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Fjalë përshëndetëse
Gent Sejko*

I nderuar Prof. Picard,
Të nderuar akademikë, profesorë dhe kërkues shkencorë,
Të nderuar pjesëmarrës,

Ë

shtë kënaqësi e veçantë të hap punimet e Konferencës së Parë të Muzeut të Bankës së
Shqipërisë dhe t’u uroj mirëseardhjen të gjithë të pranishmëve në sallë. Takimin e sotëm e
konsideroj një rast të veçantë, i cili mbledh së bashku studiues, akademikë dhe ekspertë
të muzeve të bankave qendrore e monedhës, me qëllim krijimin e një ure të re komunikimi dhe
bashkëpunimi, që do të na ndihmojë në zhvillimin e mëtejshëm të punës së Muzeut.
Në përvojën tonë të shkurtër në fushën e administrimit të muzeve, kemi mësuar se bashkëpunimi
me institucione të tjera që administrojnë objekte të trashëgimisë kulturore, si dhe me shkencëtarët e
ekspertët që i studiojnë, ruajnë dhe tregojnë historinë e tyre, është mjaft i suksesshëm.
Kështu, falë dhe mbështetjes së Ministrisë së Kulturës, Qendrës së Studimeve Albanologjike dhe
Institutit të Arkeologjisë, ne kemi sot Muzeun e Bankës së Shqipërisë, koleksioni i të cilit prezanton
objekte unikale dhe mbresëlënëse.
Puna sistematike e arkeologëve tanë të nderuar, si dhe ajo e punonjësve të bankës qendrore
ndër vite, bëri të mundur që ky muze të prezantojë historinë e parasë shqiptare, duke nisur me
ekzemplarë të disa prej sëpatave të Thesarit të Torovicës, monedhat e para të prera në Dyrrahun
antik, dhe duke vijuar me ato të qarkulluara gjatë të gjitha periudhave historike të vendit deri në
ditët e sotme.
Në më shumë se 30 vitrinat e Muzeut tonë dhe 5 dhomat e tij edukative jemi përpjekur të tregojmë
në mënyrë interaktive historinë e lashtë të parasë. Ekspozita e përhershme e katit të parë, prezanton

* Gent Sejko, Guvernator, Banka e Shqipërisë.
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koleksione nga monedhat e sistemeve monetare që kanë ekzistuar në territoret e vendit tonë në
këta dy mijë vjet. Ato janë pjesë e koleksionit numizmatik të Bankës së Shqipërisë dhe Institutit të
Arkeologjisë dhe janë përzgjedhur e studiuar me një kujdes të veçantë përmes një bashkëpunimi
të gjatë me arkeologë, numizmatë, historianë e etnologë të mirënjohur të vendit, të cilët janë sot të
pranishëm dhe gjej rastin t’i falënderoj për kontributin e tyre shkencor.
Por muzeu ynë nuk është vetëm një muze monedhe, ai është Muzeu i Bankës Qendrore, objektiv
thelbësor i së cilës është edhe edukimi financiar. Publiku duhet të informohet që të ndërmarrë
veprime të drejta dhe të shëndosha financiare, të cilat gjithashtu kontribuojnë në stabilitetin financiar
të një vendi. Për këtë arsye, kati i dytë i Muzeut përfaqëson një qendër informacioni, ku përmes
aktivitetesh, botimesh edukative, leksionesh, filmash dhe aplikacionesh, vizitorët, pavarësisht
moshës së tyre, informohen mbi produktet dhe sistemin financiar.

Të nderuar pjesëmarrës,
Historia e parasë shkon shumë larg në kohë dhe zhvillimet e saj lidhen ngushtë me popujt që e
kanë prodhuar atë. Roli i saj nuk mbaron tek funksionet ekonomike, ajo është gjithashtu një dëshmi
historike e vendit që e ka prerë apo emetuar. Ajo tregon për krizat dhe vështirësitë ekonomike,
periudhat e paqes e prosperitetit, sukseset dhe padrejtësitë.
Në këtë kuadër vendosëm që Konferenca e Parë e Muzeut t’i dedikohet dy tematikave, që gjykojmë
se përbëjnë thelbin e ekspozitave dhe aktivitetit të tij edukues:
1. Gjetjeve, studimeve dhe diskutimeve në fushat e prodhimit dhe qarkullimit monetar, historisë
ekonomike dhe bankare të vendit tonë dhe trevave historike të tij, të cilat kontribuojnë në
mirinterpretimin dhe përditësimin e informacionit, që koleksionet dhe Muzeu u përcjellin
vizitorëve.
2. Rolit edukues të muzeve të bankave qendrore në njohjen e historisë së parasë, bankingut dhe
rritjes së kulturës financiare nëpërmjet ekspozitave, edukimit dhe inovacionit. Përmes kësaj
tematike, synojmë të mbledhim bashkë ekspertë të bankave qendrore të huaja, prej të cilëve
do të mund të dëgjojmë këndvështrime të ndryshme mbi administrimin e muzeve të bankave
qendrore, koleksioneve dhe aktiviteteve edukuese.
Mund të them se konferenca e sotme shërben për të theksuar se Banka e Shqipërisë është e
angazhuar seriozisht edhe në profilin kërkimor e atë edukues. Ne, jemi mjaft të interesuar të
rrisim bashkëpunimin me studiuesit, akademikët, muzetë e ngjashëm, si dhe me institucionet e
specializuara në kërkimet ekonomike, historike dhe të trashëgimisë kulturore.
Këto lloj bashkëpunimesh nuk janë vetëm një mundësi e shkëlqyer që punonjësit e Bankës së
Shqipërisë të përfitojnë nga aftësitë dhe ekspertiza shumë e nevojshme për muzeun tonë, por
edhe një mundësi shumë e mirë për ngritjen e bashkëpunimeve të reja mbi kërkimin në fushat e
lartpërmendura.
Në mënyrë që të inkurajojmë dhe mbështesim marrëdhënie të mëtejshme, jemi angazhuar që
konferencën e Muzeut ta kthejmë në një traditë të përvitshme. Gjithashtu për vitin 2017, Muzeu i
Bankës së Shqipërisë do të organizojë një cikël leksionesh të quajtura “Netët e Muzeut”, të cilat do
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të trajtojnë tematika të numizmatikës, historisë bankare, ekonomike, edukimit financiar, por edhe të
disiplinave të tjera si: filatelia, arti dhe arkitektura. Me këto projekte synojmë të zhvillojmë një tjetër
fushë të muzeut tonë, e cila nuk përqendrohet tek objektet, por te zhvillimet shoqërore.
Të nderuar pjesëmarrës,
Konferenca e Parë e Muzeut të Bankës së Shqipërisë përkon me 25-vjetorin e krijimit të bankës
qendrore moderne të Republikës së Shqipërisë, si dhe krijimin e një sistemi bankar dynivelor.
Gjatë këtyre 25 viteve, Banka e Shqipërisë i ka shërbyer ashtu si duhet zhvillimit ekonomik dhe
financiar të vendit, duke mbështetur në mënyrë të suksesshme zhvillimin e një sistemi financiar
eficient dhe të qëndrueshëm.
Ajo do të vazhdojë të jetë një institucion me objektiva ambiciozë në fushën e integrimit evropian
dhe përafrimit me Bankën Qendrore Evropiane; por nga sot ajo do të ketë edhe një sfidë të re:
atë të hapjes ndaj publikut, jo vetëm për të qartësuar objektivat e saj parësorë; por edhe për të
kontribuar në njohjen prej tij të historisë së parasë, artit dhe traditës që ajo përfaqëson.
Ne do të punojmë fort, që çdo i interesuar, brenda dhe jashtë vendit, të gjejë në këtë ambient të
Bankës tonë, një copëz histori të bankingut, parasë, të njerëzve që i janë dedikuar asaj.
Jam i sigurt që shumë shpejt, Muzeu i Bankës së Shqipërisë, do të jetë një vend ku vihet për të
shijuar një ekspozitë dhe ku shkëmbehen mendime e ide për bankën dhe paranë.
Në përfundim, dëshiroj t’ju falënderoj për pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj në mbarëvajtjen e
konferencës dhe t’ju uroj punime të mbara gjatë këtyre dy ditëve!
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Fillesat e monedhave në Iliri dhe
shkëmbimet tregtare ndërmjet ilirëve
dhe grekëve
Prof. Olivier Picard*

F

illesat e prerjes së monedhave në Ilirinë e Jugut janë një çështje tejet e rëndësishme për
zhvillimin e organizimit shoqëror të të parëve të Shqipërisë së sotme, dhe unë gjej rastin të
falënderoj pa masë Bankën e Shqipërisë që më ftoi të marr pjesë në këtë konferencë me
mjaft interes. E kujtoj me shumë emocion udhëtimin tim të parë në Shqipëri në vitin 1985. Pata
kënaqësinë të njihem me zj. Shpresa Gjongecaj, e cila asokohe ishte kuratorja e koleksionit
numizmatik të Institutit Arkeologjik të Tiranës, dhe qysh atëherë nisi dhe një bashkëpunim shkencor,
i cili vijon sot e kësaj dite.
Monedhat u futën në Shqipëri nga grekët, nga korintasit më saktë. Por, duhet theksuar se ndonëse
ilirët morën nga grekët, ata u treguan edhe përzgjedhës. Kësisoj, ata zgjodhën çfarë u sillte dobi
e kënaqësi dhe lanë mënjanë çka nuk paraqiste interes për ta. Nuk kemi shumë informacion për
ilirët, por dimë që përbënin një aristokraci luftarake, e cila krenohej me kuajt e vet dhe e pëlqente
shumë verën greke.
Mund të paraqesë mjaft interes nëse do të krahasonim ilirët me aristokracitë e tjera evropiane që
i përdornin kuajt për luftë, që organizonin festa e gosti ku vera derdhej lumë, si trakasit e veriut
të Egjeut (pak a shumë në trojet e Bullgarisë së sotme) ose galët. Të gjithë këta popuj kishin në
viset e tyre detare ngulime greke, të gjithë blinin verën greke kryesisht në këmbim të skllevërve,
të gjithë bënë të tyren monedhën, por askush syresh shkrimin. Midis këtyre popujve nuk ka pasur
komunikim, as organizime politike të njëjta, e për rrjedhojë as vendimmarrje të përbashkët.
Megjithatë, shkëmbimet tregtare dhe kulturore tek ta, si dhe marrëdhëniet ushtarake u zhvilluan
njësoj. E habitshme! Përse? Këtu do të fokusohem në mënyrën se si kanë evoluar shkëmbimet e
ndryshme midis ilirëve dhe grekëve.
Momenti i parë është themelimi i Dyrrahut në vitin 627 p.e.s dhe 25 vjet më vonë ai i Apollonisë,
nga detarët e ardhur prej Korintit dhe Korkyrës. Korintasit kishin krijuar ngulime në Siçili, në Sirakuzë
qysh prej vitit 733 p.e.s, dhe në Korkyrë që prej 730 p.e.s. Përgjatë bregut verior të gadishullit të
* 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).
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Karaburunit, i cili përbënte një rrugëkalim tejet të rrezikshëm, ata ishin në kërkim të limaneve më të
afërta me Italinë, ku mund të ndaleshin gjatë rrugës për në Siçili. Kështu, gjetën një gji të shkëlqyer
në Durrës, dhe në Apolloni, një port mjaft të mbrojtur në lumë. Ndërkohë, e shohin me interes
tregtinë me banorët e këtyre trojeve dhe nisin të kërkojnë metale në viset e Adriatikut: korintasit do
të shfrytëzojnë minierat e Damastionit që ndodhen në veri të Kosovës. Ilirët e asaj ane, taulantët, i
lejuan grekët të nguleshin, pasi këta ishin të pakët në numër e kësisoj nuk do të kishin nevojë për
shumë troje, pra nuk qe se do të bëheshin shumë të bezdisshëm. Veç kësaj, do t’ua shihnin edhe
dobinë. Asokohe, ilirët nuk merreshin me detari (më vonë po); deti është i pabesë dhe zanati i
detarit i zorshëm. Përpos kësaj, për t’u marrë me detari lypsen njohuri që grekët i kanë, kurse ilirët
ende jo. Siç kanë nxjerrë në dritë gërmimet arkeologjike, grekët sollën në Iliri verën dhe enët që
përdoren nëpër gosti, dhe blinin skllevër e lëndë druri. Kaq e rëndësishme ishte kjo tregti, saqë çdo
vit në Dyrrah zgjidhej një magjistrat, i cili ishte i ngarkuar me kontratat (symbolaia) dhe shkëmbimet
tregtare. Për shekuj me radhë, në këtë tregti nuk përdorej paraja (monedha).
Monedhat e para shfaqen në Azinë e Vogël rreth vitit 620 p.e.s.: ndryshe nga ari apo argjendi
i përdorur deri atëherë, monedhat e prera kishin peshë standarde dhe mbanin vulën e mjeshtrit të
metalit. Për të paguar taksat tek Krezusi apo persët, ato nuk konsiderohen më me peshë, por me copë,
pra numërohen (njësoj si kartëmonedhat tona). Monedhat u prenë nga qytetet greke, si psh. Mileti.
Por në Greqi mbërritën pas v.550/540 p.e.s: të parat janë stateret e Eginës, që grekët i quanin
“breshka”. Korinti do të shtypë monedhat e veta të para rreth v.530-525 p.e.s, të cilat quheshin
“mëza”, për shkak të figurës që përfaqësonte Pegasin, kalin fluturues, i cili sipas traditës ishte krijuar
në Korint nga Perëndesha Athina (Fig. 1). Këto u përdorën në tregtinë me Siçilinë. Gjatë lundrimeve të
tyre, detarët e Dyrrahut dhe të Apollonisë mund të kenë përdorur monedha të tipit Pegas, por kjo nuk
ishte monedha e qytetit të tyre. Është shumë domethënës fakti që në Shqipëri nuk janë gjetur monedha
të këtij tipi (me Pegasin) e me shumë gjasa as nuk do të gjenden ndonjëherë në të ardhmen.

Fig.1 Monedhë korintike e tipit Pegas (vitet 530/525 p.e.s. - rreth 480 p.e.s.)

Në shek.VI-V p.e.s, as ilirët, as qytetet greke në viset e Shqipërisë nuk e përdornin ende monedhën.
Për grekët, që të përdorej monedha lypsej që qyteti të votonte një ligj: monedha greke ishte
njëkohësisht edhe një objekt me vlerë (chrèma), edhe objekt ligjor (nomos). Nëse ligji i qytetit nuk
i detyronte njerëzit që të paguanin me monedhën e qytetit, nuk ka monedhë. Kjo ishte situata në
Dyrrah dhe në Apolloni deri në fillimet e shek. IV, ndërkohë që Korinti kishte 150 vjet që e përdorte
monedhën. Arsyeja duket e thjeshtë: nëse qytetet e Ilirisë nuk vendosnin që të shtypnin monedhën
e tyre, do të thoshte që nuk e ndjenin nevojën e saj në shkëmbimet me ilirët. Thesari më i lashtë
i monedhave i gjetur në Shqipëri daton nga fundi i shek. V; bëhet fjalë për thesarin e Hollmit, të
zbuluar në vitin 1991 shumë larg brigjeve, në zonën malore në lindje të vendit, tek ilirët që kishin
marrëdhënie me maqedonasit. Për këtë thesar që prezanton shumë monedha të tipit me “breshkë”
të Eginës (Fig.2), ka një botim të jashtëzakonshëm të zj. Gjongecaj. Për mendimin tim, ky thesar
do të jetë ndonjë trofe lufte i fituar në betejat midis ndonjë mbreti ilir me grekët e maqedonët gjatë
luftës së Peloponezit, pasi në Shqipëri nuk janë gjetur më monedha të tjera të tipit “breshkë”.
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Fig. 2 Statere të Eginës gjetur në Thesarin e Hollmit

Pra, deri në fillimet e shek. IV p.e.s., Dyrrahu dhe Apollonia nuk kanë nisur ende të përdorin
monedhat. Ky konkluzion nuk mund të kundërshtohet për dy fakte: së pari, një monedhë e tipit Pegas
e vitit 480 p.e.s. ka si simbol një topurre (çomangë) pas kokës së Athinasë, e cila është simboli i
Dyrrahut, që sipas gojëdhënave është themeluar prej Herakliut. Kjo monedhë është prerë në Korint;
jemi në kohën e pushtimit pers, kur Durrësi i vjen në ndihmë Korintit për të ndërtuar flotën që do të
ndeshet me persët, dhe i derdh atij argjend-metal të cilin Korinti e kthen në monedhë duke gdhendur
mbi monedha origjinën e Durrësit. Sasia nuk qe e madhe dhe si monedhë me topurre njihet vetëm
një prerje. Ka disa statere të tjera më të vonshme, të viteve 435 p.e.s, të cilat pas Pegasit kanë
të shtypur shkronjën E, që është nistorja e Epidamnit, emri i vjetër i Dyrrahut. Në këtë periudhë,
qyteti është përfshirë në luftë civile dhe është ndarë në dy kampe. Nga njëra anë, aristokratët që
mbështeten nga Korinti, kanë mundur të presin monedhat e tyre për të paguar ushtrinë; por këto nuk
janë në fakt monedhat e Dyrrahut, por monedha të Korintit që përdoren nga popullata e Dyrrahut
në një luftë civile. Edhe në këtë rast, sasitë janë të pakta dhe njihen vetëm dy prerje.
Monedha e parë e prerë në Iliri është një stater i Dyrrahut, që daton rreth v.375 p.e.s. (Fig.3). Ajo
është e tipit të “lopës me viçin”, një figurë e vjetër greke e përdorur rëndom në qytetërimin minoik,
po ashtu e huazuar edhe nga qyteti i Korkyrës kur kjo donte të shkëpuste çdo lidhje me sistemin
monetar të Korintit me të cilin i kishte marrëdhëniet tejet të acaruara. Stateret e Korkyrës kanë peshë
më të madhe se monedhat e Korintit, 10,65 g ndaj 8,6 g për stateret me Pegasin. Në anën e
prapme kanë një motiv floreal. Ndryshe nga stateret korintase, ato të Korkyrës qarkullonin në Iliri
dhe shumë syresh janë gjetur nëpër thesare. Pra, Dyrrahu zgjedh një tip monedhe tejet të njohur në
vend dhe gdhend në shpinë të saj, emrin e vet dhe topurren e Herakliut, që simbolizon Dyrrahun.

