, së bashku me huatë dhe me pasuritë e plaçkitura ose me 
pagesat që rregullojnë sulmet e plaçkitjes (të quajtura përsëri dôra nga 
grekët), ato janë pjesë e një sistemi shkëmbimi financiar të lidhur me 
luftën, në zonën e Trakës, që ishin shumë fitimprurëse për të gjitha palët. 
Në këtë kontekst, prerjet monetare luanin një rol kyç.

Krijuar nga shtypja e metalit dhe të shënjuara në mënyrë të 
standardizuar, monedhat u zbuluan në Azinë e Vogël, aty nga fundi i 
shekullit VII para Krishtit. Këto monedha të para, të prera me elektrum 
(aliazh ari dhe argjendi), u shfaqën si në mbretërinë e Lidisë ashtu 
edhe në qytetet greke të bregdetit të Jonit, deri në kohën e Kresusit, 
i cili e braktisi monedhën e shtypur me elektrum në mes të shekullit 
VI para Krishtit. Debati vazhdon ende te studiuesit e sotëm në lidhje 
me arsyet e prerjeve të para monetare dhe bibliografia mbi këtë temë 
është e madhe.1 Meqenëse sistemi monetar ishte i njëjtë për mbretërinë 
lidiane dhe për qytetet greke të bregdetit, mbretërit lidianë u shfaqën si 

1 Shih në mënyrë të veçantë Le Rider 2001 dhe Konuk et al. 2018.
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autoriteti i vetëm në gjendje për të sjellë një risi të tillë në këtë tërësi. Por, 
nëse vërtetohet qartë se këta të fundit mblodhën haraçe në qytetet greke 
gjatë sundimit të Kresusit, kjo ide mund të vihet në pikëpyetje për sa u 
përket mbretërve Mermnadë: Unë do të përpiqem të tregoj se prerjet 
prej elektrumi, u shfaqën në kuadër të një sistemi kompleks shkëmbimi, 
midis grekëve dhe lidianëve, në një kontekst luftërash.

phoRoi dhe dôRa

“Para Kresusit, të gjithë grekët ishin të lirë” shkroi Herodoti I, 6, 3. 
Megjithatë, disa historianë u përqendruan në përmendjen e sulmeve 
fitimtare lidiane kundër qyteteve greke dhe në haraçet që lidianët morën 
prej tyre, të dëshmuara në burimet greke, për të deklaruar se këto qytete 
ishin nënshtruar tashmë. Por a ishin këto pagesa phoroi (haraçe)?

Herodoti raporton, për shembull, se Gyges pushtoi Kolofonin, Ardys mori 
Prienën dhe Aliates mori Smirnën (Hdt I, 14-16). Megjithatë, është e qartë 
se këto qytete greke nuk u morën për një kohë të gjatë. Kur Herodoti thotë 
se qytetet greke ishin të lira para Kresusit, ai jep shembullin e pushtimit 
kimerian, i cili duhet të ketë qenë pushtimi më i dhunshëm që kanë njohur 
qytetet bregdetare greke: në citimin e tij, Herodoti përdor të njëjtën 
folje (aireô: marr, pushtoj), duke theksuar se inkursionet dhe plaçkitjet 
nuk nënkuptonin humbjen e lirisë së tyre. Në të njëjtën mënyrë, qytetet 
greke u plaçkitën nga lidianët, por nuk i dhanë asnjë phoro Kresusit. 
Këtu përballemi me një situatë të ngjashme me atë të trakëve, ku qytetet 
greke u plaçkitën rregullisht por nuk u shkatërruan dhe nuk u nënshtruan 
në mënyrë sistematike. Herodoti e shpjegon shumë qartë procesin rreth 
Miletit (Herodoti I, 17): “Sa herë që Aliates vinte në territorin Milesian, 
ai as nuk ka shkatërruar, as nuk ka djegur as ka shkallmuar dyert e 
banesave (...) Arsyeja pse lidiani nuk i shkatërroi shtëpitë ishte kjo: që 
miletasit të mund të kenë një shtëpi, nga ku të ishin në gjendje të mbillnin 
dhe të kultivonin tokën e tyre, dhe që të kishte fryt i gjithë mundi i tyre, dhe 
që ushtria pushtuese ta shkatërronte plotësisht më pas“. 

Në Trakë, monedhat rregullonin në mënyrë progresive marrëdhëniet 
financiare midis grabitësve nga territoret në brendësi dhe qyteteve greke, 
nëpërmjet dhënies së dôra-s në monedha. Liria politike nuk nënkuptonte 
mungesën e pagesës, përmes marrëdhënieve të pabarabarta. Por 
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termat e përdorur nga grekët janë kuptimplotë. Phoroi, për të cilën 
studiuesit nuk kanë bërë një dallim të qartë me dôra-t në kontekstin e 
plaçkitjeve të trakëve, në të vërtetë, kanë kuptime shumë të ndryshme. 
Në rastin e Trakës së lashtë, pagesa e phoros nuk përjashtonte pagesën 
e dôra-s, por nënkuptonte humbjen e lirisë politike.2 Në ndryshim nga 
dôra, shuma e phoros, sistematikisht e shoqëruar nga detyrime të tjera 
të vendosura nga një fuqi e jashtme, nuk mund të ishte rezultat i një 
vendimi në asamblenë politike në qytet.

Prandaj, mund të themi se qytetet greke jonike nuk iu nënshtruan asnjë 
phoro-je para Kresusit dhe se pagesat që merrnin Mermnadët prej tyre 
ishin në atë kohë, në trajtën e dôra-ve.

Xenia dhe ReKRutimi i meRcenaRëve gReKë

Georges Radet i kishte parë qartë marrëdhëniet personale midis 
mbretërve të Lidisë dhe aristokracisë së qyteteve greke. Ky autor dhe të 
tjerë kanë theksuar edhe rëndësinë që me shumë gjasa kishin mercenarët 
për fuqinë e Mermnadëve.3

Por, këto dy fenomene nuk i kanë lidhur ende me njëri-tjetrin. Në rajone 
të tjera lufte, veçanërisht në Trakë, mund të shihet se si rekrutimet u 
lehtësuan nga aleanca personale të quajtura philia nga grekët. Ato morën 
trajtën e Xenia-s, mikpritjes tradicionale aristokratike dhe u karakterizuan 
nga shkëmbime pasurie në momente të ndryshme të marrëdhënies dhe 
të negociatave. Të gjitha këto shkëmbime, nga dhuratat midis shefave 
deri tek pagesa e burrave, u rregulluan gradualisht nga monedhat. 
Lidhur me rajonin e Lidisë, jo vetëm që këto shkëmbime tradicionale 
aristokrate nuk u theksuan, por përkundrazi u mohuan nga studiuesit e 
sotëm. I zënë ngushtë nga aspekti personal i marrëdhënieve diplomatike 
midis mbretërve lidianë dhe qyteteve greke, Bauslaugh-i mendonte se ai 
duhej të korrigjonte tekstin e Herodotit I, 22, 4: dhe në vend të “xenia 
kai symmachia” (midis Aliates dhe Miletit), duke pasur parasysh se do 
të ishte “një shembull i teprisë letrare”, ai vendosi të lexonte “philia kai 
symmachia”.4

2 Rufin Solas 2016a.
3 Radet 1892, shih gjithashtu Price 1980.
4 Bauslaugh 1991.
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Shkëmbimet financiare në kontekstin shoqëror të xenia-s u praktikuan 
gjithashtu në Lidi midis shefave në territoriet e brendshme: Ksenofoni 
raporton se kukloi basileis (mbretërit përreth) i bënin Kresusit dhurata 
dhe i kërkonin atij të bëhej udhëheqësi i tyre në luftën kundër Kirit 
(Xenophon, Cyropedia, 7, 2, 23). Ky informacion gjithashtu sugjeron 
se ajo që ne quajmë mbretëria lidiane mund të ketë qenë së pari një 
sistem luftëtarësh i dominuar nga Mermnadët, e i karakterizuar nga 
aleanca të pabarabarta luftarake me mbretër të tjerë. Më pas, situata 
do të dukej e njëjtë si situata maqedonase para Filipit II. Ashtu siç 
e përshkroi Tuqiditi, këtu kishim një mbret kryesor që sundonte mbi 
mbretërit e tjerë, por që ishte, në të njëjtën kohë, aleat me ta.5 Nëse 
është kështu, atëherë në vend të një shteti lidian ose një perandorie 
të centralizuar lidiane, do të kishim së pari një sistem luftëtarësh të 
dominuar nga një dinasti e fuqishme mbretërish.

Përpara se të bëhej mbret, Kresusi mori burime financiare në Efes, pasi 
Pamheas i Prireus-it i dha dôra (dhuratë) një vlerë të rëndësishme për 
të (30 mina)6. Dhurata që Kresusi dërgoi në kthim ishte një karrocë 
argjendi dhe kjo e përshkruan këtë shkëmbim sipas mikpritjes shoqërore 
aristokrate (Xenia). Ky shembull i fundit tregon dendësinë dhe diversitetin 
e shkëmbimeve financiare midis grekëve dhe lidianëve, në të dy kahet, 
si dhe ekzistencën e një sistemi luftarak dhe financiar greko-lidian 
bazuar në marrëdhëniet personale para sundimit të Kresusit.

nga “Xenia Kai symmachia” në pagesën e phoRoi

Analiza e përbërjes së metalit të monedhave me elektrum zbuloi 
manipulime të rëndësishme (pasi përmbajtja e arit ishte shumë më e ulët 
në monedha sesa në monedhat me elektrum natyral), duke i mundësuar 
kështu prodhuesit të nxirrte fitim7. Ne duhet të pranojmë se metali i 
modifikuar në këtë mënyrë pranohej ende, por me shumë mundësi prej 
faktit se kishte vlerë shoqërore përtej vlerës financiare apo ekonomike. 
Por, kur Kresusi vendosi haraçe mbi qytetet greke, kjo gjë ndryshoi. 

5 Rufin Solas 2016b.
6 Nikolla i Damaskut FGrH 90 F 65: Elien (VH IV, 27); Herodoti VI, 1, 25 (shih Dion 

Chrysostom, Orationes 78.32); Pausanias IV, 5, 3.
7 Konuk et al. 2018.
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Nga ky moment e më vonë, monedhat ishin vetëm prej ari ose argjendi, 
elektrumi nuk do të përdorej më.

Kështu, vërehet tranzicioni midis dy llojeve të ndryshme të këmbimit 
monetar. I pari, që karakterizon monedhat me përbërje elektrumi, 
ndoshta duhet të rivendoset në kontekstin e tij aristokratik, karakterizuar 
nga dimensioni personal i aleancave dhe dimensioni simbolik i vlerave 
të shkëmbyera; kjo ishte brenda kuadrit të një sistemi greko-lidian, të 
karakterizuar nga marrëdhëniet intensive të luftës midis aristokracive 
lidiane, por edhe midis aristokracive greke dhe lidiane, të cilat, sipas 
Herodotit, ndanin të njëjtat praktika shoqërore. I dyti, me monedhat 
e prera në ar ose argjend, bëri të mundur vendosjen ose krijimin e 
shkëmbimeve të përcaktuara në mënyrë strikte, çka është shumë e 
kuptueshme në kontekstin e kontabilitetit të një perandorie.

pëRfundime

Në vend të kontekstit të supozuar të shtetit Lidian, prerjet monetare duket 
se janë shpikur brenda kuadrit të një sistemi kompleks të shkëmbimeve të 
luftëtarëve në Lidinë arkaike para Kresusit. Ky kontekst tregon ngjashmëri 
me atë të vëzhguar në Trakën e lashtë, kur u prezantuan dhe u përdorën 
në mënyrë progresive prerjet monetare. Në të dyja rastet, qytetet 
greke u vendosën në bregdetin e rajoneve të banuara nga shoqëritë 
luftëtare me të cilat kanë shkëmbyer intensivisht: rekrutimin e luftëtarëve, 
këmbimin e metalit nëpërmjet pagesave, kredive ose dhuratave, 
për të mos përmendur prerjet monetare të mbretërve të territoreve të 
brendshme, në të cilat grekët janë përfshirë në një mënyrë apo në 
një tjetër. Në të gjitha këto rajone, monedhat mund të shfaqen më në 
fund si lehtësuese në një sistem kompleks dhe dinamik shkëmbimesh 
që nënkupton qytet-shtetet greke dhe forma të tjera të organizimeve 
luftarake dhe shoqërore.
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monedhat bizantine në beRat, gjatë 
KonfliKtit bizantino-anzhuin (1258-1281)

Prof. Asoc. Dr. Konstantinos Giakoumis*

*  Prof. Asoc. Dr. Konstantinos Giakoumis, Ph.D., Universiteti POLIS
 Falënderoj Dr. Julian Baker, kurator i Monedhave Mesjetare dhe Moderne dhe Objekteve 

të Ndërlidhura, në Muzeun Ashmolean të Artit dhe Arkeologjisë, për shkëmbimet e tij 
të çmuara mbi monedhat e botuara këtu. Tezat në këtë material janë të miat, dhe e 
tillë është edhe përgjegjësia për çfarëdo gabimi. Jam gjithashtu mirënjohës Prof. Dr. 
Shpresa Gjongecaj që më siguroi hyrjen në Kabinetin Numizmatik të drejtuar prej saj.

pëRmbledhje

materiali diskuton si konflikti ushtarak mes shtetit Bizantin dhe atij 
të Karlit I Anzhu mbi Beratin dhe pjesën perëndimore të Via 

Egnatias, ndikoi në ikonografinë e monedhave perandorake në rajon, 
siç dëshmohet nga katër monedha që portretizojnë kryeengjëllin 
Mihail të gjetura në Berat, të cilat besoj se datojnë rreth viteve 1258-
1281 dhe lidhen me punishten monetare të Selanikut. Paraqitja e 
shenjtorëve ushtarakë në kisha, monumente dhe artefakte të tjera në 
kohë lufte, është interpretuar si ndikim i luftës. Në rastin tonë, monedhat 
portretizojnë Shën Dhimitrin dhe Kryeengjëllin Mihail. Si shenjtorët, 
ashtu edhe kryeengjëlli Mihail, i cili është pikturuar edhe poshtë 
portreteve të familjes perandorake të Paleologëve në Manastirin e Shën 
Kollit në Perondi, Berat, konsideroheshin nga bizantinët si mbrojtësit e 
perandorëve, veçanërisht atyre që mbanin emrat e këtyre, si Mihaili VIII 
Paleologu. Në këtë material, do të përpiqem të tregoj që qarkullimi i 
monedhave metalike me këtë ikonografi të veçantë duhet të lidhet me 
përpjekjet e fundit të Bizantit për të rifituar dhe mbajtur provincat më 
perëndimore të Via Egnatias.
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1. hyRje - pRemisat epistemologjiKe dhe 
metodologjiKe

Materiali diskuton si konflikti ushtarak ndërmjet shtetit Bizantin dhe 
shtetit të Karlit I Anzhu mbi Beratin dhe pjesën perëndimore të Via 
Egnatias ndikoi në ikonografinë e monedhave perandorake në rajon, 
siç dëshmohet nga katër monedha që portretizojnë kryeengjëllin Mihail 
të gjetura në Berat, datuar rreth viteve 1258-1281, që lidhen me 
punishten monetare të Selanikut. Duhet mbajtur parasysh që, në gjithë 
shoqëritë pararendëse të medias masive, monedhat dhe kartëmonedhat 
ishin jo vetëm një mjet për të lehtësuar shkëmbimet, jo-mall me mall në 
një ekonomi të monetarizuar, por gjithashtu si një mjet politik i krijimit të 
imazhit të elitave udhëheqëse. Për të trajtuar temën, do ta ndaj materialin 
tim në pesë pjesë: pjesa e parë përshkruan premisat epistemologjike dhe 
metodologjike të këtij studimi, ndërsa e dyta paraqet rrethanat politike 
të periudhës 1258-1281, të cilat u dhanë formë nevojave institucionale 
të veçanta me një strukturë të tyre. Pjesa e tretë përmbledh sistemin 
monetar të Perandorisë Bizantine nën udhëheqjen e Paleologëve. Pjesa 
e katërt përqendrohet në krijimin e imazhit perandorak dhe përdorimin 
e monedhës për qëllime shtetërore. Pjesa e pestë dhe e fundit e studimit 
diskuton gjetjet e monedhave në Berat dhe i kontekstualizon ato në 
kuadrin e tyre rajonal dhe kohor.

Interpretimi sociologjik i politikës dhe pragmatikës pas imazheve të 
monedhave në rajon në periudhën nën studim mbështetet mbi një numër 
premisash epistemologjike. E para, supozohet se përtej mendjes sonë 
ekziston një botë objektive. E dyta, është logjike të besosh se imazhet 
e monedhave janë, të paktën pjesërisht, një rindërtim i përcaktuar 
sociologjik i kësaj bote objektive. E treta, mendohet që, në kontekstin e 
shtetit bizantin, imazhet e monedhave janë nën ndikimin e drejtpërdrejt 
të perandorit, shtetit dhe, nganjëherë, të zyrtarëve të fuqishëm të 
Kishës. Prandaj, e katërta, imazhet e monedhave janë strukturuar për 
të plotësuar nevoja të përcaktuara institucionale, duke pasur kështu një 
strukturë të brendshme të vetën. Si përfundim, supozohet që kjo strukturë 
e brendshme është e dukshme pas aplikimit të metodave ikonologjike 
të hetimit historik të artit. 

Në formën e saj klasike, ikonologjia, si metodë e hetimit historik të artit, 
u formua nga Erwin Panofsky, i cili ngriti dallime ndërmjet ikonografisë 
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dhe ikonologjisë. Sipas tij: “Ikonografia... është një përshkrim dhe 
klasifikim i imazheve... është një studim i kufizuar dhe dytësor që na 
ndihmon të përcaktojmë kur dhe ku është përfytyruar tema specifike 
me motive specifike. ... Duke bërë këtë, ikonografia është një ndihmë 
e paçmuar për përcaktimin e datave, prejardhjes dhe, nganjëherë, 
vërtetësinë; dhe na jep bazën e nevojshme për interpretim të mëtejshëm.” 
(Panofsky 1959, 31)

Pra, një studim ikonografik i imazheve të monedhave konsiston në 
analizën e subjektit parësor ose natyral (analizë faktike formale dhe 
analizë ekspresionale), ose të subjektit dytësor dhe konvencional (analizë 
ikonografike) dhe të kuptimit ose përmbajtjes së brendshme (Panofsky 
1959, 28-31). Sidoqoftë, siç vërejti edhe autori, “ikonografia konsideron 
vetëm një pjesë të atyre elementeve që hyjnë në përbërjen e brendshme 
të një vepre arti dhe duhet të bëhen të qarta nëse duam që të artikulohet 
dhe komunikohet perceptimi i kësaj përmbajtjeje” (op. cit., 32).

Për t’i tejkaluar këto kufizime, Panofsky propozoi termin “ikonologji”, si 
metoda me të cilën “ikonografia nxirret nga izolimi i saj dhe integrohet 
në cilëndo metodë tjetër, historike, psikologjike apo kritike”; me fjalë 
të tjera, ikonologjia është “një ikonografi e kthyer interpretuese dhe 
kështu bëhet pjesë integrale e studimit të artit në vend që të kufizohet në 
rolin e një vrojtimi statistikor paraprak”. Në përmbledhje, ikonologjia 
“është një metodë interpretuese që lind nga sinteza e jo nga analiza. 
Dhe meqenëse identifikimi i drejtë i motiveve është parakusht i analizës 
ikonografike korrekte të tyre, kështu është edhe analiza korrekte e 
imazheve, historive dhe alegorive, parakushti i interpretimit të saktë 
ikonologjik të tyre” (op. cit., 32). Si metodë hetimi historik, ikonologjia 
sintetizon studimin ikonografik të imazheve me kontekstin e vendit dhe 
kohës, dhe studion imazhin si diskutim që shfaqet në tekste (krhs. Mitchell 
1986; van Straten 2007). Atëherë është e mundur të rishqyrtojmë në 
mënyrë analitike imazhet e monedhave, si dhe lidhjen e tyre me botën 
objektive, tekstet dhe imazhet e tjera. Prandaj, mund të deshifrohet 
tipi i premisave paradigmatike (modelet shpjeguese, këndvështrimi 
etj.) e imazheve të monedhave. Në rastin në shqyrtim, do të tregoj që 
dominimi i shenjtorëve ushtarakë dhe kryeengjëllit Mihail në monedhat 
e periudhës të konfliktit Bizantin-Anzhuin të periudhës 1258-1281 të 
gjetura në Berat, janë pjesë e strategjisë mbrojtëse perandorake, ku të 
gjitha format e artit ishin të angazhuara për kauzën e luftës.
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2. RRethanat politiKe dhe socio-eKonomiKe të 
peRiudhës 1258-1281

Më 2 qershor 1259, kur Mihaili II, despot i Epirit, ia dha dorën e vajzës 
së tij, Helenës, Manfred Hohenstaufenit të Otrantos (Carabellese 1911, 
44-5; Dendias 1926, 227-43; Filangieri 1950, 94-5; Geanakoplos 
1959, 50), ai gjithashtu i dha dhëndrit të tij qytetet e Durrësit, Vlorës, 
Kaninës, Sfinaricës dhe Beratit. Në këtë mënyrë, në këndvështrimin e 
Manfredit, u legjitimua pushtimi i këtyre tokave prej tij, që kishte ndodhur 
në fund të vitit 1257 ose në fillim të vitit 1258, domethënë pasi banorët 
u ngritën kundër administratës së rivendosur të delegatit Jorgo Akropoliti 
(Gregoras 1829, 71-5; Kantakouzenos 1828, 19-20; Buchon 1845, 
105 (shënim); Miklosich & Müller 1865, 240; Romanos 1895, 55-6; 
Dendias 1926, 223; Geanakoplos 1959, 49; Nicol 1962, 171, 
177-8; Lala 2008, 19-36; Osswald 2011, 90-5, 661-7; McLaughlin 
2017, 153, 369-70). Aleanca midis shtetit mesjetar të Epirit dhe 
oborrit të Hohenstaufenve doli nga një ndërthurje faktorësh. Gjatë vitit 
1257, i angazhuar në zgjerimin e territorit të shtetit të tij, Mihaili II, 
pasi kishte rimarrë pjesën më të madhe të Maqedonisë perëndimore, 
po marshonte drejt Selanikut, kur Manfredi i Siçilisë sulmoi shtetin e tij 
nga prapavijat. Përballë kërcënimit të një lufte në dy fronte, Mihaili 
sakrifikoi perëndimin e shtetit të tij për fitimet në lindje, që ai shpresonte 
do të përfshinin Selanikun dhe Kostandinopojën. Ai pranoi t’i ofronte 
Manfredit paqe dhe një aleancë, duke njohur zyrtarisht pushtimet që ai 
tashmë kishte bërë në brigjet e Epirit dhe Arbërisë dhe duke krijuar një 
bashkim familjar, në shkëmbim për mbështetje kundër shtetit të Nikeas 
(Fine 1994, 161).

Njohja e këtyre të drejtave mbi Epirin dhe Arbërinë do të kishte pasoja 
afatgjata mbi rajonin. Në bazë të Traktatit II të Viterbos, më 27 majit 
1267, me të cilin shumica e të drejtave të Perandorisë Latine të zhdukur 
të Kostandinopojës u transferuan nga Baluini II te Karli I i Sicilisë, i 
familjes Anzhu. Karli I mori gjithashtu pajën e Helenës së Epirit (cf. Lala 
2008, 11-2). Duke filluar nga viti 1268, Karli I Anzhu u angazhua për 
të marrë këto të drejta; në vitin 1272 ai tashmë kishte pushtuar Vlorën, 
Durrësin dhe një pjesë të madhe të territorit ndërmjet tyre (Romanos 
1985, 76-84; Lala 2008, 19-20, 32-3; Osswald 2011, 104-10). 
Në përshkrimin e tij të rrethimit të Beratit, Niqiforos Gregoras është 
i qartë mbi planin strategjik në të cilin bënte pjesë pushtimi i Beratit: 
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“Οἱ μέντοι πολέμιοι περικαθίσαντες ἐπολιόρκουν τὸ τῶν Βελεγράδων 
ὑψηλόν τε καί, ὡς είπεῖν, ὑπερνέφελον φρούριον, μελέτην ἔχοντες μετὰ 
τὴν ἐκείνου καταστροφήν, ὡς ἐξ ὁρμητηρίου λαμπροῦ τινος κεχύσθαι 
καὶ κατὰ τῆς ἄλλης ἁπάσης δυτικῆς τῶν Ῥωμαίων ἐπικρατείας…” (Kështu 
armiqtë ngritën kampin [aty] dhe rrethuan kalanë e lartë të Beratit, 
që si të thuash, mbërrinte deri në qiell, duke pasur në mendje - pas 
shkatërrimit të saj - ta përdornin si një bazë të shkëlqyer për të avancuar 
kundër pjesës tjetër të territorit perëndimor të Romakëve..., Gregoras 
1829, 73, II, v. 9-13).

Shteti bizantin, i rikthyer rishtas në Kostandinopojë në 1261, ishte 
i vendosur të mos linte pa përgjigje avancime territoriale të tilla, 
veçanërisht duke konsideruar planet strategjike të Mihailit VIII për ta 
orientuar fokusin e politikave të Perandorisë drejt Perëndimit. Prandaj, 
në vitin 1274, Mihaili VIII Paleologu urdhëroi rikuperimin e Beratit dhe 
të disa rajoneve të tij, por, megjithëse në vitin 1276 shumica e tokave 
të Karlit ishin rikuperuar (Fine 1994, 187), pjesë të tjera të rajoneve 
më perëndimore të Via Egnatias mbeteshin ende nën kontrollin anzhuin 
(Geanakoplos 1959, 279-80). Në fund të fushatës së Mihailit VIII, 
Karli I Anzhu mbante vetëm qytetet-portet e Durrësit dhe Vlorës, me 
komunikimet tokësore të tyre të ndërprera. Në këtë fazë, Karli filloi të 
transportonte mercenarë për të rikuperuar tokat e humbura. Drejt fundit 
të vitit 1280, Karli I përgatiti një ofensivë të madhe kundër Beratit. Me 
rreth 8.000 ushtarë, në fund të vitit 1280, gjenerali i Karlit I, Hjyzh le 
Ruso de Suli (Hugues le Russeau de Sully), udhëhoqi ushtrinë në brendësi 
nga Durrësi dhe rrethoi kalanë e Beratit, portën drejt Maqedonisë 
(Gregoras 1829, 146, II, v. 4-10).

Në pranverën e vitit 1281, Suli, i cili po digjej për aksion, vendosi të 
shkonte personalisht në zbulim të territorit dhe iu afrua kampit bizantin 
me një grup të vogël truprojash, ku u arrestua nga mercenarë turq, 
të cilët i vranë kalin dhe atë vetë e kapën rob. Kjo shënoi fundin e 
ekspeditës të Karlit I Anzhu kundër Bizantit; njëra pas tjetrës kalatë e 
Sfinaricës, Durrësit dhe Vlorës u ktheyn përsëri në duart e bizantinëve. 
Hjyzhi u dërgua në Kostandinopojë në zinxhirë, ku triumfi u festua me 
entuziazëm. Perandori konsideroi fitoren e lehtë në Berat si shenjë 
të favorit hyjnor për kauzën e tij dhe urdhëroi që skena të betejës të 
pikturoheshin mbi muret e pallatit të Vllahernës (Pachymeres 1729, 
971-82; Gregoras 1829, II, 145-48; Romanos 1895, 84-5; 
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Geanakoplos 1959, 329-34; Osswald 2011, 109-10; Xhufi 2009, 
43-4).

Megjithatë, kushtet e provincave të Perandorisë ishin të papërshtatshme 
për festime, ndërsa fitoret e Mihailit VIII, ishin në përgjithësi si ajo e 
Pirros, qofshin ato politike, fetare, ushtarake apo ekonomike (cf. Hendy 
1969, 261-4; Grierson 1999a, 103-25; Angelov 2007, 253-85; 
Hilsdale 2014, 185-7, 269-80). Ai u bë veçanërisht jopopullor jo 
vetëm për politikat e tij unioniste, me të cilat ai polarizoi Perandorinë 
ndërmjet Arsenitëve dhe Jozefitëve (Konstantopoulou 1933, 300), por 
gjithashtu për taksat e rënda vënë si mbi territoret e vjetra dhe ato të reja 
të shtetit bizantin të rindërtuar (Konstantopoulou 1933, 300; Angelov 
2007, 254, 288-9, 269-280; Hilsdale 2014, 186). Të këputur 
nga taksat e rënda dhe luftërat e vazhdueshme, kur u ballafaquan me 
premtimin e Karlit I Anzhu për t’i dhënë vendasve privilegje dhe ulje 
taksash pas krijimit të Regno Albaniae (Dourou-Eliopoulou 1998, 235-
6), udhëheqësit lokalë të rajoneve më perëndimore të Via Egnatias 
përfituan nga pakënaqësia e popullit (Sternon 1959; Ducellier 1981, 
263; Xhufi 2006, viii; Lala 2008, 13-5); disa bënë marrëveshje me 
fuqi të tjera perëndimore (për shembull koalicioni i Muzakës me Filipin 
e Tarantos në vitin 1319).

Prandaj, siç e kam nënvizuar edhe më parë (Giakoumis & Christidou 
2010), u hartua dhe u zbatua një plan strategjik për të ndryshuar 
opinionin publik në këto provinca të largëta - por të rëndësishme - të 
Perandorisë Bizantine, që përfshinte përkrahjen e ndërtimit të një kishe 
gjigante, një projekt rinovimi ose dekorimi, të shoqëruar me deklarata të 
fuqisë perandorake nëpërmjet imazheve, besnikërisë/vazhdueshmërisë 
dinastike, konotacioneve të lavdishme perandorake dhe, në përgjithësi 
patronazhit bujar. Duhet vënë re që - siç ka treguar Gianvito Campobassi 
(2015 & 2015b) - strategji të ngjashme të investimit në trashëgimi të 
prekshme fetare, megjithëse në shkallë më të vogël, u ndoqën dhe 
nga Anzhuinët në Arbëri. Siç do të argumentoj në vijim, ikonografia 
dhe kuptimi i monedhave bizantine të gjetura në Berat dhe të datuara 
1258-1281, tregon që monedhat ishin pjesë e strategjisë, pasi kishte 
shumë aksione politike dhe ushtarake që detyronin përdorimin e shumë 
emetimeve ushtarake në art, gjatë mbretërimit të Mihailit VIII (Saxby 
2018/I, 258-60).
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3. sistemi monetaR i paleologëve

Para se të futemi në ikonografinë e monedhave të Paleologëve 
të zbuluara në Berat, të datuar në 1258-1281, duhet të theksohet 
rëndësia e monedhës si për shtetin, ashtu edhe për krijimin e imazhit 
perandorak. Prodhimi, dhe në një farë mase, qarkullimi i monedhave 
ishte kompetencë e shtetit, zbatimi i të cilit garantohej nëpërmjet 
taksimit, rrogave, pagesave të mercenarëve, etj. (Baker 2015, 220; 
cf. Hilsdale 2014, 158). Për sa i përket karakteristikave të parasë, 
duhet pasur parasysh që “monedhat nuk kanë vlerë vetëm në botën 
fizike të shkëmbimit njerëzor, por gjithashtu në botën e padukshme të 
shpirtrave dhe dreqërve” (Maguire 1997, 1039). Shteti kontrollonte 
nga kryeqyteti prodhimin dhe qarkullimin e parasë, duke kuptuar se 
rëndësinë e saj në krijimin e shtetit dhe imazhit perandorak, pasi paraja, 
në përgjithësi, dhe monedhat në veçanti janë “mekanizmi nëpërmjet të 
cilit një perandor deklaronte ligjshmërinë dhe rinovimin e sovranitetit 
bizantin” (Hilsdale 2014, 158-9; cf. Protonotarios 1983b; Penna 
2002). Duke kuptuar fuqinë e mbinatyrshme që mbartte monedha në 
besimet popullore, portreti i perandorit përdorej jo vetëm si garanci e 
vlerës monetare të monedhave, por gjithashtu si një tip ikone që bënte 
mrekulli (Maguire 1997, 1039-40; Saxby 2018/I, 1-41), pavarësisht 
nga dënimi i Kishës për përdorimin e monedhave si amulet (cf. Maguire 
1997, 1040-53).

Kohët e fundit, njohuria jonë mbi sistemin monetar dhe monedhat e 
Perandorisë së Paleologëve pas vitit 1259 është rritur shumë, falë një 
numri studimesh (cf. Grierson 1999a, 40-54; Baker 2015, 223-4), 
përfshirë monedhat mesjetare të gjendura në Shqipëri (Baker 2015, 
225). Pavarësisht nga përmirësimi i njohurisë sonë, Julian Baker 
drejtësisht vë re që numri i monedhave mbi të cilat mbështetet kjo 
njohuri është shumë i kufizuar për arsye të praktikës dominuese në 
fushën e hulumtimit të mesjetës nga autoritetet arkeologjike në Greqi 
dhe Shqipëri, praktikë e cila përqendrohet më shumë në restaurimin e 
monumenteve mesjetare (kryesisht kisha ose kështjella), “gjë që prodhon 
një numër jashtëzakonisht të vogël monedhash” (2015, 227).

Gjatë shek. XIII, monedhat e reja të Perandorisë Bizantine dhe shteteve 
perëndimore qarkullonin së bashku me prerje të vjetra monedhash me 
aliazh të dinastive së Komnenove dhe Ëngjellve (Oikonomidou 1981; 
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1992, 105). Gjatë gërmimeve në Berat, për shembull, Spahiu ka 
identifikuar monedha që datojnë nga mbretëria e Aleksit I Komnenos 
(1081-1118) deri te monedhat venedikase të Giovanni Saranzos 
(1990, 185-91). Monedhat, për nevoja monetare të Perandorisë, 
prodhoheshin në katër punishte monetare: në Magnesia (1258-1261, 
e cila ka mundësi të ketë ngelur hapur dhe më pas); Kostandinopojë (që 
prej vitit 1261); Selanik; dhe Filadelfia, megjithëse vetëm shkurtimisht 
(Grierson 1982, 284; 1999a 105). Duke vazhduar praktikën 
e krijuar nga Alexios I, Mihaili VIII emetoi monedha në emër të tij, 
edhe në periudhën 1272-1282, kur ishte bashkë-perandor me djalin 
e tij Andronikos II, për të cilin u emetuan vetëm monedha speciale 
me rastin e kurorëzimit të tij (Grierson 1999a, 105-6). Monedhat e 
arta (hyperpyra) dhe të argjendta duken se janë prodhuar vetëm në 
Kostandinopojë (op. cit., 105, 106-15), ndërsa trachea e bakërt e 
tij (gjithashtu e njohur si stamena e bakërt, cf. Grierson 1982, 28, 
249-50; 1992a, 32) duket të jetë prodhuar gati në të njëjtën masë në 
Kostandinopojë dhe Selanik (Grierson 1999a, 105, 116-24). Mihaili 
VIII gjithashtu emetoi një numër mjaft të kufizuar monedhash të tipit 
tetarteron (op. cit., 124-5).