Fig. 3 a-b-c Statere të tipit “lopa me viç” të Dyrrahut (rreth viteve 375-280 p.e.s.) dhe të Apolonisë

Me shumë gjasa, shumica e përdoruesve nuk bënin ndonjë dallim midis statereve të Korkyrës dhe
atyre të Dyrrahut. Por kjo nuk mund të thuhet për këmbyesit dhe bankierët. Për mëse një shekull
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Dyrrahu e preu rregullisht këtë monedhë. Në një studim mbi prerjen e monedhave të qytetit, nisur
nga ekzaminimi i teknikës, A. Meta dallon tre grupe të njëpasnjëshme. Qyteti përmirëson në
mënyrë të herëpashershme organizimin e prodhimit monetar. Në grupin e tretë, ai përfshin një
simbol (zhapik, zog ose një shkronjë) që shërben për të njohur nëpunësin monetar (përgjegjësin e
emisionit). Duke qenë se nëpër punishte mund të prodhoheshin monedha kallpe, ky sistem kontrolli
ndihmonte në luftën kundër falsifikimit. Për numizmatët e sotëm, ky sistem jep informacione shumë
të vlefshme mbi numrin e emisioneve, e për rrjedhojë mbi kronologjinë e tyre.
Përse Dyrrahu vendosi të presë monedhën e vet rreth v.375 p.e.s? Diodori i Siçilisë jep një
informacion shumë interesant. Sipas këtij historiani, ilirët vendosën të sulmojnë molosët, një popullatë
e vendosur në veri të Epirit, dhe në këtë luftë ata u mbështetën nga Dionisi, sundimtari i Sirakuzës,
i cili i furnizoi me 2000 luftëtarë dhe 500 komplete pajimesh mbrojtëse. Këto pajime përdoreshin
nga “hoplitë”, luftëtarët e këmbësorisë së rëndë. Nuk ka dyshim se luftëtarët e dërguar nga Siçilia
ishin hoplitë, mercenarë, që përfitonin një pagesë ditore në monedha. Dionisi nuk ua bëri këtë
dhuratë ilirëve sa për t’u bërë qejfin. Ai kishte nevojë për ushtarë në Siçili dhe do t’i duhej më pas
të merrte prej Ilirisë. Pra, me fjalë të tjera, gjatë këtyre viteve këmbësoria ilire pëson transformime
duke përvetësuar armatimet dhe taktikat e këmbësorisë greke. Dhe nuk është çudi që po gjatë kësaj
periudhe, Dyrrahu e më pas edhe Apollonia të nisin të presin monedha, por në prerje të pakta, të
cilat do t’u shërbejnë në marrëdhëniet e tyre me ilirët, sidomos në fushën ushtarake. Për këtë, vite
më vonë Dyrrahu do të na sjellë një provë të pakundërshtueshme.
Kur një qytet krijon një sistem monetar me tipet, peshën dhe
sistemin e vet të kontrollit, pra atë që ne quajmë seri, ai e
ruan atë për një kohë relativisht të gjatë, dhe lypsen shkaqe të
forta për ta ndryshuar serinë. Zakonisht, kur një qytet heq dorë
nga një seri monetare, monedhat e mëparshme e humbasin
të drejtën e qarkullimit dhe qyteti nuk pret më të atilla. Siç
e kam thënë më parë, Dyrrahu për mëse një shekull, deri
në v.280-270 p.e.s, kishte prerë statere të tipit “lopë me
viç”. Megjithatë, ka ndodhur një fenomen i çuditshëm që
duket sikur e hedh poshtë atë që thashë. Rreth v.340 p.e.s
Fig.4 Monedhë e tipit Pegas e Dyrrahut
shfaqen monedha të reja të tipit Pegas, me peshën e statereve
(340-310 p.e.s.)
korintase, që kishin Pegasin në faqe dhe kokën e Athinasë
në shpinë (Fig.4). Rreth kokës së Athinasë shohim shkrimin DYRRAXIΩN dhe topurren e Herakliut,
që na jep sigurinë se këto monedha i përkasin Dyrrahut. Nuk jemi në gjendje të themi se sa kohë
zgjati prerja e monedhave të tilla, por do të shohim që ato nuk shkojnë përtej 308 p.e.s.
Me fjalë të tjera, është e sigurt që stateret e tipit “lopa me viç” kanë nisur më herët se stateret
korintase të 340-308 p.e.s dhe që kanë vazhduar edhe më pas, meqenëse shohim që ato
kanë vazhduar të shtypen deri në v.280 p.e.s. Përdorimi i njëkohshëm, si nga Dyrrahu dhe nga
Apollonia, i dy serive monetare krejt të dallueshme nga njëra-tjetra është një fenomen krejtësisht i
veçantë. Njoh edhe një shembull tjetër të ngjashëm: në fund të shek. IV në Maqedoni qarkullonin
njëkohësisht tetradrahme 17g me kokën e Herakliut dhe Zeusin me skeptër, dhe tetradrahme 14.5g
me kokën e Zeusit në faqe dhe kalorësin maqedonas në shpinë. Thuhet se të dy seritë kanë pasur
të njëjtën vlerë, por më duket e pamundur. Në fakt, në të dy rastet, harta e qarkullimit ndryshon
nga ajo e thesareve, gjë që të bën të mendosh se këto dy seri maqedonase janë përdorur për
qëllime të ndryshme. E njëjta gjë mund të thuhet për Dyrrahun. Numizmati anglez C. Kraay ka
provuar se stateret me pegasin janë shtypur nga Korinti dhe kolonitë korintase për t’i ardhur në
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ndihmë gjeneralit korintas Timoleon gjatë fushatës për rimarrjen e Siçilisë greke të pushtuar nga
Kartagjena, dhe për popullimin e qyteteve të Siçilisë. Siç ju thashë, nuk janë gjetur statere të tipit
korintas në Shqipëri, dhe as statere të tipit “lopa me viç” në Siçili. Të dy këto seri nuk kanë të
njëjtën vlerë dhe nuk qarkullojnë asnjëherë së bashku. Nuk ka asnjë provë që të tregojë se Dyrrahu
e kishte ndërprerë prerjen e statereve të tipit “lopa me viç”, gjatë kohës që shtypte stateret e tipit
“pegas”. Unë jam i mendimit se të dyja seritë e statereve kanë qenë prerë paralelisht përgjatë disa
vjetëve. Qyteti kishte nevojë për dy monedha të ndryshme, sepse njëra shërbente për këmbimet e
përtejdetit, drejt Siçilisë, kurse tjetra në marrëdhëniet në trojet ilire.

Fig.5 Monuni, Mbreti ilir

Stateret e fundit të tipit “lopa me viç” janë një shembull shumë interesant i një forme bashkëpunimi
monetar tejet origjinal ndërmjet një qyteti dhe një mbreti ilir (Fig.5). Monedha e parë ka në faqe
të saj, tipin e zakonshëm “lopa me viç“ dhe në shpinë, një motiv floreal me tre shkronjat e para të
qytetit të Dyrrahut - DYR - dhe topurren e Herakliut. Në faqe, mbi lopën është shtypur një monogram
me shkronjat MOYNIS, që siç edhe në dhjetë emisionet e mëparshme, tregojnë nëpunësin monetar.
Deri këtu nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Por, duke filluar nga monedha e kartërt e emisionit, i
cili numëron gjithsej 11 të tilla, shpina është zëvendësuar me një nofull derri të egër. Po në këtë
monedhë, topurrja e Herakliut zhduket nga shpina dhe shkronjat DYR nga të dy krahët shoqërohen
me emrin dhe titullin MONOYNIOY BAΣIΛEΩΣ: [monedhë e mbretit Monun]. Një monedhë bronzi
e Apollonisë tregon që nofulla e derrit të egër është një tip monedhe e Monunit, dhe nëse do ta
këqyrin me kujdes do të vëmë re se monogrami MOYNIS mund të lexohet MONOYNIOS. Pra,
Monuni paraqitet fillimisht si autoriteti/nëpunësi monetar, i cili gdhend monogramin e emrit të vet
mbi monedhë, sikur të ishte një qytetar i Dyrrahut, por këtë gjë mund ta identifikonin vetëm ata
që kishin informacion. Më pas, duke përdorur simbolin e nofullës së derrit të egër në monedhat e
bronzit të Apollonisë, ai do të na shfaqet qartësisht si nëpunës monetar, sepse emri dhe titulli i tij të
shtypur në shpinë të monedhës janë krejtësisht të dukshëm. Pra, ai rreket të dalë si i barabartë me
Dyrrahun: kemi kështu një mbret që pret monedhat ashtu siç bën qyteti i Dyrrahut. Në fund fare,
emri i qytetit zhduket krejtësisht duke humbur fare prapa simbolit të vet, topurres. Por numizmatët
e kohëve të sotme duhet të kenë parasysh se shumica e përdoruesve nuk e lexonin legjendën mbi
monedhë, por mjaftoheshin vetëm me figurën e lopës me viç, që ishte imazhi i qytetit, gjë që kishte
më shumë rëndësi për ta, pasi ata kishin besim tek monedha e qytetit. Gjithsesi, Monuni ishte i
vetmi mbret ilir që ka pasur një pozicion të tillë.
Monuni është një emër ilir shumë i njohur, por jo aq nga dëshmitë letrare. Thesaret e monedhave
tregojnë që ai ka mbretëruar në fillim të shek.III, para v.280. Mundet të ketë qenë mbret i taulantëve,
popullësi ilire që jetonte në rrethinat e Durrësit, por kjo mbetet veçse një hipotezë, sepse mbretëria e
tij shkonte përtej territoreve të taulantëve. Një gjë është e sigurt. Në kohën e Monunit, titulli Basileus
(Mbret) u përdor edhe nga gjeneralët që luftonin mes tyre për të ndarë Perandorinë e Aleksandrit,
si dhe nga një radhë princash të popujve të ndryshëm që e konsideronin veten si të barabartë me
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ta. Monuni dhe këshilltarët e tij e njihnin mirë historinë e kohës së tyre. Duke gdhendur këtë titull mbi
monedha, Monuni shpallte: “Basileus, jam një me Ptolemeun, Antigonin dhe kryeluftëtarët e kohës
sime!”. Vëmë re se mbreti ilir e gdhend titullin e tij në gjuhën greke “Basileus”. Për fat të keq, ne
nuk e dimë se si ishte titulli i tij në gjuhën ilire. Por, s’ka dyshim se për të ruajtur qytetërimin e tyre,
ilirët kishin refuzuar shkrimin, e kësisoj mbi monedhën, e cila ishte një traditë e grekërve, përdornin
gjuhën e tyre. Është e vështirë po ashtu të saktësohet se ç’pushtet ushtronte Monuni mbi Dyrrahun.
Ka historianë që janë të mendimit se ai e kishte pushtuar qytetin. Unë nuk jam aq i sigurt për këtë.
Monuni kishte nevojë për monedha për të paguar trupat e tij, të cilat kërkonin monedha të forta, të
këmbyeshme gjithkund, e për të shtypur monedha të tilla, veç Dyrrahu kishte mjeshtrit më të mirë.
Por natyrshëm lind pyetja “Kush e derdhi argjendin?”. Po të kish qenë Dyrrahu, gjë që ka fort gjasa
të jetë e vërtetë, do të thotë se Monuni kishte autoritet të fortë mbi të.
Emisionet e Monunit janë stateret e fundit të tipit “lopë me viç” dhe seria e tyre ndalet si në Dyrrah
edhe në Apolloni, gjë që tregon se mbretërimi i Monunit çoi në një krizë të rëndë në të dyja qytetet.
Si fillim, me shpejtësi në Dyrrah, e më pas në Apolloni, stateret u zëvendësuan me monedha me
peshë më të lehtë, që në periudhat e mëvonshme u quajtën drahme, por që kanë 1/3 e vlerës
së staterit dhe jo ¼. Këtu kemi të bëjmë me dy seri të ndryshme, sepse edhe sistemi i kontrollit
është i ndryshëm. Është interesant fakti që qytetet ruajtën imazhin e vjetër të lopës me viç në faqe
dhe motivin floreal në shpinë. Ndërkohë, gjithkund në botën greke, tipet e vjetra të monedhave
u zëvendësuan me kokën e perëndisë kryesore të qytetiut. Dyrrahu dhe Apollonia vendosën njëri
kokën e Zeusit dhe tjetri të Apollonit në monedhat e tyre prej bronzi. Por, përse nuk e bënë këtë
gjë edhe me drahmet?

Fig.6 Drahme të tipit “lopa me viç” të Apollonisë

Nga përgjigjja e kësaj pyetjeje do të kuptojmë më mirë se ç’ishin në të vërtetë drahmet e lopës
me viç. Mesa duket ilirët nuk bënin ndonjë dallim të madh mes Dyrrahut dhe Apollonisë: ata i
konsideronin të dyja qytetet si “greke”. Ndonëse monedhat kishin të shtypur emrin e shkurtuar të
qytetit (DYR ose APO), përdoruesit e identifikonin atë me tipin, dhe ky ishte krejtësisht i njëjtë për
të dyja. Leximi i shkrimit mbi monedhë shpesh mund të paraqiste vështirësi dhe shumica e ilirëve
nuk dinin të lexonin. Pamë që stateret përdoreshin në këmbimet me ilirët. Për këta të fundit e
rëndësishme ishte që të përdornin monedhën e grekëve si të tyren (jo çdo lloj monedhe), dhe për ta
të dyja qytetet ishin njësoj. Është mëse e qartë që drahmet me lopën me viç ishin monedhë për ilirët.
Pavarësisht përsëritjes së të njëtit tip, është e sigurt që kemi të bëjmë me seri të reja. Asnjëherë nuk
janë gjetur statere dhe drahme së bashku në një thesar. Edhe sistemi i kontrollit nuk ishte i njëjtë, që
do të thotë se stateret nuk janë më monedha ligjore. Apollonia do të aplikojë sistemin e kontrollit
që zbatonte Dyrrahu, i cili ishte mjaft kompleks. Në faqe shtypet emri i nëpunësit monetar, i shkruar
në rasën emërore, psh. Meniskos. Në shpinë është shtypur një tjetër emër në rasën gjinore. Është
debatuar shumë rreth rolit që ka secili nga këta dy emra. Shumë nëpunësa monetarë përgjegjës për
shpinën mund të bashkëpunojnë me të njëjtin person përgjegjës për faqen. Në raste të tilla, mund të
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konstatohen edhe ndryshime teknike të lehta në prodhimet e tyre. Nga ana tjetër, numri i nëpunësve
përgjegjës për shpinën që punojnë me të njëjtin përgjegjës për faqen, rritet në përpjestim me sasinë e
monedhave të prera. Sa më e madhe sasia, aq më shumë mjeshtra parashikoheshin për të ezauruar
gjithë sasinë e argjendit-monedhë, në mënyrë që të minimizoheshin rreziqet e vjedhjes. Pra, nëpunësi
monetar për faqen ishte personi përgjegjës për administrimin e argjendit.
Kemi folur për një monedhë aleance. Sistemi do të funksiononte për mrekulli për mëse dy shekuj, por
ne nuk kemi informacion nëse këto dy qytete kishin lidhur ndonjë marrëveshje. Prerjen e statereve e
nisi Dyrrahu, e vijoi më pas me drahmet, duke numëruar kështu sasinë më të madhe të shtypur, rreth
tre herë më shumë sesa Apollonia. Në jetën e përditshme, secili qytet e menaxhonte prodhimin e
vet monetar në mënyrë krejtësisht të pavarur. Nuk kishte këmbime serish mes punishteve dhe asnjë
nëpunës monetar për shtypjen e monedhave të një qyteti nuk punonte për qytetin tjetër. Detyrimi i
vetëm i secilit qytet ishte që të ruante me besnikëri tipet dhe cilësinë e monedhave. Kështu në raste
falsifikimesh ishte e lehtë të kuptoje se nga cili qytet vinte personi përgjegjës. Megjithatë, gjatë
gërmimeve në Apolloni kemi ndeshur një thesar me drahme kallpe me përbërje bakri e jo argjendi.
Ishte e qartë se monedhat ishin falsifikuar në Apolloni, ndonëse prodhuesi, për të humbur gjurmët,
kishte gdhendur origjinën DYR dhe jo APO.
Nga ana tjetër, secili qytet pret një seri monedhash bronzi krejtësisht të ndryshme, me tipe të
veçanta, në Dyrrah kryesisht me kokën e Zeusit dhe stolin trekëmbësh, kurse në Apolloni me kokën
e Apollonit dhe një obelisk. Por monedhat e bronzit që nisën të përdoreshin në fillim të shek.III
kishin prerje të vogël, mjaft të përshtatshme për blerjet e përditshme. Monedhat më të përhapura
vlejnë sa 1/12 e drahmes, ose gati sa gjysma e sasisë ditore të ushqimit për një skllav (në Athinë).
Dyrrahu dhe Apollonia janë krejtësisht të pavarura për këto lloje monedhash.
Në përfundim, do të doja të nënvizoja rëndësinë që kanë monedhat për historinë e Shqipërisë së
lashtë. Janë objekte shumë të bukura dhe koleksioni i pasur i këtyre monedhave pranë Institutit të
Arkeologjisë, është koleksioni më i rëndësishëm në botë. Për më tepër që na japin një informacion
jashtëzakonisht të rëndësishëm. Ilirët nuk e pranuan shkrimin, sepse ai nuk bënte pjesë në traditën
e tyre. Ata ishin të prirur ta ruanin këtë traditë, kultet e tyre dhe sidomos të ishin të parët në luftë.
Shkrimi u dukej si një risi e sjellë nga trafikantët grekë. Pra tek ata, nuk kishte historianë. Historianët
grekë kanë folur pak për Ilirinë, veç në rastin kur një qytet i madh grek si Korinti apo Mbretëria e
Maqedonisë janë përfshirë në historinë e saj. Dhe monedha është dokumenti më i rëndësishëm
historik i kësaj periudhe.
Monedha ishte një objekt i prodhuar në mënyrë industriale (i pari në historinë njerëzore): çdo
kallëp ka një gdhendje pakëz më të ndryshme dhe me një kallëp të faqes mund të priteshin sipas
llogarive 15-20 mijë monedha. Numizmatët nuk arsyetojnë sipas numrit të monedhave të ruajtura,
por sipas numrit të kallëpeve të gjetura. Mund të themi me siguri se për qytetet e Dyrrahut dhe të
Apollonisë njohim të gjitha emisionet, si dhe respektivisht 50% dhe 70% të kallëpeve të përdorur.
Pra, dimë periudhat se kur qyteti ka shtypur monedhë e kur nuk ka shtypur. Dimë se ku është
prodhuar monedha e në cilën datë. Shpesh kemi infomacion se ku është gjendur monedha, deri ku
ka udhëtuar ajo, me tregtarët apo me luftëtarët. Duke qenë se është objekt i qytetit, ajo na mëson
shumë gjëra lidhur me marrëdhëniet politike të tij në një periudhë të caktuar: psh. mbështetja që
Korinti i ka dhënë Siçilisë. Por mbi të gjitha, monedha është një dokument i paçmuar që hedh dritë
mbi marrëdhëniet ndërmjet ilirëve dhe grekëve. Asnjë historian nuk ka mundur të na thotë diçka për
marrëdhëniet midis mbretit Monun dhe Dyrrahut. Falë këtyre monedhave kemi mundur të zbulojmë
aleancën e tyre dhe një pjesë të rëndësishme të historisë së tyre.
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Nga ekonomia e shkëmbimit mall me mall,
te lindja dhe përdorimi i monedhës
Dr. Eleni Papaefthymiou*

P

rezantimi i monedhës në Azinë e Vogël Jugperëndimore, në gjysmën e dytë të shekullit të
7-të para Krishtit, ishte një zhvillim gradual, i cili u mbështet mbi ekonominë e shkëmbimit
mall me mall.