Në Epirin dhe Arbërinë e shek. XIII, monedhat bizantine qarkullonin së 
toku me monedha të prodhuara lokalisht dhe monedha perëndimore, 
imituese ose jo. Shumica e monedhave bizantine të gjendura në rajon 
ishte prodhuar në Selanik. Ka prova të bollshme që punishtja monetare 
e Selanikut vazhdoi aktivitetin e saj gjatë tërë periudhës së Paleologëve, 
duke përfshirë periudhën nën shqyrtim të këtij materiali (Metcalf, 1963 
dhe 1984; Hendy ,1969, 295; Bendall, 1978; Grierson, 1982, 281-
2; Grierson, 1999a, 59-61; Morrisson, 2003; White, 2013, 177-8, 
251-6; Baker, 2015, 239; Antonaras, 2016a, 127; 2016b, 75). 
Qarkullimi i njëkohshëm i monedhave të shumëfishta dhe heterogjene, 
qofshin këto emetime të vjetra ose të reja të perandorëve bizantinë, 
prodhuar në Kostandinopojë apo Selanik - i monedhave të prodhuar në 
emrin e despotëve të shtetit mesjetar të Epirit, imitimet perëndimore ose 
lokale, monedhat nga shtetet perëndimore, me ose pa praninë e tyre 
në territor, nuk duhet të na befasojë, meqenëse larmia e monedhave 
ishte mjaft e zakonshme në rajonin e gjerë të Epirit dhe Maqedonisë, 
por në pjesë të tjera të shtetit bizantin dhe shteteve pasardhëse të tij 
në Ballkan, që nga shek. XII pothuajse deri në rënien e Perandorisë 
(Touratsoglou,1971, 210-6; Galani-Krikou, 1992). Kjo larmi 
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monedhash u vu re gjithashtu në Arta, ku, pavarësisht aktivitetit të një 
punishteje monedhash lokale, janë gjetur trachea nga Kostandinopoja 
dhe Selaniku prej mbretërimit të Mihailit VIII Paleologut (Oikonomidou, 
Touratsoglou dhe Tsourti, 1992, 113-4 dhe119).

Monedhat e prodhuara në Selanik qarkulluan në gjithë pjesën 
perëndimore të Perandorisë Bizantine dhe shteteve pasardhëse, duke 
përfshirë Epirin (Oikonomidou, 1992,102 dhe 121, Graph; cf. 
Protonotarios 1982), Arbërinë dhe rrethet e Kryepeshkopatës së Ohrit 
(Morrisson, 1973, 439, Nos. 7-8; 2003, 186-92; krhs. Wroth, 1908/
II, Pl. LXXIV, Nr. 8). Për sa i përket rajoneve të Epirit, jemi të vetëdijshëm 
për ekzistencën e punishtës monetare të Artës, që vepronte në emrin e 
Despotit Mihail II Komnenos Doukas, në vitet 1230 ose 1240, dhe prej 
vitit 1249 (Oikonomidou, 1976; Protonotarios, 1983a; Oikonomidou, 
Touratsoglou dhe Tsourti, 1992, 103; Oikonomidou, 1992; Baker, 
2015, 233). Kjo punishte monedhash është e njohur për emetimin e 
billon trachea dhe tetartera gjatë shek. XIII, qarkullimi i të cilave ishte 
kufizuar kryesisht në Epir (Baker, 2015, 236-7). Ndërmjet monedhave 
të tjera të shqyrtuara të gjetura në rajon, duhen përmendur punishtet e 
njohura monetare të Brindisit që prodhonin monedha imituese në emër 
të Manfred Hohenstaufen ose Joan II Orsinit (Oikonomidou, 1992, 
103; Baker, 2015, 234-5).

Gjendja e luftës në rajonin e Beratit, gjatë periudhës në shqyrtim, 
e përshkruar në pjesën e dytë të këtij studimi, është reflektuar si në 
monedhat që qarkullonin aty, ashtu edhe në ikonografinë e monedhave 
bizantine të periudhës nën shqyrtim (Galani-Krikou 1992). Monedhat e 
gjendura në Shqipëri, në përgjithësi (Spahiu 1979), si dhe ato në Berat 
(Spahiu 1990, 185-91) dëshmojnë për praninë e udhëheqësve të 
shumëfishtë me kuadro institucionale fiskale dhe financiare të ndryshme. 
Një monedhë e paraqitur këtu (Fig. 1-2) është provë e kësaj:

1. Trake (trachy) bakri e mbi-emetuar Æ / 24 mm / 2 g / 6 (Hendy 1999, Pl. XLIV, 4.2 
dhe 4.4) (Fig. 1-2).

para: Nëntip: Perandori Joan III Dukas, i quajtur Vataxis, është paraqitur 
në qendër, i ulur në fron, duke mbajtur një kryq në dorën e djathtë 
dhe një degë akacieje në të majtën. Mbiemetimi: Figura e zbehtë e 
perandorit në këmbë.
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pas: Kryeengjëlli Mihail, me kurorë rrezatuese, ballor.
ref.: Pa publikuar. Inv. i monedhave Nr. 5834, Nr. Karte 1884, 
Kabineti Numizmatik i Qendrës Kombëtare për Arkeologjinë.
prejardhja: Doll. 3 Siot. 9 Sektor 4 (si shënuar në zarfin e monedhës).
data: Fundi i viteve 1240 - fillimi i viteve 1250 pas K. (të dyja emetimet)
stampa: Selanik (të dyja emetimet).

Gjithashtu, ndikimi i pranisë së Manfred Hohestaufenit në rajon provohet 
nga një monedhë e zbuluar në Gllavenicën mesjetare, Ballshin e sotme 
(Muçaj 2004, 206).

Në seksionin e parë të këtij materiali argumentova që monedhat 
flasin për shoqërinë dhe politikën, nëse premisat epistemologjike të 
përshkruara aty qasen me metoda kërkimi të përshtatshme dhe rigoroze. 
Seksioni i dytë prezantoi rrethanat politike dhe socio-ekonomike të 
periudhës 1258-1281 në Perandorinë Bizantine, territoret e gjera të 
Epirit dhe Arbërisë, si dhe rajonin e Beratit, që do të shërbejë si sfond 
për interpretimin e monedhave të gjetura që do të prezantohen në këtë 
material. Sistemi monetar i Paleologëve u përvijua në seksionin e tretë 
të këtij studimi, me objektiv kontekstualizimin e monedhave të gjetura 
në Berat brenda kuadrit më të gjerë të sistemit monetar të Perandorisë 
Bizantine gjatë mbretërisë së Mihail VIII Paleologut. Në seksionin e 
mëposhtëm, do të prezantoj monedhat e periudhës të gjetura në Berat 
dhe do të angazhohem në një analizë të ikonografisë dhe kuptimit të 
tyre.

Fig. 1: Perandori Joan III Duka Vataxi në fron, 
Trake (trachy) bakri me goditje Æ, ana a 

përparme, fund 1240s - fillim 1250s, 24 mm, 
2 g, 6 Nr. Inv. 5834, Nr. Karte 1884, Kabineti 

Numizmatik i Qendrës Kombëtare për Arkeologjinë.

Fig. 2: Kryeengjëlli Mihail në këmbë me kurorë 
rrezatuese, Trake (trachy) bakri me goditje Æ, 

ana e pasme, fund 1240s - fillim 1250s 24 mm, 
2 g, 6 Nr. Inv. 5834, Nr. Karte 1884, Kabineti 

Numizmatik i Qendrës Kombëtare për Arkeologjinë.
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4. KRijimi i imazhit peRandoRaK, i shtetit, dhe 
gjetjet monetaRe në beRat (1258-1281)

Pika e nisjes së këtij studimi në një konferencë mbi rolin e parasë 
në kohë luftërash ishte prezantimi fillestar i gjithsej katër (apo tri?) 
monedhave të zbuluara gjatë kërkimeve të bëra në Kalanë e Beratit në 
vitet 1973 dhe 1974 (Spahiu, 1979, 411, nr. 527 dhe 528; 1990, 
188-9, nr. 15-16). Arsyeja pse vura një pikëpyetje afër numrit total të 
monedhave të publikuar nga Hëna Spahiu janë të shumëfishta: e para, 
sepse dokumentimi i monedhave të prezantuara është i pamjaftueshëm, 
veçanërisht për sa i përket numrit të tyre të klasifikimit me të cilin është e 
mundur që të gjenden. E dyta, sepse kemi një ilustrim të vetëm të njërës 
prej tyre (Spahiu, 1990, 303, Tab. LXVII, 8), si dhe, fotografia bardhë 
e zi, e skanuar me rezolucion të ulët dhe shtypur në letër me cilësi të 
ulët e të zverdhur nga kalimi i kohës, bëri të pamundur çdo përpjekje 
për të përputhur fotografinë me përshkrimin e monedhës, megjithëse 
forma e monedhës ishte dukshmërish e ndryshme nga monedha 6 e 
prezantuar në këtë material. E treta, sepse monedhat e prezantuara 
nga punimet e para të arkeologes së ndjerë (Spahiu 1979, 411, Nr. 
527-8) çuditërisht nuk ishin përdorur plotësisht në monografinë e saj të 
mëvonshme (1990, 188-9, Nr. 15-16). 

Në veçanti, megjithëse kisha supozuar që monedha nr. 527 e artikullit 
të vitit 1979 (411, Nr. 527) është e ndryshme nga monedha nr. 15 e 
publikimit të vitit 1990 (188, nr. 15 dhe 303, Tab. LXVII, 8), për arsye 
të ndryshimit në peshë, diametër dhe pikës së gjetjes; ngjashmëritë 
e çuditshme në përshkrimin dhe mbishkrimin e monedhave, madje 
edhe ku shkronjat XM ishin në kllapa katrore, në përshkrimet e anës 
së përparme të monedhave, me sa duket janë të gabuara (cf. Tabela 
1 poshtë) dhe kjo hedh disa dyshime të arsyeshme mbi supozimin tim. 
Prandaj, përfundimisht mund të jetë e nevojshme të merremi me tre dhe 
jo katër monedha, dy prej të cilave janë identike dhe të përsëritura në 
një publikim të mëvonshëm.
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Tabela 1: Krahasim i monedhës Spahiu 1979 nr. 527 me monedhën Spahiu 1990 nr. 15.
527. Æ ↓ 1.60 gr. 25mm.
para: [X.M.] Bustet përballë janë të 
Virgjëreshës me kurorë rrezatuese 
dhe të perandorit; ata mbajnë së 
bashku një tip flamuri (labarum), në 
majë të të cilit ka një kryq të vogël 
brenda një rrethi. Mbi kokën e Shën 
Mërisë gjendet simbolit [ΘΥ].

pas: X M. Kryeengjëlli Mihail me 
kurorë rrezatuese në këmbë përballë.

Monedha u gjet në gërmimet e vitit 
1973 në kalanë e Beratit (seksioni 
B, K.I/b.6). Mbahet në Kabinetin 
e Numizmatikës së Qendrës 
Kombëtare për Arkeologjinë.

Cf. Sabatier 1862/II, 242, 8; Pl. 
LIX, 10.

15. Æ ↓
para: Bustet përballë janë të 
Virgjëreshës me kurorë rrezatuese 
dhe të perandorit; ata mbajnë së 
bashku një tip flamuri (labarum), në 
majë të të cilit ka një kryq të vogël 
brenda një rrethi. Mbi kokën e Shën 
Mërisë: [ΘΥ].

pas: XM. Kryeengjëlli Mihail me 
kurorë rrezatuese në këmbë përballë.

Monedha u gjend në gërmimet e vitit 
1973 në Pikën C.

pesha: 2.45 gr. Diametri: 25 mm.

Burimi: Spahiu 1979, 411, Nr. 527. Burimi: Spahiu 1990, 188, Nr. 15.

Me qëllim verifikimin dhe studimin e këtyre monedhave, kërkova akses 
te monedhat e Mihailit VIII të gjetura në Berat që mbahen në Kabinetin 
Numizmatik të Qendrës Kombëtare për Arkeologjinë. Drejtoresha e tij, 
Prof. Dr. Shpresa Gjongecaj, më dha mundësinë t’i studioja monedhat. 
Për habinë time, megjithatë, gjatë vizitës, ajo më prezantoi me tri 
monedha të ndryshme, të identifikuara këtu si monedhat nr. 5834, 
6789 dhe 6790. Prof. Gjongecaj më informoi që monedhat e gjetura 
në Berat të periudhës nuk u indeksuan asnjëherë siç duhet gjatë jetës 
së Hëna Spahiut (1933-1992); prandaj, ajo nuk përdori kurrë asnjë 
numër klasifikimi në asnjë nga publikimet e saj të konsideruara në 
këtë studim, gjë që bëri të pamundur që ajo të gjente këto monedha 
dhe t’i sillte në vëmendjen time. Isha po aq i befasuar kur zbulova 
që të gjithë numrat e klasifikimit mbi zarfet e monedhave të reja që 
m’u prezantuan nuk përputheshin me asgjë të indeksuar në Inventarin 
Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore të mbajtur në Qendrën kompetente 
nga Ministria e Kulturës së Republikës së Shqipërisë. Prandaj jam i 
detyruar të citoj gjithë pikat e referencës në zarfet e monedhave, në 
vend të numrit të inventarit unik dhe lehtësisht të identifikueshëm të 
këtyre objekteve. Çfarë i ka ndodhur monedhave të publikuara nga 
Spahiu ose nëse monedhat që më prezantuan janë pjesë e Inventarit 
Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore janë fakte të panjohura për mua. 
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Gjendja e çrregullt e inventarëve të këtyre monedhave nuk përputhet 
me vullnetin e njerëzve që punojnë në institucionet e lartpërmendura 
për të më ndihmuar në kërkimin tim. Shpresoj që në të ardhmen të jem 
i aftë të pranoj ftesën e Prof. Shpresa Gjongecajt dhe të dal vullnetar e 
të organizoj seksionin e monedhave mesjetare të Kabinetit Numizmatik 
të Qendrës Kombëtare për Arkeologjinë. Por, kjo situatë konfirmon 
interesin mjaft të ulët për numizmatikën mesjetare të treguar deri më sot 
nga autoritetet arkeologjike në Shqipëri.

Sidoqoftë, përshkrimi dhe dokumentimi i monedhave të shqyrtuara në 
këtë studim janë strukturuar mbi bazën e tipologjive të Philip Grierson 
në katalogun e tij për monedhat bizantine të epokës së vonë, në 
koleksionet Dumbarton Oaks dhe Whittemore (1999a). Që të trija 
monedhat që kam shqyrtuar drejtpërdrejt dhe që janë riprodhuar 
fotografikisht në këtë studim (Fig. 3-7) janë në formë të lugët (konkave) 
dhe vetëm pjesë të dizajnit shfaqen në pllakëzën, veçanërisht në anën 
e pasme të monedhave. Këto tri monedha dhe të tjera të gjetura nga 
Spahiu (1979, 411; Ibid. 1990, 188-189, Tab. LXVII në fq. 303) 
datojnë nga kjo periudhë e vështirë (1258-1281) dhe janë zbuluar 
gjatë gërmimeve të bëra në Kalanë e Beratit në vitet 1971, 1973 dhe 
1974. Pasaporta dhe përshkrimi i tyre jepen më poshtë:

I. Variant (?) i Tipave 49-50 (Grierson 1999a, 122; cf. Saxby 2018/I, 269):
2. Trake (trachy) bakri Æ / 25 mm / 1,92 g / 6 (Fig. 3)

para: ΧΜΑΗΛ… ε. ΠΟΤ… ΠΑΛE. Perandori paraqitet në qendër ulur në 
fron, duke mbajtur një kryq në dorën e djathtë dhe një rrotull në të majtën.
pas: Ο ΑΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ. Kryeengjëlli Mihail, me kurorë rrezatuese, ballor.
ref.: Spahiu 1990, 189 dhe Pl. LXVII në fq. 303.

Fig. 3: Perandori Mihail VIII Paleologu në fron, Trake 
(trachy) bakri me goditje Æ, ana a përparme, 1258-
1272 (?), 25 mm, 1.92 g, 6, Kabineti Numizmatik i 

Qendrës Kombëtare për Arkeologjinë.
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prejardhja: Sektori B i gërmimeve të vitit 1974 në Kalanë e Beratit.
data: 1258-1272 (?) pas K.
punishtja monetare: Selanik (?)

II. Tipi 42:
3. Trake (trachy) bakri Æ / 25 mm / 2,45 g / 6

para: ΘV. Gjysmëfigurë e Virgjëreshës me kurorë rrezatuese dhe perandori 
Mihail VIII. Ata po mbajnë një skeptër me një kryq përsipër brenda një rrethi.
pas: ΧΜ. Kryeengjëlli Mihail, me kurorë rrezatuese, ballor.
ref.: Spahiu 1990, 188.
prejardhja: Sektori C i gërmimeve të vitit 1973 në Kalanë e Beratit.
data: 1258-1282 (?) pas K.
punishtja monetare: Selanik (?)

4. Trake (trachy) bakri Æ / 25 mm / 1,60 g / 6
para: Χ.Μ. ΘV. Gjysmëfigurë e Virgjëreshës me kurorë rrezatuese dhe 
perandori Mihail VIII që mban një skeptër me përsipër një kryq brenda 
një rrethi.
pas: ΧΜ. Kryeengjëlli Mihail me kurorë rrezatuese, ballor.
ref.: Spahiu 1979, 411, Nr. 527.
prejardhja: Sektori B i gërmimeve të vitit 1973 në Kalanë e Beratit. 
Ruhet në Kabinetin Numizmatik së Institutit të Arkeologjisë.
data: 1258-1282 (?) pas K.
punishtja monetare: Selanik (?)

5. Stamenon Æ / 25 mm / 2,45 g / 6
para Χ.Μ. ΘV. Gjysmëfigurë e Virgjëreshës me kurorë rrezatuese dhe 
perandori Mihail VIII që mban një skeptër me përsipër një kryq brenda 
një rrethi.
pas: Ο.ΑΓ(ΙΟΣ) ΧΜΗΛ. Medaljon me kryeengjëllin Mihail, ballor.
ref.: Spahiu 1979, 411, Nr. 528.
prejardhja: Sektori C i gërmimeve të vitit 1973 në Kalanë e Beratit. 
Ruhet në Kabinetin e Numizmatikës së Institutit të Arkeologjisë.
data: 1258-1282 (?) pas K.
punishtja monetare: Selanik (?)

III. Tipi 39 (Grierson 1999a, I, 121; II, Plate 9, Nos. 147-9; cf. Saxby 2018/I, 267):
6. Trake (trachy) billon me pllakëz të madhe / 26 mm / 2.46 g / 6 / 1258-1272 (Fig. 4-5)
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para: ΑΔ Figurat treçerek të perandorit (majtas) dhe të Shën Dhimitrit me 
kurorë rrezatuese (djathtas). Ata mbajnë një flamur dhe përsipër një kryq 
brenda një gjysmëhëne që lë krahun e lartë të kryqit hapur.
pas: Figura treçerek e kryeengjëllit Mihail, me kurorë rrezatuese, ballor.
ref.: E papublikuar. Inventari i monedhave nr. 6790, Karta nr. 1883, 
numra të tjerë të regjistruar nr. E 24, Kabineti Numizmatik i Qendrës 
Kombëtare për Arkeologjinë.
prejardhja: Sektori B K.I/b.6) i gërmimeve të vitit 1973 në Kalanë e Beratit.
data: 1258-1271 pas K.
punishtja monetare: Selanik:

IV. Variant i Tipit 42 (Grierson 1999a, I, 122, Nr. 42; II, Plate 9, Nr. 150; cf. Saxby 2018/I, 267):
7. Variant 42-B: Trake (trachy) billon modul i vogël Æ / 23 mm / 2.47 g / 6 / 1258-1272 (Fig. 

6-7)

Fig. 4: Figurat treçerek të perandorit (majtas) dhe Shën 
Dimitrit me kurorë rrezatuese (djathtas), trake (trachy) 
billon pllakëz e madhe, ana e pasme, 1258-1271, 26 
mm, 2.46 g, 6, Nr. Inv. 6790, Nr. Karte 1883, Kabineti 

Numizmatik i Qendrës Kombëtare për Arkeologjinë.

Fig. 5: Kryeengjëlli Mihail në këmbë me kurorë 
rrezatuese, trake (trachy) billon pllakëz e madhe, 

ana e përmarme, 1258-1271, 26 mm, 2.46 
g, 6, Nr. Inv. 6790, Nr. Karte 1883, Kabineti 

Numizmatik i Qendrës Kombëtare për Arkeologjinë.

Fig. 6: Virgjëresha me kurorë rrezatuese (djathtas) 
dhe perandori Mihail VIII Paleologu (majtas), trake 

(trachy) billon pllakëz e vogël, ana e përparme, 
1258-1282, 23 mm, 2.47 g, 6, Nr. Inv. 6789, 
Nr. Karte 1882, Kabineti Numizmatik i Qendrës 

Kombëtare për Arkeologjinë.

Fig. 7: Kryeengjëlli Mihail në këmbë me kurorë 
rrezatuese, trake (trachy) billon pllakëz e madhe, 
ana e pasme, 1258-1282, 23 mm, 2.47 g, 6, Nr. 
Inv. 6789, Nr. Karte 1882, Kabineti Numizmatik i 

Qendrës Kombëtare për Arkeologjinë.
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para: Figurat treçerek të Virgjëreshës me kurorë rrezatuese dhe të 
perandorit Mihail VIII me pëllëmbën e tij të djathtë mbi barkun e tij. Ata 
po mbajnë një flamur me përsipër një fleur-de-lis (lule zambaku) brenda 
një rrethi.
pas: Figura treçerek e kryeengjëllit Mihail, me kurorë rrezatuese, ballor.
ref.: E papublikuar. Inventari i monedhave nr. 6789, Karta nr. 1882, 
Tabela nr. 45.3, numra të tjerë të regjistruar 2774 dhe nr. 528, 
Kabineti Numizmatik i Qendrës Kombëtare për Arkeologjinë.
prejardhja: Sektori C i gërmimeve të vitit 1973 në Kalanë e Beratit.
data: 1258-1282 pas K.
punishtja monetare: Selanik.

Pasi përmblodhëm elementet kryesore identifikuese të monedhave të 
shqyrtuara në këtë studim, përmasat e të cilave përputhen me monedhat 
e testuara (Morrisson dhe Zacos, 1978, 59, Tabela 2), seksioni vijues 
do të merret me ikonografinë e këtyre monedhave.

5. disKutim

Pasaportat e monedhave nr. 2-7 më lart tregojnë që dy prej tyre u 
përkasin varianteve të tipeve të njohura, megjithëse vetëm për 
monedhën 7 kjo mund të deklarohet me njëfarë sigurie. Meqenëse nuk 
kam pasur qasje të drejtpërdrejt me monedhën 1, duhet të mbështetem 
mbi përshkrimet e Hëna Spahiut. Do të kufizohem në analizën e variantit 
të monedhave tek të cilat kam pasur qasje të drejtpërdrejt studimi. 
Monedha 7 është shumë e ngjashme me monedhën që paraqet Tipin 
42 (Grierson 1999a, I, 122, nr. 42; II, Plate 9, nr. 150) dhe dy 
monedha të tjera të përshkruara nga Sabatier (1862/II, 242-3, nr. 8-9 
dhe Pl. LIX, nr. 10-11). Por, Virgjëresha dhe Mihaili VIII po mbajnë një 
flamur (labarum) shumë më të ndërlikuar me një dorezë dhe dy gunga, 
një bazë e lartë trekëndore që mban një gungë më të madhe në majë, 
mbi të cilën ka një fleur-de-lis (lule zambaku) brenda një rrethi (Fig. 
6). Prania e lules së zambakut në monedha nuk është e rrallë. Lulja e 
zambakut brenda një rrethi të monedhës 6 ka mundësi të rrjedhë nga 
tipi i përmbysur i emblemës së artë të qytetit të Firences, megjithëse një 
origjinë lokale nuk mund të përjashtohet plotësisht (Touratsoglou,1971; 
Morrisson, 2003, 184). Kemi pra të bëjmë me një variant të Tipit 
42, unë kam sugjeruar Tipin 42-B, duke lënë mënjanë Tipin 42-A për 



Konferenca II e Muzeut të Bankës së Shqipërisë - RolI I paRaSë gjatë luftëRave

65

monedha të ngjashme, ku ikonografia ndryshon vetëm te varianti i 
flamurit me kryq, në krahasim me flamurin me zambak të monedhës 
6 sonë. Nëse kërkime të ardhshme konfirmojnë që monedha 2 është 
gjithashtu një variant, atëherë, ekzistenca e dy monedhave 6 (Fig. 
4-5) është mjaft demonstruese e tipit të tyre. Monedha të të njëjtit tip 
janë gjetur në Selanik (Georgantelli, 2001, 82 dhe 85, Pl. 2/6) 
Arta (Mattingly, 1923, 32, Klasa I, Pl. III, 1) - të cilat i janë atribuuar 
gabimisht Mihailit II të Epirit, dhe në vende të tjera, e mund të gjenden 
në Dumbarton Oaks (Grierson, 1999a, I, 122, nr. 42; II, Plate, 9, nr. 
150; cf. Morrisson, 2003, Monedha nr. 29; Saxby, 2018/I, 267), në 
Muzeun Ashmolean (Lianta, 2009, 210 nr. 526, datuar 1259-1271), 
në Shkollën Amerikane të Studimeve Klasike në Athinë, me prejardhje 
nga Thesari “Capstan Navy Cut” (Walker, 1978, 48, CNC 3-6 dhe 
Pl. 7, CNC 4 dhe 6); të tjera janë publikuar nga Sabatier (1862/II, 
Pl. LIX, 10), atribuuar gabimisht një “perandori latin”, (Schlumberger 
1878, Pl. XIII, Nr. 21) që përcaktohen gabimisht si të prodhuara në 
emër të ndonjë despoti të Epirit. Disa kërkime në internet treguan një 
numër monedhash të ngjashme të shitura në ankand:

i) Ira dhe Larry Goldberg, Coins and Collectibles, Sale 55, lot 604; krhs. 
 http://www.wildwinds.com/coins/byz/michael_VIII/t.html;
ii) Numismatic Naumann (më parë Gitbud dhe Naumann), Ankand 

71, lot 686; krhs. https://www.coinarchives.com/a/lotviewer;
iii) Numismatic Naumann (më parë Gitbud dhe Naumann), Auction 

65, lot 848; krhs. 
 https://www.coinarchives.com/a/lotviewer;
iv) Numismatic Naumann (më parë Gitbud dhe Naumann), Auction 

67, lot 829; krhs. 
 https://www.coinarchives.com/a/lotviewer.

Duke krahasuar monedhën 6 me monedhat e lartpërmendura, erdhi në 
vëmendjen time që, në kundërshtim me sa është shkruar deri më sot, 
përveç vëzhgimit nga Morrisson (2003, 183-4 dhe Fig. 29), Tipi 39 
është përshkruar gabimisht si me një kryq në rreth mbi një shkop ose 
flamur të mbajtur nga Mihaili VIII dhe Virgjëresha. Rrethi nuk mbyllet 
mbi krahun e sipërm të kryqit (Fig. 4), prandaj formon një tip kryqi 
të preferuar nga Bogomilët dhe Katharët (Oikonomidis, 1988; cf. 
Morrisson, 2003, 183-4, n. 52). Interpretimi i kuptimit të këtij kryqi 
mbetet një temë interesante për kërkime të ardhshme.
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Frekuenca e paraqitjeve të figurave të ndryshme në monedhat e 
studiuara këtu prezantohet në Tabelën 2 më poshtë.

Tabela 2: Frekuenca e paraqitjeve të figurave të ndryshme në monedhat e studiuara këtu
Mihail VIII Kryeengjëlli Mihail Virgjëresha Shën Mitri

Monedhë 2 √ √
Monedhë 3 √ √ √
Monedhë 4 √ √ √
Monedhë 5 √ √ √
Monedhë 6 √ √ √
Monedhë 7 √ √ √
TOTAL 6 6 4 1

Frekuenca e lartë e paraqitjeve të kryeengjëllit Mihail dhe të Virgjëreshës 
dëshmon për zgjedhje të vetëdijshme që kanë nevojë të diskutohen.

Pasi përshkruam si përdoreshin monedhat për krijimin e imazhit 
perandorak dhe të shtetit, nuk kam dyshim që prania e Virgjëreshës në 
katër nga monedhat e prezantuara në këtë studim, pranë perandorit, 
nënkupton miratimin e saj për mbretërinë e tij të trazuar, duke përfshirë 
politikat e tij unioniste. Në një tjetër tip monedhe, madje të Paleologëve, 
Virgjëresha paraqitet duke kurorëzuar Mihail VIII Paleologun (Saxby, 
2018/II, 21, Fig. 52). Praktikë mjaft e guximshme, nëse krahasohet 
me praktikat e mëparshme (Hilsdale 2014, 153-4), prania e Krishtit ose 
e Virgjëreshës në krah të perandorit, pasi u fut në monedha dhe media 
të tjera nga Mihaili VIII, e shoqëroi deri në ditët e fundit të perandorisë 
(Morrisson & Zacos 1978, 62-3). Përpjekjet e mëdha të Mihailit VIII 
për të kundërshtuar përshtypjen e keqe që politikat e tij unioniste u 
kishin dhënë popullit, një pjesë të mirë të klerit dhe veçanërisht murgjve, 
duke vendosur Krishtin dhe Virgjëreshën pranë tij, mund të shihen 
gjithashtu në mbishkrimin afër portretit të tij në pjesën veriore të murit 
lindor të eksonarteksit të Manastirit të Lindjes së Virgjëreshës Mëri në 
Apoloni, Fier (Shqipëri qendrore): “[Μιχαὴλ ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς | 
βασιλεὺς] και αὐτοκράτωρ [Ρωμαίων] |2 νέος Κωνσταντινος Κομνηνός 
Δούκας Ἄγγελος |3 ο Παλαιολόγος ο ως αλη|4θως φιλόχριστος και 
φι|5λομόναχος ([Mihail mbret besimtar në Krishtin Perëndi] dhe 
perandor [i Romakëve] Konstantin Komnenos, Duka Engjëll Paleologu 
i ri, i dashuri i vërtetë i Krishtit dhe mik i asketizmit (krhs. Buschhausen, 
H. dhe H, 146-147). Portretet perandorake të Mihailit VIII Paleologut 
mbi monedha duhet pra konsideruar në krah me portrete të tjera të tilla 
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në media të ndryshme si afresket (për shembull Giakoumis-Christidou 
2010) dhe dorëshkrimet (Saxby, 2018/I, 244).

Prania e kryeengjëllit Mihail, me të njëjtin emër si perandori, në të 
gjitha monedhat e publikuara këtu, ndjek konvencionet dhe praktikat e 
vëzhguara që nga shek. XI gjatë mbretërimit të Mihailit VI, veçanërisht 
në monedhat e prodhuara në Selanik - një praktikë që u bë mjaft e 
zakonshme pas vitit 1204 (Hilsdale, 2014, 154, 162-7). Ashtu siç 
ka vënë re Cecily Hilsdale (2014, 162-7), “në shumë monedha, Shën 
Mëhilli merr një pozicion në afërsi të ngushtë me trupin perandorak dhe 
vepron si agjent i mbrojtjes dhe i prezantimit”, pasi ai shfaqet si luftëtar 
dhe edhe si kryeengjëll (2014, 163; cf. Saxby, 2018/I, 257-8). Është 
fakt i njohur që disa sundimtarë bizantinë e kanë përforcuar këtë raport, 
duke e portretizuar veten si perandorë me krahë, domethënë “imazhe 
ku udhëheqësi është i shoqëruar me krahë, por nuk i ka krahët domosdo 
të ngjitura në trupin e tij si Shën Mëhilli” (Morrisson, 2003, 185-6). 
Kjo, e kombinuar me shoqërimin e sundimtarit me Mihailin në afreske, 
si në rastin e narteksit të Manastirit të Shën Kollit në Perondi, Berat (Fig. 
8), përforcon çfarë Cecily Morrisson heziton të pranojë, domethënë që 
“perandori ishte i lidhur me engjëjt” (2003, 185-6; cf. Bertelè, 1951; 
Pomero, 2008).

Fig. 8: Anonim, Kryeengjëlli Mihail poshtë Andronikut III Paleologu, 1316-7, afresk, muri jugor i kullës së 
këmbanës, Manastiri i Shën Kollit në Perondi, Berat.
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Lidhja e imazhit perandorak me kryeengjëllin Mihail duhet gjithashtu të 
ndërlidhet me pikturat e perandorëve të lidhur me shenjtorë ushtarakë si 
Shën Dhimitri (si në monedhën nr. 6), Merkuri, Minai dhe Jakov Persiani 
në pjesën veriore të eksonarteksit të Manastirit të Shën Kollit në Perondi, 
datuar nga Christidou (2010; cf. Giakoumis-Christidou 2010) në vitet 
1316-1317, dhe në anët e brendshme të harkut aty (Fig. 9). Në anën 
tjetër, poshtë një palë portretesh perandorake, mund të vëmë re një 
portret të kryeengjëllit Mihail. Portretizimi i perandorëve Paleologë 
Mihail VIII, Andronikos II dhe Andronikos III afër kryeengjëllit Mihail dhe 
shenjtorëve ushtarakë mund të shihen gjithashtu në pjesën veriore të 
murit lindor të narteksit të Kishës së Shën Triadhës në Kalanë e Beratit, 
afresket e të cilës janë datuar nga Christidou në 1301-1303 (2010; 
cf. Giakoumis-Christidou 2010).

Lidhja e perandorëve me krye-engjëjt nuk është e re. Lidhje të tilla janë 
bërë dhe më parë, si, për shembull, në kodikët e Sinait gr. 364, f. 3r, 
Paris gr. Coislin 79, f. 2v, ose Paris, gr. 510. Veçanërisht kryeengjëlli 
Mihail është projektuar si mbrojtës i perandorit të parë Paleolog me 
emrin e tij (Christidou 2010, 556-7) dhe kjo përforcohet nëpërmjet 
qarkullimit të monedhave. Raporti i privilegjuar ndërmjet perandorëve 

Fig. 9: Anonim, Kryeengjëlli Mihail poshtë Andronikut II Paleologut, 1316-7, afresk, muri jugor i kullës së 
këmbanës, Manastiri i Shën Kollit ne Perondi, Berat.
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dhe kryeengjëllit Mihail arriti nivele të tilla harmonizimi, sa kemi 
ikonografinë e veçantë të perandorëve me krahë, një risi e punishtës 
monetare të Selanikut (Morrison 2003), siç mund të vëzhgohet në 
ekzemplarin e këtij trake billon që përfaqson John III Vatatzes (1246-
1254). Kryeengjëlli Mihail ka qenë i lidhur me traditën e paraqitjes 
militante perandorake dhe idenë e fitores perandorake që në shek. X 
(Pencheva 2006, 83-6). Shtimi i shenjtorëve ushtarakë në dy kishat 
nga të cilat u nxorën prova krahasuese në këtë punim tregon për 
manifestime të hershme të triumfit perandorak, që u kthyen në elemente 
të rëndësishme të ideologjisë perandorake të Paleologëve të hershme. 
Shembuj të ngjashëm në kishën e Virgjëreshës Mavriotisa në Kostur dhe 
tjetërkund mund të interpretohen si një mjet ikonografik në mbështetje 
të një tjetër ideologjie të teorisë politike të Paleologëve të hershme: 
hyjnizimit të perandorit (Angelov 2007; Christidou 2010, 557).

Në këtë kontekst, punishtja monetare e Selanikut, që shërbente qëllimet 
mbrojtëse të provincave perëndimore të Perandorisë Bizantine gjatë 
sundimit të Paleologëve, mori një karakter gati-luftëtar në ikonografinë 
e monedhave të prodhuara aty (Saxby 2018/I, 177-8, 251-6). 
Siç provohet, në njëfarë mase, në këtë material, përparësi iu dha 
kryeengjëllit Mihail dhe shenjtorëve ushtarakë si Shën Dhimitri, Shën 
Gjergji, Shën Teodori, dhe i tillë është rasti edhe për Mihailin VIII (Lianta 
2009, 207-15, 219-20). Përfshirja e këtyre shenjtorëve ushtarakë, 
mbrojtës të shenjtë në luftë (White 2013, 32; Saxby 2018/I, 48-
54), u shtri gjithashtu edhe në kohëra pasigurie dhe kontrolli të dobët 
perandorak (Saxby 2018/I, 1-41). Dihet që shenjtorët ushtarakë, si 
dhe kryeengjëlli Mihail, i përkasin një grupi të dalluar shenjtorësh në 
Krishtërimin e hershëm, atributet e të cilëve thirreshin në mbrojtje të 
qyteteve dhe mbledhjen e furnizimeve dhe në ndihmë të ushtrive (Saxby 
2018/I, 48-54). Pra, ata paraqiteshin në media të ndryshme, përfshirë 
monedhat, që ishin me rëndësi thelbësore në kohë lufte dhe përforconin 
simbolizmin ushtarak të këtyre shenjtorëve gjatë gjithë kohërave të 
Paleologëve (Saxby 2018/I, 173-350).

Për të përfunduar, analiza e mësipërme tregon që qarkullimi i monedhave 
bizantine në Berat, gjatë periudhës së luftërave 1258-1281, përfshihet 
në shqetësimet më të gjera dhe politikat e komunikimit perandorak, 
që kishin si qëllim përforcimin e identitetit bizantin në një rajon, ku ky 
identitet kishte vuajtur shumë. Lidhja e vazhdueshme e perandorit Mihail 
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VIII me kryeengjëllin Mihail në monedhat në qarkullim në qytet gjatë kësaj 
periudhe, mundet pra të shihet si provë e përpjekjeve  të perandorisë 
së dobësuar për të rifituar zemrat dhe mendjet e nënshtetasve të saj 
në provincat më perëndimore të Via Egnatias. Disa nga monedhat e 
prezantuara këtu janë publikuar për herë të parë. Siç kam treguar, 
interpretimi i ikonografisë së tyre në raport me përdorimin e artit në kohë 
lufte është theksuar në akademi, . Prandaj, megjithëse gjetjet në Berat 
ndoshta po konfirmojnë njohuri tashmë ekzistuese, është e mundur që 
lufta Bizantin-Anzhuine në Berat të ketë kontribuuar në konsolidimin e 
kësaj ikonografie.
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të dhëna mbi qaRKullimin monetaR në 
dRishtin mesjetaR

Paulin Pushimaj*

Ky studim ka për qëllim të paraqesë në një katalog të veçantë 
monedhat antike të gjetura në qytetin mesjetar të Drishtit1 përgjatë 

fushatave kërkimore arkeologjike të viteve 2014-2017. 

Studimi i monedhave, krahas informacionit me karakter numizmatik, e 
plotëson edhe më tepër kuadrin e përgjithshëm të njohurive rreth zhvillimeve 
historike dhe marrëdhënieve ekonomike të Drishtit gjatë shekujve. 

Drishti (rreth 14 km në verilindje të Shkodrës), përbën një rast të veçantë 
(krahas Beratit), ku dokumentohen gjurmë të pandërprera jete, që nga 
prehistoria e deri në ditët e sotme2 (Figura 1). Kërkimet arkeologjike 
të viteve të fundit3, krahas gjetjeve të shumta, kanë nxjerrë në dritë 
një material të larmishëm importi (enë qelqi, qeramike etj.), dëshmi e 
zhvillimit ekonomik dhe marrëdhënieve tregtare të Drishtit me vendet e 
rajonit, sidomos me Italinë. 

*  Paulin Pushimaj, Instituti i Arkeologjisë, Akademia e Studimeve Albanologjike.
1 Kërkimet arkeologjike në Drisht ndërmerren në kuadër të punës individuale, në mbrojtje të 

gradës “Doktor i Shkencave”, dhe kanë si objekt studimin e qytetit në aspektin arkitektonik 
dhe të kulturës materiale që nga antikiteti deri në mesjetë. Duke mos qenë specialist 
i numizmatikës, studimi në fjalë, nuk pretendon të shterojë të gjitha problematikat që 
lidhen me monedhat apo qarkullimin e tyre, detyrë që mbetet për të ardhmen.

2 Aktualisht, brenda mureve rrethuese të Kështjellës së Drishtit, në lagjen Kala, banojnë 7 
familje. Gjatë kërkimeve janë gjetur një sëpatë bronzi dhe një stelë varri me mbishkrim 
latin: Ippen 1907, 176, fig. 4; 186, fig. 18, ndërsa në kodrën e Muzhilës është gjetur 
material qeramike i shek. I-II e.s: Jubani 1986, 125-127.

3 Pushimaj 2016, 231; Pushimaj 2017/a, 235; Pushimaj 2017/b, 773; Pushimaj 
2018.
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Figurë 1. Planimetria e përgjithshme e Drishtit

Prania e monedhave të shteteve të ndryshme (Tabelë 1), është dëshmi 
e transformimit të ekonomisë së mbyllur feudale dhe e përhapjes së 
praktikës së shkëmbimit produkt - monedhë. 

Tabelë 1. Monedha mesjetare dhe post-mesjetare të gjetura në Drisht
Shek. XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX Totali

Bizantine 1 - - - - - - - 1
Drishti - - 1 - - - - - 1
Kotorri - - 5 2 - - - - 7
Tivari - - 2 - - - - - 2
Shkodra - - - 2 - - - - 2
Ulqini - - 2 - - - - - 2
Serbe - 1 1 - - - - - 2
Sebenico - - - 1 - - - - 1
Venezia - - 2 3 - - - - 5
Turke - - - - - - 1 1 2
Austria - - - - - - - 1 1
Monedha të 
paidentifikuara 8

Totale 1 1 13 8 - - 1 2 34
Burimi: Gjetje të autorit.
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Evidentimi, dokumentimi dhe studimi i monedhave është i rëndësishëm 
dhe sjell një kontribut të caktuar, pasi me qarkullimin monetar lidhen 
drejtpërsëdrejti ngjarje politike dhe ekonomike, një pjesë e të cilave 
janë pasqyruar edhe në burimet historike të periudhës mesjetare. 

Në funksion të studimit, është me interes paraqitja në mënyrë të 
përmbledhur e disa momenteve që kanë shënjuar historinë e Drishtit, 
si konflikte ushtarake apo zhvillimi i ekonomisë dhe i marrëdhënieve 
tregtare. Në katalogët e vjetër të peshkopëve grekë, Drishti rezulton të 
jetë pjesë e mitropolisë së Durrësit dhe për një kohë të gjatë qëndroi 
nën pushtetin e Bizantit4. Në vitin 1185, Drishti pushtohet nga Stefan 
Nemanja5. Gjatë sundimit serb, qyteti kishte nëpunësit dhe ligjet e 
veta, ndërsa mbreti përfaqësohej nga një Comes6. Në vitin 1242, 
Drishti sulmohet dhe shkatërrohet nga tartarët7. Gjatë periudhës 1280-
1324, mbretëresha Helenë, gruaja e mbretit serb Uroshi I, bëri një sërë 
rindërtimesh, sidomos kishash8. Në vitin 1356, Drishti pushtohet nga 
serbët9. Nën sundimin e Balshajve, Drishti pret monedhën autonome me 
mbishkrimin “Civitas Drivasti”10, me disa variante11. Gjatë viteve 1395-
1396, Drishti rezulton të jetë nën sundimin osman12. Në vitin 1396 
Drishti kalon nën zotërimin e Republikës së Venedikut, e cila i njeh 
“antiqua statua”, vendos kufijtë me Shkodrën dhe cakton si podestà 
Paolo Nani-n13. Në vitin 1421, Drishti pushtohet nga trupat e Despotit 
serb, Stefan Lazareviç14, nën pushtetin e të cilit qëndron deri në vitin 
1442, kur kalon përsëri nën zotërimin venedikas (1442-1478)15, deri 
kur pushtohet nga Turqia. Nga një ipeshkvi e njohur, dalëngadalë, 
banorët e Drishtit, ashtu si të gjithë banorët e trevave të Postribës, 

4 Spahiu 1979, f. 356; Malaj 2015, f. 40.
5 Valentini 1979, I/113.
6 Jireček 1916, f.111-112.
7 Gelcich 1880, f. 75; Fine 1994, f. 155; Malaj 2011, f. 25.
8 Sufflay 1924, f. 27.
9 Theiner-Rački 1863, dok.320. 
10 Šufflay 2004, f. 29; Malltezi 1982, f. 138; Drishti 2000, f. 62.
11 Stockert 1909, f. 228; CNI VI, f. 449, Tav. XXIX, n. 4-5; Jovanović 2002, f. 96, fig. 

1-2; Tafilica 2013, f. 75-76, fig. 1-4; 
 Schmitt 2014, f. 137; Malaj 2015, f. 226-230, fig. 16-19. 
12 Jireček 1916, f. 78.
13 Cordignano-Valentini 1937-1940, dok. 238, 249, 265, 267, 589. 
14 Malaj 2015, f. 64, 86-91.
15 Jireček 1916, f. 112; Milutinović 1985, f. 43; Malaj 2015, f. 93.
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konvertohen nga të krishterë në myslimanë, proces ky që përfundon në 
vitin 170216. Pushtimi osman mbi trojet shqiptare do të vazhdonte deri 
në vitin 1912, kur Shqipëria shpall pavarësinë.

Sa i përket ekonomisë, në burimet historike të periudhës mesjetare ka 
një informacion të bollshëm në lidhje me zhvillimin e zejtarisë, kultivimin 
e kulturave bujqësore, taksat dhe të drejtat tregtare. Gjatë shek. XI, shteti 
i Bizantit bën zëvendësimin e taksës në natyrë me taksë në të holla, çka 
sjell një zhvillim të ri në marrëdhëniet tregtare17. Drishti, që deri në 
këtë kohë është qytet me karakter administrativ-ushtarak, i favorizuar 
edhe nga pozita gjeografike (pikë komunikimi në rrugën Shkodër-Drisht-
Plavë18), shndërrohet në qendër zejtarie e tregtare. 

Ndër aktivitetet zejtare përmenden poçarët, kultivimi i krimbit të 
mëndafshit dhe endja, përpunimi i metaleve për vegla pune, si dhe 
punimi i argjendit për stoli19. 

Në Drisht, përpara pushtimit përfundimtar të qytetit nga turqit, banonte e 
punonte një familje e njohur me emrin Moneta, emër që mund të lidhet 
drejtpërdrejt me fjalën moneta “monedhë”20. 

Në Drisht, falë pozitës gjeografike të përshtatshme, kultivoheshin 
drithërat, vreshtat, ulliri, perimet dhe frutat21. Këto produkte, përveç 
konsumit në tregun e brendshëm, eksportoheshin nga Drishti në Shkodër 
e deri në Plavë22, ose nëpërmjet portit të Shën Shirqit deri në Itali23. 

Sipas burimeve historike, rezulton se tregtarët e Raguzës dhe Venedikut 
ishin të pranishëm në Shqipëri që në shek. XI24. Gjatë shek. XIII-XV, 
krahas tregtarëve të Italisë së Jugut, në territorin e vendit tonë janë 
të pranishëm edhe tregtarë nga Zara e Kotorri25. Në shek. XV është 
16 Drishti 2000, f. 67.
17 Islami - Frashëri 1959, f. 184
18 Baçe 1984, f. 61.
19 Buda 1985, f. 208; Islami - Frashëri 1959, f. 217.
20 Luli 1989, f. 208.
21 Drishti 2000, f. 62.
22 Baçe 1984, f. 61. 
23 Malltezi 1982, f. 136-138, 140.
24 Han-Zecchin 1975, f. 79-96; Ferri 2015, f. 40.
25 Malltezi 1982, f. 137.
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Republika e Venedikut, që do të impononte pushtetin e plotë politik – 
ekonomik26. 

Në burimet historike flitet edhe për doganën e Drishtit, e cila gjendej në 
fushën që edhe sot mban emrin “Fusha e Doganës”27. 

Një element i rëndësishëm në marrëdhëniet tregtare, qysh në mesjetë, 
ishte dhe kreditimi. Duke iu referuar të dhënave që flasin për këtë dukuri, 
rezulton se që në gjysmën e dytë të shek. XIV, marrja e kredisë në 
Dubrovnik është pjesë e rëndësishme e marrëdhënieve tregtare ndërmjet 
Drishtit dhe Dubrovnikut28. 

Edhe pse numri i monedhave të trajtuara në katalog është modest e nuk 
lejon që të dalim në konkluzione të sakta, përsëri ai përbën një tregues 
të zhvillimit ekonomik e kulturor të Drishtit, zhvillim i diktuar edhe nga 
ngjarjet politiko-ushtarake të cituara më sipër. Mbetet për të ardhmen 
që, nëpërmjet gërmimeve arkeologjike në shkallë të gjerë, të pasurohet 
e plotësohet harku kronologjik i koleksionit të monedhave të Drishtit.

Katalogu

Monedhat janë gjetur në lagjen Kala (Varosh) dhe në kodrën e 
Muzhilës, ku mendohet se ka qenë i vendosur pazari i qytetit. Ato 
janë prej metali bazë [bronz (AE), argjend (Ag), përzierje (M)], dhe 
mbulojnë periudhën nga fundi i shekullit XII deri në vitin 1912. Me 
përjashtim të monedhave nr. 1; 7; 24; 25, të tjerat janë gjetje rasti e si 
të tilla pa kontekst. Për çdo objekt është përpiluar një skedë teknike, e 
shoqëruar me treguesin e autoritetit lëshues (kur njihet), datën, metalin, 
peshën, përmasën, orientimin e aksit (Ak.) dhe krahasime (CNI = 
Corpus Nummorum Italicorum). 

26 Božić 1983, f. 16.
27 Sheldija 1958, f. 17 (dok. ruhet në Arkivën e Institutit të Historisë, Tiranë, G-I-24, nr. 

inv. 1780); Ashta 1982, f. 2.
28 Mala 1992, f. 170-171; Milutinović 1988, f. 43.
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Konstandinopojë 

1. AleKSi iii engjËll KoMneni (1195-1203)
Aspron Trachy. M, 29 mm, 3.90 g, Ak. 7. 

F: Krishti i kurorëzuar me aureolë, sipër Kristogrami IC – XC, i ulur në fron përballë, me dorën e djathtë të ngritur 
lart, në të majtën mban ungjillin. 

Sh: Aleksi dhe Shën Kostandini në këmbë duke mbajtur kryqin e gjatë patriarkal. 
Muzhilë 2015. So.14. Inv. n.1

drisht

2. AuTonoMe, SheK. XiV-XV
Folar. M, 21 mm, 2.39 g, Ak. 7.

F: Shën Mëria e ulur në fron shumë të zbukuruar, me aureolë mbi kokë. Në prehër, në të djathtë mban Jezusin fëmijë. 
Sh: Jezusi në këmbë me aureolë dhe përreth legjenda D R I V. 

Krah.: CNI, VI, f. 449-450, tav. XXIX, n. 5; Jovanović 2002, f. 96, fig, 2; Tafilica 2013, f. 75, fig. 2.

Kotorr

3. AuTonoMe (1186 - 1369)
Folar. M, 20 mm, 2.23 g, Ak. 5.

F: CIVITAS CATARI dhe Kështjella e qytetit.
Sh: SANTE – TRIFON. Shën Trifoni, me aureolë dhe një kryq në dorë. 
Krah.: CNI, VI, f. 292, tav. XXVI n. 19; Jovanović 2002, f. 79, fig. 8.
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4. AuTonoMe (1186 - 1369)
Folar. M, 19 mm, 1.33 g, Ak. 11.

F: CATARI CIVITA dhe porta e qytetit.
Sh: SANTE – TRIFON. Shën Trifoni, me aureolë dhe një kryq në dorë. 

Krah.: CNI, VI, f. 293, tav. XXVI, n. 21.

5. AuTonoMe (1186 - 1369)
Folar. M, 19 mm, 0.67 g, Ak. 5.

F: Kështjella e qytetit.
Sh: Shën Trifoni, me aureolë dhe një kryq në dorë. 

6. AuTonoMe (1186 - 1369)
Folar. M, 19 mm, 1.10 g, Ak. 12.

F: Porta e qytetit.
Sh: Shën Trifoni, me aureolë dhe një kryq në dorë. 

Krah.: CNI, VI, f. 293, tav. XXVI, n. 21.

7. AuTonoMe (1186 - 1369)
Folar. M, 21 mm, 1.32 g, Ak. 5.

F: Porta e qytetit.
Sh: Shën Trifoni, me aureolë dhe një kryq në dorë. 

Drisht 2016, Kisha IV, So. XI. Inv. n. 2
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8. AuTonoMe (1346-55)
Folar. M, 21 mm, 1.52 g, Ak. 11.

F: S-TR-FO. Perandori me kurorë qëndron përballë. 
Sh: CAT-ARI. Shën Trifoni, me aureolë dhe një kryq në dorë. 

Krah.: Jovanović 2002, f. 79, fig. 5.

9. AuTonoMe (1346-55)
Folar. M, 18 mm, 0.91 g, Ak. 5.

E njëjtë me nr. 8.

tivari

10. AuTonoMe (1378 – 1405) 
Folar. M, 20 mm, 1.92 g, Ak. 8.

F: TI-ARI. Shën Gjergji, në këmbë përballë, me aureolë mbi kokë dhe heshtë në dorë.
Sh: S G. Shën Gjergji mbi kalë duke vrarë kuçedrën. 

Krah.: CNI, VI, f. 285, tav. XXVI, n. 15; Jovanović 2002, f. 89, fig. 3.

11. AuTonoMe (1378 – 1405)
Folar. M, 20 mm, 1.98 g, Ak. 3.

F: Shkronja gotike “G” e emrit të shenjtit mbrojtës (Shën Gjergjit), me Ω përsipër, yll në mes dhe tri perla përreth. 
Sh: A TI BAR. Nistorja gotike “A” e emrit të qytetit në qendër me Ω përsipër.

Krah.: CNI, VI, f. 285, tav. XXVI, n. 6; Jovanović 2002, f. 89, fig. 1. Tafilica 2013, f. 79, fig. 4.
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shkodra

12. ZuAnne BolDìi (1435-37)
Folar. M, 19 mm, 2.36 g, Ak. 6.

F: S. Mburojë. Sh: S-STE-FANE. Shën Shtjefni duke qëndruar përballë.
Krah.: CNI, VI, f. 552, tav. XXXII, n. 14-16; Jovanović 2002, f. 94, fig. 5; Tafilica 2013, f. 72,fig. 1.

13. AuTonoMe
Folar. M, 18 mm, 0.99 g, Ak. 6.

F:-TARIN-. Mburojë me yje në pjesën e sipërme. Sh:-T-E. Shën Shtjefni duke qëndruar përballë. Krah.: CNI, VI, f. 
552, tav. XXXII, n. 15.

ulqin

14. STefAn uroShi iV DuShAn (1346-1355) 
Folar. M, 19 mm, 1.71 g, Ak. 3. F: Perandori i ulur në fronin e dy luanëve të bashkuar, përballë, duke mbajtur 

në duar skeptrin dhe globin me kryq. 
Sh: S-ARI. Virgjëresha përballë, në këmbë, me duart e hapura anash.

https://www.acsearch.info/search.html?similar=1043995 

15. STefAn uroShi iV DuShAn (1346-1355)
Folar. M, 18 mm, 1.47 g, Ak. 4.

E njëjtë me nr. 14.
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serbe

16. STefAn uroShi MiluTin (1275 – 1321)
Grosh. AG, 15 mm, 0.36 g, Ak. 6.

F: Mbreti i ulur në fron, mban në dorën e djathtë një skeptër, ndërsa në të majtën globin me kryq. 
Sh: Jezus Krishti i ulur në fron, përballë. 

Krah.: Jovanović 2002, f. 23, n. 10

17. STefAn uroShi iV. DuShAni (1331 - 1355)
½ Dinar. AG, 15 mm, 0.36 g, Ak. 9.

F: Mbreti dhe Mbretëresha, me kurorë dhe skeptër, duke mbajtur së bashku një kryq.
Sh: Jezu Krishti i ulur në fron me aureolë dhe ungjill në dorë.

Krah.: Jovanović 2002, f. 42, n. 46. 

sebenico - dalmaci 

18. rePuBliKA e VeneciAS (1485-1498)
Bagattino. M, 16 mm, 0.70 g, Ak. 7.

F: Kryeengjëlli Mikael, me krahë dhe aureolë, duke qëndruar në këmbë, me një shtizë në dorën e djathtë dhe 
një glob të kryqëzuar në të majtën e tij, shpon dhe shkel me këmbë dragoin që përdridhet në këmbët e tij. 

Sh: Legjenda e palexueshme. Luan. 
Krah.: CNI, VI, f. 568, tav. XXXIII, n. 13.
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venecia

19. frAnceSco foScAri (1423-1457)
4 Denar. AG, 16 mm, 0.63 g, Ak. 1.

F: FRA FOSCARI DVX - Kryq
Sh: S MARCUS VENETI – Luan me aureolë, duke mbajtur një shpatë në putrën e djathtë përpara.

Krah.: CNI, VII, f. 123, tav. V, n. 4.

20. frAnceSco foScAri (1449)
Grosh. AG, 12 mm, 0.30 g, Ak. 2.

F: FRA FOSCARI DVX - Duka në këmbë, i kthyer në të majtë, me flamurin, në fushën në anën e djathtë inicialet e 
massaro M M (financieri Marin Morosini).

Sh: Luan.
Krah.: CNI, VII, f. 123, tav. IV, n. 27.

21. frAnceSco foScAri (1423-1457)
½ Grosh. AG, 18 mm, 1.47 g, Ak. 2.

F: Duka në këmbë, i kthyer në të majtë, mban flamurin përpara. 
Sh: Shën Marku me aureolë, i ulur përballë, duke bekuar. 

Krah.: CNI, VII, f. 123, tav. IV, n. 29.

22. gioVAnni SorAnZo (1312-1328)
Grosh. AG, 17 mm, 0.82 g, Ak.11.

F: Shën Marku përballë duke i dhënë flamurin Dukës; sipër në mes DVX. 
Sh: Jezu Krishti i ulur në fron, përballë.

Krah.: CNI, VII, f. 57, tav. III, n. 2.
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23. AnDreA conTArini (1300 –1382)
Soldino. AG, 12 mm, 0.22 g, Ak. 11.

F: Duka në këmbë, i kthyer në të majtë mban një flamur, në anën e djathtë inicialet e massaro.
Sh: Luan.

Krah.: CNI, VII, f. 94, tav. IV, n. 3.

turke

24. MuSTAfA iii (1757-1774)
Kurush. AG, 16 mm, 0.29 g, Ak. 1.

F: Tughra (nënshkrimi personal i sulltanit), pa yll.
Sh: Legjenda e prerjes me vitin e prodhimit.

Drisht 2016, Kisha IV, So. XI. Inv. n. 3

25. ABDul MejiD (1839-1861)
Qirish. AG, 25 mm, 5,73 g, Ak. 6.

F: Tughra, nënshkrimi personal i sulltanit
Sh: Legjenda e prerjes me vitin e prodhimit.

Drisht 2016, Kisha IV, So. XI. Inv. n. 4.
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austro-hungareze

26. frAnZ joSePh i (1848-1916) 
Koronë. AE, 17 mm, 1.67 g, Ak. 12.

F: Në qendër një shqiponjë dykrenore me kurorë. Mburoja austriake në gjoksin e shqiponjës. Zbukuruar me rreth perlash. 
Sh: Në qendër, në brendësi të simbolit të koronës, simboli i vlerës, degë me gjethe dhe data, në tre rreshta. 

Bordi me perla.
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Karácson, K. Ung. Sektionsrat Béla Péch und Karl Thopia. München 1916.
jovanović 2002
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RobëR, piRatë dhe KoRsaRë shqiptaRë 
në mesdhe. RobëRimi dhe liRimi i 

RobëRve si aKtivitet eKonomiK në 
sheK. Xvi-Xvii

Dr. Ardian Muhaj*

*  Dr. Ardian Muhaj, Instituti i Historisë, Akademia e Studimeve Albanologjike.

shekujt XVI-XVII janë periudha e lulëzimit të skllavërisë, piraterisë dhe 
robërimit të njerëzve në Mesdhe. Mirëpo, përpara së gjithash, këto dy 

shekuj janë periudha e lulëzimit të lundrimit në Mesdhe. Është pikërisht ky 
zhvillim i madh i lundrimit që shkakton si pasojë anësore rritjen e robërimit 
të njerëzve. Veçoria e lundrimit mesdhetar në këta dy shekuj është se 
përveç rritjes së vëllimit të tregtisë brenda Mesdheut, u rrit edhe gjeografia 
e lundrimit. Për vetë karakterin e mbyllur të Mesdheut dhe klimës mesatare 
apo subtropikale, pa një regjim të qëndrueshëm erërash, lundrimi në këtë 
det të madh që bashkon tre kontinente, varej nga krahu njerëzor i punës, 
që në njëfarë mënyre, përbënte fuqinë motorike të anijeve. Rikonfigurimi 
politik i Mesdheut në shek. XVI më tepër se sa zhvillimi i tregtisë e bënte 
të domosdoshëm përdorimin në shkallë gjithnjë e më të gjerë të fuqisë 
njerëzore për lëvizjen e anijeve përmes rremave. Kërkesa për krahë pune 
në detari u rrit shumëfish në krahasim me shek. XV, për shkak të shtrirjes së 
tri prej fuqive kryesore politike në Mesdhe në dy brigjet e tij. Përpara shek. 
XVI, asnjë shtet mesdhetar nuk ishte shtet transkontinental, ose që shtrihej 
në të dy brigjet e Mesdheut. Por marrja e Ceutës, Tangjerit, Alkazar Kivirit, 
nga portugezët në Marok; e Tunizit, Oranit, Meliljes nga spanjollët në 
Afrikën Veriore; marrja e Egjiptit, dhe shtrirja e pushtetit deri në Algjeri nga 
osmanët; bënë që secili prej këtyre shteteve të shtrihej njëkohësisht në dy 
apo më shumë kontinente, në dy apo më shumë brigje të Mesdheut. Kjo 
shtonte nevojën për komunkim përmes detit dhe për pasojë, nevojën për 
krahë pune që të vinin në lëvizje anijet që shtoheshin përditë. 
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Përballja ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Mbretërisë së Spanjës 
në Mesdhe, në shekujt XVI-XVII, krijon atmosferën e një lufte detare të 
vazhdueshme, që herë pas here shpaloset në beteja të hapuara e masive 
detare siç ishte ajo e Lepantit më 1571, e Prevezës, e Goletës, por që 
formën e saj më të spikatur e gjen në luftën e pandërprerë të piraterisë në 
det dhe të raprezaljeve të vazhdueshme në brigjet e kundërshtarit. Shtimi 
i kërkesës për krahë pune, pra për rremtarë e jo vetëm, në lundrim bëri 
që kjo nevojë të shkonte duke u përmbushur gjithnjë e më shumë me 
forcë pune jo të lirë, pra me skllevër e robër. Robërimi i njerëzve për 
t’i përdorur në flotat detare të Mesdheut u shndërrua shumë shpejt në 
një industri të vërtetë, pa të cilën bashkëkohësit e shihnin të pamundur 
mbajtjen e flotave detare. Robërimi dhe shërbimi i detyruar në anijet e 
Mesdheut, veçanërisht në ato që më së shumti përdornin forcën e krahut 
për të sfiduar mungesën e erërave të favorshme, galetë apo galerat, 
bënte që fjala “galerë” në Mesdhe të përdorej si sinonim i burgut. 

Për arsye të ndryshme, por sidomos fetare, robërimi i bashkëfetarëve ishte një 
praktikë që zinte vend shumë rrallë në krahasim me robërimin e pjesëtarëve 
të një feje tjetër. Megjithatë, edhe kjo kishte përjashtime. Për shembull, 
marrëveshjet e paqes mes Venedikut e Perandorisë Osmane ua ndalonin 
të dy këtyre fuqive që të lejonin robërimin e nënshtetasve reciprokë. Nga 
ana tjetër, ishte kategorikisht e ndaluar që nënshtetasit osmanë të robëronin 
njëri-tjetrin. Kjo natyrisht vlente si në rastin e osmanëve myslimanë ashtu 
edhe atyre të krishterë apo të feve të tjera. Një katolik, ortodoks, hebre apo 
armen që ishte nënshtetas osman nuk mund të robërohej dhe të përdorej si 
forcë krahu në punë të detyruar në shtetin osman. 

Pirateria në det dhe raprezaljet e ashpra të zhvilluara në tokat bregdetare 
dhe pranëdetare bëjnë dhjetëra e ndoshta qindra mijëra robër lufte të 
shitur nëpër tregjet myslimane e të krishtera. Nga njëra anë, shquhet 
Mesina, Venecia, Napoli, Gjenova, Malaga, Palma e Majorkës, 
Valencia, Sevilja, Lisbona. Nga ana tjetër, shquhet Stambolli, Selaniku, 
Smirna, Aleksandria dhe Kajroja, Tripoli, Tunizi dhe Bizerta, Algjeri, 
Tetuani, Fesi, Marrakeshi, Saleja. Misionarë myslimanë e të krishterë 
kryejnë negociata të këmbimit apo të lirimit të robërve, një pjesë e të 
cilëve mbas disa vitesh, rikthehen në vendin e tyre. Një pjesë tjetër 
zgjedhin rrugën e konvertimit në fenë e padronëve të tyre.1

1 Bartolome Bennassar, Lucile Bennassar, Les Chrétiens d’Allah, l’histoire extraodinaire 
des renegats XVI-XVII siecles, Paris 1989, f. 18-19. 
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Pjesëmarrja e shqiptarëve në këtë industri dhe tregti të krahut të punës 
së detyruar u rrit me të njëjtin ritëm me shtimin e pjesëmarrjes së 
shqiptarëve në lundrimin në Mesdhe. Pikërisht në shek. XVI, kontakti i 
shqiptarëve me detet që i rrethojnë rritet gjithnjë e më shumë dhe mund 
të thuhet se shekujt XVI-XVII përbëjnë edhe periudhën kur shqiptarët janë 
të kudondodhur në Mesdhe. Prandaj edhe prania dhe roli i shqiptarëve 
si robër, piratë e korsarë në Mesdhe bëhet gjithnjë e më e dukshme. 

Gjeografia e pranisë së shqiptarëve arrin deri në Algjeri në perëndim 
dhe deri në Jemen e Indi në lindje. Në shekullin XVI, qyteti i Algjerit 
shndërrohet në një nga qytetet më të rëndësishme në Mesdhe, dhe pa 
dyshim, qyteti më i rëndësishëm detar mysliman në rajonin e Mesdheut 
Perëndimor.2 Shkëlqimi i Algjerit si qytet dhe si port fillon gjatë viteve 
1516-1519, kohë kur vellezërit Arruxh dhe Hajredin Barbarosa, 
vendosen në Algjer dhe themelojnë regjencën e Algjerit. Historia e 
Algjerit në shek. XVI nuk mund të jetë e plotë pa historinë e dy shqiptarëve 
që lanë gjurmë jo vetëm në Algjeri, por në krejt Mesdheun Perëndimor: 
Muhamed Arnauti dhe Murat Reisi. Muhamed Shqiptari apo Arnauti më 
1582, kur ndodhej në detyrën e guvernatorit, në një rast urdhëroi të 
thirren të gjithë korsarët e Algjerit dhe u tha haptas se ishin të gjithë 
një tufë të paaftësh dhe teveqelash, me përjashtim të mikut të tij, Murat 
shqiptarit. Prandaj, grumbulloi kapitanët e 22 galeonëve e galerave dhe 
u nisën në drejtim të Sardenjës, ku zbarkuan 1500 ushtarë, që marshuan 
deri në një qytet rreth 40 milje në brendësi. Prej aty dolën me 700 njerëz, 
të cilët i dërguan në një ishull të vogël në afërsi të bregut, prej ku lëshuan 
flamurin e armëpushimit dhe i ftuan banorët që t’i lironin bashkëqytetarët 
e tyre kundrejt shpërblimit. Në afërsi të Barcelonës, kapi rob rreth 50 
veta dhe vazhdoi më në perëndim. Këtu u ndal në një vend në afërsi të 
Alikantes, ku disa myslimanë spanjollë i kishin shkruar që t’i dërgonte në 
Algjeri, duke qenë se mbas rënies së Granadës më 1492, myslimanët 
dhe hebrenjtë spanjollë ishin detyruar të konvertohen me forcë në të 
krishterë. Mirëpo, ngaqë përbënin një potencial të çmuar njerëzor, shteti 
2 Prifti spanjoll Diego de Haedo që ka jetuar në Algjeri në fundin e shekullit XVI dhe 

që ka shkruar burimin më të rëndësishëm që njihet sot për historinë e Algjerit në këtë 
periudhë, i cili nuk lodhet duke i numëruar kombësitë evropiane të “renegatëve”: “Në 
Algjeri gjen renegatë moskovitë, vllahë, bullgarë, polakë, hungarezë, çekë, gjermanë, 
danezë, norvegjezë, skocezë, anglezë, irlandezë, flamanë, burgonjas, francezë, 
navarras, aragonezë, katalanë, majorkas, sardë, korsikas, siçilianë, kalabrezë, 
napolitanë, romanë, toskanë, gjenovezë, savojas, lombardë, venedikas, sklavonë, 
shqiptarë, boshnjakë, grekë, kretas, qipriotë, sirianë, egjiptianë, e deri edhe abisinas 
e indianë të Indive Portugeze, të Brazilit dhe të Spanjës së Re. Fray Diego de Haedo, 
Topographia e Historia General de Argel, Valladolid, 1612, fl. 9v.
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spanjoll bënte çmos që ata të mos emigronin drejt vendeve myslimane. 
Pak kohë më pas, një numër i madh ushtarësh, zbarkoi në breg për të 
mbrojtur dhe ndihmuar mbi dy mijë burra, gra e fëmijë, që u arratisën 
së bashku me pasuritë e tyre.3 Muhamed Shqiptari (Memi Arnauti), ishte 
një figurë e shquar jo vetëm si detar, por edhe si diplomat e burrë shteti.4 
Mbante korrespondencë të rregullt me shtetarët evropianë të kohës, duke 
shkëmbyer dhurata të ndryshme, siç është rasti i Mediçëve të Firences.5 
Një episod i veçantë i jetës së tij është ai i kapjes së shkrimtarit Miguel 
Servantes.6 Muhamed Arnautin e përmend Servantesi në mjaft raste si 
personazh letrar në veprat e tij, pasi e kishte njohur mirë personalisht.7

Shqiptari tjetër me famë në Algjeri dhe me rëndësi për temën tonë është 
Murat Reisi. Gjithë jeta e tij është e mbushur me aventura e fushata në 
det, por më e guximshmja ishte ekspedita e vitit 1585, kur Murat Raisi 
realizoi bëmën më të famshme të jetës së tij, duke arritur të bëjë atë që 
asnjë detar osman nuk e kishte bërë kurrë më parë: kalimin e ngushticës 
së Gjibraltarit dhe realizimin e inkursioneve në Oqeanin Atlantik. 
Deri atëherë, detarët dhe korsarët më të shquar osmanë lundronin në 
afërsi të brigjeve, përveç rasteve kur u duhej të kapërcenin Mesdheun. 
Skuadrilja e Murat shqiptarit kaloi ngushticën e Gjibraltarit dhe lundroi 
duke përshkuar gjithë atë distancë që i duhej për të mbërritur në ishujt 
Kanarie. Mbasi zbarkuan rreth 250 ushtarë natën, morën rreth 300 
robër, mes të cilëve edhe e ëma, e shoqja dhe e bija e guvernatorit 

3 Philip Ghosse, Histoire de la Piraterie, nouvelle edition, Paris: Payot, 1952, f. 55-57.
4 “ishte ky mbret në kohën kur u largua nga Algjeri dyzet vjeç, me trup të gjatë, mjekërzi, 

shumë i dashur me të gjithë dhe aspak i urryer nga të krishterët”. Haedo, Topographia 
e Historia General de Argel, fl. 90r-90v.