Në këtë material, përshkruajmë etapat e evoluimit të ekonomisë në lashtësi dhe zhvillimet që i bënë
njerëzit të krijonin objektin, që sot ne e quajmë monedhë ose njësi monetare, si dhe përdorimin e
saj nga grekët1.

Periudha e parametalit – ekonomia e shkëmbimit mall me mall
Shqetësimi parësor i njerëzve ishte gjetja e një vendi të sigurt për të jetuar dhe për të prodhuar,
çka t’u mundësonte mbijetesën. Shoqëritë e para, të cilat përbëheshin nga gjuetarë dhe rritës të
produkteve bujqësore në gjendje të egër, dhe më vonë nga kultivues, bazoheshin në mjaftueshmërinë
e ushqimit dhe konsumin e tij. Me evoluimin dhe përmirësimin e kushteve njerëzore, njeriu kuptoi se
ndarja e punës çon në prodhimtari më të madhe, duke i dhënë kështu mundësinë të përfitojë një
tepricë produktesh. Këto produkte, ai mund t’i shkëmbente me të mira të tjera që ai nuk i zotëronte,
por që i nevojiteshin. Kjo është zanafilla e tregtisë. Grupe të ndryshme shoqërore shkëmbenin
produkte bujqësore dhe të gjësë së gjallë. Për çdo transaksion, tregtarët llogaritnin dhe binin
dakord për vlerën e produkteve që do të shkëmbeheshin. Sigurisht, çmimi i produkteve luhatej në
varësi të ofertës dhe kërkesës. Kjo procedurë quhet ekonomia e shkëmbimit mall me mall.
Por, ekonomia e shkëmbimit mall me mall haste në shumë sfida: shumë prej produkteve nuk mund
të ruhen për një kohë të gjatë; prodhimi i mallrave nuk është i qëndrueshëm për shkak të kushteve
klimaterike dhe të motit, dhe nuk përkon gjithmonë me kërkesën për produktin që do të këmbehet
në çdo moment të dhënë. Kjo do të thotë se tregtarët duhet të zotërojnë produkte “të dobishme”,
* Dr. Eleni Papaefthymiou, Profesor i Greqisë së Lashtë dhe Historisë Romake në Open University, Qipro.
1

Ekonomia e antikitetit është kryesisht një ekonomi për mbijetesë, me prodhime rurale dhe artizanale. Është një ekonomi
tregu relativisht e vogël, veçanërisht e zhvilluar gjatë periudhës helenike.
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të dëshirueshme për shkëmbim; vlera e produkteve duhet të jetë e barasvlershme me produktin e
këmbyeshëm, dhe më e rëndësishmja, të dyja palët duhet të bien dakord për një vlerë/çmim të
përbashkët të produkteve të këmbyeshme dhe të përcaktojnë një vlerë të tillë për çdo transaksion.
Në një fazë të caktuar, gjatë periudhave parahistorike, komunitete të ndryshme kanë përdorur një
gamë të gjerë objektesh ose mallrash, të ndryshme nga monedhat. Përdorime të tilla kanë ekzistuar
deri në periudhën moderne. Shembuj janë guaskat dhëmbëzore (Cypraeidae) në Kinë, Afrikë,
Arabi, Indonezi dhe Australi, peshku i tharë në Islandën mesjetare, kripa në Skandinavi dhe Etiopi
etj. Në Greqinë Homeriane, lopët ishin një nga produktet e njohura si masë standarde e vlerës
dhe përdoreshin për të llogaritur pasurinë. Homeri (tek Iliada, IX 154) e quan njeriun e pasur
(i pasur në dema), ndërsa Hesiodi (Punët dhe ditët, 451) i quan njerëzit e varfër e pa
tokë
(pa dema).

Periudha paramonetare – metalet e peshuara
Në vitet e fundit të mijëvjeçarit të tretë para Krishtit, banorët e Mesopotamisë, të ndjekur nga
popuj të tjerë të Mesdheut Lindor, filluan të përdornin lingotat - copëza metali, me peshë dhe
formë të çrregullt, - si mjet pagese për produktet bujqësore dhe blegtorale, në vend të gjësë së
gjallë, lëkurës së kafshëve, guaskave, grurit, e të tjera. Thesare me lingota dhe enë prej metali
janë zbuluar në vende të ndryshme, si në Tell-el-Amarna (Egjipt), një depozitë që daton nga
shekulli i 14-të para Krishtit. Këto copëza metali mbartnin vlerë në vetvete, që do të thotë se secili
produkt në ekonominë e shkëmbimit mall me mall kishte një vlerë të pranuar të trashëgueshme,
e cila përkonte me një peshë specifike të metalit. Si rrjedhim, këto copëza metali pranoheshin si
njësi monetare dhe mund të përdoreshin për të vlerësuar pasurinë. Për shembull, Homeri tregon
se armatimet prej bronzi të Diomedit vlenin 9 dema, ndërsa armatimet prej ari të Glaukut 100 të
tillë (Iliada, VI 230-236).
Në këtë mënyrë, vlerësimi tregtar i objekteve dhe mallrave bazohej në peshën e metalit, sigurisht
nëpërmjet vlerës aktuale, e cila ndryshonte në çdo kohë, sipas ligjit të ofertës dhe kërkesës, një
pohim ky i shprehur edhe nga autorë të vjetër, të tillë si: Ksenofoni (430-354 para Krishtit) në librat,
Burimet (4) dhe Shkenca Ekonomike (I,10).
Ekzistojnë shkrime, të cilat regjistrojnë transaksione, madje edhe ligje me gjoba të shprehura në
metalin e peshuar, për shembull, Kodi i Mbretit Akkad Hammurabi (1792-1750 para Krishtit), është
një nga kodet juridike më të vjetra të shkruara, me 282 nene. Shumë prej dënimeve të vendosura
ishin gjoba në metal të peshuar, sikla ose mina2, njësi peshe të përdorura në Mesopotami, nga
egjiptianët, kaldeasit, fenikasit dhe hebrenjtë. Këto njësi të peshës më vonë u bënë vlera nominale
të monedhës, për shembull sigloi pers dhe shekeli fenikas.
Metalet, si mjeti më i përshtatshëm për shkëmbim, mbizotëronin në kryerjen e transaksioneve pasi
ato janë të një cilësie të qëndrueshme, nuk prishen lehtë, janë të riciklueshme, mund të ndahen
në njësi më të vogla pa ndryshuar strukturën e tyre, transportohen lehtë dhe mund të ruhen e të
grumbullohen në mënyrë të përhershme pa kosto mirëmbajtjeje. Për më tepër, metalet nuk varen
nga prodhimi i mallrave, i cili luhatet për shkak të kushteve të motit, dhe as nga përkimi në kohë
me nevojën për produkte për këmbim (domethënë mallrat e vlefshme për shitje duhet të jenë
njëkohësisht të dobishme dhe të dëshirueshme për të gjitha palët ndërvepruese).
2

Codex of Hammurabi, §198 dhe 199: “Në qoftë se [dikush] nxjerr syrin e një njeriu të lirë, ai duhet të paguajë një mina
prej argjendi. Në qoftë se [dikush] nxjerr syrin e një skllavi, ai duhet të paguajë gjysmën e vlerës së saj”.
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Periudha paramonetare – Monedhat në trajtën e enëve dhe veglave
Në mijëvjeçarin e dytë dhe më shpesh në mijëvjeçarin e parë [para Krishtit], metalit të peshuar
filloi t’i jepej formë në trajta të veçanta. Grekët ishin të parët që i dhanë metalit forma të ndryshme
jo për qëllime utilitare, ku secila pjesë kishte një peshë standarde. Gjatë periudhës mikenase, nga
shekulli i 16-të në shekullin e 12-të para Krishtit, bronzi u modelua në lingota me peshë standarde
rreth 27 kg, të quajtur talenta. Talentat kishin formën e lëkurës së një lope, çka tregonte se në
atë kohë pasuria e një njeriu vlerësohej nga numri i krerëve të gjësë së gjallë që zotëronte. Fjala
kapital, kephalaio (
), vjen nga fjala greke kephali (
), që do të thotë ‘kokë’, në këtë
rast koka e një kau. Tregues të transaksioneve që janë zhvilluar përtej kufijve të Mikenës, në formën
e talentave dhe prerjeve më të vogla, gjysmë dhe çerek talente, vërtetohen nëpërmjet gjetjeve
arkeologjike në pjesë të ndryshme të Mesdheut: në Qipro, në brigjet jugore të Azisë së Vogël3,
në Kretë, në Kimé, etj.
Nga shekulli i 12-të deri në mesin e shekullit të 7-të para Krishtit (momenti i konceptimit të monedhës),
në Greqi përdoreshin shufrat prej hekuri, armatimet, vazot prej metali, të tilla si: kazanët (lebet),
këmbalecët me tri këmbë. Këto objekte përfaqësonin dhuratat për perënditë që adhuroheshin në
faltoret anekënd Greqisë, të tilla si Olimpi, Delfi dhe Dodona. Instrumente prej bronzi përdoreshin
edhe në Lindjen e Largët, si për shembull shpatat prej bronzi në Kinë nga shekulli i 7-të para Krishtit.
Në të vërtetë, në këtë shoqëri dhe ekonomi bujqësore, lopatat përfaqësonin pasuri, si instrumente
për të mbjellë tokën. Numri i lopatave që përdorte dikush për të mbjellë pronën, tregonte madhësinë
e saj dhe rrjedhimisht pasurinë e tij, ashtu si demat në Greqinë Homeriane. Kështu që nuk është e
habitshme që këto shoqëri u dhanë parave të tyre formën e këtij instrumenti të dobishëm.
Obeloit (
, helli) prej bronzi përdoreshin gjerësisht në Peloponez4. Këto instrumente i dhanë
emrin e tyre prerjes së monedhës së mëvonshme, obol. Plutarku në periudhën e Lisandrit na e
shpjegon këtë etimologji, që nënkupton se dikush mund të mbajë në dorë (
– dratto =
mbërthej fort) gjashtë obeloi (
–
), dhe prej këtej ka ardhur emri dhrahmi, prerja
kryesore e monedhës greke.

Konceptimi i monedhave dhe përhapja e tyre në botën antike
Monedhat u krijuan në gjysmën e dytë të shekullit të 7-të para Krishtit në Azinë e Vogël Perëndimore.
Burime të lashtësisë nuk tregojnë se nga kush dhe se kur saktësisht filloi prerja e monedhave.
Monedha është një pllakëz prej metali, e stampuar me një ose disa vula dhe e emetuar nga një
autoritet qeverisës, i cili garanton, kontrollon dhe vërteton peshën e qëndrueshme të paracaktuar
dhe pastërtinë e metalit; si rrjedhojë, ajo ka vlerë të trashëgueshme. Çdo prerje monedhash ka
lloje unike ikonografike, që identifikojnë autoritetin emetues. Fjala greke nomisma përmban fjalën
nomos (ligj), që tregon se monedhat njihen si produkt i një rregulli social me një vlerë standarde,
të pranuar në mënyrë universale. Ato kanë gjithashtu një vlerë të caktuar këmbimi, në mënyrë që
të mund të përdoren si monedhë.
3

Për shembull, anija e mbytur në Halikarnas (Bodrumi i sotëm në Turqi) përmbante 354 talenta (rreth 10 tonë) dhe objekte të
tjera: stoli egjiptiane, fildish, qelibar, vezë struci, enë prej fildishi dhe fajance, qeramika qipriote, armë evropiane, etj. Për
shkak të përmbajtjes së ngarkesës, arkeologët mendojnë se tregtari duhet të kishte qenë qipriot.

4

Një numër i madh u zbulua në Argos. P. Courbin, «Dans la Grèce archaïque. Valeur comparée du fer et de l'argent lors
de l'introduction du monnayage», Annales, avril-juin 1959, p. 209-233.
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Paraja është një mjet që lehtëson administrimin e ekonomisë së një familjeje dhe më gjerë, të
një shteti. Ajo është një njësi konvencionale matjeje, përgjithësisht e pranuar nga shumica, që
përcakton vlerën e produkteve të këmbyeshme dhe i jep një vlerë të caktuar tokës dhe mallrave.
Kështu, pasuria nisi të vlerësohej në terma të këtij mjeti të gatshëm të përdorshëm. Për shembull,
shkrimet në Delfi vlerësojnë thesaret e “monies” të vendit të shenjtë (
– chremata)5, në
statere, dhrahmi dhe obol, vlerat nominale të monedhave. Si rrjedhim, paraja është ekuivalent i
përgjithshëm, kriter legjitim i vlerësimit dhe pagesës, e cila jo vetëm që lehtëson tregtinë, por edhe
ndikon në formësimin e shoqërisë. Në fakt, paraja funksionon si faktor i lidhjes shoqërore, duke
zhvilluar një marrëdhënie të ngushtë me autoritetet, sepse shoqëritë artikuloheshin dhe renditeshin
sipas grumbullimit të pasurisë.
Ky instrument transaksioni u përvetësua shumë shpejt nga qytete, fise, mbretëri dhe lidhje të
popujve grekë. Regjimet politike u strukturuan në bazë të parasë. Ky fakt pasqyrohet nga varësia
e së drejtës për të mbajtur një post në statusin ekonomik të një anëtari të komunitetit. Madje,
edhe në Athinë në shekullin e 5-të para Krishtit, me demokracinë e saj “të pastër”, disa sundues
të zgjedhur (arkonë), të tillë si strategoi (gjeneralët), duhej të zotëronin tokë dhe t’i përkisnin klasës
së pentakosiomedimnoi. Medimnos ishte njësi e matjes së vëllimit të mallrave të thata (kryesisht të
grurit) dhe, sipas rajonit dhe periudhës, ishte rreth 52-59 kilogramë.
Përdorimi i monedhës u përhap gjerësisht ndër popujt grekë shumë shpejt pas konceptimit të saj.
Kjo periudhë përkon me një strukturë të re politike/shoqërore, e cila haset vetëm në botën helenike
gjatë periudhës arkaike. Ajo identifikohet me proceset e formimit të polis-it grek të shekullit të 8-të
para Krishtit, i cili në fillesat e tij administrohej nga mbretër, oligarkë, aristokratë ose tiranë, si dhe
me zgjerimin e botës helenike. Në atë periudhë, u vërejt një rritje e shpejtë e popullsisë në Greqi,
me ekonomi të përqendruar, si gjithmonë – në zotërimin e tokës, gjë që çoi në ndarjen e punës, në
rritjen e produktivitetit dhe zhvillimin e tregtisë, e cila u lehtësua nga themelimi i emporia – stacione
tregtare, dhe më pas të kolonive në të gjithë Mesdheun dhe Detin e Zi. Në atë periudhë, vërejmë
një rritje të zejeve dhe si rrjedhim të tregtisë, ndër të cilat përmendim prodhimin e poçerisë së
Korinthit, shumë prej vazove të të cilit janë zbuluar në Etruri, dhe të poçerisë së Atikës zbuluar në
të gjithë rajonin e Mesdheut dhe Detit të Zi.
Por, duhet të theksojmë se tregtia nuk ishte e vetmja arsye që çoi në përdorimin e monedhës, pasi që
para shfaqjes së saj, operacionet tregtare kryheshin me shkëmbim mall me mall ose duke përdorur
metalet e peshuara. Megjithatë, tashmë në antikitet, ashtu si dhe tek Aristoteli (Politika I, 1258a),
ekonomistët i konsideruan operacionet tregtare si arsyen themelore për konceptimin e monedhës.
Ky konceptim përkon në thelb me krizën e shoqërisë aristokrate në pjesën e fundit të shekullit të
7-të dhe fillimin e shekullit të 6-të para Krishtit, krijimin e tiranive [një ‘moment’ në historinë e botës
helenike siç thekson dhe Tukididi (I 13.1)] dhe fillimet e qytete-shteteve demokratike me ndryshimet
e tyre rrënjësore në strukturën e shoqërisë. Kryetari i një “shtëpie” të eposit homerik u zëvendësua
në shekullin e 8-të nga fisnikët, aristokratët dhe mbretërit.
Kështu, nuk është aspak rastësore që monedhat e para u hodhën në qarkullim nga oligarkët
ose tiranët, siç ndodhi në Athinë nga Pisistrati (Peisistratids, 561/545-510 para Krishtit). Me të
vërtetë, në Athinë, reformat legjislative dhe ekonomike, fillimisht të Solonit (periudha para se Athina
të emetonte monedha me emrin e saj) dhe më pas të Kleisthenes (periudha në të cilën monedhat
athinase ishin në qarkullim), krijuan kushte të favorshme për të hedhur themelet e sistemit “të pastër”
demokratik të qeverisjes, bazuar në vlerën e pronës së qytetarëve athinas.
5

O. Picard, «Les

d’Apollon et les débuts de la monnaie à Delphes», Topoi, vol. 12-13/1, 2005, p. 55-68.
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Në këtë mënyrë, në shumë qytete, prerja e monedhave ndihmoi në daljen e botës helenike nga
kriza që po mundonte shoqëritë e asaj kohe. Ndarja e qytetarëve në fraksione rivale madje kishte
kërcënuar zhdukjen e qyteteve. Përdorimi i monedhave kontribuoi në normalizimin e marrëdhënieve
shoqërore të banorëve, në rivendosjen e rregullit, falë përpjekjeve të ligjvënësve, të tillë si Periandri
në Korinth, Soloni në Athinë dhe Karonda në Siçili – dhe në një balancim të dallimeve shoqërore
që vinin nga pabarazia ndërmjet qytetarëve në zotërimin dhe shpërndarjen e parasë.
Qytet-shtetet e reja drejtoheshin nga ligjet që siguronin funksionimin e tyre, sipas të cilave qytetarët
mbanin një vend specifik dhe kishin të drejta e detyrime. Qytetari, tashmë, zotërues ose pronar
i tokës së tij dhe i prodhimeve të saj, të cilat ai vetë i shiste në tregje (agoras), ishte i detyruar të
paguante detyrime monetare ndaj qytetit për të siguruar funksionimin e mirë të tij, ndërsa ai vetë
duhej gjithashtu të blinte armët e tij të shtrenjta, me qëllim mbrojtjen e qytetit, dhe rrjedhimisht, të
pronës së tij, në cilësinë e qytetarit-ushtar (hoplit).
Aristoteli e vë theksin te përparësitë politike dhe ushtarake të përdorimit të monedhave, përveç
metodës së re të administrimit të transaksioneve tregtare (Politika, VI). Monedha ndihmonte
funksionimin e njëtrajtshëm të autoritetit emetues dhe sigurimin e shërbimeve lidhur me jetën civile:
mbledhjen e taksave dhe të rentës, vjeljen e gjobave, blerjen e mallrave jetësore nga qyteti
(zakonisht të grurit), huatë, pagat e funksionarëve publikë, pagesat e mercenarëve, që kryenin
punë publike6 e kështu me radhë.
Megjithatë, pa dyshim, përhapja e përdorimit të monedhave në botën antike helenike veproi
si forcë shtytëse e ekonomisë, duke i dhënë një stimul të ri sektorëve të saj bazë (bujqësisë,
blegtorisë dhe manifakturës) dhe jo vetëm tregtisë. Besimi në monedhë u mundësoi njerëzve të
prodhonin më shumë nga sa u nevojitej dhe të kishin mundësi të përfitonin nga teprica e tyre, duke
i shitur në vende të caktuara për tregtim. Për më shumë, ata kishin mundësi të bënin parashikime
afatgjata dhe të grumbullonin pasuri dhe prona, të cilat mund t’i investonin dhe/ose t’ua linin
trashëgimi pasardhësve të tyre. Kështu, u shfaq një klasë e re shoqërore, përkrah aristokratëve,
të cilët tradicionalisht zotëronin toka dhe prona, nga të cilat morën fuqinë e tyre politike. Klasa e
re e individëve me influencë zotëronin kryesisht prona të luajtshme, dhe përbëhej nga prodhues,
artizanë, tregtarë, si dhe, tashmë, nga fundi i shekullit të 5-të para Krishtit, nga bankierë. Nëpërmjet
leitourgies (shërbimeve publike) dhe mënyrave të tjera, kjo klasë e re urbane, në mënyrë esenciale
një “borgjezi”, ishte e aftë të pretendonte dhe të mbante poste politike, të cilat deri në fund të
shekullit të 6-të para Krishtit ishin ruajtur vetëm për aristokratët. Në këtë mënyrë, prerja e monedhave
siguroi një rol të angazhimit shoqëror, duke theksuar ndarjen e shoqërisë në klasa ekonomike, të
cilat gjithashtu luajtën një rol përcaktues në funksionimin e qytet-shtetit.
Nuk ishte më autoriteti qendror ai që mblidhte, rishpërndante dhe shiste të mirat e prodhuara, siç
ndodhte në Mesopotami dhe Egjipt. Në këto shoqëri, një përqindje shumë e vogël e popullsisë
ishin pronarë tokash ose mbanin metale dhe produkte që mund t’i administronin vetë. Mallrat
grumbulloheshin nga prifti më i lartë, mbreti, satrapi ose faraoni, të cilët e konsideronin veten
pronarë të të gjithë prodhimit. Ata rishpërndanin mallrat, duke mbajtur një pjesë për taksa, të cilat
i përvetësonin për veten e tyre: më pas mund ta rihidhnin tepricën e prodhimit në treg për përfitim
të tyre. Në të tilla shoqëri, prerja e monedhave nuk kishte vend.

6

Një tërësi dokumentesh janë zbuluar në të gjithë botën helene, të cilat na ofrojnë arkiva të pagesave dhe huave, të tilla
si shkrimet që përmbajnë llogari vjetore analitike të kostove të ndërtimit të Erechtheion në Akropolin e Athinës. Cf. IG I3
476 të vitit 408/7 para Krishtit.
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Si përfundim, nuk është e habitshme, që në shumë shoqëri të botës së lashtë nuk kishte filluar
përdorimi i parasë, ose u fut shumë vonë, ose përdorej vetëm me raste, si në mbretërinë e Egjiptit.
Pavarësisht pasurisë ekstreme të vendit, ai kurrë nuk emetoi monedha, përveç emetimeve të
kufizuara të faraonit Nektanebo, i cili e bëri për të paguar mercenarët grekë gjatë revoltës së tij të
dështuar ndaj zgjedhës persiane në shekullin e 4-t para Krishtit. Në të kundërt, përdorimi i gjerë i
monedhave në botën greke është rezultat i drejtpërdrejtë dhe pasqyrim i ndryshimeve shoqërore/
politike që u zhvilluan nga shekulli i 8-të deri në shekullin e 7-të para Krishtit.
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Disa aspekte të shkëmbimit paramonetar
gjatë prehistorisë së Shqipërisë
Rovena Kurti, Rudenc Ruka, Ilirjan Gjipali*

S

hkëmbimi paramonetar gjatë prehistorisë së Shqipërisë përbën një temë komplekse, jo
vetëm për sa i takon horizontit të gjatë kronologjik prej disa mijëra vitesh deri në shfaqjen
e elementeve të para të shkëmbimit monetar në territor, por edhe për sa i takon gamës së
gjerë të objekteve ose materialeve të shkëmbyera apo formave të ndryshme të shkëmbimit, të cilat
kanë specifikën e tyre për çdo periudhë. Përmes këtij kontributi të shkurtër synohet të trajtohen disa
aspekte të shkëmbimeve nga prehistoria e Shqipërisë, duke vënë theks të veçantë në disa objekte
prej materiali të huaj për territorin apo të specifikuar shpesh në literaturë si ‘ekzotike’. Këto objekte,
të cilat kanë qenë temë studimi gjatë viteve të fundit, kanë ofruar të dhëna të reja dhe më të sigurta
rreth shkëmbimeve ose mbi rrjetet e ndryshme të shkëmbimit, ku qe përfshirë territori i Shqipërisë.
Në literaturën ndërkombëtare arkeologjike, shkëmbimi paramonetar përbën një temë të trajtuar
gjerësisht gjatë dekadave të fundit, duke e përpunuar përherë e më tepër kuadrin teorik dhe
metodologjik të studimit, me ndikim të fortë dhe nga teoritë ekonomike dhe sidomos nga studimet
e antropologjisë sociale dhe ekonomike1. Këto zhvillime, të cilat janë aplikuar më shumë për
periudhat prehistorike, i kanë fillesat e tyre kryesisht në vitet 1960-1970 dhe lidhen me ndryshime
thelbësore në mendimin arkeologjik gjatë kësaj kohe2. Në shkëmbimet tregtare apo ekonominë
e shkëmbimit mall me mall, theksi do të vihej përherë e më tepër në përcaktimin e mekanizmave
përmes të cilëve objektet lëviznin, si dhe në aspektet sociale të shkëmbimit apo të grupeve sociale
pjesëmarrëse në shkëmbim. Për një kuptim më të mirë të aspekteve të shkëmbimit, studimi i tyre,
ashtu si shkenca e arkeologjisë në përgjithësi, duke filluar nga kjo kohë marrin një karakter shumëdisiplinor. Të dhënat arkeologjike filluan të kombinohen përherë e më shumë me studimet e rasteve
etnografike, apo me të dhënat epigrafike nga qytetërimet e Lindjes së Afërme për prehistorinë e
vonë. Gjithashtu, analizat e ndryshme kimike, gjeokimike, petrografike etj., për identifikimin e
lëndëve të para të përdorura dhe të zonave të origjinës së tyre i dhanë dimensione të reja studimit
të shkëmbimit në prehistori. Veçanërisht, këto të fundit i kanë munguar studimeve mbi shkëmbimet
* Dr. Rovena Kurti, Prof. Dr. Ilirjan Gjipali, Rudenc Ruka, Instituti i Arkeologjisë, Qendra e Studimeve Albanologjike.
1

Liverani 2015; Tykot 1996, f. 39; Dillian – White 2008; Doğan – Michailidou 2008; Kristiansen 2016, f. 155-157;
Vankilde et al. 2015; Earle 1982; Hodder 1982; Earle – Ericson 1977.
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Liverani 2015, f. 21; Dillian – White 2008, f. 3.
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tregtare dhe kulturore gjatë prehistorisë së Shqipërisë, të cilat kanë mbetur më të distancuara nga
zhvillimet teorike dhe metodologjike të sipërpërmendura. Kjo është dhe arsyeja pse gjatë viteve të
fundit janë hedhur hapat e parë në identifikimin dhe studimin e lëndëve të para, si dhe të objekteve
prej materiali të huaj për territorin, duke i konsideruar ato si një bazë të rëndësishme informacioni
për një analizë më të thellë në të ardhmen mbi importet dhe shkëmbimin gjatë prehistorisë.
Që në periudhat më të hershme të gurit, grupet gjuetaro-mbledhës ishin në lëvizje të përhershme
për sigurimin e ushqimit dhe të materialeve për punimin e veglave të punës. Lëvizja në distanca
të konsiderueshme e materialeve është identifikuar në Pellgun e Mesdheut që në periudhën e
paleolitit të mesëm. Zakonisht, lënda e parë e strallit lëvizte në distanca 20-30 km dhe në raste
më të rralla deri në 100-200 km.3 Këto lëvizje intensifikohen gjatë paleolitit të sipërm, kur vihet re
përfshirja e materialeve të tjera si guaska dhe fildishi të përdorura kryesisht për prodhimin e stolive
apo obsidiani i përdorur për prodhimin e veglave4. Për t’i kuptuar më mirë këto lëvizje të materialit
të strallit në territorin e Shqipërisë që nga periudhat më të hershme të prehistorisë, rishtazi është
ndërmarrë një studim sistematik i lëndëve të para të mbledhura në depozitat aloktone të lumenjve, i
cili synon të krijojë një bazë të plotë të dhënash ku do të bazohen interpretimet e ardhshme5. Nga
vëzhgime paraprake, zona jugperëndimore e Shqipërisë duket të ketë qenë vendburimi kryesor
i këtij materiali, i cili duhet të jetë shpërndarë si në brendësi të vendit por dhe jashtë tij, gjatë
bregdetit Jonian dhe atij Adriatik, dhe ndoshta dhe në brendësi të Ballkanit6. Këto lëvizje të lëndës
së parë të strallit, dhe veçanërisht të një lloji të veçantë stralli në ngjyrë ‘mjalti’, janë identifikuar nga
vëzhgime makroskopike josistematike që në periudhën e epigravetianit të hershëm gjatë paleolitit
të sipërm ose rreth 18000 vjet më parë. Materiale të këtij stralli të zbuluara rishtazi në Shpellën
e Blazit në zonën e Matit7 duket të jenë sjellë nga rrjedha e poshtme e lumit Vjosë në Shqipërinë
Jugore, në një distancë prej të paktën rreth 150 km larg vendit të origjinës (Fig. 1). I njëjti model
lëvizjesh është identifikuar në Shpellën e Nezirit, shumë pranë Blazit, gjatë periudhës pasuese të
mesolitit. Këtu, përveç importit nga distanca të largëta të materialit të strallit sikurse në Blaz, është
identifikuar dhe prania e një guaske me origjinë detare8. Sidoqoftë, përtej identifikimit të lëvizjes
së materialeve gjatë këtyre periudhave, të cilat na sugjerojnë ekzistencën e rrjeteve sociale që
mundësonin mekanizma ndërveprimi në distanca të largëta, natyra e këtyre mekanizmave ngelet
e paqartë, aq më pak nëse bëhet fjalë për shkëmbime midis bashkësive të ndryshme gjeografike.
Gjatë periudhave të mëvonshme të gurit, sikurse është dhe periudha e neolitit, vihet re një
ridimensionim i shoqërisë, i karakterizuar nga qëndrueshmëria e vendbanimeve, çka krijoi premisat
për depozitimin e tepricave në prodhim, si dhe shkëmbimin e mundshëm të tyre midis komuniteteve
në varësi të nevojave. Qeramika përbën një kategori shkëmbimesh gjatë kësaj periudhe dhe një
nga më të trajtuarat në literaturë9. Ne do të ndalemi veçanërisht në disa të dhëna të reja për
shkëmbimet gjatë kësaj periudhe. Një e dhënë me rëndësi në këtë drejtim ofrohet nga zbulimi
rishtazi i një punishteje me përmasa të veçanta për prodhimin e veglave prej guri të lëmuar në
fshatin Kallamas, përgjatë brigjeve veriore të liqenit të Prespës së Madhe10. Sasia e gjetur e
veglave, e mbetjeve të punës, si dhe e produkteve skarco sugjeron se prodhimi i implementeve
synonte shpërndarjen në një hapësirë më të gjerë se sa ç’mund të ishin nevojat e këtij komuniteti.
3

Kuhn 2011, f. 100.

4

Heckel 2017; Vanhaeren et al. 2004; Doğan – Michailidou 2008, f. 23; Frahm – Hauck 2017.

5

Perho – Ruka në shtyp.

6

Ruka et al. 2014, f. 102.

7

Hauck et al. 2016, f. 4, 6-7.
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Hauck et al. në shtyp.
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Korkuti – Andrea 1974, f. 73; Prendi 1976, f. 31; Prendi 1979, f. 133.
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Fig. 1a.

Vegla në strall ngjyrë mjalti nga kontekst mesolitik në shpellën e Nezirit, Mat (sipas Hauck et al. në shtyp).

Fig. 1b.

Bërthamë mikrotehesh gjysmëprizmatike, në strall ngjyrë mjalti nga kontekst epigravetian në shpellën e Blazit,
Mat (sipas Hauck et al. 2016).

Interes të veçantë për sa i takon shkëmbimeve gjatë prehistorisë së Shqipërisë, dhe ndoshta që
nga periudha e neolitit, paraqesin kërkimet e fundit mbi një material të huaj për territorin, siç është
obsidiani. R. Ruka dhe M. Galaty kryen për herë të parë analizat me instrumentin e fluoreshencës
me rreze X (pXRF) për përcaktimin e origjinës së objekteve prej obsidiani nga Shqipëria11.
Obsidiani është një lloj qelqi vullkanik dhe ka qenë një nga lëndët më të vlerësuara në prehistori
për prodhimin e veglave, duke ofruar dëshmi të rëndësishme të kontakteve në distanca të largëta,
që prej paleolitit të sipërm ose që prej rreth 11 mijë vitesh para Kr12. Burimet e tij janë të kufizuara
në botë, ashtu si edhe në Mesdheun Qendror, në Egje dhe Anatoli, ndaj dhe analizat e materialit
ofrojnë të dhëna të sakta rreth përcaktimit të origjinës së tij13. Pavarësisht numrit tepër të kufizuar të
objekteve prej obsidiani nga prehistoria e Shqipërisë dhe nga kontekste shpeshherë problematike,
analizat sistematike të materialit treguan se importet më të hershme i takojnë fundit të periudhës së
neolitit dhe vazhdojnë po ashtu gjatë periudhës së Bronzit. Ky material që duket të ketë zënë një
vend shumë modest në shkëmbimet e këtyre periudhave, ndoshta më shumë si element prestigji,
ofron gjithsesi të dhëna me rëndësi. Mbizotërues në këto importe dhe me një shpërndarje pothuaj
të njëtrajtshme në jug të Shqipërisë, deri në Bishtin e Pallës në veri të Durrësit, është obsidiani me
origjinë nga ishulli i Melosit i vendosur në pjesën jugore të ishujve të Cikladeve në Greqi. Këto të
dhëna e integrojnë territorin tonë në rrjetin e shpërndarjes së këtij materiali specifik nga Egjeu drejt
Ballkanit, duke përfaqësuar, me ndonjë përjashtim sporadik, kufirin verior periferik të pranisë së
tij. Në një rast të vetëm, nga veriu i Gjirit të Vlorës është vërtetuar prania e obsidianit me origjinë
nga ishulli i Liparit, në veri të Siçilisë, dëshmi kjo e kontakteve detare midis dy brigjeve të Adriatikut
jugor14.
11

Ruka – Galaty në shtyp.

12

Do an – Michailidou 2008, f. 28-29; Tykot 1996, f. 65.

13

Tykot 1996, f. 42; Do an – Michailidou 2008, f. 28.