5 “Et per non havermi al presente corso altro che mandar a Sua Altezza Serenissima per 
Giacobo Brangia scrivano del nostro capitano Arnaot Memi bei, mando Geronimo 
Salvino polsano et Sebastiano de Paula pisano sudditi di Sua Altezza Serenissima 
con doi cavalli et doi leoni et uno struzzo.“ Archivio di Stato di Firenze, [më tej ASF] 
Mediceo del Principato, busta 4279, fl. 36, 20 tetor 1586.

6 Don Kishoti, pj, I, cap. 41; Ky pohim i Servantesit duket se e vërteton atë që thotë Martin 
Fernandez de Navarrete, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Escrita e ilustrada 
con varias noticias y documentos ineditos pertenecinets a la historia y literatura de su 
tiempo, Madrid: Real Academia Española, 1819, f. 356, që e kundërshton mendimin 
që ishte Muhamed Shqiptari ai që zuri rob Servantesin. Sipas tij, fakti që Servantesi 
e përmend Muhamed Shqiptarin ka të bëjë me atë që ky ishte kapitan i skuadrës prej 
tre galeotash që zuri rob Servantesin dhe që Servantesi e njihte shumë mirë Muhamed 
Shqiptarin ngaqë ky ishte kryeadmiral i flotës së Algjerit, por jo në cilësinë e pronarit 
të tij. Sipas tij, ishte fama e Muhamed Shqiptarit si kryekapitan i të gjithë detarëve të 
Algjerit dhe njohja me të, që e bën Servantesin ta përmendë në novelat e tij.

7 Ardian Muhaj, “Rreth pranisë së shqiptarëve në Mesdheun Perëndimor në shekujt XVI-
XVII“, Univers. Revistë Shkencore-kulturore, nr. 7, Tiranë, 2005, f. 198-212.
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të arkipelagut. Të nesërmen, Murati ngriti flamurin e armëpushimit 
dhe nisën tratativat e lirimit të robërve kundrejt shpërblimit. Familja e 
guvernatorit, si edhe pjesa më e madhe e robërve u liruan. 

Duhet theksuar se robërimi i njerëzve për qëllime shitjeje në flotat detare 
ishte disi më i kufizuar në Adriatik sesa në Mesdheun Perëndimor. 
Kryeqendra e detarisë shqiptare në shek. XVI ishte Vlora, derisa në 
shek. XVII, stafeta kaloi gradualisht drejt Ulqinit. Pirateria e ulqinakëve 
ishte veçanërisht problem për Raguzën. Prandaj, autoritetet raguzase 
kërkonin vazhdimisht pranë Portës dhe pranë sanxhakbeut të Shkodrës 
që të respektohej statusi i Republikës, e cila ishte vasale e Portës së Lartë 
dhe i paguante një taksë vjetore, e stipuluar në ahdnamen, që Porta i 
kishte akorduar kësaj republike. Në një dokument të 31 marsit 1685, 
thuhej se në Ulqin ndodheshin 19 robër raguzas.8 Në korrik të po atij viti 
njoftohej se ulqinakët përveçse nuk i kishin liruar këta, kishin bërë edhe 
16 robër të tjerë raguzas. Edhe pse nga Raguza u dërgua një ndërmjetës 
edhe tek Sulejman Pasha i Shkodrës, çështja zvarritej gjithnjë.9 Autoritetet 
raguziane përpiqeshin të argumentonin se duke u marrë robër nënshtetasit 
e tyre, nuk do të mund të paguanin haraçin ndaj Portës së Lartë.10 

Natyrisht, duhet pasur parasysh se robërimi në këtë kohë ishte kryesisht 
një fenomen që ndodhte në zonat kufitare dhe ishte një mënyrë lufte. 
Nëse ulqinakët shqetësonin qytetarët e Raguzës, nga ana e tyre, zona të 
tjera kufitare osmane bëheshin pre e sulmeve dhe grabitjeve nga sllavët 
dalmatë.11 Kishte edhe nga ata, siç ishte rasti himariotëve, që u shisnin 
skllevër myslimanë të krishterëve dhe skllevër të krishterë myslimanëve, 
mjaft që të fitonin.12 Po ashtu, edhe uskokët kroatë, të cilët në vazhdën e 
konfliktit mes osmanëve dhe habsburgëve, sulmonin pa kurrfarë dallimi, 

8 Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë, vëll. IV, (1675-1699), 
përgatitur nga Injac Zamputi dhe Selami Pulaha, Akademia e Shkencave e RPS të 
Shqipërisë, Tiranë 1990, dok. 9, f. 46-47; dok. 13, 12 qershor 1685, f. 53.

9 Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë, vëll. IV, (1675-1699), nr. 
14, f. 54-55.

10 “giacchè tre tributi non basteranno a riscattare li schiaui fatti da quei di Dolcigno”. 
Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë, vëll. IV, (1675-1699), dok. 
Nr. 11, f. 50.

11 Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë, vëll. IV, (1675-1699), nr. 
12, f. 51.

12 “ils ont un bon Port appellé Porto-Panormo, où toutefois peu de bâtiments osent moûiller 
car on dit qu’ils vendent les Turcs aux Chrétiens, & les Chrétiens aux Turcs”. Dëshmia 
e një lundërtari që kishte vizituar bregdetin himariot në 1675-1676. Dokumente të 
shekujve XVI-XVII, IV, (1675-1699), dok. nr. 1, f. 15.
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jo vetëm anijet dhe brigjet osmane të Adriatikut, por edhe të shteteve të 
krishtera, sidomos të Venedikut e të Raguzës.13

Grabitjet dhe kusaritë, qoftë në tokë qoftë në det, merrnin përpjesëtime 
më të mëdha në kohë lufte të hapur, situatë e cila shfrytëzohej jo vetëm 
nga banditë e kusarë të të dy palëve, por edhe nga kapitanë apo 
komandantë të rregullt, që synonin rritjen e pushtetit dhe përfitimeve të 
tyre, duke shfrytëzuar konfuzionin.14 Në fundin e luftës së tretë veneto-
osmane, në janar të vitit 1670, disa dukatas morën një anije korfiote me 
14 njerëz në bord, edhe pse tashmë ishte arritur paqja mes Portës dhe 
Sinjorisë. Proveditori i Korfuzit, Domenico Gritti, u kërkoi autoriteteve 
lokale osmane lirimin e robërve, duke mos pasur shumë shpresë në 
zgjidhjen e çështjes sepse siç e theksonin edhe vetë ata, dukatasit nuk 
u bindeshin atyre autoriteteve.15

Ndryshimi i situatës politike nga lufta në paqe dhe anasjelltas reflektohej 
menjëherë edhe në ndryshimin e statusit të detarëve nga korsarë në 
piratë dhe anasjelltas. Sa herë duken re lufte në horizont, detarët e 
të dy palëve nuk ngurronin të transformoheshin nga detarë në korsarë 
dhe të ndërmerrnin aksione për kapjen e robërve të palës kundërshtare 
ose të palëve të treta. Në janar 1537, kur tensionet mes venedikasve 
dhe osmanëve ishin rishfaqur papritmas, ambasadori venedikas në 
Stamboll, Tommasso Mocenigo, sipas një letre që Sulejmani I i dërgonte 
sanxhakbeut të Elbasanit, ankohej se anije korsare kishin sulmuar 
territoret venedikase dhe kishin bërë skllevër, të cilët më pas i kishin shitur 
në Durrës. Sulltani urdhëronte sanxhakbeun prej të cilit varej Durrësi, që 
të hapte një hetim mbi këtë çështje dhe të mos u lëshonte pe anijeve 
korsare, duke mos i lejuar që të dëmtonin territoret venedikase.16 Kjo 

13 Peter Bartl, “Die Dulcignoten. Piraterie und Handelsschiffahrt im Adriaraum (18. 
Jahrhundert)”, në Südosteuropa unter dem Hambmond. Untersuchungen über Geschichte 
und Kultur der Südosteuropäischen Völker Während der Türkenzeit, Prof. Geog 
Stadtmüller zum 65. Geburtstag gewidmet, Rudolf Trofenik, München, 1975, f. 18.

14 Kapitanët ulqinakë, Avdi Aga e Hasan Çaushi, më 28 korrik 1685, thuhej se “armatosin 
fustet me shpenzimet e veta dhe, jo vetëm kanë bërë robër kaq shumë prej shtetasve 
tanë qysh kur ka nisur kjo luftë, por edhe më parë”. Dokumente të shekujve XVI-XVII për 
historinë e Shqipërisë, vëll. IV, (1675-1699), dok. nr. 14, f. 55.

15 ASV, Dispacci Corfù, b. 21 (1665-1671): raport i Proveditor-Kapitenit Domenico Gritti, 
Korfuz, 2 janar 1670. Pëllumb Xhufi, Árbërit e Jonit. Vlora, Delvina e Janina në shek. 
XV-XVII. Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2016, f. 716. 

16 Janar 1537. I “documenti turchi” dell’Archivio di Stato di Venezia: inventario della 
miscellanea. A cura di Maria Pia Pedani Fabris, Venezia, Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali, 1994, nr. 393.
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armiqësi e autoriteteve ndaj piratëve që lundronin për hesap të vet, 
nganjëherë i vendoste të dy palët në të njëjtën llogore kundër tyre, siç 
është rasti i nëntorit 1608, kur kadiu i Prevezës, përmes një dokumenti 
vërtetonte se kapiteni i Gjirit Augusto da Canal mbërriti me katër a pesë 
galera në Prevezë dhe i dorëzoi kadiut në përmbushje të një kërkese 
të Sulltanit, 33 skllevër, prej të cilëve, 30 akoma të lidhur me zinxhirë 
të kapur një vit më herët në galenë e reisit Murat Spanjolli në ujërat e 
Paksosit.17

Kjo aleancë kundër piraterisë dhe korsarisë arrinte deri aty, sa që 
edhe në kohë paqeje mes këtyre dy shteteve nënshkruheshin traktate 
e marrëveshje për luftimin e kësaj veprimtarie, gjithnjë duke tentuar të 
përcaktonin sa më qartë kufirin mes piratëve të pavarur dhe korsarëve 
të licencuar, të cilët patrullonin detin për të siguaruar lundrimin e 
anijeve, por që jo rrallë e tejkalonin kufirin që i ndante nga piratët kur 
u paraqitej rasti. Kështu, në shtator 1614, Sulltan Ahmeti i dërgonte 
Sinjorisë një sërë udhrash e rregullash që kishte vendosur pas ankesave 
dhe kërkesave të Sinjorisë të parashtruara përmes bailiut venecian në 
Stamboll.18

Kishte raste nga ana tjetër që autoriteti i zyrtarëve osmanë ishte 
i pamjaftueshëm ose nuk shtrihej aq i njëtrajtshëm sa të garantonte 
sigurinë e plotë në brigje. Në tetor 1668, kur një anije veneciane me 
300 mercenarë gjermanë, të rekrutuar nga venecianët për t’u dërguar 
në frontin e Kretës po lundronte afër bregut të Palasës, mercenarët 
gjermanë u rebeluan dhe e detyruan kapitenin e anijes të ankoronte 
në breg. Gjermanët, megjithatë, u pritën me armë nga dukatasit, të 
alarmuar nga zbarkimi i tyre. Dhjetë gjermanë mbetën të vrarë, kurse 
150 u zunë rob nga vendasit.19

17 29 nëntor 1608. Hüccet i kadiut të Prevezës. I documenti turchi, nr. 1165. 
18 1. Nëse korsarë myslimanë (levend) ose të shteteve të krishtera armike (qorşan) kapin 

anije tregtare venedikase që lundrojnë në drejtim të porteve ose nga këto porte, anijet, 
mallrat, artileria e mjetet e tjera që mund të rikuperohen nga osmanët t’u dorëzohen 
bailiut ose përfaqësuesit të tij, cilido qoftë mbajtësi i tyre edhe nëse pretendon se i ka 
blerë nga të tretë. Në këtë mënyrë, në Perandorinë Osmane askush nuk do të guxojë 
të bëjë tregti me korsarët. 3. Nënshtetasit venedikas të bërë skllevër në kohë paqeje 
të lirohen në përputhje me kapitulacionet. As nuk do të merret parasysh preteksti se 
janë blerë me para apo që janë kapur për shkak se kanë kryer krime ose në luftime. 
Shtator 1614. I documenti turchi, nr. 1193.

19 ASV, Dispacci Corfù, b. 31 (1661-1671): raport i Proveditor-Kapitenit Girolamo Dolfin, 
Korfuz, 22 nëntor 1668; C. P. Karalewsky, “La missione greco-cattolica della Cimarra 
nell’Epiro nei sec. XVI-XVII”, Bessarione 15/2 (1911) 457-458; P. Xhufi, Arbërit e 
Jonit…, f. 110. 
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Skllevërit shiteshin lirisht në tregjet evropiane dhe osmane njëlloj 
sikurse në ato afrikane, amerikane apo aziatike. Edhe në panairet që 
zhvilloheshin në trojet shqiptare e në Ballkan zakonisht bëhej një tregti 
e tillë, por që nuk zinte një përqindje të madhe në totalin e tregtisë 
që zhvillohej në to. Çmimi mesatarisht arrinte në dy mijë akçe ose sa 
trefishi i çmimit mesatar të një kali të mirë që kushtonte 600-650 akçe.20 
Taksa mbi transaksionet për çdo shitje ishte rreth 16 akçe, gjysma e 
së cilës paguhej nga blerësi dhe gjysma nga shitësi. Kështu, numri i 
skllevërve të shitur në një nga panairet më të njohura ballkanike, ai i 
Moskullurit shkonte zakonisht në 200 persona për çdo panair të ardhur 
nga çdo skaj i Mesdheut.21

Çmimi i skllevërve të shitur në këto panaire në fakt ishte më i lartë 
sesa ai i robërve. Pikërisht këtu mund të qartësojmë edhe dallimin mes 
robit dhe skllavit. Robërit ishin njerëz të cilët kapeshin nga territoret e 
konsideruara armike, apo edhe nga matrapazë oportunistë që kapnin 
robër edhe në territoret e shoqërisë ku jetonin. Robërit ishin në limbin 
mes njeriut të lirë dhe skllavit, për sa kohë që legjitimiteti i robërimit të 
tyre nuk ishte shqyrtuar apo reklamuar nga autoritetet përkatëse. Pra 
robërit ishin njerëz jo të lirë, por liria e tyre ishte e privuar përkohësisht 
derisa të shqyrtohej legjitimiteti i robërimit të tyre dhe derisa një familjar 
apo autoritet synonte lirimin e tij. Kurse skllavi, tashmë, ishte një çështje 
e mbyllur në aspektin e shqyrtimit të ligjshmërisë së statusit jo të lirë dhe 
sado që të shitej e blihej, kjo nuk sillte ndryshimin e statusit si skllav. Për 
shkak të statusit të papërcaktuar, robërit kishin çmime më të ulëta sesa 
skllevërit. Ata që tregtonin robër shpejtonin të merrnin paratë e lirimit 
ose t’i shisnin. Kështu, veproi Gjin Zenebishi, kur sulmoi kështjellën e 
Sajadhës në bregun shqiptar përballë Korfuzit duke zënë rob ushtarët 
dhe kështjellarin venecian. Senati urdhëroi Proveditorin e Korfuzit të 
negociojë lëshimin me para të robërve, por Zenebishi kishte nxituar t’i 
shiste robërit tek turqit.22 

20 Halil Inalcık, “Servile Labor in the Ottoman Empire”, in Studies in Ottoman Social and 
Economic History, London, 1985, vii, 43-44, duke e marrë si kurs këmbimi një dukat 
për rreth 45 aspra, pohon se çmimet varionin edhe nga situata e tregut, duke rënë 
deri në një mijë akçe ose rreth 22 dukatë. 

21 Në prill 1626, në bregdetin epirot mbërritën tre anije me skllevër nga Afrika e Veriut 
(Barbaria). Suraiya Faroqhi, “The Early History of the Balkan Fairs”, Südost-Forschungen 
37 (1878), f. 57-59.

22 Giuseppe Valentini, Acta Albaniae Veneta saeculorum XIV et XV, pars 1, tomus 2, 
Munchen: Rudolf Trofenik, nr. 328, f. 44.
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Një nga skenat më ilustruese të një tregtie robërish është kur piratët 
apo korsarët kapnin robër në një qendër banimi dhe menjëherë ngrinin 
flamurin e bardhë, që nënkuptonte mundësinë e banorëve që të lironin 
familjarët e tyre të sapokapur kundrejt një shume. Në tetor të vitit 1503, 
6 anije të nisura nga porti i Vlorës mbërritën në kepin Santa Maria 
di Leuca, dhe pasi plaçkitën një fshat dhe rrëmbyen 60 banorë, u 
shmangën në një vend të sigurt dhe ofruan lirimin e tyre kundrejt një 
çmimi prej 30 dukatësh.23 Çmimi i vendosur nuk ishte i lartë dhe në 
këtë rast, vlonjatët nuk mbetën pa gjë siç ndodhte shpesh kur hasnin në 
rezistencën e popullsive të mësuara me situata të tilla.24 Problemi me 
robërit ishte se ata që i kapnin praktikisht nuk kishin ndonjë mburojë 
ligjore që të garantonte pronësinë e tyre mbi robërit e kapur. Autoritetet 
zyrtare vepronin pa mëshirë kundër atyre që kapnin robër në kohë 
paqeje, siç ndodhi në qershor 1544, kur gjashtë fusta pirate gjatë 
kthimit për në Vlorë u pikasën nga një skuadër veneciane, e cila i ndoqi 
derisa i kapën dhe në këto rrethana, shumë robër që u gjetën në bord të 
tyre, u liruan. Në këtë rast, duket se piratët ndërruan vendin me robërit, 
pasi vetë ata u kthyen në robër, kurse robërit u liruan.25

Prania e robërve dhe tregtia e tyre për nevojat e flotave detare në 
Mesdhe kishte krijuar edhe mekanizmat që synonin lirimin e robërve. 
Në rastin e Shqipërisë, hebrenjtë shquhen për rolin e ndërmjetësve 
në tratativat e lirimit të robërve. Kjo mund të ketë të bëjë me faktin se 
jo vetëm çmimi i lirimit, por edhe krejt procesi i negocimit kërkonte 
lëvizjen e shumave të mëdha të parave, të cilat hebrenjtë synonin t’i 
menaxhonin. Më 18 qershor 1539, qeveritari spanjoll i Hercegnovit 
shkruante se një dinjitar i lartë spanjoll ishte zënë rob kur po udhëtonte 
nga Hercegnovi për në Pula. Ky spanjoll i kishte kërkuar që t’i dërgonte 
60 dukatë, nëpërmjet një raguzasi të quajtur Pavao Gradici, tek rabini 

23 M. Sanudo, në: Dokumente për Historinë e Shqipërisë 1479-1506, vëll. IV, pj.I 
(1479-1499), përgatitur nga Injaz Zamputi, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Inst. Hist.e 
Gjuhësisë, Tiranë, 1967, f. 351.

24 J. Aubin, Une frontière face au péril ottoman: la Terree d’Otrante (1529-1532), në: 
Soliman le Magnifique et son temps, Actes du Colloque de Paris, 7-10 mars 1990, 
bot. Gilles Veinstein, f. 468

25 F ò prise sie fuste de la Valona suto Puia Antonel Dorio et liberomolti stijavi. I. Zamputi, 
Dokumente për Historinë e Shqipërisë shek. XVI-XVII, vëll. I (1504-1592), Tiranë, 1989, 
nr. 161, f. 139.
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i Vlorës Angjelo Aniel për ta liruar nga robërimi.26 Po ashtu, në vitin 
1541, konsulli raguzan në Vlorë, hebreu Samuel Angjelo, liroi një 
numër robërish raguzanë të rrëmbyer së bashku me anijen e tyre nga 
korsarë algjerianë.27 Në periudhën e betejës së Lepantit, më 1571, 
pesë banorë të ishullit të Lastovos, që i përkiste Raguzës, kishin rënë rob 
dhe kishin përfunduar në Vlorë. Konsulli raguzas, hebreu Jakov Koduto 
dhe i vëllai, Abrahami u përfshinë në traktativat e lirimit.28 Në vitin 
1585, një funksionar i lartë hebre nga Raguza, Samuel Ergas, ndërhyri 
së bashku me hebreun tjetër, Salomon Vital, nga Vlora, për të bërë të 
mundur lirimin e një robi italian duke paguar 200 zekinë.29

Shpejtësia e reagimit ndaj akteve të robërimit ishte thelbësore për 
suksesin e rikuperimit të dëmeve dhe lirimit të robërve. Në vitin 1580, 
sanxhakbeu i Elbasanit, dërgoi në Venecia një përfaqësues të tij për 
të kërkuar dëmshpërblim për plaçkitjen e katër tregtarëve nga Elbasani 
nga ana e markezit puljez Niccolò Antonio Caracciolo dhe lirimin e 
robërve që mbaheshin peng në Pulja. Vlera e mallrave të plaçkitura, 
vlerësohej në plot 5 600 dukatë.30 

Skllevërit ishin një domosdoshmëri aq e madhe sa që edhe flota e 
Papatit nuk mund të funksiononte pa përdorimin e tyre. Natyrisht, shteti 
papnor ishte më skrupuloz në përzgjedhjen e rremëtarëve skllevër. Por 
nuk vonoi dhe nevoja për skllevër solli edhe një ripërshtatje juridike nga 
viti 1674, kur Roma lejoi blerjen e grekëve, shqiptarëve, rusëve dhe të 
krishterëve ortodoksë osmanë me arsyetimin se duke qenë skizmatikë 
dhe nënshtetas osmanë nuk meritonin lirimin.31 

26 Državni Arhiv u Dubrovnik, (më tej DAD) Diversa Cancillariae, 126, fl. 111. M. Orfali, 
“Ragusa and Ragusan Jews, Moises Orfali, “Ragusa and Ragusan Jews in the Effort to 
ransom Captives”, Mediterranean Historical Review, vol. 17, nr. 2, December 2002, f. 
23.

27 M. Orfali, “Ragusa and Ragusan Jews, f. 24.
28 Lidhur me veprimtarinë konsullore të Jakov Kondutos, që përfshinte blerjen të grurit për 

ta çuar në Raguzë, lirimin e robvërve. Ivan Burdelez, “Jewish Consuls in the Service of 
the Dubrovnik Republic”, Zbornik Diplomatske Akademije, 3, 1998, f. 34.

29 DAD, Diversa Notariae, 23, p. 85. M. Orfali, “Ragusa and Ragusan Jews”, f. 21. 
30 Maria Pia Pedani, In nome del Gran Signore: inviati ottomani a Venezia dalla caduta 

di Constantinopoli alla guerra di Candia, Venezia, Deputazione Editrice, 1994, f. 
170.

31 Rudt de Collenberg Wipertus, “Le baptême des musulmans esclaves à Rome aux XVIIe 
et XVIIIe siècles. I. Le XVIIe siècle”, Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et 
Méditerranée, T. 101, N°1. 1989, f. 537.
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Veçanërisht, lufta osmano-venete e mesit të shek. XVII ishte një periudhë 
shumë aktive për tregtarët e skllevërve në Adriatik. Ethet e fitimit kishin 
arritur deri aty sa që edhe misonarët ishin akuzuar nga kolegët e tyre 
se kishin shitur me qëllim fitimi, skllevër të krishterë. Kështu, në nëntor 
1659, priftërinjtë katolikë të Splitit akuzonin misionarin apostolik Ivan 
Bozanović se kishte blerë dhe më pas rishitur disa të krishterë. Duke u 
justifikuar për akuzat e ngritura, prifti Bozanoviç pohonte se të gjithë 
venedikasit vepronin ashtu. Madje, pohonte se vetë Dozha i Venedikut 
u kishte dhënë leje atyre që të marrin “per schiavi i christiani che stanno 
sotto il Turco”.32 Kaq përmasa kishte marrë gjuetia e skllevërve të 
krishterë nga të krishterët sa që morlakët (vllehë) e dioqezës së Splitit 
nuk pranuan që të marrin kungimin e shenjtë me rastin e Krishtlindjeve 
të vitit 1664, duke thënë se nuk mund të jetojnë pa grabitur e shitur të 
krishterë, që banojnë nën sundimin turk.33 Vetëm për dy vjet (1658-
1659), misionari Jeliç i ndihmuar nga kardinali Filomarino kishte zbuluar 
në Napoli 350 skllevër të krishterë nga Ballkani Perëndimor, një pjesë 
e të cilëve katolikë, një pjesë ortodoksë dhe përveç tyre, kishte në 
Napoli mijëra myslimanë skllevër nga e njëjta zonë, që ishin kapur prej 
bashkëkombësve të tyre në kufijtë e Bosnjes e të Dalmacisë. Ata, të cilët 
ishin sjellë nga “Shqipëria, Tivari, Spica, dhe vende të tjera në afërsi të 
tyre, ishin të gjithë të krishterë, sepse ata hajdutë të Grykës së Kotorrit, të 
Perastit, të Pastroviqit, nuk kanë kapur asnjë turk, por thjesht kanë shitur 
e rishitur të krishterët e shkretë me dashakeqësi gjoja si turq”. Në këtë 
mënyrë, për dy muaj, me ndërhyrjen e këtij misionari, u identifikuan mbi 
njëqind të krishterë të shitur si myslimanë. Pronarët e tyre i detyronin të 
deklaroheshin si myslimanë dhe të merrnin emra myslimanë. Mbasi ua 
ndërronin emrat, i mbanin si skllevër.34 

Ethet e fitimit, sic shihet nga rastet e mësipërme, mbizotëronin jo rrallë 
mbi parimet e qëndrimet ideologjike apo fetare.

32 Archivio Segreto Vaticano, (më tej ASegV) APF, SOCG, vëll. 307, fl. 59 rv, 70r-71v, 
144r-145v. Marco Jačov, “La vendita degli schiavi slavi nelle città italiane durante 
la guerra di Candia (1645-1669)”, në Rapporti Genova-Mediterraneo-Atlantico nell 
età moderna, Atti del III° Congresso Internazionale di studi storici, vëll. VII, a cura di 
Raffaelle Belvederi, Genova, 1989, f. 257.

33 Bëhet fjalë për morlakët nga Vragniza, Clissa, Stobrez dhe Sasso. “non possono vivere 
senza non menare e vendere christiani che abitano sotto il dominio turco”. AsegV, APF, 
SOCG, vëll. 307, fl. 188r-189v, 192r-193v.

34 ASegV, APF, SOCG, vëll. 302, fl. 168 rv dhe 172r-174v; M. Jačov, “La vendita degli 
schiavi“, f. 258.
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politiKat monetaRe dhe eKonomiKe 
në shqipëRi, peRiudha mes dy 

luftëRave
Prof. Dr. Petraq Milo*

abstRaKt

Ky material synon të prezantojë, nëpërmjet analizave empirike, sfondin 
e politikës ekonomike dhe monetare në Shqipëri gjatë periudhës 

ndërmjet luftërave, bazuar në studime nga autorë të ndryshëm, raportet 
vjetore të Bankës Kombëtare të Shqipnis dhe në të dhënat e Rrjetit të 
Historisë Monetare të Evropës Juglindore1. 

Fjalë kyçe: politikë monetare, banka kombëtare, kurs këmbimi, 
standard ari, rezervë e huaj.

hyRje

Me fundin e Luftës së Parë Botërore, problemi që dominonte valutat 
ishte stabilizimi, i cili sipas  mendimit mbizotërues të kohës, nënkuptonte 
një kthim te ari. Sistemi Monetar Shqiptar u krijua sipas barazisë së 
arit të Bashkimit Monetar Latin. Ky material përbëhet nga tre rubrika: (i) 
zhvillimi politik dhe ekonomik nga viti 1922 në 1944, (ii) krijimi dhe 
pavarësia e Bankës Kombëtare të Shqipnis, dhe, (iii) sistemi monetar 
dhe politika nën standardin e arit. 

*  I ftuar nderi: Prof. Dr. Petraq Milo, Departamenti i Financës, Fakulteti i Ekonomisë, 
Universiteti i Tiranës; Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. 

1 Ang.: South-East European Monetary History Network - SEEMHN
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1. zhvillimi politiK dhe eKonomiK, vitet 1922-1944

1.1. zhvillimi politik 

Në nëntor 1912, një asamble me 83 udhëheqës myslimanë e të 
krishterë e deklaroi Shqipërinë një komb të pavarur dhe krijoi një 
qeveri të përkohshme. Në korrik 1913, Fuqitë e Mëdha vendosën 
ta njihnin si shtet të pavarur. Në dhjetor 1920, Lidhja e Kombeve 
njohu sovranitetin e Shqipërisë dhe e pranoi si anëtare me të drejta të 
plota. Në vitin 1924, Ahmet Bej Zogu rifitoi pushtetin dhe parlamenti 
miratoi me shpejtësi një kushtetutë të re, për të krijuar një republikë 
parlamentare. Më 31 janar, Ahmet Zogu u zgjodh president me një 
mandat 7-vjeçar, para vetshpalljes së tij si Mbret i Shqiptarëve, në vitin 
1928 (Jacques, 1995). Më 7 prill 1939, Mbreti Zog u rrëzua kur 
Italia pushtoi Shqipërinë (Zickel & Iwaskiw, 1994), dhe shpalli Mbretin 
Vittorio Emmanuele III të Italisë si Mbret të Shqipërisë (Glenny, 2001). 
Pas dorëzimit të ushtrisë italiane, në shtator 1943, vendin e pushtuan 
njësi të Wehrmacht-it gjerman. Më 29 nëntor 1944, Shqipëria u çlirua 
nga pushtimi gjerman.

1.2  zhvillimi ekonomik

Shqiptarët u përballën me sfida të kolosale zhvillimore, kur deklaruan 
pavarësinë në vitin 1912, pas rreth 500 viteve si pjesë e Perandorisë 
Osmane. Rreth 90% e fshatarëve të vendit praktikonin bujqësi për të 
mbuluar jetesën. Shqipërisë i mungonte sistemi bankar, hekurudha, 
porti modern, ushtria efikase, universiteti, si dhe shtypi modern. Gjendja 
ekonomike dhe financiare e Shqipërisë ishte në shumë aspekte e 
ngjashme me shtetet e tjera të Ballkanit, me një nivel të ulët kapitali, 
mbështetje të madhe te kombet e huaja, që u jepnin këtyre shteteve 
kredi, dhe një standard të ulët jetese2. Këto vende kishin gjithashtu një 
model të ngjashëm prodhimi, thelbësisht të bazuar në lëndët e para 

2 Krijimi i Bankës Kombëtare të Shqipnis në vitin 1925, u mbështet nga një hua e madhe 
prej 62.7 milionë frangash ari, dhënë qeverisë shqiptare për të kryer punë publike. 
Në Greqi, stabilizimi u mbështet nga një hua e madhe e huaj prej 9 milionë sterlinash, 
dhënë sipas dy parakushteve për huadhënie: (i) rinovimi i shkëmbimit, dhe (ii) krijimi i 
një banke qendrore. Në vitin 1931, Serbia kontraktoi një hua stabilizimi prej 1.025 
milionë frangash ari franceze. Në vitin1928, Rumania nënshkroi një kredi me 14 banka 
emetuese, për të marrë 25 milionë dollarë amerikanë dhe në vitin 1929 një hua të huaj 
stabilizimi. Në Bullgari, huatë e huaja, të tilla si, Huatë për Refugjatët në vitin 1926 dhe 
Huaja e Stabilizimit në vitin 1928, ndihmuan vendin të mblidhte rezerva valutore.
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dhe prodhime bujqësore, karakterizuar nga një raport i ulët i eksporteve 
ndaj totalit të importeve. Në fund të viteve ‘20, bujqësia kontribuonte 
me mbi 90% të të ardhurave kombëtare, megjithëse vetëm 8% e tokës 
së vendit ishte e punuar. Edhe në vitin 1938, prodhimi industrial i 
Shqipërisë ishte më pak se 4% i të ardhurave kombëtare3.
 
Calmès (1922) ofron një pasqyrë të qartë të ekonomisë shqiptare, si një 
sistem ekonomik jashtëzakonisht primitiv, me një industri të ndërlidhur me 
bujqësinë dhe me pak rrugë, të cilat ishin të papërshtatshme për zhvillimin 
ekonomik. Ai deklaroi se “politikisht, Shqipëria është një shtet, por 
ekonomikisht jo”. Ai argumentonte nevojën për investime infrastrukturore 
masive, zhvillim të bujqësisë, krijimin e një banke qendrore dhe kërkimin e 
pasurisë minerare. Viti 1925 shënoi krijimin e BKSH-së dhe marrëveshjet 
me Italinë, që filloi t’i jepte qeverisë kredi me interesa të larta për 
transportin, bujqësinë dhe projektet e punimeve publike. E dominuar së 
tepërmi nga Italia, ndërmjet viteve 1925 dhe 1943, ekonomia shqiptare 
ishte e subvencionuar nga kreditë italiane. Zhbalancimi i tregtisë, në vitet 
1920 dhe 1921, filloi të absorbohej nga një rritje e konsiderueshme e 
eksporteve. Në vitin 1925, ky bilanc përfaqësonte vetëm 4,7 milionë 
franga krahasuar me 15-16 milionë pak vite më parë, ndërsa raporti i 
eksporteve ndaj importeve u rrit në 78% në vitin 1925 (Tabela 1).