14

Për më tepër me referencat përkatëse shih Ruka – Galaty në shtyp.
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Me fillimin e epokës së metaleve, shkëmbimet dhe lëvizjet morën impulse të reja, sidomos duke
filluar nga fundi i mijëvjeçarit të 3-të, kur teknologjia e prodhimit të bronzeve nga përzierja e
bakrit me kallaj mori formë të plotë në Evropën Qendrore15. Nevoja për sigurimin e lëndës së
parë apo metaleve, të cilat janë të shpërndara gjeografikisht në mënyrë jo të barabartë, do të
lidhte shoqëritë e ndryshme duke çuar në stabilizimin e rrugëve të shkëmbimeve dhe kontakteve
në distanca të largëta, si detare dhe tokësore. Ne do të përqendrohemi në vijim në disa të dhëna
të reja mbi shkëmbimet në territorin e Shqipërisë gjatë gjysmës së dytë të mijëvjeçarit të dytë para
Kr., që korrespondon me periudhën e Bronzit të vonë, sipas kronologjisë sonë tradicionale. Në
një kuadër më të gjerë, kjo përbën një nga periudhat më të spikatura të prehistorisë së vonë, gjatë
së cilës shpërndarja e lëndëve të para dhe e objekteve të ndryshme në kontekste arkeologjike ka
vërtetuar ekzistencën e rrugëve komplekse të shkëmbimit përgjatë Mesdheut Lindor dhe Qendror,
si dhe midis tyre dhe Evropës Qendrore e Veriore16. Shkëmbimet intensive të kësaj kohe midis
fuqive me nivel zhvillimi dhe organizimi politik thuajse të barabartë të Lindjes së Afërme, Egjiptit,
Qipros dhe Greqisë mikenase në Egje, përveç të dhënave arkeologjike, janë vërtetuar dhe nga
burimet e ndryshme epigrafike nga këto rajone, të cilat kanë konfirmuar se sa komplekse ishin
rrjetet tregtare dhe mekanizmat e shkëmbimit. Në to hasim modele të ndryshme, nga shkëmbimi
reciprok i ‘dhuratave’ si mekanizëm kryesor në ekonominë e shkëmbimit mall me mall, përmes
aleancave formale dhe kontratave me një ndërmjetës apo korrier, përmes martesave dinastike,
por nuk mungon në to as ekzistenca e ndërmarrjeve private nga tregtarë/artizanë, ushtarë/
mercenarë etj.17. Zbulimi i disa anijeve të mbytura në brigjet e Azisë së Vogël, si ajo e Gelidonias
dhe Uluburunit, ofruan një pamje më të qartë mbi transportin e lëndëve të para dhe mallrave të
ndryshme gjatë shekujve 14-13 para Kr., midis Lindjes së Afërme dhe qytetërimit mikenas në Egje.
Studimet kanë treguar gjithashtu rolin dominues të qendrave mikenase në Egje, në kontrollin e
rrugëve tregtare që lidhnin Egjeun me komunitetet ‘barbare’ apo fisnore më në veri, në Ballkan,
Gadishullin Apenin, veriun e Adriatikut dhe Evropën Qendrore, duke vënë theksin në mekanizmat
e integrimit të këtyre komuniteteve në shkëmbimet tregtare me botën Egjeane18.
Të dhënat për përfshirjen e territorit të Shqipërisë në këto rrugë komplekse komunikimi kulturor dhe
shkëmbimi tregtar, na vijnë kryesisht nga kontekstet funerare të shekujve 16-11 para Kr., ku shpesh
është i vështirë dallimi midis ndikimeve kulturore veriore apo jugore, të reflektuara në kategori të
ndryshme të takëmit mortor19. Armët dhe qeramika janë dy kategoritë më të studiuara për sa i takon
shkëmbimeve dhe ato mikenase të gjetura në kontekstet funerare më të pasura të kësaj periudhe
bënin pjesë në shkëmbimet me botën Egjeane20. Gjithsesi, në mungesë të analizave kimike për të
dyja këto kategori objektesh, shpesh ngelet i paqartë dallimi i importeve nga imitacionet lokale,
një fakt ky që e vështirëson rolin e tyre në shkëmbime.
Ndaj do të ndalemi veçanërisht në disa prej stolive të luksit të kësaj periudhe prej materiali të
huaj, si kornalina dhe qelibari, të gjetura në formën e rruazave dhe disa stolive prej ari, të cilat
na ofrojnë të dhëna më të sigurta në lidhje mbi shkëmbimet (Fig. 2-4). Prania e këtyre objekteve
në varret më të spikatura, shpesh të shoqëruara me armët dhe qeramikën mikenase të importit të
sipërpërmendur, sugjeron se këto objekte të shkëmbimit mbartin vlera sociale ose shërbenin për
të afirmuar statusin e privilegjuar të elitave lokale. Rrjedhimisht ato hedhin dritë mbi natyrën e
15

Kristiansen 2016, f. 157-158; Kristiansen – Suchowska-Ducke 2015; Vandkilde et al. 2015.

16

Kristiansen 2016; Kristiansen – Suchowska-Ducke 2015, f. 362; Eder – Pruzsinszky 2015, f. 11-18; Suchowska-Ducke
2016; Van Wijngaarden 2012, f. 61-63.

17

Do an – Michailidou 2008, f. 30-45; Kristiansen 2016, f. 160-161, 164-165; Eder – Pruzsinszky 2015, f. 11.

18

Kristiansen 2016, f. 160-161, 163-180, me referencat përkatëse; shih gjithashtu Galaty et al 2014.

19

Bejko 2002; Kurti 2013, f. 79.

20

Bejko 2002; Bejko 1993; Prendi 2002; Touchais 2002; Bodinaku 1995; Harding 1972.
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shkëmbimeve, duke sugjeruar shkëmbimin në formën e ‘dhuratave’ apo dhe martesat midis elitave
si mekanizma të rëndësishëm shkëmbimi.

Fig. 2a.

Grafik i pranisë së rruazave
prej guri kor naline në
Shqipëri nga periudha e
Bronzit të Vonë deri në fund
të periudhës së Hekurit (R.
Kurti)

Fig. 2b.

Hartë e shpërndarjes së
rruazave prej guri kornaline
në Shqipëri gjatë Bronzit të
Vonë dhe fazës së parë të
Hekurit (sipas Kurti në shtyp)

Fig. 2c.

Gjerdan me rruaza kornaline
nga varri 5 i tumës së Shtikës,
Kolonjë (foto R. Kurti)

Fig. 2d.

Gjerdan me rruaza kornaline
nga tuma e Rehovës, Kolonjë
(foto Instituti i Arkeologjisë)

Fig. 2e.

Tipe të rruazave prej
kornaline gjatë Bronzit të
Vonë në Shqipëri (nga tuma
e Rehovës dhe e Shtikës;
vizatimi sipas Kurti në shtyp)

Rruazat prej kornaline dhe qelibari nga prehistoria e vonë e Shqipërisë, të gjetura në formën
e gjerdanëve të qafës dhe ekskluzivisht në kontekste mortore, kanë qenë objekt i një studimi
sistematik gjatë viteve të fundit nga R. Kurti21. Prania më e hershme e të dy materialeve në Shqipëri
daton në periudhën e Bronzit të Vonë ose gjatë shekujve 14-13 para Kr.
Kornalina është një gur gjysmë i çmuar, gur i shndritshëm vullkanik, në ngjyrë kafe në të kuqërremtë
dhe burimet e tij janë të kufizuara në Egjipt, në Mesopotami dhe Indi22. Prania e rruazave të
kornalinës në territorin shqiptar gjatë kësaj periudhe është dëshmi e rëndësishme e shkëmbimeve
tregtare me botën Egjeane, pasi pallatet mikenase kishin kontrollin e tregtisë së futjes së shumë
materialeve ekzotike nga Lindja e Afërme dhe të shpërndarjes së tyre më pas në periferinë veriore,
ku bënte pjesë dhe territori shqiptar. Qarkullimi më gjithëpërfshirës i materialeve ekzotike në botën
21

Kurti 2013; Kurti në shtyp.

22

Brunet 2009, f. 59; Matarese et al. 2015, f. 140; Eder 2015, f. 222, Fig. 1.
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mikenase, përfshi dhe kornalinën, i takon kohës më të rëndësishme të zhvillimit të këtij qytetërimi,
gjatë Heladikut të Vonë IIIA-B, sipas kronologjisë Egjeane ose gjatë shekujve 14-13 para Kr.23.
Nën këtë influencë, rruazat e kornalinës do të shpërndaheshin më në veri, në Greqinë kontinentale
deri në luginën e mesme të lumit Halkiamon, por dhe në Italinë e jugut dhe Siçili24. Siç paraqitet në
grafik (Fig. 2a), prania më e rëndësishme e rruazave prej kornaline nga prehistoria e Shqipërisë,
i takon pikërisht kësaj periudhe. Është për t’u theksuar gjithashtu se gjatë Bronzit të Vonë, ato
kanë një shpërndarje të kufizuar në territorin tonë, dhe rreth 600 të tilla vijnë vetëm nga Shqipëria
Juglindore (Fig. 2b). Por dhe këtu pjesa më e madhe i takon zonës së Kolonjës, ku 450 copë
janë gjetur në varre të ndryshme të varrezës tumulare të Rehovës (16 varre). Analizat statistikore
të rruazave prej kornaline nga Mikena dhe periferia e saj25 sugjerojnë se përqendrimi i tyre në
Rehovë dhe në Kolonjë përbën një të dhënë shumë domethënëse, duke mos përjashtuar mundësinë
e shkëmbimeve të drejtpërdrejta me qendrat mikenase. Një tjetër fakt për t’u përmendur është dhe
prania në vargje e rruazave më fine, si ato në formë pjepri ose me kanelyra vertikale, apo rruazat
në formë bajameje ose të faqëzuara me prerje gjashtëkëndore, të cilat zakonisht vendoseshin në
qendër të vargjeve me rruaza më të thjeshta sferike anash (Fig. 2c-e). Rruazat e tipit të dytë ose në
formë bajameje janë prodhuar prej një cilësie shumë të mirë të kornalinës dhe nisur nga teknika
e punimit propozohet se janë prodhuar në Lindje dhe kanë arritur në Egje në formën e rruazave
(Fig. 2c, e)26. Nisur nga sasia e tyre por dhe shpërndarja më e kufizuar e këtij tipi në periferinë
veriore të botës mikenase si dhe në Italinë e Jugut27, ato duket të kenë pasur një vlerë më të lartë
në shkëmbim, duke përbërë një tjetër të dhënë në favor të kontakteve të drejtpërdrejta me qendrat
mikenase. Gjithashtu, prania e minierave të bakrit në Rehovë të Kolonjës përbënte një arsye të fortë
për të tërhequr mikenasit në këtë skaj të Shqipërisë së sotme juglindore.
Rruazat e qelibarit përbëjnë një tjetër grup stolish me rëndësi për shkëmbimet gjatë prehistorisë së
Shqipërisë28. Qelibari është një material organik ose rrëshirë e fosilizuar, i formuar në shtresa të
hershme gjeologjike29. Megjithëse burime të tij ka në disa vende të globit, studimet kimike kanë
vërtetuar se pjesa dominuese e qelibarit të përdorur në Mesdhe dhe në vendet fqinje me Shqipërinë,
e ka origjinën nga brigjet e detit Baltik30. Ndonëse në Evropën Veriore dhe Qendrore, përdorimi i
qelibarit daton që nga periudhat e hershme të prehistorisë, qarkullimi i tij si element shkëmbimi në
Mesdhe daton në mijëvjeçarin e dytë. Që në fillim të qytetërimit mikenas, rreth shek. 17-16 para
Kr., ai përbënte një mjet të rëndësishëm shkëmbimi në rrugët tregtare që lidhnin Egjeun me Veriun
e Adriatikut, por dhe më gjerë me Evropën31. Përveç vlerave estetike si një stoli luksi dhe prestigji
prej materiali ‘ekzotik’ me origjinë të largët, vlerësimi i qelibarit si një material me veti magjike dhe
kuruese i përmendur edhe nga disa autorë antikë, mund të ketë kontribuar në vlerën ekonomike të
këtij materiali gjatë prehistorisë.
Në territorin e Shqipërisë, gjatë gjysmës së dytë të mijëvjeçarit të dytë para Kr., qelibari mbetet një
stoli e rrallë luksi dhe shënues prestigji. Vetëm 66 rruaza gjithsej janë gjetur në kontekstet funerare më
të pasura të kësaj periudhe, por ndryshe nga kornalina ato janë të shpërndara nga ekstremi verilindor
deri në jug të Shqipërisë, në një numër më të vogël rruazash për çdo varr (Fig. 3a-b). Si edhe në
23

Kurti në shtyp, me referencat përkatëse; shih gjithashtu Eder 2015, f. 224; Matarese et al 2015, f. 144.

24

Kurti në shtyp, shënimi nr. 25; Eder 2015, f. 224; Matarese et al 2015.

25

Eder 2015, f. 224-225; Matarese et al 2015, f. 141-143.

26

Matarese et al. 2015, f. 140.

27

Matarese et al. 2015, f. 131, Fig. 14.

28

Kurti 2013.

29

Palavestra-Krsti 2006, f. 10-17.

30

Palavestra-Krsti 2006, f. 32-34.

31

Palavestra 1997, f. 34; Palavestra-Krsti 2006, f. 38-44; Harding – Hughes-Brock 1974.
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vendet e tjera të Ballkanit, qelibari thuajse zhduket gjatë fazës së parë të hekurit dhe rishfaqet në sasi
të konsiderueshme vetëm në fundin e prehistorisë ose në shekujt 7-5 para Kr., kur përbën një element
të rëndësishëm shkëmbimi sidomos në veri të Shqipërisë (Fig. 3b)32. Ndonëse disa autorë të huaj e
kanë konsideruar territorin e Shqipërisë si pikë transiti në tregtinë e qelibarit nga veriu drejt Egjeut,
sasia e rruazave të qelibarit nga Shqipëria gjatë shekujve 14-12 para Kr. është shumë e vogël për
ta mbështetur këtë ide. Edhe pse është shumë e mundshme që një pjesë e qelibarit të gjysmës së dytë
të mijëvjeçarit të dytë para Kr., të ketë arritur në Shqipëri si rrjedhojë e shkëmbimeve me Ballkanin
Qendror ose Bregdetin Dalmat, nisur nga një analizë e detajuar e konteksteve ku janë gjetur rruazat
e qelibarit, është propozuar se nuk duhet përjashtuar një riqarkullim i këtij materiali nga qendrat
mikenase, apo një drejtim i kundërt i futjes së materialit në vendin tonë, pra nga jugu33. Nëse jo për
të gjithë territorin, të paktën për juglindjen e Shqipërisë të dhënat janë në favor. Përveç shoqërimit
të ngushtë në varre me kategori të tjera objektesh me origjinë mikenase nga juglindja e Shqipërisë
deri në zonën e Matit, një argument përbën dhe gjetja e rruazave të qelibarit në tumën e Rehovës
në Kolonjë, si elemente qendrore në vargjet me rruaza prej kornaline të analizuara më sipër, një
kombinim ky që haset jo vetëm në Greqinë mikenase, por dhe në zonat periferike të botës mikenase,
si dhe në Italinë e Jugut34.

32

Kurti 2013, f. 81-82, Fig. 3.

33

Kurti 2013, f. 78-81; Kurti në shtyp.

34

Kurti në shtyp, shënimi nr. 55.

Fig 3a.

Hartë e shpërndarjes së
rruazave prej qelibari në
Shqipëri gjatë Bronzit të
Vonë dhe fazës së parë
të Hekurit (sipas Kurti në
shtyp)

Fig. 3b.

Grafik i pranisë së rruazave
prej qelibari në Shqipëri
nga periudha e Bronzit
të Vonë deri në fund të
periudhës së Hekurit (R.
Kurti)

Fig. 3c.

Rruaza prej qelibari nga
varri 2 i tumës 2 të Barçit,
Korçë (foto R. Kurti)

Fig. 3d.

Tipe të rruazave prej
qelibari gjatë Bronzit të
Vonë në Shqipëri (sipas
Kurti 2013)
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Një tjetër grup stolish prestigji prej materiali të importuar dhe dëshmi e rëndësishme për shkëmbimet
në Bronzin e Vonë janë dhe ato prej materiali ari, të cilat ishin kryesisht pjesë e dekorit të kokës dhe
në literaturën shqiptare janë konsideruar në mënyrë të përgjithshme si importe mikenase (Fig. 4)35.
Përmendim këtu katër çiftet e aplikave prej flete të hollë ari, me shumë mundësi të aplikuara në një
vello ose në një diademë prej lëkure, të cilat datojnë në shekujt 14-13 para Kr. (Fig. 4c-d). Ashtu
si dhe rruazat prej kornaline, ato janë gjetur vetëm në Shqipërinë juglindore, në katër kontekste
funerare të zonës së Kolonjës (Fig. 4a)36. Importi i paftave të Kolonjës nga qendrat mikenase
ose nga periferia veriore nuk duket i pamundur po të kemi parasysh traditën e pasur të punimit të
stolive prej flete ari me dekor me shtypje ose repoussé, që prej periudhës më të hershme mikenase.
Paralelet më të afërta të aplikave në formë ‘fluture’ nga Shqipëria vijnë nga një varr tholos në
Kapakli, në Thesali37. Gjithsesi, mungesa e paraleleve identike nuk përjashton një tjetër mekanizëm
të njohur të shkëmbimit gjatë mijëvjeçarit të dytë para Kr., atë të zanatçinjve lëvizës, të cilët duke
sjellë me vete materialin dhe teknikën e punimit, i përshtatnin prodhimet sipas preferencave lokale.

Fig. 4a.

Har të e shpërndarjes
së stolive prej ari gjatë
Bronzit të Vonë në Shqipëri
(sipas Kurti në shtyp)

Fig. 4b/1. Tuma 1 e Pazhokut, varri 7
(foto Instituti i Arkeologjisë)
Fig. 4b/2. Tuma e Shtogjit, varri 9
(foto Instituti i Arkeologjisë)
Fig. 4b/3. Tuma 1 e Vajzës, nga
mbushja e tumës (foto
Instituti i Arkeologjisë)
Fig. 4b/4. Tuma 1 e Barçit, varri 47
(foto Instituti i Arkeologjisë)
Fig. 4b/5. Tuma 1 e Bruçit, varri 8
(foto Instituti i Arkeologjisë)
Fig. 4c-d.

Tuma e Rehovës, varri 81
(sipas Aliu 2012; foto
Instituti i Arkeologjisë)

35

Aliu 2012, f. 211-212; Aliu 1996, f. 73; Aliu 2007, f. 242, 266, Pl. LXIV; Bejko 2002, f. 14-15.

36

Shih shënimin e mësipërm dhe Kurti (në shtyp).

37

Kurti (në shtyp) me referencat përkatëse.
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Një tjetër kategori e stolive prej ari të kësaj periudhe janë dhe çiftet e spiraleve prej teli të hollë,
më shpesh prej teli dyfish, të quajtura në literaturën shqiptare si ‘tëmthore’ për shkak të pozicionit
ku janë gjetur, në të dyja anët e sipërme të kokës (Fig. 4b1-5). Me këtë kategori lidhet dhe shfaqja
më e hershme e këtij materiali në vendin tonë, siç është dhe rasti i spiraleve nga varri 7 i tumës
1 të Pazhokut në Shqipërinë Qendrore, të cilat shoqërohen me dy nga importet më të hershme
mikenase, një shpatë e tipit Sandars A dhe një filxhan i tipit Vaphio, të datuara në Heladikun e
Vonë IIA ose rreth shekullit të 16-të para Kr.38. Edhe pse kjo kategori ka një shpërndarje më të
gjerë, nga zona e Matit dhe në jug të Shqipërisë, gjatë Bronzit të Vonë, ajo mbetet një kategori
e rrallë e stolive të prestigjit39. Ashtu si për qelibarin, rrugët e importimit të kësaj kategorie me
përhapje po ashtu të gjerë nga Evropa Veriore në Egje mbeten të diskutueshme në këtë periudhë
komplekse rrugësh shkëmbimi. Spiralet prej teli dyfish kanë një origjinë dhe traditë më të hershme
në Evropën Veriore dhe Qendrore, nga ku mendohet që gjatë gjysmës së dytë të mijëvjeçarit e deri
në fund të tij do të përhapeshin deri në Italinë e Jugut dhe Egje40. Shoqërimi i tyre i shpeshtë në
varre me importe të tjera mikenase përbën gjithashtu një argument të rëndësishëm për t’i menduar
ato si importe nga e njëjta origjinë. Por në anën tjetër, nuk përjashtohet mundësia që elitat lokale t‘i
merrnin këto importe prestigji nga të dy drejtimet, si nga jugu dhe veriu. Përpos funksionit dekorativ,
si pjesë e stolive të kokës dhe si simbol prestigji, së fundmi në literaturë është argumentuar gjithashtu
mundësia e përdorimit të çifteve të spiraleve si njësi monetare e shprehur në metal ari dhe që
shërbente si një vlerë e caktuar reference në shkëmbimin paramonetar. Transporti i tyre i lehtë,
rezistenca e materialit, morfologjia e thjeshtë që lejonte njohje të lehtë, qarkullimi i gjatë kohor pa
ndryshime dhe në një hapësirë të gjerë, si dhe gjetja e një numri të konsiderueshëm të tyre në depo
nga Evropa Qendrore, janë konsideruar nga B. Hänsel si elemente në favor të përdorimit të tyre si
mjete shkëmbimi paramonetar41.
Të dhënat arkeologjike shpesh na ofrojnë vetëm disa aspekte të shkëmbimit dhe ndonjëherë vetëm
njërën anë të tij. Në përpjekje për të kuptuar se çfarë kanë ofruar në shkëmbim komunitetet e
territorit tonë, me të drejtë është sugjeruar në literaturë se burimet e bakrit nga zona e Kolonjës,
si dhe nga Mirdita dhe Puka duhet të kenë përbërë një burim ekonomie për këto komunitete dhe
një lëndë eksporti42. Por shfrytëzimi i këtyre minierave në prehistori nuk është vërtetuar ende dhe
studimet në këtë drejtim janë vetëm në fillimet e tyre. Ndërkohë, korpusi i pasur i objekteve metalike
gjatë prehistorisë së vonë nga këto zona, si dhe shumë variante apo tipe lokale, përbën një të
dhënë të rëndësishme në favor të shfrytëzimit të tyre në prehistori. Gjithashtu, zbulimi i kallëpeve
të prodhimit të veglave prej metali nga vendbanimet e Bronzit të Vonë të Maliqit dhe Sovjanit në
Shqipërinë Juglindore përbën një tjetër të dhënë të rëndësishme në favor43. Por, nëse ky eksport i
lëndës së parë duket premtues, në territorin e Shqipërisë nuk janë gjetur në asnjë rast lingota bakri,
të cilat gjatë mijëvjeçarit të dytë para Kr. kanë një shpërndarje të gjerë në Mesdhe si njësi mase
transporti dhe tregtie e lëndës së bakrit44.
E vetmja formë e dokumentuar arkeologjikisht në Shqipëri dhe e propozuar si një formë e mundshme
akumulimi të materialit të bronzit me qëllim tregtimin e tij për riciklim, janë depot e sëpatave prej
bronzi nga zona veriperëndimore45. Më e rëndësishme ndër to mbetet depoja e zbuluar në fshatin
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Bodinaku 1995, f. 259-261, Fig. 1: 1, Fig. 2: 1.
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Kurti në shtyp.
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Hänsel 2009, f. 25-29; Eder – Jung 2005, f. 488-489, Pl. CIX: a-b.
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Hänsel 2009, f. 23.
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Galaty 2007; Galaty et al. 2014, f. 166; Bejko 1994, f. 105.
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Bunguri 2013, f. 14; Lera 2003, f. 34-35.
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Sabatini 2016.
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Prendi 1984; Gori 2006.
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Torovicë të Lezhës, e cila përmbante rreth 124 sëpata dhe daton në kufijtë midis Bronzit të Vonë
dhe Hekurit të Hershëm. Fakti se shpesh këto sëpata janë të papërfunduara ose në shumicën e
rasteve nuk kanë qenë funksionale është përdorur si argument në interpretimin e tyre si një njësi
vlere ose si lingota për tregtimin e metalit. Fenomeni i depove, si i atyre prej një kategorie të vetme
objektesh, ose prej objekteve të ndryshme, haset në gjithë Evropën gjatë periudhës së Bronzit, por
dhe më pas. Gjithsesi, duhet theksuar këtu se në literaturën ndërkombëtare ekziston sot një debat
i polarizuar midis përdorimit të depove si forma të akumulimit me qëllim tregtimin e metalit apo të
përdorimit të tyre për qëllime rituale46.
Të dhëna më të sigurta na janë ofruar së fundmi për eksportimin nga Shqipëria që në periudhën e
Bronzit të Vonë të një tjetër lënde të parë, të bitumit të Selenicës. Analizat gjeokimike të bitumit me
të cilin ishin lyer enët nga dy vendgjetje arkeologjike të Bronzit të Vonë si Monopoli dhe Torre Santa
Sabina në zonën e Pulias, në Italinë Jugore, vërtetuan se pavarësisht ekzistencës së një burimi lokal
të materialit, ai ishte i importuar nga burimi i Selenicës në Shqipërinë Jugperëndimore47. Pavarësisht
se deri më sot arkeologjikisht e kemi pak të identifikueshëm përdorimin e bitumit në territorin e
Shqipërisë, gjatë prehistorisë dhe sidomos gjatë Bronzit të Vonë48, ai duket të përbënte një material
shkëmbimi tregtar midis dy brigjeve që në gjysmën e dytë të mijëvjeçarit të dytë para Kr., dhe ky
është rasti i parë i njohur mbi tregtinë më të hershme të këtij materiali në Adriatik. Ky rast tregon
dhe një herë rëndësinë e analizave kimike në interpretimin arkeologjik dhe veçanërisht lidhur me
shkëmbimet tregtare, ndaj shpresojmë që këto analiza të shtohen në të ardhmen për të na ofruar një
tablo edhe më të qartë mbi format e shkëmbimit mall me mall gjatë prehistorisë së Shqipërisë.

46

Për një sintezë shih Dietrich 2014.

47

Faraco et al 2016.

48

Për një analizë më sistematike shih Morris 2014, f. 477.
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Thesaret me monedha antike, të gjetura
në Shqipëri, një burim i rëndësishëm
informacioni mbi jetën politike dhe
ekonomike të ilirëve në shekujt V-I p.e.s.
Prof. Dr. Shpresa Gjongecaj*

Ç

do ditë, në gërmimet arkeologjike në qendrat urbane gjendet një numër i madh monedhash.
Një pjesë prej tyre kanë humbur rastësisht. Këto janë në përgjithësi monedhat prej bronzi,
që nuk kishin ndonjë vlerë të madhe. Të tjerat, ato prej argjendi apo ari, kanë qenë fshehur
nga pronarët e tyre për t’i siguruar. Janë pikërisht këto grupe monedhash që numizmatët i quajnë
‘thesare’. Këto thesare, të cilat nuk mundën të merreshin nga pronari i tyre para se ai të vdiste,
kanë mbërritur tek ne, 20 apo 25 shekuj pas fshehjes së tyre dhe nuk janë pak, plot 42 thesare që
i përkasin shekujve V-I p.e.s. (Fig.1)
Thesaret e gjetura në Shqipëri përbëhen kryesisht nga monedha argjendi ose bronzi, por ka edhe
thesare në të cilat janë të përziera monedha argjendi dhe bronzi. Statistikisht na rezulton se 22
thesare përbëhen nga monedha argjendi, 13 prej bronzi, 6 janë të përziera dhe vetëm një thesar,
për të cilin të dhënat i kemi të pakta, përbëhet nga një monedhë ari dhe 21 monedha argjendi.
Në fakt, thesari e izolon monedhën, e heq atë nga qarkullimi, pra në një farë mënyre i pakëson
monedhat që duhet të jenë në qarkullim, ndryshe nga monedha që gjendet në site arkeologjike, e
cila është një monedhë dinamike, që shërbente për transaksionet e përditshme, pra si mjet këmbimi
në jetën e zakonshme.
Thesaret e gjetura në vendin tonë ofrojnë monedha shumë të bukura, madje, me shumë vlerë, si
dhe na japin të dhëna shumë të rëndësishme për historinë e lashtë të ilirëve, duke plotësuar në
shumë raste edhe burimet e autorëve antikë. Në një farë mënyre, ato pasqyrojnë jetën e atij që e
ka mbledhur këtë pasuri, që ka udhëtuar me të dhe një vdekje e papritur nuk ka bërë të mundur që
ai ta përdorte sa ishte gjallë. Në të gjitha rastet, pasurinë e tyre të përfituar nga luftërat si shpërblim
apo nga tregtia që bënin brenda dhe jashtë vendit tonë, por pse jo edhe nga pasuria e tyre e
grumbulluar në vite, pronarët e fshihnin për arsye të situatave të pasigurta që krijonin luftërat në
territorin ku ata banonin.

* Prof. Dr. Shpresa Gjongecaj, Instituti i Arkeologjisë, Qendra e Studimeve Albanologjike.
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Fig. 1 – Harta e shpërndarjes së thesareve

Lista e shpërndarjes së monedhave në gjithë territorin ilir tregon se në shek III p.e.s., ekonomia
monetare sundonte pothuajse në të gjithë vendin dhe në mënyrë të veçantë në territorin midis
Karaburunit dhe Shkodrës, ku intensiteti i gjetjes së monedhave është më i madh dhe banorët e
këtij territori kanë pranuar dhe përdorur kryesisht monedhat e prera në Apolloni dhe Dyrrah, edhe
pse një pjesë e qyteteve ilire ka prerë monedhat e tyre, por në emisione të kufizuara dhe kryesisht
për një treg të brendshëm.
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Nga ana tjetër, lista e shpërndarjes së thesareve përvijon gjithashtu një hartë shumë interesante
të gjeografisë politike dhe monetare të Ilirisë së Jugut dhe Epirit gjatë shekujve V-I p.e.s. Zonat e
gjetjes së tyre janë afërsisht të njëjta me zonat e qarkullimit të monedhave, të dala nga gërmimet.
Nisur nga përmbajtja e thesareve na rezulton se:
1. Në përbërjen e thesareve të gjetura në territorin shqiptar ka statere të Eginës, të tipit me
breshkë, të prera për herë të parë në botën greke nga ky qytet në vitet 550-525 p.e.s.,
pra, pas Lidisë në Azinë e Vogël, të cilat luajtën një rol shumë të rëndësishëm në qarkullimin
monetar në antikitet. Këto janë monedhat më të hershme të gjetura në territorin shqiptar dhe
nuk janë pak, por plot 388 copë. Ky thesar përbën pikën më veriore të gjetjes së monedhave
të Eginës. Një monedhë e njëkohshme me ato të Eginës është edhe monedha e prerë në
Theran antike (Santorini i sotëm) dhe
që bën pjesë gjithashtu në thesarin e
Hollmit. (Fig. 2)
Nuk mbeten jashtë thesareve tona as
edhe tetradrahmet e famshme të Athinës,
të quajtura ndryshe “bufat e Athinës”, që
ndodhen në thesarin e Hijes së Korbit, ku
ato përfaqësohen me prerjet më të hershme
të këtij qyteti, në shekullin V p.e.sonë.
Maqedonia, e përfaqësuar me mbretërit e
saj, zë një vend të rëndësishëm, sidomos
në thesarin e Hijes së Korbit dhe në atë të
Durrësit.

Fig. 2 – Thesari i Hollmit

Tetradrahmet dhe drahmet e Filipit II, Filipit
III dhe të Aleksandrit të Madh, të prera pas
vdekjes së tij, dhe sidomos tetradrahmet të
pasuara nga drahmet e Antigon Gonatës,
janë të pranishme në thesarin e Hijes së
Korbit. Në këtë thesar ndodhen emisione
të prera në më shumë se 20 punishte
monetare të Azisë së Vogël, gjë që i jep atij
vlerën e një dokumenti historik për njohjen
e politikës monetare të Maqedonisë pas
vdekjes së Aleksandrit të Madh. (Fig. 3)
“Pegasët e Korinthit” dhe të kolonive
Fig. 3 – Thesari i Hijes së Korbit
të tij bëjnë pjesë në thesaret e Butrintit,
Kreshpanit, Foinikes, Antigonesë dhe
Dërmishit. Këto monedha, pavarësisht nga ndryshimet stilistike që pësuan në kohë, patën një
ndikim të madh në aktivitetin monetar në Iliri.
Në thesare janë të pranishme edhe monedha të tjera të botës greke mjaft të njohura, si monedhat
e Korkyrës, Histias, Halkisit, Sikionit, Thasosit etj.
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Është fjala, pra, për prani të monedhave më përfaqësuese të botës greke, të cilat luanin një rol
shumë të rëndësishëm ndërkombëtar, i lidhur ky jo vetëm me famën e qytetit që e kishte prerë, por
edhe me vlerën që këto monedha kishin.
Gjetja e monedhave më të rëndësishme të botës greko-maqedonase në thesaret tona nuk është e
lidhur detyrimisht edhe me kohën e prerjes dhe të qarkullimit të tyre në territorin ilir. Për vetë vlerën
dhe rolin që kanë luajtur në sistemin monetar ndërkombëtar, ato kanë qarkulluar dhe janë përdorur
në një periudhë më të gjatë kohore sesa koha e prerjes së tyre.
Duhet të theksojmë se në thesaret e gjetura në Shqipëri në shekujt V-I p.e.s., vendin kryesor e zënë
monedhat e prera në vend dhe pikërisht drahmet prej argjendi të dy qyteteve të mëdha, si Dyrrahu
dhe Apollonia, të cilat luanin rolin kryesor në qarkullimin monetar dhe në marrëdhëniet midis tyre
dhe qyteteve ilire, si dhe më gjerë me Korkyrën, Korinthin dhe botën greke në përgjithësi.
2. Pjesën më të madhe të thesareve të gjetura në territorin tonë e përbëjnë thesaret e luftës. Këto
thesare karakterizohen nga prania e një numri monedhash me vlerë, që kanë shërbyer për të
paguar ushtarët ose mercenarët. Në më të shumtën e rasteve, kjo pasuri mund të ketë qenë
përfituar si shpërblim apo pagë e marrë kundrejt pjesëmarrjes së tyre në luftërat që zhvillonte
Roma në Iliri, Epir apo edhe pjesë e mallit të rrëmbyer gjatë fushatave. Mund të kenë qenë
ndoshta të ardhurat e një vendasi, që aktivitetin e tij ushtarak e ka kryer jashtë territorit ilir
apo epirot dhe paratë e zbuluara të jenë të ardhura nga një karrierë ushtarake që ndonjë
personazh e ka kryer në territoret ilir, ku zhvilloheshin beteja të mëdha.
Në Iliri dhe Epir, thesaret e luftës gjenden shpesh, sidomos në zonat e përfshira nga ngjarje të
mëdha politiko-ushtarake. I tillë është rasti i fushatës ndëshkuese të vitit 168 p.e.s., të ndërmarrë
nga konsulli romak Pal Emili në Epir, i cili shkatërroi 70 qytete të Epirit dhe ktheu në skllevër
150.000 vetë. Pikërisht në këtë kohë janë fshehur thesaret e Antigonesë, Dërmishit apo Senicës.
Me ngjarjet e luftës së tretë iliro-romake, ku mbreti Gent ishte protagonist, janë të lidhura thesaret e
gjetura në Jubicë, Koplik, Lezhë dhe Renc, të cilat janë të përbëra tërësisht nga drahme të Dyrrahut
dhe Apollonisë me përjashtim të thesarit të Rencit, që ka monedha të mbretërve Gent dhe Balaj
në sasi të vogla.
Një nga momentet më të rëndësishme të historisë ilire është periudha e luftërave civile për pushtet
midis Çezarit dhe Pompeut që filloi në Itali, kaloi më pas në Ilirinë e Jugut dhe një pjesë e ngjarjeve
luftarake u zhvilluan në krahinat midis Apollonisë dhe Dyrrahut. Thesaret e gjetura në këtë zonë
përbëjnë grupin e tretë, në përbërjen e të cilave kishte drahme të Dyrrahut dhe Apollonisë së
bashku me denarë të Republikës Romake.
Prania e gjatë e ushtrisë së Pompeut dhe Çezarit në territorin e Dyrrahut, Apollonisë dhe më gjerë
krijoi një gjendje të vështirë ekonomike, por edhe një pasiguri për të gjithë territorin që u prek nga
kjo luftë. Sipas Çezarit, i cili pati mbështetjen e plotë të apolloniatëve, mësojmë se në përfundim
të luftës, ai duhet të shkonte në Apolloni për të lënë të plagosurit, për të paguar ushtarët, për të
vendosur garnizone etj. Ky tregim i Çezarit na lejon të mendojmë se një sasi e konsiderueshme
monedhash romake duhet të ketë mbetur në Apolloni si pagesë e bërë ushtarëve. Jemi të prirur të
mendojmë se thesari i Apollonisë, i përbërë nga 1875 denarë romakë, duhet t’i përkasë kësaj
pagese, për më tepër që pjesa më e madhe e monedhave i përkasin viteve 48-45 p.e.s., d.m.th
kohës së sundimit të Çezarit. (Fig.4) Pra, në kohën e Çezarit, kemi një vërshim të madh të denarit

Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona - Konferenca I e Muzeut të Bankës së Shqipërisë

47

romak, i cili është shkaktuar nga nevoja që i dilte për të përballuar shpenzimet e luftës dhe për
të mbajtur në këmbë ushtrinë. Edhe punishtja e Apollonisë në këtë kohë u kthye në shërbim të tij.
Drahmet e Dyrrahut dhe të Apollonisë janë gjetur edhe në thesaret e zbuluara në Rumani e Bullgari
në vitet 120-80/70 p.e.s., sepse ilirët sipas burimeve të autorëve antikë, ishin të angazhuar në
luftërat që vunë përballë romakët dhe thrakët, dhe këto drahme prej argjendi përdoreshin nga
romakët krahas denarit romak për të përballuar shpenzimet e luftës përfshirë edhe pagesat e
mercenarëve, jo vetëm në territorin ilir por edhe jashtë tij.
3. Thesaret hedhin dritë edhe mbi reformat monetare që kryen dy qytetet e mëdha si Apollonia
dhe Dyrrahu pas mesit të shek I p.e.s.
Pesë thesaret e gjetura në Apolloni dhe thesari i Cakranit janë dëshmi e një reforme monetare
që Apollonia ndërmori nga fundi i shek. I p.e.s., si pasojë e ndryshimeve të mëdha politike dhe
ekonomike të kryera në Ilirinë e Jugut në këtë kohë. Kriza ekonomike dhe politike që kishin kaluar
dy qytetet e rëndësishme të Ilirisë, Dyrrahu dhe Apollonia, gjatë luftërave civile midis Çezarit dhe
Pompeut, vërshimi gjithnjë e më shumë i denarit romak, por edhe i monedhave prej bronzi të
Romës në tregjet e Ilirisë, solli nevojën e realizimit të një reforme në sistemin monetar për t’i bërë
ballë një krize të mundshme. Apollonia qëndronte në kushte më të favorshme se Dyrrahu, sepse
ajo pati marrëdhënie shumë të mira me autoritetet romake. Qëllimi i kësaj reforme ishte t’i afrohej
sistemit monetar romak (denarit, asit, dypondius etj.). Kjo reformë preku pra monedhat e argjendit
dhe të bronzit, të cilat përfaqësonin tipet kryesore të monedhave të Apollonisë, që qarkullonin me
shumicë në tregjet kryesore ilire dhe që kishin një ndikim të madh në qarkullimin monetar vendas.

Fig. 4 – Thesari i Apollonisë, 1975
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Në kuadrin e kësaj reforme u tërhoqën nga tregu monedhat që ishin në qarkullim qysh nga fillimi i
shek. III p.e.s., duke i zhvlerësuar ato dhe duke i zëvendësuar me emisione të reja, që mbanin të
njëjtat simbole në faqe e shpinë si të mëparshmet, por që ndryshonin prej tyre nga pesha, diametri,
si dhe nga shtimi i emrit të magjistratit mbi monedhë, duke iu përshtatur kështu sistemit monetar
romak. Thesari i Dimalit na ka ndihmuar dhe na ka dhënë çelësin për të kuptuar se si u realizua
kjo reformë.
Tërheqja nga qarkullimi dhe fshehja e 5 thesareve prej bronzi, gjetur në Apolloni me rreth 1354
copë monedha, si dhe thesari i Cakranit me 2352 copë ishte një masë radikale për pronarët
e këtyre thesareve. Ata i fshehën ato në tokë, duke shpresuar se ndoshta në një të ardhme këto
monedha do të rivlerësoheshin. Natyrisht, për ne, këto thesare përbëjnë një vlerë të madhe sepse
na japin të dhëna mbi politikën monetare të përdoruar në një nga qytetet më të rëndësishme në
Iliri, siç është Apollonia, në shekujt III-I p.e.s. Studimi i vulave të monedhave të prera në Apolloni
por edhe në Dyrrah, mbështetur në thesarin e Lleshanit, i përbërë nga rreth 2600 monedha të këtij
qyteti, na ka bërë të mundur të njohim intensitetin e prerjeve dhe rolin e tyre në qarkullimin monetar
vendas.
4. Jashtë aspektit kryesor të rolit të monedhës për lehtësimin e shkëmbimeve brenda qytetit ku
ishte prerë apo dhe jashtë tij, thesaret hedhin dritë edhe për figura të rëndësishme politike
dhe rolin e tyre. (Fig. 5)

Fig. 5 – Thesari i Kreshpanit

Prania në thesaret e Kreshpanit e statereve të mbretit ilir Monun, me 45 copë, kur para gjetjes
së këtij thesari njiheshin nga ky mbret vetëm 3 copë, krahas statereve të Dyrrahut dhe Korkyrës,
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na kanë lejuar të plotësojmë të dhënat e autorëve antikë për këtë mbret, të bëjmë identifikimin
e këtij mbreti midis tre mbretërve që përmenden nga burimet e autorëve antikë (dardan, ilir,
thrak: Trog Pompeu 24), të japim një kronologji më të pranueshme për kohën e sundimit të këtij
mbreti, të vëmë në dukje rolin e tij të rëndësishëm në mbretërinë ilire, si dhe marrëdhëniet e tij me
Dyrrahun, në punishten e të cilit ai pret monedhat e veta. Prerja e një monedhe prej tij, që mban
të njëjtat simbole sikurse stateret e Dyrrahut, që ishte qendra më e madhe tregtare në të gjithë
Ilirinë dhe Epirin, si dhe kolonia më e fuqishme në bregun Adriatik, mund të shpjegohet me arsye
qoftë politike, po ashtu edhe ekonomike. Kjo zgjedhje nga ana e mbretit i ka lehtësuar shumë
shkëmbimet monetare në të gjithë mbretërinë, sepse tipologjikisht dhe metrologjikisht ajo ishte e
njohur dhe e pranuar në tregjet e kohës. Stateret e Monunit nuk dallojnë nga pikëpamja stilistike
prej statereve të fundit të Dyrrahut, por ai shton në faqe mbi monedhë nofullën e derrit si emblemë
të mbretërisë së tij. Siç duket midis mbretit dhe qytetit të Dyrrahut kishte një aleancë monetare, që
shkonte në favor të dy palëve. Edhe pasardhësi i Monunit, mbreti Mytil, pret një monedhë bronzi
të ngjashme me monedhat e Dyrrahut.
Ndërkohë, numri i vogël i kallëpeve të përdorura tregon se prerja e monedhave mbretërore nuk
zgjati shumë dhe nuk ishte në sasi të mëdha.
Studimi tërësor i thesareve të shek. V-I p.e.s. ka bërë të mundur që:
- të njohim historinë e monedhës dhe evolucionin që ajo ka ndjekur në antikitet jo vetëm në
territorin iliro-epirot, por edhe më gjerë, në periudha të caktuara historike;
- të shmangim në ndonjë rast konfuzionet midis monedhave zyrtare dhe atyre të falsifikuara,
duke identifikuar me shumë korrektësi punishtet monetare ku ato janë prerë;
- të dallojmë diferencat midis zonave ku ka qarkulluar monedha, rolin që ajo ka luajtur në
tregun e brendshëm, por edhe atë të jashtëm.
Thesaret e gjetura në Shqipëri përveçse plotësojnë studimet në fushën e numizmatikës kanë hedhur
dritë të re edhe në fusha të tjera të rëndësishme, si në onomastikë, mitologji, kulturë, art etj.
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Qarkullimi i monedhave romake
perandorake në territorin e Shqipërisë
(viti 14 p.e.s. – fundi i shek. V e.s.)
Dr. Albana Meta*

Q

ëllimi i këtij artikulli është të paraqesë karakteristikat e qarkullimit të monedhave romake
perandorake në territorin e Shqipërisë. Materiali i marrë në shqyrtim përbëhet nga monedhat
e gjetura në gërmimet arkeologjike në këtë territor, nga gjetjet e rastit, nga dhurimet dhe
blerjet. Sasia e monedhave të analizuara arrin një shifër prej rreth 4000 ekzemplarësh, nga të
cilët 4 monedha janë prej ari, 252 prej argjendi, 32 subaerate dhe 3712 prej bronzi. Në këtë
material përfshihet një sasi e madhe monedhash kryesisht të pabotuara të Kabinetit Numizmatik të
Tiranës, monedhat e botuara vitet e fundit nga gërmimet në Foinike (21 copë), Butrint, Diaporit,
Fushën e Vrinës (rreth 420 monedha të identifikueshme nga të tre sitet), Durrës (gërmimet në
lulishten “1 Maji”)1, si dhe monedhat romake të ruajtura në Muzeun e Shkodrës, të botuara në
vitin 20032 (rreth 118 copë të identifikuara, kryesisht të shek. IV-V). Një sasi e konsiderueshme
monedhash, rreth 1050 copë janë ato që vijnë nga gërmimet dhe gjetjet sipërfaqësore në Bylis,
si dhe në disa vendndodhje arkeologjike në rrethinat e këtij qyteti, material ende i pabotuar. Në
të dhënat që do të paraqiten në vijim janë konsideruar vetëm monedhat e identifikueshme, rreth
2731 copë. Pra rreth 1/3 e totalit është e paidentifikueshme. Sasia e madhe e monedhave të
paidentifikueshme lidhet me faktin se ato janë kryesisht prerje të vogla të fundit të shek. IV-VI, me
një vlerë monetare të ulët dhe të prera në sasi të mëdha. Sasia më e madhe e tyre janë nummi, të
cilat për shkak të përmasave të vogla dhe të prerjes jo të mirë, dëmtohen më lehtë nga korrozioni,
duke i bërë të palexueshme. Ky fenomen është qartësisht i dukshëm edhe në botimin e monedhave
të Butrintit, Diaporitit dhe Vrinës, ku pjesa më e madhe e gjetjeve i takojnë këtyre shekujve dhe
janë të paidentifikueshme3. Po kështu, materiali nga Bylisi që kemi trajtuar, tregon se nga totali i
monedhave vetëm 191 janë qartësisht të identifikueshme, prej të cilave 10 copë janë argjend, 3
subaerate dhe 178 prej bronzi.
Janë lënë jashtë këtyre të dhënave monedhat që vijnë nga thesari i Durrësit, i cili është thesari më
i madh i periudhës perandorake i gjetur në territorin tonë, në vitin 1941. Ky thesar përmban mbi
* Dr. Albana Meta, Instituti i Arkeologjisë, Qendra e Studimeve Albanologjike.
1
2
3

Për monedhat e dala nga këto gërmime shiko Frashëri 2015.
Hoxha 2003, f. 260-261.
Moorhead, Gjongecaj, Abdy 2007, f. 78.
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3500 denarë dhe quinarë, të cilët sipas botimit të bërë nga H. Ceka, i takojnë të gjithë perandorëve
nga Neroni tek Lucius Verus4. Arsyeja e lënies jashtë të monedhave të këtij thesari lidhet me faktin
se thesari kërkon një ritrajtim dhe ribotim, pasi një pjesë e monedhave ka ngelur jashtë botimit. Po
kështu, avancimi i studimeve mbi monedhat perandorake ka bërë të mundur një datim më të saktë
të tyre, gjë që e bën të domosdoshëm rishikimin e materialit dhe ridatimin e tij mbi bazën e një
bibliografie të përditësuar. Gjithsesi, vlen të theksohet paraprakisht se periudha e viteve 167-175
e.s. që mbulon thesari lidhet me luftërat e Romës kundër fiseve veriore: markomanëve, cyadëve dhe
sarmatëve5. Groposja e tij në territorin e Durrësit lidhet me faktin se në portin e qytetit zbarkonin
legjionet romake, të cilat më pas kalonin drejt territoreve të këtyre fiseve veriore. Pra, thesari më
shumë se një e dhënë mbi monedhat që qarkullonin në territorin tonë, është provë e kalimit të
ushtrive në të dhe e shpenzimeve ushtarake të Romës për fushatat veriore.
Krahas gjendjes së ruajtjes që ndikon drejtpërdrejt në identifikimin e monedhës, në të dhënat
mbi qarkullimin monetar, ndikon gjithashtu natyra e vendbanimeve arkeologjike të gërmuara dhe
përmasat e gërmimit të tyre. Pra, një pjesë e vendbanimeve arkeologjike të periudhës perandorake
mund të jenë pjesërisht ose pak të gërmuara, faktor që ndikon në rezultatet përfundimtare të
shpërndarjes së monedhave. Gjithashtu, duhet të vërejmë se një pjesë e konsiderueshme e
monedhave të Kabinetit Numizmatik vijnë nga një kontekst jashtë gërmimit dhe janë rezultat i
dhurimeve ose blerjeve, gjë e cila fragmenton shumë të dhënat për qarkullimin, duke qenë se është
e pamundur të njihet vendgjetja e tyre.
Të dhënat që paraqiten në vijim janë renditur kronologjikisht, nga fillimi i perandorisë në vitin 14
p.e.s. deri në vitin 476 e.s., duke i ndarë periudhat jo vetëm sipas karakteristikave të zhvillimit
të perandorisë, por edhe mbi bazën e reformave monetare që ajo ndërmerr. Grafiku 1 paraqet
sasinë e gjetjeve për çdo perandor gjatë periudhës 14 p.e.s. deri në vitin 235, kur përfundon
sundimi i dinastisë së Severëve.
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Grafik 1. Sasia e monedhave për çdo perandor,
viti 14 p.e.s – 235 e.s.

193 - 235 e.s

Për periudhën nga viti 14 p.e.s., kur formohet perandoria, deri në vitin 96 e.s., sasia e monedhave
të identifikuara është 234 copë. Oktavian Augusti është perandori më i përfaqësuar, me 86
monedha, nga të cilat vetëm 4 janë argjend. Arsyeja e kësaj sasie të konsiderueshme mund të
lidhet edhe me faktin se Apollonia pret monedha provinciale gjatë sundimit të tij dhe në fakt 21 prej
4

Ceka 1958, f. 145-147.

5

Për luftërat kundër fiseve veriore, shiko Birley 2010, f. 37-49; Idem., 2012, f. 217-233.
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monedhave të Augustit janë prerje provinciale të Apollonisë6. Pas tij, perandorët më të përfaqësuar
të dinastisë së Julio-Klaudëve janë Klaudi dhe Neroni me përkatësisht 29 dhe 30 ekzemplarë të
gjetur. Sasia e pakët e gjetjeve të perandorëve Galba, Oto dhe Viteli lidhet me kohën e shkurtër
të sundimit të tyre, vetëm pak muaj secili. Vespasiani dhe Domiciani janë gjithashtu të përfaqësuar
me nga 27 dhe 26 monedha, ku vihet re rritja e numrit të denarëve të gjetur, përkatësisht 11 dhe
7 copë.
Gjatë shekullit II e.s. (vitet 96-192), vihet re një rritje e ndjeshme e sasisë së monedhave për
çdo perandor, siç duket dhe nga Grafiku 1. Totali i monedhave për këtë periudhë është 372
ekzemplarë. Sasia më e madhe e monedhave të kësaj periudhe i takon perandorit Hadrian,
84 copë, nga të cilat 27 janë gjetur në Durrës, të gjitha bronzi. Duhet përmendur këtu se është
pikërisht në këtë periudhë që daton fillimi i ndërtimit të amfiteatrit në qytet. Të mirëpërfaqësuar në
këtë periudhë janë dhe perandorët Trajan (75 copë, nga të cilat 17 janë denarë), Antonin Pius
(80 copë nga të cilat 9 denarë) dhe Mark Aureli (60 monedha, 3 denarë).
Për periudhën e viteve 193-235 e.s., gjatë të cilës sundojnë perandorët e dinastisë së Severëve,
janë gjetur 169 monedha, nga të cilat 11 janë argjend. Me përjashtim të Elagabalit, nga sundimi
i të cilit ka vetëm 10 monedha të gjetura (vetëm 1 ar), kjo periudhë karakterizohet nga një
uniformitet i gjetjeve, ku për secilin perandor gjetjet variojnë midis 39 dhe 41 monedha.
Duke filluar nga periudha pas vitit 235, përgjatë gjithë shek. III e.s., vihet re një rritje e ndjeshme e
monedhave të gjetura, 581 copë. Grafiku 2 tregon sasinë e monedhave të gjetura për çdo perandor.
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Grafik 2. Sasia e monedhave të gjetura për çdo perandor
gjatë periudhës 235-284 e.s.
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Siç del qartë nga grafiku, perandorët më të përfaqësuar janë Gordiani III (238-244 e.s.) me 70
monedha nga të cilat 20 janë argjend, Filipi I (244-249 e.s.) me 50 monedha (7 argjend), Galieni
(253-268 e.s.) nga i cili kemi dhe numrin më të madh të monedhave të kësaj periudhe, 118
copë, nga të cilat vetëm 4 janë argjend. Më pas vijojnë perandori Klaudi II me 58 monedha, të
gjitha prej bronzi, Aureliani me 83 monedha (vetëm 3 ar) dhe Probi me 95 (7 ar). Rritja e sasisë
së monedhave, më së shumti prej bronzi, lidhet kryesisht me krizat e vazhdueshme politike,7 por
dhe monetare të perandorisë, të cilat manifestohen qartë në zhvlerësimin e denarit, reformat e
vazhdueshme monetare dhe fushatat e shumta ushtarake që kërkojnë sigurisht një sasi të madhe
monedhash për t’i financuar. Gjatë kësaj periudhe ka një numër të madh perandorësh që sundojnë,
6
7