Tabelë 1. Bilanci i tregtisë shqiptare, 1920-1938 (në milionë franga shqiptare)
Eksporte Importe Bilanci Për qind (eksporte/importe)

1920 17,5 1,5 -16,0 8,6
1921 17,7 2,2 -15,5 12,1
1922 12,1 3,0 -9,1 24,8
1923 23,4 8,1 -15,3 34,6
1924 20,5 12,4 -8,1 60,5
1925 21,8 17,1 -4,7 78,4
1926 24,9 12,1 -12,8 48,6
1927 24,7 11,1 -13,6 44,9
1928 32,1 14,9 -17,2 46,4
1929 38,6 14,7 -23,9 38,1
1930 33,3 12,4 -20,9 37,2
1931 29,5 7,5 -22,0 25,4
1932 22,8 4,5 -18,3 19,7
1933 15,9 5,7 -10,2 35,8
1934 12,3 4,3 -8,0 35,0

3 Bazuar në informacionin e marrë nga Njësia e Inteligjencës Ekonomike, Profili i Shtetit: 
Bullgaria, Shqipëria, 1990-91, Londër, 1990, 37.
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1935 13,7 6,0 -7,7 43,8
1936 16,8 7,4 -9,4 44,0
1937 18,9 10,2 -8,7 54,0
1938 23,0 9,7 -13,3 42,2

Burimi: Raporti Calmes për vitet 1920 dhe 1921, dhe L.Lenti, në Principii de economia 
Albanese (Padua, Cedam, 1940).

Alessandro (2006) ka analizuar zhvillimin ekonomik nëpërmjet evolucionit 
të bilancit të tregtisë dhe bilancit të pagesave në tri faza, në viete1926 
dhe 1938. E para mbulon vitet 1926-1929, kur tregtia e jashtme 
u zgjerua fuqishëm. Suficiti i llogarisë kapitale jo vetëm kompensoi 
bilancin negativ të llogarisë rrjedhëse, por gjithashtu lejoi mbledhjen 
e aktiveve të huaja. Në vitin 1929, llogaria kapitale regjistronte një 
suficit prej 15,6 milionë frangash, dhe bilanci i përgjithshëm gjithashtu 
regjistronte një suficit prej 4,8 milionë frangash (Tabela 2). 

E dyta, periudha nga viti 1930 në vitin 1934, është e shënuar nga 
Depresioni i Madh dhe zvogëlimi i flukseve hyrëse nga Italia në vitet 1932 
dhe 1933. Ekonomia dhe tregtia e jashtme nuk i shpëtuan përkeqësimit 
dramatik të hasur edhe në vendet e tjera të Ballkanit (Grafiku 1). Pika 
fillestare e krizës në Ballkan mund të identifikohet në rënien e përhapur të 
çmimit të prodhimeve bujqësore. Meqenëse vendet e Ballkanit vareshin 
shumë nga eksportet bujqësore, ato u detyruan të ulnin në mënyrë drastike 
importet e tyre (Hiniç, Durdevic & Sojic dhe Lazaretou, 2008). Shqipëria 
e gjen veten në situatë më të keqe krahasuar me vendet e tjera për arsye 
të vazhdimësisë së një raporti eksport/importi shumë të ulët. Raporti ra 
nga 48,6% në vitin 1926, në 25,4% dhe 19,7% përkatësisht në vitet 
1931 dhe 1932. 
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Burimi: Autori, bazuar në të dhënat e mbledhura nga studimet SEEMHN, Vjenë 2008.

Gra�k 1. Raporti eksport/import në përqindje 
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Në aspektin e transaksioneve tregtare, në mes të vitit 1929, pati një 
rënie të ndjeshme si të importeve, ashtu edhe të eksporteve, që zgjati 
deri në fillim të vitit 1934. Në Shqipëri, importet u ruajtën për aq 
kohë sa flukset hyrëse të kapitalit italian vazhduan. Bilanci pozitiv i 
përgjithshëm, që u ruajt deri në vitin 1932, u zhduk në vitin 1933, 
për shkak të zvogëlimit të flukseve hyrëse të kapitalit (Tabela 2). Faza 
finale është periudha nga viti 1935, kur filloi pajtimi me Italinë, deri në 
vitin 1938 dhe bilanci tregtar i Shqipërisë filloi të përmirësohet. Italia 
rifilloi ndihmën dhe premtoi kredi dhe grante të konsiderueshme, ndërsa 
Shqipëria pranoi një influencë më të madhe prej saj.

Tabela 2. Bilanci i pagesave të Shqipërisë, 1926-1933 (në miliona franga shqiptare)

Llogaria rrjedhëse Llogaria kapitale Bilanci i 
përgjithshëm

A B C D E F G H I L
1926 -13,6 -0,2 +11,9 -1,7 0,6 1,6 2,2 0,5
1927 -14,5 -0,2 +11,9 -2,8 1,4 2,2 3,6 0,8
1928 -17,6 -0,2 +12,7 -5,1 2,4 3,5 5,9 0,8
1929 -24,8 -0,2 +14,2 -10,8 9,6 6,0 15,6 4,8
1930 -20,8 -0,2 +10,3 -10,7 11,8 4,5 16,3 5,6
1931 -22,4 -0,2 +10,1 -12,5 15,8 1,0 2,2 19,0 6,5
1932 -18,7 -0,2 +9,0 -9,9 7,0 7,0 2,0 16,0 6,1
1933 -12,3 -0,2 +2,7 -10,1 4,0 3,4 0,6 2,1 10,1 0,0

A: bilanci tregtar; B: interesi dhe dividendët mbi kapitalin e huaj në Shqipëri; C: bilanci 
i shërbimeve; D: bilanci total i llogarisë së rrjedhshme; E: huaja SVEA; F: huaja 1931; 
G: flukse hyrëse afatgjata të tjera; H: transaksione afatshkurtra; I: bilanci total i llogarisë 
kapitale; L: bilanci i përgjithshëm. Burimi: Société des Nations, Balance des paiements, 
Geneva, 1932, 1933, 1935.

Periudha e pushtimit italian, nga viti 1939 deri në vitin 1943, është 
shënuar nga një rritje e mëtejshme në flukset e burimeve financiare dhe 
zgjerim në tregti, veçanërisht në anën e eksporteve italiane në Shqipëri. 
Në vitin 1939, vlera e importeve të Shqipërisë tejkalonte me rreth katër 
herë atë të eksporteve. Eksportet shqiptare me Italinë gjithashtu u rritën, 
duke përbërë 90% të totalit në vitin 1939, në krahasim me 68,4% të 
vitit të kaluar. Kjo ka “kontribuuar në mendimin se Shqipëria ishte në 
pikën për t’u bërë një element plotësues i rëndësishëm në ekonominë e 
Italisë” (Alessandro 2006). 

Pano (2012) argumenton që në këtë periudhë, në përgjithësi, ekonomia 
e Shqipërisë ka pak përparime. Ai vë re se “... të dhënat përkatëse të 
asaj periudhe, si rritja e hyrjeve të të dhjetës dhe xhelepit të blegtorisë 
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janë tregues të rritjes së prodhimit bujqësor dhe blegtoral, gjithashtu, 
gjatë viteve 1921-30, importi i betonit u rrit rreth 30 herë, tregues 
që prodhimi industrial gjithashtu ishte rritur”. Kredia me 62,7 milionë 
franga ari dhënë nga kompania italiane SVEA, pati një ndikim të madh 
në ndërtimin e rrugëve, urave dhe në sektorin industrial (Alessandro, 
2006). Për periudhën 1927-38, rritja reale mund të vlerësohet në 12%, 
me një rritje mesatare vjetore me rreth 1%, një nivel afër nivelit vjetor 
të rritjes së ekonomive të zhvilluara në periudhën ndërmjet luftërave 
(1918-1938) me rreth 1.2% (Matthias, 2006). Në vitin 1938, të 
ardhurat kombëtare të vlerësuara në 198 milionë franga me çmime 
konstante, dhe një popullatë prej 1,05 milionë, japin një të ardhur për 
frymë prej 198 frangash, ose rreth 740 lira, krahasuar me të ardhurat 
italiane prej 3.183 lirash për frymë. Prandaj, në atë periudhë, PBB-ja 
për frymë e Italisë ishte katër herë më e lartë, ndërsa tani është 13 herë 
më e lartë. Demaria (1938) dhe Pernack (1972), argumentojnë që 
politika ekonomike e Italisë ndaj Shqipërisë ishte më e angazhuar dhe e 
shqetësuar për arritjen e stabilitetit sesa të zhvillimin. Ata argumentojnë se 
ekonomia shqiptare ishte në stanjacion, duke konsideruar ngadalësinë 
e importeve si provë e tërthortë e mungesës së rritjes. Interesi i Italisë 
ishte të mbante një raport plotësues të ngushtë ndërmjet dy ekonomive, 
që do të thotë që Shqipëria të mbahej e rrënjosur në një model të 
bazuar ekskluzivisht mbi bujqësinë dhe lëndët e para. 

2. KRijimi dhe pavaRësia e banKës KombëtaRe të 
shqipnis

2.1 Krijimi i bankës Kombëtare të shqipnis dhe 
zhvillimi i sistemit bankar

Historia e sistemit bankar shqiptar është e lidhur ngushtë me zhvillimet e 
përgjithshme politike dhe ekonomike të vendit. Qeveria e Përkohshme 
e Vlorës vuri në dukje nevojën për të krijuar një bankë në Shqipëri, 
duke biseduar me Vjenën dhe Romën për bërjen e disa lëshimeve/
koncesioneve, ku përfshihej Banka Kombëtare (Shkoza, 2016). Banka 
Kombëtare ishte jetëshkurtër, si rezultat i vështirësive që vinin nga Lufta 
e Parë Botërore dhe ndaloi veprimtarinë e saj pas disa muajsh nga 
krijimi i saj. Më 25 shkurt 1922, qeveria shqiptare iu drejtua Lidhjes 
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së Kombeve për të vlerësuar potencialet e vendit. Calmès në raportin 
e tij rekomandoi krijimin e një banke emetimi dhe kreditimi të kapitalit 
vendas dhe të huaj. Në vitin 1925, qeveria u mor me problemin më të 
rëndësishëm, d.m.th. krijimin e Bankës Kombëtare dhe të monedhës. Për 
krijimin e Bankës Kombëtare, prioritet iu dha kapitalit italian, duke pasur 
parasysh pamundësinë e krijimit me kapital vendas dhe nevojën për një 
burim kredie. Më 15 mars 1925, u nënshkrua marrëveshja për krijimin 
e Bankës Kombëtare dhe për një kredi të madhe nga Italia për qeverinë. 
Banka Kombëtare u krijua me një kapital nominal prej 12.500.000 
frangash ari. Shpërndarja e kapitalit ishte e ndarë në 26% grupit italian, 
10% grupit jugosllav, 15% grupeve zvicerane dhe belge, dhe 49% 
individëve privatë. Para pushtimit italian, u krijuan dhe funksionuan 
katër banka, Banka Kombëtare e Shqipnis, Banco di Napoli, Banka 
Bujqësore e Shtetit dhe dega e Bankës së Eksportit të Beogradit. Në 
vitin 1939, pas pushtimit, Bankës iu kërkua të paraqiste propozime për 
ndarjen e punës ndërmjet Banco di Napoli (BN) dhe Banca Nazionale 
del Lavoro (BNL). BN-së do t’i besohej kredia e tokës dhe BNL-së kredia 
hipotekare. Më vonë, në vitin 1942, struktura bankare bazë e vendit 
dukej se paraqitej të përbëhej nga Banka Kombëtare e Shqipnis, Banco 
di Napoli dhe BNL-ja.

2.2. pavarësia e bankës Kombëtare të shqipnis 

Konferenca monetare ndërkombëtare në Genova, në vitin1922, 
përkrahu nevojën për të stabilizuar monedhat dhe për të rivendosur 
konvertimin e arit, për shkak të një zgjerimi të madh të buxheteve 
kombëtare, rritjes së borxhit të huaj dhe përshpejtimit të lartë të 
inflacionit. Parimet e standardit të arit, u rekomanduan në këtë 
konferencë, nënkuptojnë që çdo politikë monetare ekspansioniste të 
jetë e kushtëzuar nga suficiti i huaj; që qeveria të mos mund të marrë 
borxh nga banka qendrore; banka qendrore duhet të administrohet 
në mënyrë të pavarur; dhe bilanci i saj të mund të investohet vetëm në 
aktive të sigurta, afatshkurtra, vetëlikuiduese, për të shmangur dhënien 
e kredive afatmesme ose afatgjata. Alessandro (2006) argumenton 
se: “mund të themi me siguri që këto parime u plotësuan nga Banka 
Kombëtare”. Banka Kombëtare e Shqipnis ka të drejtë të kryejë çdo 
veprimtari bankare dhe financiare, ka privilegjin ekskluziv të emetimit 
të kartëmonedhës, mund të marrë depozita qeveritare dhe të veprojë 
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si agjent i thesarit. Banka dhe Shteti do të merrnin secili 50% të të 
ardhurave nga të drejta e emetimit të kartëmonedhave dhe prerjes së 
monedhave. Marrëdhëniet e saj me Thesarin duhet të lejonin atë të 
merrte përsipër shërbimet e thesarit të shtetit dhe të negocionte kreditë 
e qeverisë dhe bashkive. Detyra e financimit të infrastrukturës dhe 
industrisë së vendit iu la organeve të tjera4.

Disa kritikë thonë që shpërndarja e kapitalit, ku pesha shqiptare ngelte 
në minoritet me 30%, ndikonte në pavarësinë e bankës. Por, sipas 
Alessandro (2006) “... vendi i njohu implikimet serioze të kësaj strukture 
të pronësisë së kapitalit ... por ndryshimi i vetëm i mëvonshëm të cilit iu 
nënshtrua ajo ishte kur pronësia e aksioneve të Bankës u përqendrua 
zyrtarisht në shtetin italian, ... dhe aksionet, me pak përjashtime, u morën 
nga INCE-ja, në emër të Thesarit Italian”. Pasko (2012) prezanton një 
numër faktesh që ndikuan në pavarësinë e Bankës Kombëtare5. Një 
tjetër kritikë është që Banka nuk dha kredi mjaft lirisht për të përballuar 
nevojat e ekonomisë shqiptare, por u përqendrua mbi fitimin e vet 
(Pano, 2012). Në periudhën ndërmjet viteve 1930 dhe 1934, Banka 
Qendrore shtoi investimin e burimeve financiare zakonisht në bono 
thesari të Italisë, kur ekonomia kishte nevojë të madhe për kreditim. 
Sipas Alessandro (2006), në fund të fundit, ishte e paimagjinueshme 
që administrata e Bankës të vinte në diskutim zgjedhjet strategjike të 
regjimit se ku të investonte, sidomos më vonë, në mes të vitit 1938, kur 
shohim se Banka e Shqipërisë po punonte në mënyrë aktive (ndoshta 
me udhëzim të politikanëve) me projekte për reformë monetare, gjë që 
nënkuptonte humbjen e pavarësisë së Shqipërisë. Megjithatë, siç thotë 
Krisafi (2012) “...pavarësisht nga pjesëmarrja e sipërmarrësve të huaj, 
Banka Kombëtare e Shqipnis ishte një institucion shqiptar, ... dhe shteti 
shqiptar caktonte përfaqësuesit e tij në Këshillin Administrativ etj. ...”

4 Kredia totale SVEA ndërmjet 120 - 170 milionë frangash, përfaqësonte nga 30 në 
40% të PKB-së.

5 Periudha e gjatë koncesionare prej 50 vitesh, krahasuar me shumë vende të tjera që 
e kishin prej 25 vitesh; raporti i kapitalit të nënshkruar me kapitalin fillestar në Shqipëri 
ishte 2/10, i cili sipas kodit tregtar, duhet të kishte qenë të paktën 3/10; rezerva e 
arit që përbënte 1/3 të kartëmonedhave në qarkullim duhej të mbahej në Shqipëri dhe 
jo në Romë; shpërndarja jo e drejtë e fitimit të saj neto - me vetëm 10% të fitimit të saj 
neto, një raport shumë i ulët krahasuar me vendet e rajonit (në Greqi shteti merrte 33%, 
në Jugosllavi 56.20%, në Bullgari 77.06% dhe në Rumani 24.66% të fitimit neto) - dhe 
emetimi jo i drejtë i prerjes së monedhave divizionare në të dy këndvështrimet – sasia 
e hedhur në qarkullim dhe zotërimi i të ardhurave që vinin prej saj.
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3. sistemi dhe politiKa monetaRe nën standaRdin 
e aRit 

3.1 baza e sistemit monetar nën standardin e 
këmbimit të arit 

Sistemi monetar shqiptar u krijua sipas barazisë së mëparshme të BML-
së, që në atë periudhë u aplikua dhe në vende të tjera të rajonit, 
e u rivendos edhe në vendet perëndimore (Magliulo, 2017). Sistemi 
monetar shqiptar mbajti standardin e arit gjatë viteve ‘30. Ndërsa 
pjesa më e madhe e monedhave kryesore u detyruan ta braktisnin6. 
Pano (2012) e konsideron sistemin monetar të Bankës Kombëtare të 
Shqipnis si një standard ari të cunguar7, që kombinonte dy format e 
fundit të standardit të arit, standardi i këmbimit të arit dhe standardi i 
shufrave të arit. Ky vendim u mor në bazë të disa arsyeve: (i) vendi nuk 
kishte një regjim monetar të vetin; (ii) pavarësia ishte realizuar vetëm 
në vitin 1913; (iii) qarkullimi i ulët përbëhej kryesisht nga monedha të 
vendeve të Bashkimit Monetar Latin; (iv) Shqipëria nuk kishte përvojë 
në procesin e zgjerimit të shpenzimit publik8; dhe (v) natyra primitive e 
ekonomisë. Sistemi monetar kishte bazën e vetë mbi monedhën e re, 
frangu i artë shqiptar, i barabartë me 0,290322 gram ar të pastër. 

Ligji organik u largua nga koncepti i mbështetjes së plotë të qarkullimit të 
kartëmonedhave. Banka emetonte kartëmonedha kundrejt rezervës, që 
duhet të ishte e barabartë me një të tretën e vlerës së kartëmonedhave 
të emetuara, përbërë me ar, dhe kartëmonedha të huaja nga vende ku 
konvertimi ishte në fuqi. Nëse rezerva totale binte poshtë një të tretës 
së qarkullimit, Banka ishte e detyruar të rriste normën e interesit mbi 
transaksionet e veta nga 1 gjer në 1,5 pikë, në varësi të shkallës së 
madhësisë së rënies. Me “bashkimin” ndërmjet dy monarkive, vendi e 
braktisi standardin e këmbimi të arit më 20 prill 1939. Në këtë pikë, 
franga shqiptare e arit u riemërua frangë shqiptare dhe u mbajt si njësi 

6 MB në vitin 1931; SHBA-ja në vitin 1933; Franca, Belgjika, Italia qëndruan më gjatë; 
Greqia në vitin 1932; Jugosllavia në vitin 1931; dhe Rumania në vitin 1932. 

7 Detyrimi për të mbajtur një rezervë metalesh të çmuara, e barabartë me 1/3 e 
kartëmonedhave në qarkullim, monedhat prej ari qarkullonin lirshëm në treg, dhe tregtia 
e bilanci i pagesave tregojnë se detyrimet e huaja ishin vendosur duke përdorur shufra 
ari ose argjendi. 

8 Raporti i mbulimit të shpenzimeve nga të ardhurat ishte rreth 83% në vitin 1925, 100% 
në vitin 1026, dhe 107% në vitin 1927. 
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monetare, por u zhvlerësua, u shkëput nga ari, dhe u lidh me një kurs 
fiks të këmbimit me lirën italiane. Prandaj, rezerva për qarkullimin në 
Shqipëri nuk do të përbëhej më me ar dhe valutë, por vetëm me lira 
italiane. Mund të konsiderohet si njëfarë modeli i standardit të këmbimit 
të arit, nëse kemi parasysh që lira ishte e lidhur me një barazi fikse me 
arin që në tetor të vitit 1936 (1 lira ishte e barabartë me 0,0467710 
gram ar të pastër). Megjithatë, siç thotë Alessandro (2006), “kuadri i 
sistemit monetar shqiptar, ishte një regjim i standardit të këmbimit të arit, 
dhe ... dhe frangu i artë ngeli i lidhur vazhdimisht me përmbajtjen e saj 
origjinale të Bashkimit Latin, dhe konvertimin e saj në ar”.

3.2 Konvertimi i frangës shqiptare 

Një nga qëllimet kryesore të bankës mbetet mbrojtja e monedhës. Në 
raportin vjetor të vitit 1938 deklarohet: “Në dy vjet e gjysmë të jetës së 
saj, Banka Kombëtare ka realizuar këtë: i ka dhënë vendit një monedhë 
të fortë që mbetet e qëndrueshme brenda pikave të arit ... Një monedhë 
që nuk është zhvlerësuar as në periudha krize politike, dhe kjo në një 
kohë kur situata e monedhave në shtetet e tjera kryesore të Gadishullit 
Ballkanik nuk ka qenë aspak e fortë”. Stabiliteti i frangës shqiptare ishte 
i dukshëm nga viti 1927 deri më 1940. 
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Gra�k 2. Franga ari shqiptare si përqindje e barazisë së arit e vitit 1929 

Burimi: Bazuar në shifrat e marra nga Lidhja e Kombeve 1929 - 1939 
dhe raporti vjetor i BKSH-së, dhe llogaritur nga autori.
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Tabela 3. Në përqindje të barazisë së arit të vitit 1929
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Gjermania 99,2 99,7 99,6 98,6 100,3 100,1 99,7 99,6
Belgjika 100,1 100,2 100,1 99,9 78,6 72,0 71,7 71,8
Danimarka 93,5 70,3 55,8 50,0 48,5 49,0 48,6 48,1
Franca 100,1 100,3 100,0 100,0 100,0 92,4 61,0 43,4
Italia 98,9 97,4 99,0 97,0 93,0 82,0 89,5 59,5
Norvegjia 93,5 67,2 62,7 56,3 54,5 55,2 54,7 54,1
Holanda 100,1 100,3 100,1 100,0 100,0 94,9 80,9 88,8
Britania e Madhe 93,2 72,2 68,1 61,8 59,8 60,5 60,0 59,3
Zvicra 100,6 100,6 100,2 100,1 100,0 92,6 70,2 70,0
SHBA 100,0 100,0 80,7 59,6 59,4 59,2 59,1 59,1
Shqipëria 100,2 100,3 99,4 99,1 99,5 100,2 99,4 99,1

Burimi: Bazuar mbi të dhënat nga Njësia e Inteligjencës Ekonomike, Profili i Shtetit: Bullgaria, 
Shqipëria, 1990-91, Londra, 1990, 37.

Monedha regjistroi norma nominale edhe më të larta se valutat  e forta në 
tregjet ndërkombëtare të bursave/aksioneve9. Rishikimi Ndërkombëtar 
i Valutës, në muajin korrik të vitit 1977, thotë: “para Luftës së Dytë 
Botërore, franga shqiptare ishte monedha më e fortë në Evropë..., 
nuk u zhvlerësua kurrë, pavarësisht nga zhvlerësimi i sterlinës në vitin 
1931, i dollarit në vitin 1933 dhe i frangës zvicerane në vitin 1936“. 
Kursi i këmbimit i frangës me lirën italiane dhe dollarin amerikan, pas 
një evolucioni të qëndrueshëm, tregoi një zhvlerësim të fortë të lirës 
dhe dollarit përkatësisht në vitin 1935 dhe në vitin 1933. Stabiliteti i 
frangës shqiptare prej ari mund të shpjegohet me flukset hyrëse masive të 
kapitalit italian (tabela 4). Politika shumë shtrënguese e ndjekur ka qenë 
e ndikuar nga dëshira për të ruajtur kursin e mbivlerësuar të këmbimit. 
Alessandro (2006) thotë që Italia kishte interes të mbante barazinë 
e vjetër të frangës. Një zhvlerësim i saj do të kishte disavantazhe, 
duke bërë që qeveria shqiptare të kërkonte fitimet e kapitalit që rrjedhin 
nga rivlerësimi i rezervave të saj10, rreziku i tërheqjeve dhe një tepricë 
të kartëmonedhave të kthyera në Bankën Kombëtare11 dhe, për arsye 
politike, meqenëse franga ishte e mbështetur nga garancia morale e 
Italisë. Një kritikë mbi forcën e monedhës shqiptare ishte që kjo u përdor 

9 Franga shqiptare kuotohej në bursat e Milanos, Triestes, Zvicrës dhe Vjenës (Pisha, 
Vorpsi, Hoxhaj, 2008).

10 Kjo duhet të ketë përfshirë një transfertë nga Italia në Shqipëri, të një shume diçka midis 
13 dhe 32 milionë lirash. 

11 Vlerësuar në një largim nga Italia të “dhjetëra milionë lirave” dhe detyruan Bankën të 
reduktonte investimet e saj në letra me vlerë të thesarit italian, dhe depozitat e saj, të 
cilat në qershor të vitit 1938 arritën në 13,6 milionë franga, ose rreth 60% të importeve.
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si një mjet nga BKSH-ja për të hedhur në dorë - nëpërmjet emetimit 
të kartëmonedhave - arin e ruajtur nga shqiptarët (Roselli, 2012), si 
dhe, që forcimi i monedhës shqiptare e bëri më të vështirë eksportin e 
mallrave shqiptare dhe nxiti importet12. 

Tabela 4. Kursi i këmbimit franga shqiptare - lira italiane dhe franga shqiptare - dollar, 1927-1938
Lira - franga shqiptare SHBA cent - franga shqiptare

1927 3,84 19,4
1928 3,67 19,3
1929 3,66 19,2
1930 3,68 19,3
1931 3,79 19,4
1932 3,78 19,3
1933 3,65 30,0
1934 3,78 32,3
1935 4,00 32,4
1936 6,22 32,7
1937 6,22 32,7
1938 6,22 32,7
1939 6,22 31,6

Burimi: Bazuar në Alessandro (2006). 

3.3 politika monetare nën standardin e këmbimit të arit

Është e rëndësishme të bëhet një vlerësim i politikës monetare të ndjekur 
për të zbuluar nëse politika monetare ishte zgjeruese (lehtësuese) apo 
ngushtuese (shtrënguese). Kemi analizuar lëvizjen e komponentëve të 
ofertës monetare, evoluimin e raportit të mbulimit të parasë në qarkullim 
dhe mënyrën se si ka ndodhur krijimi i parasë. Gjithashtu, kemi 
analizuar korrelacionin e politikës monetare dhe stabilitetit të çmimeve. 
Për të analizuar ofertën e parasë u konsideruan dy faza, e para nga 
viti 1926 në vitin 1937, dhe periudha e pushtimit nga viti 1939 në 
vitin 1943. Grafiku 3 tregon evoluimin e ofertës së parasë, monedhën 
në qarkullim dhe sasinë e kredisë efektive në mijëra franga ari. Në 
periudhën 1926 - 1932, politika monetare ishte ekspansive, me një 
normë rritjeje mesatare të ofertës së parasë me 125%, të monedhës në 
qarkullim me rreth 80% dhe kredisë efektive me rreth 40%. 

12 Vëllimi i eksporteve shqiptare nga 12 352 në vitin 1930, në 4 284 franga ari në vitin 
1934, ose rreth - 65%.
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Është e rëndësishme të vihet re korrelacioni i politikës monetare me 
normën nominale të skontimit të ofertës së parasë dhe kredisë në këtë 
periudhë. Norma e skontimit u zvogëlua nga 12%, kur Banka filloi 
aktivitetin e saj, në 10%, në shkurt të vitit1927, dhe pastaj në 9%, 
në prill të të njëjtit vit. Sipas Pano (2012), “është e kuptueshme që 
sistemi monetar i miratuar nga Banka gjatë 1925-1931, duke siguruar 
stabilitetin e çmimeve, ka ndihmuar në zhvillimin e qëndrueshëm të 
prodhimit dhe shkëmbimit të mallrave”. Ndërsa, në periudhën 1933-
1937, ka një tkurrje në ofertën e parasë, përveç vitit 1936, kur 
Shqipëria merr një hua të re prej 14.4 milionë frangash. 

Sipas Alessandro (2006), një fazë qartësisht ngushtuese është periudha 
1932 -1934, kur aktiviteti kreditor i bankës qendrore u tkurr dhe norma 
“reale” e skontimit u rrit, për të mbërritur në nivelin e saj maksimal 
me 30,1% në vitin 1933. Ka disa faktorë që e shpjegojnë këtë13. 
Banka Kombëtare e Shqipërisë, në vend që të rriste sasinë monetare 
nëpërmjet kreditimit, normës së interesit dhe zhvlerësimit të monedhës - 
sikurse ndodhi në vende të tjera - ndoqi rrugën e kundërt, zvogëlimin e 
ofertës së paras, duke mbajtur një normë interesi shumë më të lartë. Për 
periudhën 1938 - 1943, politika monetare ishte ekspansive, kryesisht 
si rezultat i transfertave nga Italia në emër të shtetit. 

13 Prurjet në kahun e “aktiveve“ të bilancit të pagesave u zvogëluan; përdorimi i huave 
italiane ra; dërgesat nga emigrantët ranë; dhe kërkesa e brendshme u ul. Për më tepër, 
vitet 1933–1934 pasqyrojnë efektet e Depresionit të Madh. 
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Gra�k 3. Oferta e parasë, monedha në qarkullim dhe kredia efektive (në franga shqiptare) 

Burimi: Autori nga të dhënat e BKSH-së.

Oferta e parasë Monedha në qarkullim Kredia efektive
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Tabela 5. Rritja e ofertës së parasë, kursi i këmbimit në % të barazisë dhe norma reale e skontimit, 1932-1935
1932 1933 1934 1935

Shqipëria
 Rritja e ofertës monetare në % vit në vit
 Kursi i këmbimit në % të barazisë
 Norma reale e skontimit në %

21,4
100,3
26,5

-8,8
99,4
30,1

-13,9
99,1
18,3

-12,0
99,5
-2,5

Greqia
 Rritja e ofertës monetare në % vit në vit
 Kursi i këmbimit të arit letër/dhrahmi 
 Norma reale e skontimit në %

-2,5
26,1
4,5

12,4
34,8
0,7

5,2
34,9
5,3

1,2
35,0
6,9

Bullgaria
 Rritja e ofertës monetare në % vit në vit
 Kursi i këmbimit leva/paund
 Norma reale e skontimit në %

-2,5
496,1
21,1

12,4
472,3
13,8

5,2
430,6
12,7

1,2
413,9

5,0

Rumania
 Rritja e ofertës monetare në % vit në vit
 Kursi i këmbimit leu/paund
 Norma reale e skontimit 

-15,3
592,9
-10,3

-7,9
564,1

-3,2

-3,0
574,0

0,2

6,9
492,9
14,5

Jugosllavia
 Rritja e ofertës monetare në % vit në vit
 Kursi i këmbimit dinar/paund
 Norma reale e skontimit në %

3,3
199,8
18,1

6,2
141,9

8,7

-1,2
173,8

8,7

14,4
215,6

0,8

Burimi: Autori.

Evolucioni i normës së mbulimit të parave në qarkullim me ar dhe 
valutë, pasqyron edhe drejtimin e politikës monetare. Gjatë periudhës, 
në përgjithësi, norma qëndroi e ulët, brenda kufirit ligjor prej 11%. Në 
periudhën e ekspansionit, nga viti 1927 në vitin 1930, mbulimi i parasë 
në qarkullim ishte rreth 13%. Pas kësaj periudhe, norma është rritur 
vazhdimisht, në përputhje me periudhën e politikës monetare ngushtuese. 
Ky mbulim i fortë shpjegohet me politikën deflacioniste të ndjekur për 
të mbajtur paranë në qarkullim, poshtë nevojave të Shqipërisë dhe për 
t’u angazhuar në mbledhjen e detyrueshme të arit (Fishta 2003). Në 
periudhën 1939-1943, raporti i rezervës totale të mbulimit bie ndjeshëm, 
që korrespondon me periudhën kur standardi i arit nuk funksiononte më 
dhe kishte një politikë monetare ekspansioniste të qartë.

Tabela 6. Bilanci monetar dhe i pagesave në milionë franga ari, norma e skontimit dhe kursi i këmbimi në % 
Rezerva 

totale
Rezerva 
metalike M1 M3 Norma e 

skontimit
Norma 

reale
Franga 

ari Eksporte Importe Bilanci i 
përgjithshëm

1926 5,4 1,6 2,7 3,9 12,0 n.a. n.a. 12,1 24,9 0,5
1927 13,3 1,4 7,3 9,2 9,4 n.a. 100,6 11,1 24,7 0,8
1928 16,9 1,6 11,3 15,2 9,0 5,0 100,0 14,9 32,1 0,8
1929 19,0 1,8 12,8 19,2 9,0 13,0 99,6 14,7 38,6 4,8
1930 22,4 1,9 14,6 23,5 9,0 20,9 99,8 12,4 33,3 5,6
1931 20,5 5,0 13,7 27,1 8,5 6,1 100,2 7,5 29,5 6,5
1932 24,1 5,4 15,3 32,9 8,0 26,5 100,3 4,5 22,8 6,1
1933 21,1 7,2 14,3 30,1 7,9 30,1 99,4 5,7 15,9 0,0
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1934 18,4 7,1 13,3 25,9 7,5 18,3 99,1 4,3 12,3 n.a.
1935 19,1 7,5 15,1 22,8 7,5 -2,5 99,5 6,0 13,7 n.a.
1936 23,8 7,6 13,5 29,2 7,2 -4,3 100,2 7,4 16,8 n.a.
1937 22,6 7,6 14,4 26,0 7,1 2,5 99,4 10,2 18,9 n.a.

Burimi: Autori. M1 korrespondon me paranë në qarkullim, M3 me ofertën e parasë, 
franga ari në % të barazisë 1929=100, norma reale e normës së skontimit, mbi bilanc 
korrespondon me bilancin e pagesave.

Tabela 7. Rezerva totale, paraja në qarkullim, dhe raportet e rezervës totale dhe rezervës metalike ndaj parasë në qarkullim 
Rezerva totale 

në 0000 
franga ari

Rezerva metali 
në 0000 franga 

ari

Paraja në 
qarkullim

Rezerva totale 
ndaj parasë në 

qarkullim, në %

Rezerva metali 
ndaj parasë në 

qarkullim, në %
1926 5421,0 1.628,0 2.664,0 203,5 61,1
1927 13310,0 1.417,0 7.282,0 182,8 19,5
1928 16870,0 1.564,0 11.302,0 149,3 13,8
1929 19016,0 1.859,0 12.849,0 148,0 14,5
1930 22401,0 1963,0 14.563,0 153,8 13,3
1931 20450,0 5.041,0 13.763,0 148,6 36,6
1932 24162,0 5.409,0 15.259,0 158,3 35,4
1933 21052,0 7.227,0 14.341,0 146,8 50,4
1934 18421,0 7.125,0 13.299,0 138,5 53,6
1935 19071,0 7.556,0 15.100,0 126,3 50,0
1936 23811,0 7.556,0 13.555,0 175,7 55,7
1937 22571,0 7.583,0 14.414,0 156,6 52,6
1938 18894,0 7.574,0 14.070,0 134,3 53,8
1939 52996,0 7.567,0 26.316,0 201,4 28,8
1940 123019,0 7.567,0 84.632,0 145,4 8,9
1941 166131,0 7.567,0 112.846,0 147,2 6,7
1942 164769,0 7.567,0 146.335,0 112,6 5,2
1943 200642,0 7.567,0 187.369,0 107,1 4,0

Burimi: Autori bazuar në të dhëna të BKSH-së.
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Gra�k 4. Evolucioni i raportit të rezervës, në % 

Burimi: Autori bazuar në të dhëna të BKSH-së. 
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Për periudhën 1927-1938, në vlerësimin e tij, Alessandro (2006), 
është bazuar mbi lëvizjen e ofertës së parasë dhe kanalin e krijimit të 
saj. Ai konsideron dy klasa aktivesh mbi burimin e parasë, “të huaj” 
dhe “vendase”. Nga viti 1927 në vitin1932, burimi kryesor i krijimit të 
parasë në Shqipëri ishte komponenti “i huaj”, nëpërmjet flukseve hyrëse 
të kapitalit nga Italia, ndërsa bilanci i pagesave krijonte një suficit. 
Krijimi i parasë nëpërmjet komponentit “vendas” gjithashtu luante një rol 
aktiv, nëpërmjet skontimit dhe paradhënieve të bëra nga Banka. Ishte 
një periudhë në të cilën dukej sikur standardi i arit funksiononte sipas 
rregullave të lojës. Sa herë që Banka ishte blerëse neto e arit dhe e 
valutës, jo vetëm nga një suficit në llogaritë e huaja si rezultat i flukseve 
hyrëse të kapitalit, por edhe nga grumbullimi gradual i monedhave të 
arta, Banka zgjeronte ofertën e parasë me skontime dhe paradhënie 
në ekonomi. Sipas madhësisë së këtij suficiti, banka qendrore ishte e 
aftë të zgjeronte kreditimin e saj, me rritje përkatëse të qarkullimit të 
kartëmonedhave. 

Tabela 8. Përbërësit e ofertës së parasë, në përqindje
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

I huaj 68,2 44,4 76,1 a B -42,7 -90,5 a 92,6 a A
Ekonomia 31,8 55,6 23,9 a B -47,3 -9,5 a 7,4 a A

Burimi: Alessandro Roselli, “Italy and Albania”, I.B. Tauris, London – New York, 2006.

Periudha nga viti 1933 në vitin 1938, korrespondon me një politikë 
monetare ngushtuese, tkurrjeje të vazhdueshme të ofertës së parasë 
meqenëse komponenti “i huaj” ishte vazhdimisht negativ (përveç vitit 
1936, natyrisht). Komponenti “vendas” mori një rol krijues, me një 
rritje të skontimit dhe paradhënieve, ku norma reale e skontimit u bë 
negative për arsye të rritjes së çmimeve, por në përgjithësi nuk pati 
sukses të kompensonte komponentin “e huaj”, që po vepronte në drejtim 
të kundërt. 

Si përfundim, kemi konsideruar ndikimin e politikës monetare të ndjekur 
nga Banka Kombëtare mbi stabilitetin e çmimeve. Dy periudha mund 
të dallohen, nga viti 1927 deri në vitin 1937 dhe nga viti 1938 deri 
në vitin 1943. Në periudhën e parë, evolucioni i indeksit të çmimeve 
me shumicë është i dominuar deri në vitin 1934 nga ulje të mëdha14. 
Ka një korrelacion të vogël meqenëse, gjatë periudhës, në përgjithësi, 
14 Duke pasqyruar Depresionin e Madh dhe ulur koston e mallrave të importuar shkaktuar 

nga zhvlerësimi i monedhave të tjera. 
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koeficienti është dukshëm më i ulët me 0,141915. Sipas Alessandro 
(2006), oferta e parasë dhe çmimet u ndikuan më drejtpërdrejt nga 
depresioni ekonomik, politika monetare ngushtuese dhe pastaj nga një 
rikthim i lehtë i inflacionit (reflacion). Por, brenda periudhës, ndërmjet 
viteve 1932 dhe 1937, koeficienti i korrelacionit ndërmjet dy serive, 
është shumë i lartë, me rreth 0,6335. Nga viti 1938 deri në vitin 
1943, ka një korrelacion të fortë ndërmjet rritjes së parasë në qarkullim 
dhe indeksit të çmimeve me shumicë. 

Politika monetare e ndjekur nga Banka ka pasur kritika. Sistemi monetar 
mbeti i lidhur me standardin e arit, edhe në kohën e depresionit 
ekonomik, duke shkaktuar një situatë deflacioniste, me pasoja të 
pakëndshme për ekonominë16. Politika monetare deflacioniste me 
tkurrjen e sasisë së ofertës së parasë, pati një ndikim të madh negativ 
mbi ekonominë shqiptare pas vitit 1932. Sipas Pano (2012), “Banka 
Kombëtare e Shqipërisë në vend që të merrte masa për të kufizuar 
pasojat negative të krizës ekonomike 1929-33, ndoqi një politikë 
monetare në interes të grupit financiar italian, duke rritur kapitalin dhe 
fitimin e këtij grupi”. Të njëjtin opinion ka dhe Pernack (1972), që Banka 

15 Në vitin 1928, rritja e madhe në ofertën e parasë erdhi si pasojë e fillimit të sistemit 
të ri. Është e vështirë të shpjegohet lidhja midis rritjes në ofertën e parasë dhe uljes 
së çmimeve në vitet 1929, 1930 dhe 1932. Gino (1940) ia atribuon këtë pjesë të 
fenomenit të kursimit dhe një reduktimi në shpejtësinë e qarkullimit të monedhës. 

16 Në kohën e depresionit, pati nevojë për një zgjerim të shpejtë të ofertës së parasë 
dhe braktisje të standardit të arit. Vendet që braktisën standardin e arit në vitin 1932 
përjetuan një rënie mesatare në prodhim, prej vetëm 3%, gjatë viteve 1929–1934. 
Vendet që qëndruan në standardin e arit deri në vitin 1933 ose më vonë, përjetuan 
një rënie mesatare prej më shumë se 30%. 

Gra�k 5. Korrelacioni ndërmjet parasë në qarkullim dhe ndryshimeve në indeksin e çmimeve

Burimi: Autori.

200000

180000

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

140

120

100

80

60

40

20

0

-20

-10
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943

Paraja në qarkullim Ndryshimet në indeksin e çmimeve



Roli i paRasë gjatë luftëRave - Konferenca ii e Muzeut të Bankës së shqipërisë

124

nuk ishte dhe aq e interesuar në një politikë në mbështetje të rritjes, sesa 
në stabilitetin e vlerës së monedhës dhe rritjen e fitimit të Bankës. Politika 
shumë ngushtuese që Banka ndoqi, ka qenë e ndikuar nga një dëshirë 
për të ruajtur kursin e mbivlerësuar të këmbimit. Alessandro (2012) 
thekson se kreditë e BKSH-së nuk financuan investime fikse në fabrika, 
makineri, ndërtesa dhe ajo ishte tepër e rreptë në dhënien e kredive në 
ekonominë shqiptare, duke ndikuar në gjendjen e saj të pazhvilluar. 
Siç Borgatta (1940) vë re, qëllimi i deflacionit ishte të shmangej një 
“inflacion relativ”, që mund të rrezikonte stabilitetin e kursit të këmbimit. 

4. pëRfundime

Sistemi Monetar Shqiptar u krijua sipas ish paritetit të arit/barazisë 
së mëparshme të arit të Bashkimit Monetar Latin. Kuadri institucional 
i sistemit monetar të Shqipërisë ishte një regjim këmbimi i standardit 
të arit, dhe franga e arit mbeti e lidhur vazhdimisht me përmbajtjen e 
saj origjinale prej ari. Franga shqiptare është konsideruar prej kohësh 
si një nga monedhat më të forta të periudhës së ndër-luftës. Është 
shumë e rëndësishme të theksohet fakti që politika shumë ngushtuese 
e ndjekur nga autoritetet monetare është ndikuar nga dëshira për të 
ruajtur kursin e mbivlerësuar të këmbimit. Nga analiza e lëvizjes së 
parasë dhe komponentëve të saj, evolucioni i raportit të mbulimit të 
parasë në qarkullim dhe mënyra se si ka ndodhur krijimi i parasë, mund 
të arrijmë në përfundimin se politika monetare ishte në fakt ekspansive 
deri në fillim të vitit 1932, shumë ngushtuese ose më ngushtuese se diku 
tjetër deri në vitin 1937, në veçanti, në kohëzgjatjen e Depresionit të 
Madh, dhe pastaj përsëri shumë ekspansive nga viti 1938 deri në vitin 
1943. Në përgjithësi, komponenti i huaj i ofertës monetare luajti një 
rol vendimtar, së pari duke promovuar zgjerimin, më tej duke rënduar 
fazën ngushtuese me pezullimin e huave. Politika monetare e ndjekur 
nga Banka Kombëtare ka pasur kritika në lidhje me një politikë monetare 
ngushtuese, me raportin nën kufijtë e saj ligjorë dhe duke qenë tepër e 
rreptë në dhënien e kredive për ekonominë shqiptare dhe duke investuar 
paraprakisht në letrat me vlerë të qeverisë italiane17. Gjithashtu, sistemi 
monetar mbetet i lidhur me standardin e arit, madje edhe në kohën 
e depresionit ekonomik. Për më tepër, avantazhi i sistemit monetar 

17 Në vitin 1943, bonot e thesarit, të cilat në dhjetor të vitit 1938 ishin 12.7% të totalit 
të rezervave, përbënin 48.3%. 
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të standardit të arit ishte sigurimi i stabilitetit të çmimeve, një fakt që 
ne duhet ta konsiderojmë si ndikim të politikës monetare të ndjekur 
nga Banka Kombëtare. Pasi ky sistem nuk funksionoi më, zgjerimi në 
qarkullimin e parasë shkaktoi probleme të rritjes së indeksit të çmimeve 
me shumicë. 
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banKa KombëtaRe e Rumanisë dhe 
çështjet e paRave gjatë luftës së 

paRë botëRoRe
Ruxandra Onofrei, Sabina Mari iu*

* Ruxandra Onofrei, Sabina Mari iu, Muzeu i Bankës Kombëtare të Rumanisë.

banka Kombëtare e Rumanisë (BKR) u themelua në vitin 1880 dhe 
që atëherë ka privilegjin të jetë institucioni i vetëm që emeton 

kartëmonedha në territorin rumun. Emetimi i monedhave, nga ana tjetër, 
ishte e drejtë ekskluzive e Ministrisë së Financës, ndërmjet viteve 1867 
dhe 1963 (që nga viti 1963 edhe monedhat metalike emetohen nga 
BKR-ja).

Banka Kombëtare e Rumanisë – Selia qendrore në Bukuresht
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Në fillim të Luftës së Parë Botërore, në verën e vitit 1914, kapitali 
aksionar i BKR-së ishte tërësisht privat, ndërkohë që ligji themeltar 
parashikonte rreptësisht qarkullimin e të gjitha vlerave nominale - 
domethënë kartëmonedhat 20, 100, 500 dhe 1000 lei. Që nga 
themelimi i saj, BKR-ja ka bashkëpunuar me Bankën e Francës për 
shtypjen e kartëmonedhave. Gjithashtu, edhe letra e filigranuar për 
kartëmonedhat dhe pajisjet e shtypit u importuan nga Franca, dhe 
artistët grafikë dhe gdhendësit e Bankës së Francës skicuan bankënotat 
dhe klishetë e shtypit. Megjithatë, shtypja e kartëmonedhave rumune u 
bë në Bukuresht, në shtypshkronjën e BKR-së. 

Fillimi i Luftës së Parë Botërore dhe, më vonë, pjesëmarrja e Rumanisë 
në konflikt pati një ndikim të madh mbi politikën e emetimit të BKR-
së. Ndërmjet viteve 1914 dhe 1918, ajo rriti në mënyrë të ndjeshme 
sasinë e kartëmonedhave në qarkullim, dhe, siç pritej, kjo çoi në një seri 
problemesh teknike të vështira për t’u zgjidhur në kohë lufte.

Rumania ruajti neutralitetin e saj ndërmjet viteve 1914 dhe 1916, por 
si për vendimmarrësit dhe për publikun, ishte e qartë që herët ose vonë 
ajo duhet të vendoste se cilën anë do të mbante (me Antantën apo 
Fuqitë Qendrore). Dihet mirë se në luftë, gjendja mendore e njerëzve 
ndikohet nga disa faktorë dhe ekziston edhe një model i sjelljes që 

Monedha rumune në fillim të shek. XX



Konferenca II e Muzeut të Bankës së Shqipërisë - RolI I paRaSë gjatë luftëRave

129

mund shpjegojë, në linja të përgjithshme, reflekset e një komuniteti në 
situata krize. Një nga reflekset e para është ai i investimit apo ruajtjes 
së disa objekteve me vlerë të brendshme në kohë, që mund të përdoren 
lehtësisht si valutë e fortë (mjet shkëmbimi). Në rastin e Rumanisë, në 
qarkullim kishte monedha argjendi. Në 1 gusht 1914, qeveria vendosi 
të emetonte kartëmonedha 5 Lei, për një vlerë maksimale me 25 milionë 
lei. Fakti që ky emision ndodhi kaq shpejt pas fillimit të luftës tregon që 
ka pasur kërkesa që më parë për kartëmonedha me vlerë nominale të 
vogël dhe lufta ishte thjesht një arsye më shumë. 

Për më tepër, ka dokumente arkivore që provojnë faktin se të paktën 
një pjesë e kartëmonedhave 5 Lei ishin shtypur në Belgjikë, që në vitin 
1913, sipas faturave që datojnë më 12 dhjetor 1913.1 Ministri i 
Financave, Emil Costinescu - një liberal që kishte punuar për 3 dekada 
në BKR dhe që kishte koordinuar drejtpërdrejt aktivitetin e shtypit të 
kartëmonedhave - tha që monedhat e prera në argjend “ishin bërë 
absolutisht të pamjaftueshme sepse, si në gjithë Evropën, njerëzit në 
Rumani po i jepnin më tepër vëmendje kësaj monedhe metalike se sa 
kartëmonedhave dhe po i ruanin ato për ditë më të zeza. Natyrisht, 
ky është një gabim i madh, sepse natyrisht kartëmonedhat kanë një 
vlerë po aq të padiskutueshme sa monedhat metalike, dhe janë të 
preferueshme në aspektin e lehtësisë së përdorimit. Por, ky gabim është 
kaq i përhapur, sa ne nuk mund t’i ndalojmë efektet e tij, dhe gjëja e 
vetme që mund të bëjmë është të mbështesim qarkullimin, duke përdorur 
mjete shkëmbimi me vlerë më të vogël”2. Pjesa më e rëndësishme e 
këtij dokumenti që mbështet deklaratat e mëparshme, është deklarata 
e Costinescut që Banka Kombëtare e Rumanisë mund të emetonte 
kartëmonedhat 5 Lei, sepse “kishte pasur largpamësinë t’i përgatiste”, 
dhe këto ekzistonin që më parë në kasafortat e BKR-së.

1 NBR Archive, Secretariat, 1/1913, f. 88.
2 Marinescu, 1939, f. 319.

Kartëmonedha 5 Lei, emetuar më 1914
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Kartëmonedhat e reja u emetuan me nxitim, dhe Asambleja e Përgjithshme 
e Aksionarëve theksoi faktin që, për të qenë e kujdesshme, udhëheqja e 
bankës qendrore kishte emetuar vetëm 12,5 milion lei deri në atë datë 
(nga 25 milion të autorizuar më parë, meqenëse konsideronte se “u 
plotësua nevoja për monedhë. /.../ Masa doli të ishte e mirë, madje 
mund ta quajmë të dobishme; paniku fillestar u ndalua, të paktën nga 
pikëpamja e parave të vogla si monedhë këmbimi, dhe manipulimi i 
publikut nuk ishte më i mundur”3. Kartëmonedhat e prerjes 5 Lei duhet 
të tërhiqeshin, me miratimin e qeverisë, “sa më shpejt që rrethanat e 
jashtëzakonshme që kishin nxitur emetimin e tyre të mos ekzistonin më”4.

Nga pikëpamja legjislative, situata e emisionit të ri u rregullua vetëm në 
mars 1915, me miratimin e një ligji që autorizonte emetimin e këtyre 
kartëmonedhave. Motivacioni theksonte edhe një herë nevojën për një 
vlerë të re nominale: deri në atë çast, mungesa e kartëmonedhave më të 
vogla se 20 Lei kishte rënduar operacionet e rrjedhshme dhe inkurajuar 
spekulimet: “kishte një shtesë që duhej paguar për shkëmbimin e një 
kartëmonedhe, nganjëherë deri në 10%”.5

Për të mbuluar emisionin e ri, duhet të ndryshoheshin dispozitat ligjore 
për këtë çështje. Sipas statutit të BKR-së të vitit 1901 në fuqi, Banka 
ishte e detyruar të kishte një rezervë ari prej së paku 40% të shumës së 
kartëmonedhave të emetuara, ndërsa “30% e shumës mund të përbëhej 
nga kambiale të rangut të parë (tratta) në tregjet angleze, gjermane, 
franceze dhe belge”6. Në rrethanat ekonomike të vitit 1914, ishte 
e pamundur të zbatoheshin këto dispozita ligjore, prandaj, në fund 
të gushtit, u publikua një Gazetë e Këshillit të Ministrave (Qeverisë) 
për mbulimin e monedhave metalike. Ky ligj parashikonte që Banka 
Kombëtare, si përjashtim, ishte e autorizuar të konsideronte shumën 
34,8 milion lei si pjesë e stokut të metalit, si “tratta mbi monedha ari 
dhe argjendi në bankat të ndryshme nivelit të parë, përveç sasisë prej 
56,6 milionë lei”, që ishin që më parë pjesë e rezervës metalike.7

3 Marinescu, 1939, f. 332.
4 NBR Archive, Secretariat, 3/1913, f. 58.
5 Marinescu, 1939, f. 330.
6 Marinescu, 1939, f. 331.
7 Marinescu, 1939, f. 322.
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Pavarësisht nga optimizmi i fillimvitit 1915, kur dukej sikur situata ishte 
nën kontroll, dhe u qarkulluan vetëm gjysma e emetimit të aprovuar të 
5 Leit, ngjarje të reja nxitën emetimin gradual të shumës totale prej 25 
milionë lei në kartëmonedha të prerjes 5 Lei. Madje, në gusht 1916, 
BKR-ja u autorizua të emetonte 25 milion lei të tjerë në kartëmonedha të 
kësaj prerjeje. Ato hynë në qarkullim menjëherë, meqenëse po atë muaj 
Rumania hoqi dorë nga neutraliteti dhe hyri në Luftën e Parë Botërore.

Sidoqoftë, emetimi i kartëmonedhave 5 Lei nuk e ndaloi kërkesën në rritje 
për para nga shoqëria rumune. Prandaj, bordi i BKR-së, në marrëveshje 
me qeverinë, vendosi të shtypte 2 tip kartëmonedhash të tjera, me vlerë 
nominale 1 dhe 2 Lei. Më 12 mars 1915, Këshilli i Përgjithshëm i BKR-së 
mori dy vendime të rëndësishme: miratoi prototipin e kartëmonedhës 10 
Lei (megjithëse kjo nuk u shtyp kurrë), si dhe emetimin e kartëmonedhave 
1 dhe 2 Lei për një vlerë totale prej 15 milionë lei. Këto kartëmonedha 
duhet t’i dorëzoheshin qeverisë “në shkëmbim për shuma të barabarta 
kartëmonedhash të mëdha të Bankës”.8

Vendimi u zbatua në verën e vitit 1916, kur i njëjti ministër finance, 
Emil Costinescu, theksoi problemin në një procesverbal që dëshmon 

8 NBR Archive, Secretariat, 5/1880, f. 42.

Kartëmonedha 1 Lei, Tipi I - 1914

Kartëmonedha 2 Lei, Tipi I – 1914
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që emetimi i ri ishte i domosdoshëm. Rrethanat e kohës tregonin që 
“po vijnë kërkesa për sasi të mëdha monedhash, dhe pamundësia për 
t’i përballuar këto nevoja i bën ato akoma më të kërkuara. Mungesa 
është kaq e madhe sa disa dyqane u shesin mallra vetëm njerëzve që 
mbajnë para të holla, ndërsa punëtorët e disa kompanive kërcënojnë 
të futen në grevë nëse rrogat e tyre nuk paguhen me para të holla”.9 
Prototipat e 2 kartëmonedhave, skicuar nga Costin Petrescu, një piktor 
rumun i rëndësishëm në atë periudhë, u miratuan nga bordi i BKR-së, 
dhe përmasat fillestare të emetimeve të reja u vendosën: 7,5 milion lei 
në kartëmonedha 1 Lei, 8 milion në kartëmonedha 2 Lei (një propozim 
përfundimtar u miratua në nëntor 1916, për 50 milion lei për secilën 
vlerë nominale).

Dokumentet e arkivit japin pak detaje për procesin e shtypit të 
kartëmonedhave 1 dhe 2 Lei. Dimë vetëm që u bënë në letër të importuar 
nga Franca dhe besojmë se shtypi u krye në Bukuresht. Megjithatë, 
është fakt që, për arsye të vështirësive në rritje të procesit të shtypit, 
bordi i BKR-së vendosi në dhjetor 1916 të përdorte një ngjyrë të vetme 
si për kartëmonedhat 1 Lei dhe për ato 2 Lei (BKR-ja i kishte shtypur 
kartëmonedhat me 2 ngjyra që në vitin 1896).10

Edhe pse një sasi relativisht e madhe kartëmonedhash “të holla” ishte 
tashmë në qarkullim, nevojat e tregut nuk ishin përmbushur plotësisht 
dhe për këtë arsye mbreti Ferdinand I shpalli më 9 qershor 1917 Ligjin 
për emetimin e kartëmonedhave 10, 25 dhe 50 Bani, nga Ministria 
e Financave. Arsyet mund t’i gjejmë në një deklaratë ku pohohet se 
procesi i prerjes së monedhave metalike të këtyre vlerave “ishte i vështirë 
dhe i ngadaltë” në kushtet e luftës “për shkak të vështirësisë për të gjetur 
metalin e nevojshëm”.11 

9 Kirițescu, vol. 2, 1997, f. 95.
10 NBR Archive, Secretariat, 21/1916, pg. 478.
11 Marinescu, 1939, f. 372.

Kartëmonedha të emetuara nga Ministria e Financave, 1917
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Kjo është një dukuri interesante sepse, ligjërisht, vetëm Banka Kombëtare 
e Rumanisë kishte autoritetin e emetimit të monedhave kombëtare. 
Megjithatë, situata e jashtëzakonshme e vendit kërkonte zgjidhje të 
jashtëzakonshme, prandaj drejtuesit e BKR-së pranuan, gjatë një takimi 
të bordit më 4 maj 1917, të hiqnin dorë përkohësisht nga e drejta 
ekskluzive e shtypjes së kartëmonedhave.12 Ministria e Financave u 
autorizua të emetonte “kartëmonedha për një vlerë totale prej 10 milion 
lei, si më poshtë: 5 milionë lei në 50 Bani; 3 milionë në 25 Bani; 
2 milionë në 10 Bani”.13 Kartëmonedhat u shtypën në Rumani, nga 
Shërbimi Gjeografik i Ushtrisë, me një element të përbashkët: figurën e 
Mbretit Ferdinand I. Këto ishin kartëmonedhat e para rumune me portretin 
e një monarku dhe, në dijeninë tonë, këto janë edhe kartëmonedhat më 
të vogla në botë, sa i përket përmasave.14

Rumania hyri në luftë në anën e Antantës në gusht 1916, megjithatë, 
pas një fushate fillestare fitimtare në Transilvani, ushtria rumune u mposht 
gradualisht dhe u detyrua të tërhiqej para trupave gjermane, austro-
hungareze dhe bullgare, duke u vendosur në afërsi të Bukureshtit. 
Në nëntor 1916, familja mbretërore, qeveria dhe të gjitha autoritetet 
qendrore (përfshirë BKR-në) u larguan nga kryeqyteti dhe u strehuan 
në Iasi (në atë kohë, kufijtë e shtetit rumun ishin në krahinën e vjetër të 
Moldavisë).

Banka Kombëtare më parë kishte evakuuar tërë rezervën e saj të arit në 
Iasi dhe, në fund të vitit 1916, ajo u dërgua në Moskë. Selia qendrore 
e BKR-së në Bukuresht, përfshirë edhe shtypshkronjën, ishte marrë nga 
trupat gjermane; prandaj shtypi i kartëmonedhave të reja u kthye në 
një problem serioz, edhe në aspektin teknik. Duke e parashikuar një 
ngjarje të tillë, Guvernatori i BKR-së, Ioan G. Bibicescu, kishte filluar 
tashmë konsultimet me Bankën e Francës, me qëllim bashkëpunimin për 
të shtypur kartëmonedhat rumune. Një letër nga Guvernatori i Bankës 
së Francës, Georges Pallain, e datës 23 nëntor 1916, përmend faktin 
se deri në atë pikë kishte pasur negociata me një nga furnizuesit 
më të rëndësishëm të letrës në Francë, Papeterie d’Arches, të cilët 
kishin konfirmuar tashmë dakordësinë e tyre për të prodhuar letrën 
e nevojshme nga BKR-ja - për 300 000 kartëmonedha 20 Lei dhe 

12 NBR Archive, Secretariat, 5/1880, f. 41.
13 Marinescu, 1939, f. 372.
14 Marițiu – Cîrjan, 2007, f. 110-112.
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100 000 kartëmonedha 100 Lei. Megjithatë, kjo nuk mjaftonte për 
nevojat e tregut rumun - një treg i përshkruar nga Bibicescu si “shumë 
më substancial”.15 Guvernatorit francez iu kërkua të lejonte prodhimin 
e sitave metalike të nevojshme për filigranin në shtypshkronjat e Bankës 
së Francës dhe të mbështeste dyfishimin e furnizimit të letrës për shtypjen 
e kartëmonedhave rumune. Meqenëse fabrika në Arches nuk ishte e 
aftë të plotësonte të gjithë kërkesën, Bibicescu iu drejtua furnizuesve 
“Du Marais” dhe “Sainte-Marie”, bashkëpunues të vjetër të BKR-së, 

dhe urdhëroi sasi letre si në vijim: 6 milion kartëmonedha 20 Lei; 
3 milion kartëmonedha 100 Lei të bëra me letër rami; dhe 5 milion 
kartëmonedha 5 Lei me letër shifon.16 Letra e Bibicescut provon që në 
atë periudhë kartëmonedhat rumune shtypeshin në Bankën e Francës. 
Guvernatori i BKR-së informonte kolegun e tij që Iasi, pra kryeqyteti, 
kishte pezulluar përkohësisht shtypjen e kartëmonedhave 1000 Lei në 
Francë, dhe që kishte vetëm një urdhër për kartëmonedha me vlerë 
nominale 20 dhe 100 Lei. Kartëmonedhat duhet të transportoheshin në 
Iasi, në faqe letre të paprera, të numëruara, por pa datë emetimi dhe 
pa firmë autorizuese.

15 NBR Archive, Secretariat, 3/1913, f. 285.
16 Papeterie du Marais et de Sainte-Marie ishte në atë kohë furnizuesi i letrës për 

kartëmonedhat 5 Lei.

Banka Kombëtare e Rumanisë – Dega në Iasi
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Ndërhyrja e Bibicescut pati sukses, prandaj, të paktën gjatë vitit 1917, 
kartëmonedhat rumune prej 20 dhe 100 Lei u shtypën në Paris. Në mars 
1917, 10 arka me 80 milion lei në kartëmonedha me vlerë nominale 
100 Lei u transportuan nga Banka e Francës te Banka e Anglisë për t’u 
transportuar më tej në Shën Petersburg dhe pastaj në Iasi. Dokumente 
arkivore përmendin 2 transporte të mëtejshme nga Banka e Francës, 
gjatë vitit 1917: një në shtator (8 arka me kartëmonedha 20 Lei) dhe 
një tjetër në nëntor (21 arka me kartëmonedha me vlerë nominale të 
papërmendur).17

Prodhimi i parave në Francë ishte vetëm një zgjidhje e përkohshme, për 
shkak të vështirësive të transportit të krijuara nga lufta. Prandaj, në shkurt 
1917, një delegacion BKR u dërgua në Shën Petersburg për të negociuar 
me autoritetet ruse shtypjen e kartëmonedhave rumune në këtë qytet. Pala 

17 NBR Archive, Consiliul General, 136, f. 93.

Kartëmonedha 100 Lei  - 1917

Prova të kartëmonedhave 100 Lei shtypur në Shën Petersburg - 1917
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ruse miratoi kërkesën dhe prodhimi filloi në fillim të prillit në shtypshkronjën 
e Shtëpisë së Kursimeve të Rusisë. Kartëmonedhat e para ishin prerja 2 
Lei, shtypur mbi letër amerikane të thjeshtë, të furnizuar nga Shtypshkronja 
e Perandorisë Ruse. Më vonë, në të njëjtën vendndodhje u shtypën edhe 
kartëmonedhat 5 dhe 100 Lei në letër japoneze.18 

Pavarësisht gjithë përpjekjeve nga banka qendrore, tregu ende 
tregonte një nevojë të madhe për para. Për të shmangur emetime të 
reja, krerët e BKR-së i drejtuan një apel publikut në shkurt 1917, për të 
shpjeguar rrezikun e një rritjeje të pakontrolluar të qarkullimit monetar, 
duke përmendur rritjen e trefishtë gjatë viteve 1915-1916. Banka 
qendrore konsideronte grumbullimin e kartëmonedhave si shkakun 
kryesor të situatës, duke shpjeguar se njerëzit ishin shtyrë drejt kësaj 
sjelljeje “nga një frikë e pajustifikuar /.../ dhe pa ndonjë shpjegim 
legjitim”.19 Megjithëse kartëmonedhat duket sikur qarkullonin, në terma 
realë kjo nuk po ndodhte, dhe kjo shkaktoi “një barrë të madhe, si në 
mbulimin e vlerës metalike të kartëmonedhave, ashtu edhe në nevojat e 
qarkullimit”. Kjo është arsyeja përse njerëzve iu kërkua me dashamirësi 
që të depozitonin “në mënyrë të sigurt” kursimet e tyre në llogaritë e 
hapura me BKR-në, me mundësinë e tërheqjes “çdo ditë dhe sa herë 
që dëshirohet, çdo shumë që do të kenë nevojë”, pa asnjë interes nga 
BKR-ja. Krahas avantazheve të padiskutueshme të mbajtjes së kursimeve 
në një llogari, BKR-ja gjithashtu theksoi se kështu i shërbehej “interesit 
më të lartë të kombit. /.../ Është detyra patriotike e çdo qytetari të 
mos mbajë kartëmonedha në shtëpi pa një arsye të fortë”.20 Ne nuk e 
njohim ndikimin e këtij apeli tek njerëzit, por është e qartë se nevoja 
për kartëmonedha e tejkalonte ritmin e shtypit. U theksua nevoja për 
të rregulluar dhe riqarkulluar kartëmonedhat e grisura, duke tërhequr 
dhe shkatërruar vetëm ato përtej riparimit. Gjithashtu, rezervat e 
kartëmonedhave të anuluara duhet të rikontrolloheshin për të rikuperuar 
ato që mund të qarkulloheshin përsëri. 

Shtypshkronja e Shtëpisë së Kursimeve të Rusisë nuk mund të plotësonte 
të gjitha kërkesat nga BKR-ja, kështu që për të shtypur kartëmonedhat 
rumune u pajtua dhe një shtypshkronjë private, “Golke and Co.”. Shtypja 
e kartëmonedhave 1 Lei u bë aty, fillimisht në letër amerikane dhe, kur kjo 

18 Kirițescu, vol. 3, 1933, f. 153.
19 NBR Archive, Secretariat, 21/1916, f. 503.
20 NBR Archive, Secretariat, 21/1916, f. 503.
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mbaroi, në letër japoneze. Po aty kartëmonedhat e hershme, të shtypura 
më parë në Shtëpinë e Kursimeve, u numëruan dhe shënuan. Procesi i 
shtypit të kartëmonedhave rumune në Shën Petersburg ishte shumë intensiv, 
prandaj, në fund të qershorit 1917, një sasi e madhe kartëmonedhash me 
vlerë nominale 1, 2, 5, 20 dhe 100 Lei ishin shtypur dhe transportuar në 
Iasi në tre faza.21 Për arsye të ngjarjeve politike në Rusi, kushtet e shtypit 
për kartëmonedhat e BKR-së u bënë të papërshtatshme në Shën Petersburg, 
prandaj u mor vendimi që të gjendej një shtypshkronjë në Moskë. Ideja 
fillestare ishte të merrej me qira një biznes, por pas një “kërkimi të plotë”, 
BKR-ja vendosi të blinte një shtypshkronjë. Këshilli i Përgjithshëm miratoi 
propozimin në 24 gusht 1917, dhe bleu shtypshkronjën “E. I. Peciughina” 
për 210.000 rubla plus interesa dhe shpenzime.22 Dokumentet e kohës 
përmendin se ishte një ndërtesë plotësisht e pajisur, në një vendndodhje 
të mënjanuar, me makineri të reja dhe të kalibruara mirë dhe, sipas 
llogaritjeve paraprake, çmimet mund të reduktoheshin me gati 45%, 
krahasuar me çmimet në Shën Petersburg.23 Kjo shtypshkronjë operoi deri 
në fund të vitit 1917, dhe kartëmonedhat 5 dhe 100 Lei të shtypura aty 
hynë në qarkullim në gusht 1917.

Pasi Bolshevikët morën fuqinë në Rusi, shtypshkronja e BKR-së në Moskë 
u konfiskua. Kartëmonedhat e shtypura në stok sidoqoftë u nisën në 
Rumani, së bashku me pjesë të letrës dhe materiale tipografike të tjera. 
Gjithsesi, gjithë pajisjet teknike ngelën në Rusi, së bashku me 175.000 
kartëmonedha 1 Lei të pashënuara, të shtypura dhe numëruara, dhe 
960.000 kartëmonedha 2 Lei të shtypura dhe shënuara.24

Kartëmonedhat e prodhuara në Rusi qarkulluan për disa vjet pas 
përfundimit të luftës, edhe pse në verën e vitit 1918 degët bankare 
u informuan me qëllim për t’i tërhequr sa më parë. Autoritetet rumune 
u kthyen në Bukuresht në dhjetor 1918, në fund të Luftës I Botërore, 
me themelimin e shtetit të madh kombëtar rumun. Një vit më vonë, 
guvernatori Bibicescu nënshkroi një procesverbal drejtuar të gjitha 
degëve të BKR-së, ku kërkonte që sapo kartëmonedhat “tip rus” të vinin 
në sportelet e bankave, ato duheshin konfiskuar dhe dërguar në selinë 
qendrore. Një përpjekje e ngjashme kishte ndodhur dhe më parë, 

21 Păunescu – Ștefan, 1999, f. 25.
22 NBR Archive, Secretariat, 5/1880, f. 33.
23 NBR Archive, Consiliul General, dosar 161.
24 NBR Archive, Secretariat, 23/1916, f. 99.
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në të njëjtin vit, me një urdhër tërheqjeje për po ato kartëmonedha. 
Guvernatori u kërkoi zyrtarëve të bankës të gjenin gjithashtu se si u 
kishin rënë në dorë njerëzve këto kartëmonedha.25

Arsyet për këtë tërheqje të nxituar kishin baza të forta. Në atmosferën 
jashtëzakonisht të shqetësuar në vitet pas luftës, propaganda bolshevike 
po përpiqej të fitonte mbështetës. Në këtë drejtim, ata kishin nevojë 
për fonde të konsiderueshme dhe, sipas dokumenteve, Sigurimi i 
Përgjithshëm i Shtetit, në vitin 1921, kishte në dispozicion informacione 
se bolshevikët tashmë “qarkullonin kartëmonedha të rreme të Bankës 
Kombëtare të Rumanisë, me vlerë nominale 100 dhe 500 Lei, të cilat 
janë transportuar në Rumani”. Pas këtij informacioni, bordi i BKR-së 
dërgoi një procesverbal sekret në të gjitha degët dhe agjencitë, përmes 
të cilit punonjësit e bankës informohen “të jenë sa më vigjilentë kur 
gjejnë kartëmonedha të tilla, në mënyrë që furnizuesit e tyre të kapen”.26 

Pavarësisht nga kjo, kartëmonedhat “tip rus” vazhduan të qarkullojnë. 
Në tetor të vitit 1921, u vendos që kartëmonedhat 5 dhe 100 Lei të 
shtypura në Moskë të tërhiqen brenda një periudhe trevjeçare, duke 
filluar nga 1 janari 1922. Megjithatë, me sa duket, masa nuk mund 
të zbatohej tërësisht, pasi në nëntor 1925, bordi i BKR-së vendosi që 
kartëmonedhat 100 Lei të shtypura në Rusi duhet të shkëmbeheshin deri 
më 1 janar 1926.27

Banka Kombëtare e Rumanisë u përball me një sfidë të re pas Luftës së 
Parë Botërore: bashkimin monetar. Me kufijtë e rinj, të zgjeruar, të shtetit 
rumun, që pas vitit 1918 përfshinin provinca si Besarabia, Bucovina 
dhe Transilvania (provinca të banuara nga rumunë që kishin qenë pjesë 
e Rusisë Cariste dhe e Austro-Hungarisë), njësi monetare të reja filluan 
të qarkullonin - disa tipa Rublash, Korona austro-hungareze, si dhe Lei 
të pushtimit, emetuar nga autoritetet pushtuese gjermane ndërmjet viteve 
1917 dhe 1918 - krahas kartëmonedhave të emetuara nga Banka 
Kombëtare. 

Megjithatë, ky është një episod që do të diskutohet në një rast tjetër në 
të ardhmen. 

25 NBR Archive, Secretariat, 6/1919, f. 171.
26 NBR Archive, Secretariat, 23/1916, f. 89.
27 Marițiu – Cîrjan, 2007, f. 42.
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banKa KombëtaRe e shqipnis, 
maRRëdhëniet me autoRitetet 

qendRoRe, shtatoR 1943 - tetoR 1944
Besa Prela, Prof. Dr. Nevila Nika*

* Besa Prela, Banka e Shqipërisë, Prof. Dr. Nevila Nika, Universiteti Europian i Tiranës

ditari i Drejtorisë Qendrore të Bankës Kombëtare të Shqipnis, në 
Tiranë, është padyshim një dokument shumë kompleks dhe tejet 

interesant, por mbi të gjitha, një burim i paçmuar informacioni, i cili 
mund të konsiderohet si një ndër dokumentet më të besueshme për 
studiuesit.

Zyra e administratorëve të Drejtorisë Qendrore Tiranë, rreth fundit të viteve ’30 - fillimi i viteve ’40.
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Në Arkivin Qendror Shtetëror gjenden disa ditarë të personaliteteve 
të njohura shqiptare, por këtu është marrë në analizë një ndër më të 
veçantët prej tyre, ai i Bankës Kombëtare të Shqipnis. Fondi arkivor i këtij 
institucioni të rëndësishëm financiar në Shqipëri është mjaft i pasur, por 
duhet thënë pak i shfrytëzuar për qëllime studimore. Fondi është i ndarë 
në dy fonde të veçanta bazuar në dy periudha historike, atë të para vitit 
1944 dhe atë nga viti 1945 deri në ditët tona. Fondi arkivor “Banka 
Kombëtare e Shqipërisë”, me numër reference 179 është i përbërë nga 
5830 njësi ruajtjeje me 312.000 fletë dokumentesh. Pjesë e këtij thesari 
janë edhe 366 fletët e Ditarit, të shkruara kryesisht në gjuhën italiane dhe 
shumë pak në shqip e frëngjisht, duke na lënë të kuptojmë se mbajtësi i tij 
duhet të ketë qenë një prej nëpunësve italianë të Bankës.

Po përse drejtuesit e Bankës, ndryshe nga më parë, në këtë kohë 
e shihnin të nevojshme mbajtjen e një ditari? A kishte lidhje kjo me 
gjendjen e krijuar pas kapitullimit, largimit të qeverisë fashiste dhe 
kalimit të Italisë në krah të aleatëve kundër Gjermanisë naziste? Apo 
ishte mungesa apo vështirësia në komunikime me qendrën në Romë, 
që i detyroi drejtuesit e Bankës të shënonin hollësisht në Ditar zhvillimet 
politike, ushtarake, e mbi të gjitha, ekonomiko-financiare në mbarë 
territorin shqiptar, përfshirë këtu edhe krahinat e bashkuara rishtas me 
Shqipërinë, Kosovën e Dibrën?

Mbas leximit të kujdesshëm të Ditarit kemi arritur në përfundimin se nevoja 
për të dokumentuar gjendjen e krijuar pas ardhjes së trupave gjermane 
në Shqipëri ka qenë një arsye shumë e fortë për mbajtjen e tij.

Kështu, ky Ditar përfaqëson një burim të rëndësishëm jo vetëm për 
veprimtarinë e Drejtorisë Qendrore në Tiranë, të degëve dhe agjencive 
të Bankës në mbarë qytetet shqiptare, por edhe për disa personalitete 
të ekonomisë e politikës të vitit të fundit të Luftës. Ditari nisi të mbahej në 
datën 9 shtator 1943, një ditë pasi Gjenerali Badoglio njoftoi përmes 
radios se Italia nuk ishte më në aleancë me Gjermaninë naziste dhe se 
ushtria italiane rreshtohej në krah të Aleatëve. Faqja e fundit e tij shënon 
datën 24 tetor 1944, që përkon me ditën e fillimit të luftimeve për çlirimin 
e Tiranës. 

Të 366 faqet e daktilografuara të ditarit, të shkruara nga një prej pesë 
funksionarëve të lartë të Drejtorisë Qendrore të Tiranës (DQT), i cili 
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mendojmë se duhet të ketë qenë Rodolfo Janniello1, mban të dhëna të 
përditshme mbi çfarë ndodhte në DQT, në degën e Tiranës, në degët e 
agjencive të tjera dhe mbi situatën e tensionuar të vendit në përgjithësi. 
Interesant është fakti se zoti Janniello ka shënuar me përpikmërinë e një 
nëpunësi banke datën dhe orën sa herë ka hedhur në Ditar njoftimet që 
mbërrinin në këtë Drejtori. Çdo ditë e trembëdhjetë muajve të kohëzgjatjes 
së Ditarit gjendet e referuar në faqet e tij. Aty bëjnë pjesë njoftime të 
mbërritura nga të katër anët e vendit nëpërmjet telefonit, telegrameve, 
kabllogrameve, në rrugë postare, dorazi ose nëpërmjet takimeve të 
drejtuesve të Bankës me përfaqësues të Qeverisë Shqiptare dhe me 
autoritetet e hierarkë të ushtrisë gjermane. Një mori e pafund informacioni, 
që për një studiues mund të konsiderohet si një “minierë ari”.

Në një kumtesë konference është e pamundur të përmblidhet i gjithë 
informacioni i gjendur në ditar, pasi të dhënat e tij të rëndësishme shtrihen 
sa në rrafshin historiko-sociale, po aq edhe në fushën e mirëfilltë bankare e 
financiare. Për këtë arsye, këtu jemi ndalur vetëm në disa fakte dëshmuese 
për situatën e rënduar historike që po përjetonte vendi pas pushtimit 
gjerman dhe, sidomos, në disa momente të vështira që po kalonte Banka 
Kombëtare e Shqipnis (BKSH), sistemi monetar dhe bankar vendas, si 
dhe në disa ngjarje të veçanta të ndodhura në degët e rretheve dhe në 
Tiranë. Për shtetasit italianë të mbetur në Shqipëri, civilë apo ushtarakë, 
por sidomos për këta të fundit, ardhja e trupave gjermane në vend do të 
mund të cilësohej realisht si tragjike. Në Ditar ka njoftime interesante, që 
kanë të bëjnë me hyrjen e trupave gjermane në territorin shqiptar. 

Kështu, më 9 shtator 1943, në faqet e Ditarit shkruhet se: “... drejtuesit e 
lartë ushtarakë (përfshi edhe doktor Melis2-in), me lajmin e armëpushimit 

1 Drejtuesit e Drejtorisë Qendrore Tiranë qenë: Ettore Melis, Loro/ Lorenzo Musani, 
Ugo Olmastroni, Rodolfo Janniello dhe Guido Depauly. Vërehet se mbajtësi i Ditarit, 
hamendësuar të ketë qenë Rodolfo Janniello, në shënimet referuar mbledhjeve të 
ndryshme të drejtuesve, i përmend të gjithë emrat e këtyre të fundit, përveçse të tijin.

2 Prof. dr. Kristo Frashëri, në veprën e tij “Monedha, krediti dhe Banka në Shqipëri” 
shpjegon se:”Në fillim të shtatorit 1943 situata politike në Shqipëri u rëndua në kulm. 
Administrata shtetërore kolaboracioniste përjetonte ditët e fundit të saj. Disiplina shtetërore e 
nëpunësave të administratës ishte shthurur në të katër anët. Shthurja pushtoi edhe nëpunësat 
e BKSh-së. Si rrjedhim edhe sportelet e degëve të pakta të bankave punonin me hope. 
Për të frenuar deri-diku shthurjen totale gjeneral A. Pariani, mëkëmbës i përgjithshëm i 
Mbretit - Perandor të Italisë, dekretoi më 3 shtator 1943, mobilizimin civil të punonjësve 
të BKSh-së, duke i trajtuar ata si ushtarakë në detyrë. Vendimi përfshinte edhe personelin 
e Bankës Kombëtare të Punës ..”. Mundet që për këtë arsye, Ettore Melis, Bashkëdrejtor 
Qendror i BKSH-së, u njoftua mbi armëpushimin në të njejtën kohë me drejtuesit e lartë 
ushtarakë italianë. 
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u njohën vetëm rreth orës 19:00, nga komunikimi i radios angleze; 
ndërkaq, lajmi u përgënjeshtrua nga Radio Tirana, mbasi ishte pyetur 
Roma me telefon, e cila kishte hedhur poshtë këtë njoftim. Komunikata e 
orës 20 e 30 me proklamatën e Badoglio-s ishte i pari dhe i vetmi lajm 
zyrtar që kemi pasur deri më tani. Ndërkohë, merret vesh se gjermanët 
dhe bullgarët po bëheshin gati të pushtonin Shqipërinë.” 

Megjithë vështirësitë në sektorin e komunikimit telefon-postë-telegraf, në 
Ditar gjenden njoftime shumë interesante rreth gjendjes së re të krijuar 
pas ardhjes së trupave gjermane, veçanërisht në qytetet ku Banka kishte 
filialet e saj. Lajmet që i mbërrijnë Drejtorisë Qendrore të Bankës në 
Tiranë janë të renditura, duke respektuar një kronologji të përpiktë. 
Shpesh ato janë kontradiktore dhe jo shumë të qarta, por drejtuesit 
vendosën t’i shënojnë të gjitha. Duke nisur nga 8-9 shtatori 1943, 
lidhjet telefonike me filialet janë pasqyra e gjendjes shumë kaotike që 
mbretëron në të gjitha drejtimet, si në planin politik dhe ushtarak, por 
mbi të gjitha në atë ekonomiko-financiar.

Nga të dhënat e ditëve të para të raportuara në ditar, shtatori i vitit 1943 
ishte një muaj shumë i vështirë për veprimtarinë e BKSH-ës dhe sistemit 
bankar në përgjithësi. Ndër të tjera, përmes një urdhri të Komandës IX 
italiane, më 11, 12 dhe 13 shtator, u pezullua krejtësisht veprimtaria 
e bankave në vend, deri më 20 shtator 1943, ndërkohë që puna u 
vijua vetëm nga BKSH-ja, ndonëse me hope. Sportelet e degëve dhe 
agjencive nuk mund të çeleshin sipas orarit të zakonshëm zyrtar. 

Pamje e një dege të BKSH në rrethe, veprime me klientët, fundi i viteve ’30. 
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Në këtë situatë asfiksie të veprimtarive bankare dhe financiare, Ditari 
raporton se frangu kartëmonedhë vazhdoi të qarkullonte dhe të shërbente 
si mjet shkëmbimi në treg. Ndërkohë DQT-ja dhe BKSH-ja në tërësi, jo 
vetëm nuk dispononin stok të mjaftueshëm kartëmonedhash shqiptare për 
të mbuluar një qarkullim normal, por as nuk vepronin dot për arsye të 
izolimit të plotë nga Roma. Me këtë rast, vlen të risillet në vëmendje një fakt, 
besojmë i njohur për këdo që njeh historinë bankare vendase. Konstituimi 
i bankës së parë kombëtare shqiptare funksionale3 u krye në Romë, më 
2 shtator 1925. Qendra e Këshillit Administrativ, që drejtonte politikat e 
përgjithshme të BKSH-së ndodhej në Romë, ndërsa Drejtoria Qendrore 
fillimisht e kishte selinë në Durrës dhe pas 1938-ës në Tiranë. Mund të 
kuptohet pra, se ky izolim krijonte vështirësi jo të pakta për drejtuesit e 
DQT-së. Gjatë ditëve të para të mbajtjes së Ditarit, këto shprehen qartazi 
kur bëhet fjalë mbi kërkesat e ndryshme të përfaqësuesve gjermanë dhe 
italianë për furnizim me kartëmonedha shqiptare. 

3 Banka e parë kombëtare u themelua më 4 tetor 1913, por, për shkak të rrethaneve 
historike të kohës, nuk mundi të kryente ndonjë veprimtari domethënëse. 

 Inaugurimi i ndërtesës së BKSH në Durrës, 1926. I katërti nga fundi,  ana e djathtë, Vincenzo Azzolini, Guvernator 
i Bankës së Italisë;  i treti majtas,  Ambasadori Vincenzo Lojacono, President i Shoqërisë për Zhvillimin Ekonomik të 

Shqipërisë (S.V.E.A); Amedeo Gambino, Këshilltar Delegat i BKSH, i dyti nga e majta; Mario Alberti, President i BKSH; 
Në qendër Vittorio Ballio Morpurgo, arkitekt i ndërtesave të BKSH; ministra shqiptarë, personalitete vendase e italiane.
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Inaugurimi i ndërtesës së BKSH-së në Tiranë, e cila shërbeu dhe si seli e Drejtorisë Qendrore, 30 tetor 1938. Në 
foto, Princesha Sanie, Presdenti i BKSH-së, Antonio Mosconi, personel i Zyrave Qendrore, ndër ta Ettore Melis etj.

Selia e Komitetit të Administrimit në Romë, 1940. 
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Kështu, gjatë javës së dytë të shtatorit ’43, DQT-ja jepte urdhra të qarta 
për mosakordimin e shumave të kërkuara nga komanda ushtarake 
në ikje e Italisë apo nga eprorët e ushtrisë së sapoardhur gjermane. 
Udhëzime të herëpashershme merrnin gjithashtu edhe degët dhe 
agjenci të shumta. Urdhri kryesor kishte të bënte me përdorimin e 
kufizuar të kreditit, pasi Banka duhet të ruante sa më shumë të ishte e 
mundur stokun e vogël të kartëmonedhave të mbetura në kavotë dhe 
kasafortat e saj, pasi që në ditët e para të paskapitullimit, asaj i duhej 
të përballonte vështirësi të mëdha për të tërhequr likuiditete monetare 
nga Selia Qendrore në Romë. Përpjekjet për të pasur në dispozicion 
një aeroplan nga komanda gjermane nuk dhanë rezultat. 

Në shënimet e ditës së premte, më 10 shtator 1943, Ettore Melis-
it i duhej të refuzonte kërkesën e ish-drejtuesit të komandës italiane 
për tërheqjen e fondeve të nevojshme për mirëmbajtjen e reparteve 
ushtarake italiane të mbetura në Shqipëri, duke u justifikuar me situatën 
e vështirë të mungesës së frangut shqiptar në arkat e BKSH-së. Me po 
këtë arsyetim u trajtua edhe kërkesa për fonde e majorit gjerman Tiller. 
Po këtë ditë, Melis-i i siguronte ministrat në ikje, Fejzi Alizoti dhe Andon 
Beça, se do të ruheshin, derisa të ishte e mundur, fonde monetare 
të disponueshme në arka, me qëllim përdorimin e tyre për nevoja të 
Qeverisë Shqiptare dhe popullit. Po këtu, referohet mbi qëndresën e 
DQT-së përkundrejt presioneve dhe kërkesave të vazhdueshme dhe 
emergjente të dy bankave tregtare 
italiane për furnizimin me cash/të holla. 

Në faqet e Ditarit janë shënuar edhe 
raste të tërheqjes me dhunë të shumave 
të konsiderueshme kartëmonedhash nga 
ana e trupave italiane. Sipas njoftimit të 
Bernardo Garofalo-s, arkëtar i filialit të 
Beratit, “më 11 shtator partizanët hynë 
në qytet dhe u pritën me entuziazëm 
nga populli. Meqënëse nuk kishin asnjë 
njoftim nga Tirana, kishin vazhduar 
punën normalisht”. Por të dielën, më 
12 shtator 1943, majori Rosario Lauria 
kishte kërkuar pa asnjë dokument 
500.000 franga për të paguar ushtarët 

Ushtarë italianë para ndërtesës qendrore të 
BKSH, fundi i viteve ’30. 
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e oficerët. Pas rezistencës së Drejtorit të filialit, Bernardo Fazio-s, 
për akordimin e 500.000 frangave, me argumentin se kërkesa nuk 
bazohej në asnjë titull kredie, majori Rosario Lauria dhe tenenti Alberto 
Caminata trokitën në shtëpinë e drejtorit Fazio, të cilit i kërkuan paratë 
“me hir apo me pahir”, duke e kërcënuar se në rast refuzimi do ta 
lidhnin si “sallam” së bashku me arkëtarin e degës Xhevahir Beshirin. 
Fondet e marra qenë pothuajse e gjithë shuma e gjendur në arkë, 
1.131.000 franga (në vend të 500.000 të kërkuarave), duke i lënë 
degës së Beratit vetëm një sasi prej 16.000 frangash në prerje të vogla 
divizionale për “operacione urgjente”. I frikësuar se do të pësonte të 
njëjtin fat të paraardhësit të tij, Primo Mechini, i cili ishte vrarë nga 
partizanët pak muaj më parë (15 maj 1943) në vendin e punës, nën 
akuzën e mbështetjes financiare të ushtrisë fashiste italiane, Fazio e 
braktisi detyrën dhe u largua së bashku me grabitësit. 

Gjithashtu, rrëmbime të shumave monetare nga filialet e Bankës prej 
çetave partizane shënohen edhe në qytete të tjera, si në Vlorë, ku drejtori 
Giuseppe Terruzzi arriti të shpëtonte së bashku me bashkëshorten e tij, 
duke u larguar nga ndërtesa e Bankës.

Në këto kushte, drejtuesit kryesorë të Bankës, Ettore Melis-i dhe Ugo 
Olmastroni ishin të detyruar t’i kërkonin takim konsullit gjerman në 
Tiranë. Sipas Ditarit, në orën 12:00, të datës 11 shtator, ashtu siç 
ishte parashikuar, ata u paraqitën pranë Konsullatës së Përgjithshme 
Gjermane, por konsulli nuk mundej t’i priste pasi “... një thirrje urgjente 
e kishte detyruar të largohej nga selia...”, dhe sapo të ishte e mundur 
do të njoftoheshin për një tjetër takim. Por vetëm 30 minuta më vonë, 
ata u takuan rrugës si “rastësisht” me ish-atasheun tregtar të Konsullatës 
së Përgjithshme Gjermane, zotin Von Scheiger, i cili ishte larguar për 
disa muaj nga Tirana dhe ishte rikthyer në darkën e 9 shtatorit me një 
mision special. Pyetja e parë që ai u drejtoi dy drejtuesve të Bankës 
ishte: “A jeni gati të bashkëpunoni me autoritetet gjermane?”. Përgjigja, 
që shkruhet në Ditar, nuk mund të ishte tjetër veçse “Po”. Më pas, Von 
Scheiger-i do t’i bënte të ditur Melis-it dhe Olmastroni-t se Gjermania, 
ndryshe nga sa kishte vepruar në vendet e tjera të pushtuara, ku kishte 
imponuar përdorimin e “markut gjerman të luftës”, në Shqipëri do të 
linte në qarkullim frangun shqiptar dhe do t’i kryente pagesat me këtë 
monedhë. 



Konferenca II e Muzeut të Bankës së Shqipërisë - RolI I paRaSë gjatë luftëRave

149

Lidhur me shqetësimin e drejtuesve të Bankës për pamundësinë e 
tërheqjes së likuiditeteve nga Roma, ai do t’u thoshte se gjithçka do 
të sistemohej, pasi edhe Roma tashmë ishte në dorë të gjermanëve. 
Scheiger-i qe i mirinformuar për gjithë sa ndodhte në Selinë Qendrore 
në Romë. 

Prej këtij takimi, Melis-i e Olmastroni arritën të kuptonin se gjermanët 
kishin vënë dorë mbi kartëmonedhat, arin dhe klishetë e kartëmonedhave 
të Bankës Kombëtare të depozituara në Romë.

Në lidhje me hedhjen në qarkullim edhe në Shqipëri të markës së luftës, 
një shënim i vetëm pak ditëve më pas, më 18 shtator 1943, tregon se 
ose informacioni i Scheiger-it nuk ishte i saktë, ose autoritetet gjermane 
kishin ndryshuar mendje. Në tekstin e Ditarit bëhet fjalë për mënyrën 
se si autoritetet shqiptare ia kishin dalë mbanë të shmangin nënshkrimin 
e një marrëveshjeje me autoritetet gjermane për vënien në qarkullim të 
10 milionë markave lufte: “Z. Pasko na informon, lexojmë në Ditar, se 
Komiteti (është fjala për Qeverinë Shqiptare të Përkohshme, shënimi 
ynë) shfaqi shumë hezitim, duke i shprehur gjermanëve bindjen se 
akti i parë qeveritar në lidhje me imponimin e përdorimit të markës në 
qarkullim, nuk do të ishte një veprim i duhur. E gjendur përpara këtyre 
kundërshtive, komanda gjermane deklaroi tërheqjen.”

Për sa i përket marrëdhënieve së BKSH-ës me Qeverinë Shqiptare, si 
dhe me palën gjermane, vihet re se ato përqendroheshin kryesisht në: 
kreditimin e ushtrisë gjermane, klishetë për shtypjen e kartëmonedhës 
shqiptare, si dhe bisedimet mbi kthimin e arit shqiptar të sekuestruar në 
Romë nga ushtria gjermane. Njihet gjerësisht se, më 12 shtator 1943, 
Ministria e Punëve të Jashtme të Gjermanisë, përmes një telegrami 
drejtuar Ambasadës Gjermane në Romë, udhëzonte tërheqjen e 
menjëhershme të rezervave e kartëmonedhave shqiptare të depozituara 
në Romë. Po atë ditë, Ministri gjerman për Evropën Juglindore, Herman 
Neubacher, urdhëronte që, krahas rezervës së kartëmonedhave, të 
tërhiqeshin edhe klishetë e stampimit të tyre, rezerva e arit dhe rezervat 
në valutë që ishin pronë e Shqipërisë. Kështu, pranë Bankës së Italisë, 
Zecca-s së Romës dhe mjediseve të selisë së BKSH-së në Romë, u 
tërhoqën nga ushtria gjermane: rezervat e kartëmonedhave me prerje 
100 franga shqiptare në shumën 120.523.902, si dhe klishetë e tyre; 
ari shqiptar me vlerë 8.062.826,90 franga shqiptare; dhe klishetë 
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e kartëmonedhës shqiptare në qarkullim. Po me urdhër të ministrit të 
lartpërmendur, sasia e kartëmonedhave rezervë erdhi me avion në 
Tiranë dhe u depozitua në kavotë e BKSH-së, kurse ari u depozitua në 
Reichsbank në Berlin, për t’iu rikthyer Shqipërisë vetëm pas peripecive 
të gjata shumëvjeçare. 

Nga përmbajtja e bisedimeve mes palëve shqiptare, gjermane dhe 
BKSH-së, të raportuara me rigorozitet në Ditar, dëshmohet se synimi i 
gjermanëve ishte shtimi i shumës së financimeve dhe sigurimi i financimit 
të shpenzimeve të ushtrisë së tyre në Shqipëri. Këto synime, pala 
gjermane i arriti me mbështetjen e shtetit shqiptar dhe me premtimet 
e pambajtura për kthimin e arit, përmes depozitimit të tij në emër të 
qeverisë shqiptare apo BKSH-së në një bankë zvicerane. Është i njohur 
fakti se ky rezultoi një premtim bosh. 

BKSH-ja, siç përmendet edhe më sipër, i hapi sportelet e saj më 20 
shtator 1943, duke u detyruar që, pas tri ditë negociatash me Qeverinë 
Shqiptare, Konsullatën dhe Ushtrinë Gjermane, të njoftonte se veprimet 
e saj do të kufizoheshin vetëm në financimin e shpenzimeve të Shtetit 
Shqiptar dhe të Ushtrisë Gjermane, duke mos kryer veprime të tjera 
që kishin të bënin me skontimin, transferimin dhe kreditimin e klientëve 
privatë. Pala gjermane arriti fillimisht të tërhiqte 80 milionë franga 
shqiptare nga BKSH-ja në formën e huave të autorizuara nga Komiteti 
Ekzekutiv i Përkohshëm (Qeveria Shqiptare). Ndërsa më 21 prill 
1944, Konsullata Gjermane kërkoi nga Banka dhe Qeveria Shqiptare 
financimin e shpenzimeve të ushtrisë gjermane përmes pagesës së 30 
milionë frangave shqiptare në muaj. 
 
Më 29 shtator 1943, Komiteti Ekzekutiv i Përkohshëm urdhëroi Drejtorin 
e BKSH-së që kjo e fundit të financonte shpenzimet e ushtrisë gjermane 
në Shqipëri, duke pranuar si garanci të vetme dëftesat e lëshuara nga 
Konsullata Gjermane në Tiranë. Pra, sasia e monedhës shqiptare në 
qarkullim dhe zhvleftësimi i saj i mëtejshëm vareshin prej këtyre dëftesave 
dhe madhësisë së deficiteve të buxhetit të Qeverisë Shqiptare. 
 
Nëse shqyrtohen të dhënat mbi depozitat bankare dhe kreditin në 
Shqipëri, gjatë periudhës shtator 1943 - nëntor 1944, vihet re se 
gjatë kësaj periudhe, BKSH-ja, pasi arriti të rivendoste komunikimin me 
drejtuesit e saj në Romë, vendosi të bashkëpunonte si me përfaqësuesit 
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e palës gjermane, ashtu edhe me Qeverinë Shqiptare. Ajo do t’i 
financonte palët sipas mundësive në dispozicion dhe do të ruante 
drejtimin e Bankës. Në këtë periudhë, rezulton të jenë akorduar këto 
kredi për palën gjermane në franga shqiptare: 

Muajt Çdo muaj Shuma progresive në fr.shq.
Shtator 1943 13.000.000 13.000.000
Tetor 1943 23.500.000 36.500.000
Nëntor 1943 10.000.000 46.500.000
Dhjetor 1943 10.000.000 56.500.000
Janar 1944 ----------- 56,500.000
Shkurt 1944 7.500.000 64.000.000
Mars-prill 1944 ---------------- 64.000.000
Maj 1944 7.000.000 71.000.000
Qershor 1944 7.000.000 78.000.000
Korrik 1944 3.000.000 81.000.000
Gusht 1944 4.000.000 85.000.000
Shtator 1944 7.000.000 92.000.000
Tetor 1944 7.000.000 99.000.000

Burimi: Historia e Bankës Qendrore në Shqipëri, Banka e Shqipërisë, 2003, Tiranë, f. 64. 

Sipas të dhënave të mësipërme, rezulton se nëpërmjet lëshimit të vetëm 
një dëftese monetare nga Konsullata Gjermane në Tiranë, BKSH-ja ka 
financuar ushtrinë gjermane me 99 milionë franga shqiptare ose rreth 
92% të gjithë shumës së kartëmonedhave të tërhequra nga Thesari i 
Bankës së Italisë në Romë, të cilat u morën më pas në dorëzim nga 
funksionarët e DQT-së të BKSH-së. Gjithashtu, në Raportin mbi çështjet 
monetare financiare për t’u shqyrtuar prej Komisionit shqiptaro-gjerman, 
publikuar më 1 dhjetor 1943, njoftohet se përfaqësuesi gjerman Sarg, 
gjatë bisedimeve dypalëshe, premtoi se ministri Neubacher do të sillte 
në Shqipëri 2 milionë marka ar për shlyerjen e huave. Premtimet nuk 
u mbajtën dhe afati u shty deri më 31 dhjetor 19454. Por edhe kjo 
nuk u realizua. Përkundrazi, raportohet se më 11 tetor 1944, togeri 
Franz Janko, mbasi kontrolloi thesarin e BKSH-së, mori edhe çelësat 
e tij. Ndërsa më 30 tetor 1944, gjermanët tërhoqën me forcë nga 
thesari i Bankës në Tiranë 9.634.690 franga shqiptare, prej të cilave 
2.740.000 në formë kartëmonedhash dhe 13.519 copë monedha ari 
me vlerë 6.894.690 franga shqiptare. 

4 Historia e Bankës Qendrore në Shqipëri, Banka e Shqipërisë, 2003, Tiranë, faqe 65. 
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Thesari i BKSH-së në Tiranë, fundi i viteve ’30.

Siç u theksua më sipër, një prej çështjeve të rëndësishme të diskutuara 
në ditar është ajo mbi klishetë e shtypjes së kartëmonedhave, të cilat 
nuk u kthyen kurrë në Shqipëri. Mbajtësi i këtij Ditari është i kujdesshëm 
të theksojë se gjermanëve iu desh të përballen me kundërshtitë 
e vazhdueshme të drejtuesve të lartë të DQT-së mbi emetimin e 
kartëmonedhave të reja shqiptare, që do të shtypeshin në Vjenë. Krahas 
mosbindjes për dhënien e nënshkrimeve të nevojshme për vlefshmërinë 
e kartëmonedhave, funksionarët e lartë të BKSH-së shkatërruan edhe 
klishetë e kartëmonedhave shqiptare të mbetura në vend, me qëllim 
shmangien e riemetimeve. Fillimisht, më 16 shtator 1943, Komiteti 
Ekzekutiv i Përkohshëm urdhëroi, ndër të tjera, se deri në shkurt të vitit 
1944, BKSH-ja duhet të realizonte projektin për klishetë e reja me 
objekt nga jeta shqiptare, projekt i cili nuk u përmbush. As propozimi 
i gjermanëve për shtypjen e kartëmonedhave të reja në Beograd apo 
Berlin nuk pati sukses. Megjithë dakordësinë e shprehur për tërheqjen 
e monedhave gjermane të pushtimit të hedhura në qarkullim në qarkun 
e Korçës në ditët e para të okupacionit, pala gjermane kërkoi që vlefta 
e markave të pushtimit të kompensohej me franga shqiptare. Përpjekja 
e fundit për emetimin e një serie të re të kartëmonedhave shqiptare 
u krye gjatë muajve shtator-tetor 1944, kur dhe u ngrit një komision 
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përgjegjës për zbatimin e masave për shtypjen e kartëmonedhave të 
reja. U propozua që klishetë të përgatiteshin pranë firmës “Kosturi”, 
kurse shtypja e tyre të bëhej nga shtypshkronja “Luarasi”, por as ky 
propozim nuk u vu në jetë. Si rezultat, me përjashtim të çekmonedhave 
të vitit 1943, të emetuara për të plotësuar mungesën në treg të 
kartëmonedhave, nuk u krye asnjë shtypje e re. Në këtë mënyrë, gjatë 
gjithë periudhës së raportuar në Ditar, si dhe gjatë viteve 1939-44, 
qarkullimi monetar në Shqipëri u realizua vetëm me kartëmonedha dhe 
monedha të BKSH-së në franga ar, në franga shqiptare (emetime të 
viteve 1926-1940) dhe të çekmonedhave të përmendura. 

Për t’i bërë ballë nevojave të ndjeshme të Wehrmacht-it, gjermanët u 
detyruan të sillnin në Shqipëri rreth 500.000 marka ari, të barasvlershme 
me 240.000 franga shqiptare. Funksionarët italianë të BKSH-së, me 
miratimin edhe të Këshilltarit Teknik të këtij institucioni, financierit të 
mirënjohur Dr. Dhimitër Pasko, i njohur ndryshe me emrin e letrave si 
Mitrush Kuteli, nuk pranuan që operacionet e shitjes së monedhave me 
privatët shqiptarë të kryheshin nga sportelet e BKSH-së dhe fillimisht 
biseduan mbi faktin se kjo mund t’i lihej në dorë sarafëve. Por ata i 
mbajtën nën kontroll operacionet përmes sporteleve të bankave tregtare 
italiane. Nga Ditari mësohet se, sipas funksionarëve të lartë italianë, ky 
fluks neto i pasurisë monetare përbënte një rrethanë unike për vendet që 
pësuan pushtimin gjerman gjatë Luftës. 

Në përmasat e kufizuara të kësaj kumtese ishte e pamundur të 
trajtoheshin gjerësisht informacionet e bollshme që vijnë prej Ditarit 
të Drejtorisë Qendrore të Tiranës (BKSH). Ndaj, në mbyllje të këtyre 
radhëve, na duket me vend të theksojmë se të dhënat e përftuara prej 
përmbajtjes së tij i vijnë në ndihmë si studiuesve të historisë së sistemit 
bankar në Shqipëri, ashtu edhe studimeve të fushave të tjera historike 
shqiptare.
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evRopa peRëndimoRe apo Kina? një vleRësim 
në teRma inteResi eKonomiK: pëRse u 

shpëtua evRopa peRëndimoRe nga Komunizmi 
dhe u bRaKtis Kina e nacionalistëve të çan 

Kai shisë teK Komunistët e mao ce dunit nga 
XhoRXh maRshall, në fillimet e luftës së 

ftohtë, 1945-1949
Dr. Gjon Boriçi*

* Dr. Gjon Boriçi, Instituti i Historisë, Akademia e Studimeve Albanologjike.

abstRaKt

në përfundim të Luftës së Dytë Botërore, pas fitores mbi nazi-fashizmin 
dhe militarizmit japonez, Shteteve të Bashkuara të Amerikës u dilte 

si detyrë integrimi i botës në sistemin e tyre politiko-ekonomik. Kërcënimi 
komunist për dominimin e botës ishte më real se asnjëherë tjetër. 
Në momentet e para të pasluftës, gjenerali fitimtar Xhorxh Marshall, 
fillimisht me uniformë gjenerali e më pas me atë të Sekretarit Amerikan 
të Shtetit, do të përpiqej të ndërtonte Evropën nga shkatërrimi i luftës 
dhe ta shpëtonte nga rreziku bolshevik. Në anën tjetër të botës, ai do të 
ndërmerrte një mision të pamundur për të ndërtuar një demokraci kineze 
për të shpëtuar vendin nga dominimi i komunistëve të Mao Ce Dunit. 
Ai kaloi në Kinë 13 muaj të jetës së tij, me shpresën që të organizonte 
një koalicion të përbashkët qeveritar ndërmjet nacionalistëve dhe 
komunistëve. Nga ana tjetër, në Evropën e sakatosur nga lufta, ai do 
të përpiqej të impononte një sistem ekonomiko-politik të njëjtë më atë 
të SHBA-ve. Në përfundim të misionit të tij, ai do të humbë gjysmën e 
Evropës dhe Kinën. Në këtë artikull do të përpiqem të bëj një krahasim 
ndërmjet mundësive reale politike dhe ekonomike se përse u zgjodh të 
shpëtohej Evropa Perëndimore dhe të braktisej Evropa Lindore dhe Kina 
multimilionëshe në popullsi në duart e komunizmit. Studimi do të jetë i 
përqendruar në një hark të shkurtër kohor 1945-1949, i mbështetur në 
literaturën më të fundit dhe dokumentet së fundmi të deklasifikuara, për 



Roli i paRasë gjatë luftëRave - Konferenca ii e Muzeut të Bankës së shqipërisë

156

të vërtetuar se interesat ekonomike mbizotërojnë edhe në kohë lufte mbi 
idealizmin politik, përqendruar këto edhe në një hapësirë të kufizuar 
politiko-ekonomike.

Fjalë çelës: Xhorxh Marshall, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, 
Evropa, Bashkimi Sovjetik, Plani Marshall, ekonomi.

1. dilemat e pas luftës ii botëRoRe
 
Në fillim, çdo gjë nis me luftë. Që nga ditët e para kur historia filloi të 
shkruhej e deri në ditët tona, lufta ka qenë “nëna” e të gjitha gjërave, 
sipas historianit grek Herodot.1 Në vijim të kësaj logjike, marshalli 
Tribulcio i ka thënë Luigjit XII, kur ky i fundit po bëhej gati për pushtimin 
e Italisë më 1499, se “ajo për të cilën Madhëria Juaj ka nevojë, është 
para, më shumë para, para gjithë kohën”2. Po ashtu, motra e Karlit 
V, perandorit të Perandorisë së Shenjtë Romake të Kombit Gjerman, 
e këshillonte të vëllanë se nuk do të mund ta fitonte luftën në emër 
të Krishtërimit nëse nuk do të kishte në dispozicion mjetet e duhura 
financiare për të pasur të sigurt fitoren.3 Një shekull më vonë, kardinali 
Risheljë, kryeministër i Francës, do të shprehej “se ari dhe paraja janë 
burimet kryesore për fuqinë e një shteti”.4

 
Lufta e Ftohtë - të cilën historianë të ndryshëm si Najëll Ferguson e kanë 
quajtur “Lufta e Tretë Botërore” - nuk u luftua me armë bërthamore në 
stratosferë, por me armë gjysëm automatike në xhungla dhe shkretëtira 
të globit që u quajtën Botë e Tretë.5

 
Duhet kuptuar se një luftë e çfarëdo lloj forme qoftë, nis kur dy apo disa 
shtete janë ekonomikisht më të avancuara dhe pozita e tyre duket e 
sigurtë. Së dyti, një mësim ende më i çmuar është se - kur nis lufta e një 
shkalle të gjerë, siç do të ishte edhe Lufta e Ftohtë - ajo ngjason me një 
garë, ku fillimisht në dukje më të lehtë e ka ai që e nis, por varet se kush 
1 Niall Ferguson, The cash nexus; money and power in the modern world, 1700-2000, 

New York: Basic Books, 2001, vepër e përmendur,  f. 23. 
2 Po aty, vepër e përmendur.
3 Po aty, vepër e përmendur.
4 Po aty, vepër e përmendur.
5 Niall Ferguson, The square and the tower; networks and power, from the Freemasons 

to Facebook, New York: Penguin Press, 2018, f. 267.
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e përfundon dhe si e përfundon. Por, kushdo qoftë fituesi apo humbësi, 
mbresat e luftës mbeten të paharrueshme për brezat dhe gjithnjë ka 
pëpjekje të mbahen gjallë.6 Shqetësimet dhe dilemat që përfshinë shtetet 
fituese perëndimore të Luftës së Dytë Botërore ishin të mëdha. Gjermania 
ishte shteti që kishte njollosur veten më shumë dhe qëndrimi i aleatëve 
perëndimorë ishte shumë i ngjyrosur nga kujtesa e Luftës I Botërore 
dhe paqja që u vendos pas saj.7 Me fitoren kundër nazi-fashizmit dhe 
militarizmit japonez, një rendi ri botëror duhej ndërtuar nga e para. Në 
kontinentin evropian, ushtritë sovjetike në lindje dhe ato anglo-amerikane 
në perëndim, qëndronin përballë njëra-tjetrës. Në muajt e parë të paqes, 
dukej sikur komunizmi do të ishte rendi i ri që do të vendosej në botë. 
Pas dështimeve të para për marrëveshje me Stalinin në Jaltë (4-12 shkurt 
1945)8 dhe mbi të gjitha në Potsdam (17 korrik - 1 gusht 1945)9, Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe kërkonin një strategji të 
re lidhur me rendin e ri botëror. Problemi kryesor qëndronte se aleatët 
antifashistë perëndimorë nuk kishin një strategji të mirëfilltë politike sesi 
duhej përmbajtur nga avancimi i mëtejshëm Bashkimi Sovjetik. 
 
Me përfundimin e Luftës së Dytë Botërore, u krye bilanci i kostove të saj 
në jetë njerëzore dhe financiare. Sipas të dhënave të fundit, Lufta e Dytë 
Botërore mori jetën e më shumë se 60 milionë njerëzve dhe kushtoi 1 
trilion dollarë (ekuivalenti 15 trilion dollarë në 2013).10 Por, ka studiues 
si Najëll Ferguson që mendojnë se kostoja e Luftës II Botërore ishte 373 
miliard dollarë.11 Më shumë se tre milionë hektarë tokë u shkel nga 
ushtritë dhe u bë e papunueshme për një kohë të gjatë.12 Ishte padiskutim 
konflikti më i përgjakshëm dhe më shkatërrimtar në histori. Duke pasur 
ndërmend këto humbje dhe plotësisht të ndërgjegjshëm se një konflikt 

6 Niall Ferguson, The ascent of money; a financial history of the world, New York: 
Penguin Books, 2008, f. 341.

7 Keith Jeffery, MI6; the history of the secret intelligence service, 1909-1949, London: 
Bloomsbury, 2011, f. 653.

8 W.R. Smyser, From Yalta to Berlin; The Cold Was Struggle over Germany, London: 
Macmillan Press, 1999, ff. 5, 10, 17. Shih edhe H.W. Brands, Traitor to his class; the 
privileged life and radical presidency of Franklin Delano Roosevelt, New York: Anchor 
Books 2008, f. 792, & Joseph E. Persico, Roosevelt’s secret war, New York: Random 
House 2001, f. 362.

9 Smyser, f. 18. 
10 Ian Morris, War: what is good for? The role of conflict in civilisation, from primates to 

robots, London: Profile Books, 2015, f. 271. 
11 Niall Fergusson, The cash nexus…, f. 399.
12 Serge Berstein& Pierre Milza, Histoire du munde de 1900 á nos jours;Du XXe au XXIe 

siècle, Paris: Hatier, juin 2018, f. 234.
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i ri ishte pranë, liderët perëndimorë, me në krye presidentin amerikan 
Harri Truman, filluan të studiojnë qasje të reja politike dhe ekonomike 
për përballimin e luftrave e ardhshme. Shpikja e bombës atomike dhe 
goditja e dy qyteteve japoneze (Hiroshima dhe Nagasaki, 6 dhe 9 gusht 
1945) me një fuqi të tillë, bindi të gjithë botën se një luftë bërthamore 
do të sillte fundin e njerëzimit dhe rrjedhimisht të kapitalizmit.13 Ky fakt 
përforcohet edhe nga ideja se Stalini e kishte kthyer prodhimin e bombës 
bërthamore nga Bashkimi Sovjetik në një prioritet në vitet 1945-1946.14 
Tani bota duhet të kuptonte se luftë konvencionale të përgjithshme nuk 
duhet të kishte më. Por, të gjithë ishin të bindur se luftërat nuk do të 
merrnin fund me mbarimin e Luftës II Botërore. Natyrshëm lindte pyetja: 
ç’formë do të kishte lufta e re dhe sa do të kushtonte ajo? 

2. fundi i pëRqindjeve çëRçill-stalin dhe 
stRategjia e Re ameRiKane në Kinë
 
Në tetor 1944, kryeministri britanik Uinston Çërçill bëri një vizitë të beftë 
në Moskë, ku në takimin me liderin sovjetik propozoi ndarjen e zonave 
të influencës në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore.15 Stalini e la 
në heshtje propozimin e kryeministrit britanik. Një vit më pas, aleati më 
i çmuar i Britanisë së Madhe, presidenti amerikan Truman, kishte nisur 
me një mision gjeneralin më të suksesshëm të Luftës II, Xhorxh Marshall 
në Kinë. Marshalli mbërriti në Kinë më 22 dhjetor 1945.16 Popullsia 
e Kinës, në vitin 1945, ishte 422 milionë banorë.17 Ky fakt përbënte 
një faktor imponues për një treg të ri me fuqi të jashtëzakonshme. Duke 
qenë se fundi i vitit 1945 shënonte edhe fillimin e pashpallur të një lufte 
të re, e cila do të njihet me emrin “Lufta e Ftohtë”, llogaritë për strategjinë 
e re duhet të ishin tepër të sakta. Kjo do të ishte një luftë e një tipi krejt 
të ri, ku dy “ndërluftuesit” kryesorë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 

13 Jay Bergman, Meeting the demands of reason; the life and thought of Andrei Sakharov, 
New York: Cornell University Press, 2009, f. 48. 

14 Po aty, f. 49. 
15  Oliver Stone, & Peter Kuznick, The untold history of the United States, London: Ebury 

Press, 2012, f. 115. Ndarja e zonave të ndikimit e propozuar nga Çërçilli ishte e tillë: 
Rumania – 90% Moska / 10% Perëndimi; Bullgaria – 75% Moska / 25% Perëndimi; 
Jugosllavia – 50% Moska / 50% Perëndimi; Hungaria – 50% Moska / 50% Perëndimi; 
Greqia – 10% Moska / 90% Perëndimi.

16 Daniel Kurtz-Phelan, The China mission; George Marshall’s unfinished war 1945-1947, 
New York: W.W. Norton & Company, f. 50, 53.

17 Po aty, f. 68.
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Bashkimi Sovjetik asnjëherë nuk do të ndesheshin ushtarakisht ballë për 
ballë me njëri tjetrin, por vende të dyta dhe të treta do të shërbenin si 
mish për top në garën për supremaci ndërmjet dy superfuqive.
 
Në strategjinë e re amerikane në fillimet e Luftës së Ftohtë, Kina dukej më 
joshëse për investimin politiko-ekonomik amerikan. Për të fituar një treg 
gjigant si ai kinez, gjeneralit Marshall i duhej të lëvizte me shumë kujdes 
nëpërmjet negociatave të ngatërruara ndërmjet nacionalistëve të Çan 
Kai Shisë dhe komunistëve të Mao Ce Dunit. Lufta civile që shpërtheu 
në Kinë në fillim të vitit 1946, ndërmjet nacionalistëve dhe komunistëve, 
ishte një tjetër element që duhej kapërcyer me zhdërvjelltësi.18 Padyshim 
amerikanët do të ndihmonin Çan Kai Shi-në në luftë, por nuk dëshironin 
që ndihma e tyre t”i jepte shkas Stalinit të ndihmonte Maon. Në luftën 
civile kineze, ishte i dukshëm fakti se pa fonde të konsiderueshme, Çan 
Kai Shia nuk do të mund të fitonte. Për këtë arsye, duhej ndërtuar një 
strategji e saktë ekonomike sesa kapital duhej investuar në Kinë. Çan 
Kai Shisë iu premtua mbështetje afatgjatë ushtarake. Që nga kapitullimi 
i Japonisë në shtator 1945 dhe deri në muajt e parë të vitit 1946, 
administrata amerikane hartoi një buxhet special për Kinën. Fillimisht, 
u ra dakord që në Kinë të dërgoheshin 500 milionë dollarë.19 Por, 
megjithë ndihmën fillestare amerikane, forcat nacionaliste nuk po 
korrnin fitore dërrmuese ndaj komunistëve. Shumë shpejt gjenerali 
Marshall e kuptoi se Kina do të ishte ishte një gropë e zezë, që do 
të thithte pa mbarim kapital amerikan pa asnjë mundësi kthimi. Nga 
ana tjetër, Mao Ce Duni dhe komunistët e tij karakterizoheshin nga 
një disiplinë e lartë dhe fitonin çdo ditë simpatinë e popullit. Qeveria 
e korruptuar e nacionalistëve vetëm sa shtonte urrejtjen e popullit dhe 
megjithë propagandën amerikane, përsëri trupat nacionaliste nuk do t”ia 
dilnin.20 Këto fakte terreni që dërgoheshin nga Marshalli bindën SHBA-të 
se pasiguritë politike në vendet e botës së tretë dhe në Evropën Lindore 
nuk duhet të jepnin përshtypjen në botë se administrata amerikane po 
mbështeste qeveri të korruptuara apo qeveri koloniale në dekompozim 
e sipër.21 Për momentin, Kina ishte në dekadencë të plotë dhe të 
shpenzoje më shumë para atje do të thoshte katastrofë financiare. Kina 
duhej braktisur sa nuk ishte vonë. Strategjia amerikane ishte që nëse 
18 Philip Short, Mao; the man who made China, London: I.B. Tauris, f. 402.
19 Daniel Kurtz-Phelan, The China mission…, f. 111. 
20 Po aty, f. 109. 
21 Paul Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissances, Paris: Éditions Payot et 

Rivages, 2004, f. 600.
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fitonin komunistët (siç ndodhi më 1949), ata asnjëherë nuk do të ishin 
aleatë të besueshëm të Bashkimit Sovjetik dhe përplasja ndërmjet tyre 
do të ishte e paevitueshme dhe atëherë amerikanët do të ndërhynin.22 
Në gjysmën e dytë të viteve ‘40, Çan Kai Shia dhe Mao Ce Duni po 
përplaseshin fatalisht në dëm të të parit.23

3. doKtRina tRuman i hap RRugën planit 
“maRshall” pëR evRopën 
 
Gjenerali Xhorxh Marshall u largua nga Kina më 8 janar 194724, 13 
muaj pas fillimit të misionit të tij. Ndërkohë që avioni i tij pas disa 
orësh fluturimi i afrohej Okinavës (Japoni), një oficer bordi i afrohet 
gjeneralit dhe duke e nderuar i thotë: “Urime z. Sekretar i Shtetit”.25 
Presidenti Truman sapo kishte emëruar gjeneralin fitimtar në postin më të 
rëndësishëm të administratës amerikane pas postit të presidentit. Më 5 
qershor 1947, pesë muaj pas misionit të dështuar me dashje në Kinë, 
sekretari i shtetit, Xhorxh Marshall, mbajti fjalimin e famshëm në një 
nga auditorët e Universitetit të Harvardit, fjalim që u quajt fillimi i Planit 
Marshall për Evropën.26 “Shkëmbimi” i Kinës me Evropën Perëndimore 
do t”i kushtonte Shteteve të Bashkuara të Amerikës 13 miliard dollarë 
në total.27 Por, veprimi që i hapi rrugën Planit Marshall ishte padyshim 
fjalimi që mbajti presidenti Harri Truman përpara kongresit amerikan 
më 12 mars 1947, ku kërkoi 400 milionë dollarë (4 miliard dollarë sot) 
për Greqinë e Turqinë që të mos binin në orbitën sovjetike.28 Shuma që 
kërkoi dhe që iu akordua dy vendeve juglindore të Evropës ishte thuajse 
e njëjtë me shumën që ishte shpenzuar për Kinën disa muaj më parë. 

22 Henry Kissinger, World Order; Reflection on the character of the nations and the 
course of history, London: Allen Lane, 2014, ff. 221, 224. Shih edhe Henry Kissinger, 
White House Years, London: Phoenix Press, 2000, f. 171; Gjon Boriçi, Marrëdhëniet 
shqiptaro-kineze në Luftën e Ftohtë, 1956-1978, Tiranë: MIRGEERALB, 2016, f. 179.

23 Henry Kissinger, On China, London: Allen Lane, 2011, f. 89. 
24 Daniel Kurtz-Phelan, The China mission…, f. 332. 
25 Po aty, f. 334. 
26 Benn Steil, The Marshall Plan; Dawn of the Cold War, New York: Simon& Schuster, 

2018, f. 441. Fjalimi i plotë i Sekretarit të Shtetit Marshall mbajtur në Harvard është 
në faqet 441-444.

27 Daniel Kurtz-Phelan, The China mission…, f. 335. Ekuivalenti i sotëm i kësaj shume 
është 130 miliardë dollarë dhe rreth 900 miliardë dollarë sot i matur si përqindje e 
GDP-së. 

28 Benn Steil, The Marshall Plan…, f. 433, 438. Fjalimi i plotë i presidentit Truman gjendet 
në faqet 433-439. Greqia gjendej në luftë civile mes monarkistëve dhe komunistëve.
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Përse ky dallim? 

Fillimisht, rreziku sovjetik ishte shumë i pranishëm në Evropë. Fjalimi i 
Çërcillit në Fulton të Misurit, ku për herë të parë përmendi fjalën “perde e 
hekurt”, që kishte ndarë Evropën nga deti Balltik deri në Trieste në detin 
Adriatik29, bindi administratën amerikane se rrënimi ekonomik i Evropës 
do të sillte rrënimin ekonomik të SHBA-ve.30 Fundi i Luftës II Botërore nuk 
solli krijimin e një bote të re, por krijimin e dy botëve të ndryshme. Sistemi 
Bretton-Woods i themeluar në verë të vitit 1944, nga i cili u krijua FMN-ja 
(Fondi Monetar Ndërkombëtar), lejonte ndërhyrje financiare në çdo zonë 
në krizë.31Në Bretton-Woods, (zonë në New Hempshire, SHBA), aleatët 
perëndimorë u takuan në korrik 1944 për të ndërtuar një arkitekturë të 
re financiare për botën e pasluftës.32 Ajo që u vendos në Bretton-Woods 
dhe që i hapi rrugën katër vjet më vonë Planit Marshall33 ishte:

1. Liri e plotë e lëvizjes së kapitaleve përtej kufijve;
2. Kurse këmbimi të fiksuara;
3. Politikë monetare e pavarur e orientuar drejt objektivave të 

brendshëm.34

 
Në gjysmën e dytë të viteve ‘40, nuk ekzistonte territor gjeografik më 
në krizë se kontinenti evropian. Humbja e Evropës - rënia e saj nën 
ndikimin komunist sovjetik - do të ishte një goditje edhe më e rëndë 
sesa pushtimi i saj nga hordhitë naziste tetë vjet më parë. Kishte edhe 
një arsye tjetër se përse amerikanët investuan vrullshëm financiarisht në 
Evropë; i përkisnin të njëjtës kulture dhe të njëjtit besimi fetar.35 Evropa 

29  Roy Jenkins, Churchill, London: Pan Books, 2002, f. 810. 
30 Benn Steil, The Marshall Plan…, f. 12. 
31 Po aty, ff. 8-9.
32 Niall Ferguson, The ascent of money…, f. 306.
33 Shifra e përgjithshme e Planit Marshall ishe përafërsisht e barabartë me 5.4% të PBB-së së 

SHBA-ve, nga momenti kur gjenerali Marshall mbajti fjalimin e tij për planin në Harvard 
më 1947. Nga prilli 1948, kur u kalua në kongres, Akti i Ndihmës së Jashtme (Foreign 
Assistance Act) dhe deri në qershor të vitit 1952, kur u krye pagesa e fundit, çdo vit plani 
i kushtonte SHBA-ve 1.1% të PBB-së. Nëse do të kishim sot një plan Marshall ndërmjet 
viteve 2003 dhe 2007,  ai do të kushtonte 550 miliardë dollarë. Ferguson, f. 307. 

34 Po aty, vepër e përmendur, f. 307. 
35 Benn Steil, The Marshall Plan…, f. 200. Duke folur në emër të Asamblesë Botërore 

të Këshillit Botëror të Kishave, rev. Dr. Sjuart Herman (Stewart Herman Jr.) deklaroi se 
Plani Marshall ishte pranë çdo të krishteri sesa ndonjë qeveri apo grup qeverish për 
më shumë se një gjeneratë. Ndërsa argjipeshkvi i dioqezës së Nju Jorkut Çarls Gilbert 
(Charles Gilbert) e quajti Planin Marshall prurësin e një jete të re dhe shpresë prej Zotit 
për fëmijët e tij të dëshpëruar. Plani Marshall ishte mbështetje për të krishterët kudo ku 
ishin.
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Qendrore dhe Lindore kishin humbur, nëse lejohej edhe humbja e 
Perëndimit do të ishte katastrofë. 
 
Në një raport sekret të CIA-s (Central Intelligence Agency themeluar 
më 1947) dërguar presidentit Truman më 7 nëntor 1947, arrihej në 
përfundimin se sovjetikët kishin hequr dorë nga shpresa që partitë 
komuniste në Evropën Perëndimore të mund të merrnin pushtetin nëpërmjet 
zgjedhjeve apo falë një aksioni tjetër politik.36 Për këtë arsye, sipas 
CIA-s, sovjetikët do të fillonin të vinin në përdorim planin B, aktivitete 
revolucionare të stilit të paraluftës në mënyrë që të mposhtnin Planin 
Marshall.37 Këtë metodë revolucionare ata arritën ta aplikonin me sukses 
vetëm në Çekosllovaki, gjatë muajve shkurt-maj 1948, ku me anë të një 
grushti shteti, ia dolën të vendosnin në fuqi komunistët e Klement Gotvaldit 
dhe në këtë mënyrë të refuzohej ndihma nga Plani Marshall.38 Sipas të 
dhënave të fundit, për Çekosllovakinë ishte në plan që të përfitonte 200 
milionë dollarë (2.3 miliardë dollarë sot) nga Plani Marshall.39

Vendi që mori fillimisht më shumë ndihmë financiare nga SHBA-ja 
ishte padyshim Britania e Madhe, në shifrën 3.75 miliardë dollarë.40 
Skepticizmin më të madh amerikanët e patën për të ndihmuar Italinë 
pasi aty komunistët me marrëveshje kishin hyrë në qeveri.41 Por, Italia 
nuk ishte një luks që të mund të anashkalohej, pasi kishin të bënin 
me një treg prej 45 milionë banorësh. Në zgjedhjet e përgjithshme 
parlamentare të vitit 1948, ndërhyrja e CIA-s amerikane për të 
blerë zgjedhjet ishte e përmasave të jashtëzakonshme. Për blerjen e 
zgjedhjeve në Itali u harxhua një fond prej 200 milionë dollarë (2.3 
miliardë dollarë sot).42 Shumë domethënëse përpara zgjedhjeve është 
biseda mes kryeministrit italian De Gasperi dhe liderit komunist italian 
Toliati (Togliatti), kur i raporton bisedën me ambasadorin amerikan në 
Romë, Xhejms Dan (James Dunn), i cili kishte kërkuar “qeveri të pastër”.43 

36 Po aty, f. 186.
37 Po aty, vepër e permendur. 
38 Ian Kershaw, To hell and back; Europe1914-1949, London: Allen Lane, 2015, f. 

505.
39 Benn Steil, The Marshall Plan…, f. 138.
40 Po aty, f. 190. 
41 Po aty, f. 191.
42 Tim Weiner, Legacy of the ashes; the history of the CIA, New York: Random House, 

2007, f. 27. 
43 Benn Steil, The Marshall Plan…, f. 568.
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De Gasperi i tha Toliatit: “Është çështje buke”44. Amerikanët kërkonin 
qeveri pas asnjë komunist, në Itali, Francë (vendet më problematike, ku 
komunistët ishin forcë e madhe) dhe në pjesët e tjera të Evropës. Lufta 
e Ftohtë ishte shndërruar nga një luftë ndaj Gjermanisë në një luftë për 
Gjermaninë dhe Evropën Perëndimore, por e një stili tjetër. Për këtë 
arsye, më 23 maj 1949, kur u krijua Gjermania Federale, do të merrte 
një shumë të konsiderueshme financiare prej 1.389 miliardë dollarë.45 
Pas shpërthimit të luftës në Kore dhe vënies në efiçencë të industrisë 
gjermane, shifra arriti në 3 miliardë dollarë.46 Plani Marshall u firmos 
zyrtarisht më 3 prill 1948.47

4. Kush e “humbi” Kinën?

Përpjekja e gjeneralit Marshall në Kinë për të mos lejuar komunistët 
të fitonin i ngjante figurës mitologjike të Greqisë së lashtë, Sizifit48, i 
cili ishte dënuar në Had (ferr) për të ngjitur një gur të rëndë në majë 
një kodre, i cili rrokullisej përsëri kur arrinte majën. Për amerikanët, viti 
1949 ishte një vit tronditës. Komunistët e Mao Ce Dunit fituan Luftën 
Civile në Kinë. Bashkimi Sovjetik testoi me sukses bombën bërthamore 
më 29 gusht.49 Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte filluar një 
gjueti shtrigash kundër komunistëve. Lufta e Ftohtë mund të themi se 
ishte ulur këmbëkryq. Administrata e presidentit Truman nxitoi të shpallte 
versionin e saj sesi “u humb” Kina. Sipas tyre, administrata dhe 
presidenti kishin bërë ç’ishte e mundur për të ndihmuar nacionalistët, 
por rezultoi e pamundur për faj të këtyre të fundit.50 Më objektivi nga të 
gjithë në analizën e humbjes së Kinës në duart e komunistëve ishte zv/
sekretari i shtetit Din Açeson (Acheson) kur shkruan: “Asgjë që ky vend 
ka bërë apo duhej të kishte bërë brenda kufizimeve të arsyeshme të 
aftësive të tij nuk do të kish bërë të mundur ndryshimin e këtij rezultati”.51

44 Po aty.
45 Po aty, f. 359. 
46 W.R. Smyser, From Yalta to Berlin…, f. 109.
47 Benn Steil, The Marshall Plan…, f. 246.
48 Daniel Kurtz-Phelan, The China mission…, f. 224.
49 Ian Kershaw, To hell and back…, London: Allen Lane, 2015, f. 518.
50 Daniel Kurtz-Phelan, The China mission…, f. 348.
51 Po aty. 
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Pyetja “kush e humbi Kinën?” ka nxitur debate të forta në politikën 
amerikane në fillimet e Luftës së Ftohtë. Ultra të djathtët akuzuan 
politikën e butë të presidentit Truman dhe mosmbështetjen sa duhet 
të misionit të gjeneralit Marshall.52 Efekti i domino i rrezikut të rënies 
së të gjithë Azisë Juglindore në duart e komunistëve filloi me Kinën. 
Shuma prej 500 milionë dollarësh ishte totalisht e pamjaftueshme për 
të ndalur komunistët e Mao Ce Dunit. Administrata amerikane e dinte 
këtë, por ishte e vendosur të mos mbështeste pafundësisht një qeveri të 
një partie të vetme me masa represive dhe të korruptuar siç ishte ajo 
e Guomidani53.54 Një vit e gjysmë më vonë, i ngazëllyer nga fitorja e 
komunistëve në Kinë, Stalini lejoi më 25 qershor 1950 forcat komuniste 
të Koresë së Veriut të aleatit të tij Kim Il Sung, të mësynin jugun e 
vendit.55 Pesëmbëdhjetë vjet më vonë, më 1965, presidenti Lindon 
Xhonson dërgoi brenda katër viteve 543 mijë ushtarë amerikanë të 
luftonin në mbrojtje të Vietnamit të jugut.56 Revolucioni bolshevik i nisur si 
mjet zëvendësimi i sistemit kapitalist pati një efekt global. Eksperiencat e 
Kinës, Kubës dhe Vietnamit janë të ngjashme përsa i përket dështimeve 
amerikane në këto vende.57

Disa studiues i kanë quajur mite fjalët “humbje” apo “shans i humbur” për 
Kinën.58 Po sipas tyre, do të ishte e pamundur për Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës të parandalonin një fitore të komunistëve në Kinë me mjete 
ushtarake, operacione të fshehta apo iniciativa diplomatike.59 Më i 
përmbajtur paraqitet gjenerali Marshall kur shprehet se “ajo që s’mund 
të bëhej ishte pjesa më e rëndë e strategjisë”.60 Ajo që mund të thuhet 
është se misioni i tij në Kinë la shenjë në modelin amerikan të lidershipit 
që gjenerali pati ndërmend të ndërtonte.
52 Po aty, f. 357.
53 Guomindan - (Kuomintang ose Guomindang); Partia Kombëtare Popullore kineze e 

themeluar nga Sun Yat-sen (presidenti i parë i Kinës) më 1912 dhe e dretjuar nga Çan 
Kai-shia nga viti 1925. Qëndroi në pushtet nga viti 1928 deri më 1949.

54 Po aty, f. 298.
55 W.R. Smyser, From Yalta to Berlin…, f. 106.
56 Henry Kissinger, Ending the Vietnam war; a history of America’s involvement in and 

extrication from the Vietnam war, New York: Simon & Schuster, 2003, f. 38. 
57 Daron Acemoglu & James Robinson, Why nations fail; the origins of power, prosperity 

and poverty, London: Profile Books, 2013, f. 458.
58 Odd Arne Westad, ed., “Brother in arms: the rise and fall of the Sino-Soviet alliance 

1845-1963”, Washington: Woodrow Wilson Center Press/Stanford University Press, 
1998, f. 17, 20. 

59 Po aty.
60 Daniel Kurtz-Phelan, The China mission…, f. 362.
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5. KonKluzione: sa Kushtoi plani maRshall? 

Ndërmjet viteve 1948 dhe 1952, Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
transferuan 13.2 miliardë dollarë (130 miliardë dollarë sot) për 16 
vende që përfituan nga Plani Marshall.61 Vendet që përfituan më 
shumë ishin Britania e Madhe me 3.2 miliardë dollarë (sot 32 miliardë 
dollarë), Franca 2.7 miliardë dollarë (sot 27 miliard dollarë), Italia 1.5 
miliardë dollarë (sot 15 miliardë dollarë) dhe Gjermania Perëndimore 
1.4 miliardë dollarë (sot 14 miliardë dollarë).62

Nëse do të bëjmë një krahasim ndërmjet Evropës Perëndimore dhe 
Kinës dhe përse u braktis kjo e fundit, duhet të kuptojmë se Kina nuk 
shërbente për momentin si mbështetëse e politikës “open door”, pasi 
vendet evropiane, dikur kolonizuese të Kinës, mund të kolonizoheshin 
politikisht, ideologjikisht dhe financiarisht nga Bashkimi Sovjetik. Prioriteti 
financiar amerikan konsistonte në tre shtylla: 

1. stabilitet ekonomik; 
2. stabilitet politik; 
3. stabilitet ushtarak.63

Kina nuk ofronte asnjë prej këtyre tre shtyllave. Evropa Perëndimore 
kishte “shpirt” kapitalist (atdheu i revolucionit industrial) dhe eksperiencë 
në tregti. Kina nuk e kishte diçka të tillë. Kina mund të quhej një vend 
gjysëm feudal i prapambetur me një shkallë të lartë korrupsioni politik, 
çka nuk ofronte siguri për investimin amerikan. Plani Marshall funksionoi 
pasi u bë edhe një llogari e thjeshtë. A ia vlente të lejohej që Franca, 
Austria dhe Italia të bëheshin komuniste në vend të Kinës? A ishte e 
barabartë tradita tregtare kineze me ato të tre vendeve evropiane? Ku 
duheshin shpenzuar më mirë paratë? Plani Marshall funksionoi pasi 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës njësuan veprimet e tyre me interesat 
dhe kapacitetet në Evropë, duke pranuar realitetin e sferës sovjetike të 
ndikimit, e cila nuk do të mund të penetrohej pa sakrifikuar kredibilitetin 

61 Po aty, f. 342. Vendet e Evropës Perëndimore që përfituan nga Plani Marshall ishin: 
Austria, Belgjika, Luksemburgu, Danimarka, Franca, Gjermania Perëndimore, Greqia, 
Islanda, Irlanda, Italia, Holanda, Norvegjia, Portugalia, Suedia, Turqia, Mbretëria e 
Bashkuar. 

62 Po aty.
63 Po aty, f. 92.
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dhe mbështetjen publike.64

Bilanci i garës për supremaci në vendet e botës së tretë mes SHBA-
së BS-së në fund të Luftës së Ftohtë ishte i tillë: Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik shpenzuan afërsisht 80 cent nga çdo 
dollar që jepnin për të mbajtur nën fre aleatët në botën e dytë dhe të 
tretë nga viti 1946 deri në vitin 1992.65 Vetëm për Lindjen e Mesme, 
SHBA-të në këtë hark kohor, shpenzuan 106.5 miliardë dollarë, për 
Azinë mbi 100 miliardë dollarë, për Afrikën nën sahariane u harxhuan 
20.2 miliardë dollarë dhe për Amerikën Latine 32.6 miliardë dollarë.66 
Ndërsa Bashkimi Sovjetik harxhoi për Lindjen e Mesme 2 miliardë 
dollarë, 729 milionë dollarë për Afrikën, 115 milionë dollarë për 
Amerikën Latine dhe 2.1 miliardë dollarë për Azinë.67 Këto shifra na 
mësojnë se aktet e mëdha politike në kohë lufte kërkojnë realizëm dhe 
jo idealizëm. Është një mësim që duhet të ripërsëritet gjithmonë që të 
mos harrohet. 

64 Po aty, vepër e përmendur, f. 404.
65 Paul Thomas Chamberlin, The Cold War’s killing fields; rethinking the long peace, 

New York: Harper Collins Publishers, 2018, f. 1, f. 6.
66 Po aty. Totali i shpenzimit amerikan 259.300.000.000 dollarë.
67 Po aty. Totali i shpenzimit sovjetik 4.944.000.000 dollarë.
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