Për monedhat e Augustit të prera në Apolloni, shiko: Gjongecaj, Picard 2007, f. 97-100.
Hekster 2008, f. 3-30.
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shpeshherë vetëm për pak muaj8. Kjo shpjegon edhe sasinë e paktë të monedhave të gjetura për
pjesën më të madhe të tyre. Perandorët, gjetjet e të cilëve janë të konsiderueshme, janë ata që kanë
sunduar për më shumë kohë gjatë shek. III.
Duke filluar nga viti 284, Diokleciani hedh bazat e ndarjes së Perandorisë Romake. Formimi i
tetrarkisë (285-324)9 nënkupton një Perandor dhe një Caesar për secilën nënndarje të saj (lindje
dhe perëndim), gjë që reflektohet në një numër të madh sunduesish. Ky sistem ndërpritet nga
Konstantini I në vitin 324. Shek. IV-V paraqesin një numër të konsiderueshëm monedhash, pjesa më
e madhe e të cilave janë nummi, të prodhuara në sasi shumë të mëdha dhe për shkak të përmasave
të tyre të vogla udhëtojnë lehtësisht dhe po ashtu mund të humben lehtësisht. Prania e madhe e
nummi-s është një karakteristikë që vihet re në të gjitha sitet arkeologjike që kanë aktivitet gjatë këtyre
shekujve në territorin e Shqipërisë. Kështu, nga gërmimet në Butrint, Diaporit dhe Vrinë rezulton se
periudha para vitit 300 përfaqësohet nga rreth 61 monedha të identifikuara (perandorake dhe
provinciale), ndërkohë që nga periudha 300-498 identifikohen 328 të tilla10. Raporti i gjetjeve
monetare nga Forumi i Butrintit është po kështu domethënës, 18 monedha datojnë deri në vitin 260
dhe 33 monedha pas këtij viti deri në 49811. Nga sasia e monedhave të gjetura në Bylis dhe
rrethinat e tij që kemi marrë në shqyrtim, rreth 90% e monedhave të paidentifikueshme janë nummi
dhe po ashtu në monedhat e identifikuara të fundit të shek. IV-V, pjesa më e madhe janë nummi.
Grafiku 3 tregon sasinë e monedhave të gjetura për këta shekuj. Totali i gjetjeve të identifikuara
është 858 monedha. Vihet re menjëherë se numri më i madh i gjetjeve i takojnë perandorit
Konstantini I, 186 copë, i cili ka dhe numrin më të madh të gjetjeve për perandor gjatë gjithë
periudhës perandorake në territorin tonë. Gjetjet perandorake mbulojnë të gjithë harkun kohor të
perandorisë, duke përfshirë edhe një monedhë të perandorit Basiliskus (475-476).
Grafik 3. Sasia e monedhave të gjetura për perandor për shek. IV-V
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Monedhat e grave perandorake
Në totalin e monedhave perandorake, 174 copë janë monedha të prera në emrin e grave
perandorake ose të dedikuara atyre. Nga këto, një monedhë është prej ari (e Faustinës I), 29 janë
8

Ibid., f 56.

9

Për tetrarkinë romake shiko Rees 2004, f. 2-15, 93-111.

10

Moorhead, Gjongecaj, Abdy 2007, f. 79.

11

Abdy 2013, f. 465.
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monedha argjendi dhe një është subaerate. Numrin më të madh të monedhave të gjetura, siç e
tregon dhe Grafiku 4, e përbëjnë ato të Julia Domna (gruaja e Septim Severit) e më pas vijnë ato
të Julia Mamaea (e ëma e Aleksandër Severit), Faustina I (gruaja e Antonin Piut), Faustina II (gruaja
e Mark Aurelit), Salonina (gruaja e Galienit) dhe Lucilla (gruaja e Lucius Verus). Augustae-t e tjera
përfaqësohen nga një sasi më e vogël monedhash. Duket qartë se sasia më e madhe e monedhave
në emër të grave perandorake lidhet me kohën e sundimit të dinastive të Antoninëve dhe Severëve, gjë
që përkon edhe me të dhënat e mësipërme për monedhat e perandorëve të këtyre dinastive, të cilët
janë të mirëpërfaqësuar. Theksojmë gjithashtu se kjo është dhe periudha e lulëzimit të perandorisë.

Grafik 4. Gratë perandorake dhe monedhat
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Grafik 5. Sasia e monedhave provinciale romake të gjetura
për çdo atelie

Aquilea
Cyzicus
Constantinople
Nicomedia
Heraclea
Sirmium
Antioch
Thessalonike
Serdica
Siscia
Alexandria
Londinium
Trier
Egypt
Ticinum
Lyon

Viminacium
Pella
Hadrianopolis

Edessa
Carthago Nova
Nicopolis
Macedonia
Butrint
Phoinike
Apollonia

160
140
120
100
80
60
40
20
0

27 p.e.s - 222 e.s 230-260 e.s

260 - fillimi i shek. V

Vihet re se në monedhat provinciale që datojnë nga Augusti deri në sundimin e Elagabalit në
vitin 222, vendin kryesor e zënë monedhat e atelieve vendase: Apollonia, Foinike dhe Butrinti.
Rolin kryesor në prerjet perandorake të territorit tonë e luan Apollonia me një aktivitet monetar nga
Augusti tek Elagabali, sigurisht me ndërprerje gjatë disa perandorëve13. Monedhat e kësaj atelieje
të identifikuara në totalin e materialit që kemi shqyrtuar janë 145 copë, nga të cilat numri më i madh
12

Për monedhat e provincave romake shiko RPC, vëll. I, II, III.

13

Shiko Gjongecaj, Picard 2007, p. 97-106.
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janë monedha në emër të Getës (33 copë), të cilat pasohen nga ato të Karakallës (28 copë). Prerjet
e Apollonisë janë gjetur kryesisht në Apolloni ose në prapatokën e saj si Bylis dhe Dimal, por ato të
perandorëve Septim Severi, Karakalla dhe Geta gjenden deri në Carnuntum, në Austrinë e sotme.
Kjo duhet shpjeguar me lëvizjen e legjioneve nga Apollonia drejt zonave të tjera të perandorisë,
ku ndodhej ushtria dhe në këtë rast legjionet ilire duhet të kenë lëvizur drejt Panonisë dhe brigjeve
të Danubit, gjatë fushatave kundër markomanëve të organizuara nga Mark Aureli dhe Lucius Verus
në 168-17214. Nga prerjet provinciale të Foinikes janë rreth 27 copë15, kurse nga Butrinti 1516
dhe vërehet i njëjti fenomen i qarkullimit të tyre në vetë qytetin që i pret ose në rrethinat e afërta
të tij. Monedhat provinciale të gjetura në territorin tonë vijnë edhe nga atelie të tjera si Nikopolis,
Maqedonia, Hadrianopolis, Edessa dhe nga Carthago Nova (1 monedhë e Augustit), por gjetjet
e tyre janë shumë të pakta. Monedhat provinciale tregojnë se prerjet lokale përballonin një pjesë të
mirë të nevojave për monedha gjatë kësaj periudhe në këtë territor të perandorisë. Sigurisht që një
pjesë të konsiderueshme të këtyre nevojave e plotësonin dhe prerjet e Romës.
Në periudhën nga viti 222 deri në vitin 260 duket se vendin e atelieve lokale, në prurjet provinciale
e zë atelieja e Viminacium nga e cila ka 39 monedha të identifikuara. Hadrianopolis (Traki) dhe
Pella përfaqësohen gjithashtu me përkatësisht 2 dhe 1 monedhë secila në këtë hark kohor. Katër
monedha që i takojnë fundit të shek. III - fillimit të shek. IV janë prerje të ateliesë së Lionit, Ticinum
dhe Egjiptit. Përgjatë shek. IV, punishtet më të përfaqësuara janë Siscia (Kroaci) me 28 monedha
dhe Thessalonike me 26 monedha. Atelieja e Nikomedias përfaqësohet me 10 monedha të
identifikuara, Konstantinopoja, monedhat e të cilës bëhen më të pranishme duke filluar nga mesi
i shek. IV, me 8 monedha, ndërsa punishtet e Antiokisë dhe Sirmiumit përfaqësohen me nga pesë
monedha. Nga fundi i shek. IV janë më të pranishme edhe monedhat e punishtes së Kizikut (6
copë). Atelie të tjera të përfaqësuara më pak janë Londinium, Serdika, Heraklea, Aleksandria,
Akuilea. Duhet mbajtur parasysh se të dhënat mbi punishtet të cilave u përkasin monedhat e këtyre
dy shekujve janë shumë të fragmentuara, pasi duke qenë se bëhet fjalë për prerje të vogla dhe
shpeshherë shumë të konsumuara, identifikimi i ateliesë, që i pret, bëhet i vështirë.

Shpërndarja e monedhave në territor
Përsa i takon përhapjes gjeografike të monedhave të studiuara, vihet re se ato gjenden në të gjithë
territorin e Shqipërisë, nga veriu në jug. Sasia më e madhe e tyre vjen sigurisht nga qytetet dhe
qendrat e mëdha arkeologjike, ku edhe janë kryer gërmime. Apollonia është qyteti me më shumë
gjetje, sidomos për periudhën 27 p.e.s - 235 e.s (197 monedha), që përkon edhe me periudhën
gjatë të cilës qyteti pret monedha provinciale. Në veri, zona e Shkodrës dhe Lezhës bashkë me
rrethinat e tyre janë qendrat kryesore të shpërndarjes së monedhave. Vihet re një përhapje më
e madhe monedhash në jug të vendit, sidomos në prapatokën e Apollonisë, fenomen që vihet
re dhe gjatë periudhës helenistike. Kjo shpjegohet së pari me praninë e një numri më të madh
vendbanimesh në këtë zonë dhe së dyti, duhet kujtuar se kalimi i Via Egnatia nëpër këto territore
bën që të ketë një intensitet më të madh qendrash dhe stacionesh antike dhe si rrjedhim edhe
gjetjesh. Disa vendgjetje janë shpesh jo të lidhura me ndonjë qytet apo vendbanim të mirëfilltë
antik. Ato ngjajnë me pika sporadike në territor, që mund të jenë të lidhura me kalimin e ushtrisë.

14

Mbi fushatat në këto territore shiko shënimin 3 më sipër.

15

Gjongecaj 2007, f. 171 katalogon 17 të tilla, ndërsa një katalog i përditësuar i të gjithë materialit jepet në Gjongecaj
2011, f. 118-119.

16

Shiko Gjongecaj 2011, f. 117-118; Moorhead, Gjongecaj, Abdy 2007, f. 83-84.
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Epidam/Dyrrah – në fokusin e monedhës
dhe të aktivitetit bankar në kohën
antike**
Gjergj Frashëri*

P

rerja e monedhës së parë është, në arkeologji, dëshmia simbolike më domethënëse e fillesave
të botës së qytetëruar. Nga pikëpamja e stratigrafisë historike, ajo shënon kapërcyellin nga
bashkëjetesa njerëzore në formën e vendbanimit prehistorik, në atë të themelimit së fundi
të mjedisit urban qytetar. Bota e shkëmbimit vetëm mall me mall (në trajtën e trambit) evoluoi me
shkëmbimin konvencional përmes parasë. Monedha - e shoqëruar me institucionet rrjedhëse të
veprimtarisë së saj, si ato për depozitimin e parasë, ato për marrjen dhe dhënien e huasë (kreditit)
dhe ndërtimi i vetë bankave, është vepra që dallon etapën e lashtësisë prehistorike të njerëzimit
ndaj botës antike arkaike – pra ndaj qytetërimit përmes mjediseve urbane1.

Pa dyshim nëntoka e Durrësit të sotëm, domethënë Epidami, si bërthama e qytetit prehistorik dhe më
tej Dyrrahu i madh që e rrethoi atë (Figura 1), ka qenë një ndër qytetet e para të qytetërimit monetar
dhe të zhvillimit bankar, jo vetëm në viset e Ilirisë, por edhe të Mesdheut. Sipas burimeve të shkruara
dhe zbulimeve arkeologjike, administratorë dhe tregtarë të civilizimit perandorak helen nga Korkyra
dhe Korinthi erdhën në vitin 627 para Kr. dhe u vendosën pranë vendbanimit më të vjetër Epidam
të fisit ilir të taulantëve, ku themeluan një qytet të ri2 në modelin e tyre administrativ dhe gjuhësor
perandorak për unifikimin e komunikimit qytetar mesdhetar. Banorët e ardhur helenë bashkë me
banorët vendas ilirë – në mirëkuptim me aristokracinë e qytetit (Epidamët) – ndërtuan të ashtuquajturin
Emporion – një port për tregtimin e mallrave, i cili i solli qytetit gjatë shek. 6 dhe të 5 para Kr. një
lulëzim të madh. Këtë e ndihmoi pozicioni gjeografik që kishte Epidami/Dyrrahu midis Gadishullit
Italik dhe atij Ballkanik, si pikënisja e Via Egnatia-s, e cila si vazhdim i Via Appia-s lidhte detin Adriatik
me Propontis (Byzantium) dhe me detin Egje. Pikërisht në gjysmën e dytë të shek. 6 para Kr., Epidami
i përkiste njërit prej qyteteve më të pasura, të cilat patën ndërtuar tempullin e thesarit (thesauros)
* Prof. Dr. Gjergj Frashëri, Fondacioni “Qendra Frashëri”.
** Ky studim ka shfrytëzuar rezultatet kërkimore mbi historinë e monedhave të para autonome të qytetit antik Epidam/Dyrrah
në shek 5-1 para Kr. si dhe ato që qytetarët e këtij qyteti kanë përdorur gjatë një mijë vjetëve të periudhës antike (shek.
5 para Kr - shek. 4 pas Kr.), të cilat autori i ka paraqitur në librin e tij shkencor të publikuar me titull “Illyrisches Dyrrah
(Dyrrahu ilir)” në gjuhën gjermane (me përmbledhje të zgjeruar në anglisht dhe në shqip), shih Gj. Frashëri, Illyrisches
Dyrrah (Dyrrahu ilir). 1. Die Grabung “Lulishtja 1 Maj” (Tiranë 2015), f. 386–392, 516–541, tabela LXXXIII –XCVIII.
1

Një tablo e plotë historike rreth monedhës dhe bankave në Shqipëri merret nga monografia e akademikut Kristo Frashëri,
“Monedha, krediti dhe banka në Shqipëri gjatë shekujve” (Tiranë 2011).

2

Tukididi I, 24 –30 (Lufta e Peloponezit).
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të qytetit në Olimpia. Këto ishin ndërtesa të vogla tempullore (naiskoi), që i përkushtoheshin dhe
pagëzoheshin në mirënjohje të perëndive. Në brendinë e tyre në këtë kohë, nuk ruhej flori dhe të tjera
pasuri provokuese, por dhurata shugurimi (bekimi) si statuja, portrete skuptorike të çmueshme, stoli
apo armë të rrëmbyera dhe pajisje armaturash të ekspozuara, të cilat i jepnin vizitorit të Ndërtesës
së Shenjtë, idenë e fuqisë së qytetit përkatës në krahasim me atë të qyteteve të tjera. Mbi bazën
e terakotave arkitektonike të zbuluara, Thesari (tempulli) i Epidamëve në Olimpia është datuar nga
arkeologët në çerekun e tretë të shek. 6 para Kr., përpara vitit 530 para Kr.3 Nga shek. 2 pas Kr.,
pra rreth 700 vite më vonë, vjen një përshkrim i bërë nga Pausanias (rreth 115-180 pas Kr.) mbi
thesarin tempullor të Epidamëve dhe disa grupeve me statuja brenda tij4.
Si kudo edhe në Epidam/Dyrrah, monedhat e para erdhën pikërisht nga qendrat e perandorisë
helene. Bashkë me to erdhën edhe konceptet e ngritjes së institucionit të tempullit me funksionet e
depozitimit të pasurisë së qytetarëve dhe mundësimit të huadhënies. Ndërmjet të huajve të ardhur
nga deti apo nga via Egnatia dhe banorëve të qytetit antik Epidam/Dyrrah pati marrëdhënie të
pandërprera. Përveç gjetjeve arkeologjike, këtë e përmend edhe Claudius Aelianus (rreth 170–
222 mbas Kr.), që Epidamët i patën dhënë në kohën e Kolonisë Helene çdo të huaji të drejtën për
të qëndruar në qytet5. Në këtë qytet liman të madh dhe të gjallë detarësh dhe tregtarësh - qendra
më e rëndësishme tranzite midis Italisë dhe Ballkanit, qëndronin për të jetuar pranë ilirëve dhe
kolonistëve nga Korinthi dhe Korkyra, edhe banorë me prejardhje nga më të ndryshmet, nga e
gjithë hapësira mesdhetare.
Tashmë është hulumtuar, se nga shek. 6-5 para Kr. në qytet-shtetet e Heliadës, krahas tempujve
si banka religjioze, dhe atyre private, ishin ngritur me iniciativën e grupimeve të tregtarëve, edhe
institucionet bankare administrative (publike), së bashku me ato të kreditit dhe të kamatës. Nuk
ka pse qytet-shtetet ilire si Epidami/Dyrrahu apo Apollonia të kenë ndjekur rrugë tjetër. Dihet
gjithashtu, se në portet tregtare dhe në skelat e ringarkimit të mallrave të Mesdheut, të cilat prisnin
vetë monedha, pati brenda epokës helenistike, banka publike (të qytetit) dhe banka private. Këto
të fundit morën zhvillim prej veprimtarisë së shkëmbimit të parave të tregtarëve dhe afaristëve, të
cilët për biznesin e tyre kishin nevojë për monedhën vendase.
Paralel me to, në qendrat tregtare si Epidam/Dyrrah edhe bankat e tempujve luajtën rol të spikatur
për depozitimin dhe ruajtjen e sendeve tejet të çmuara dhe shuma të mëdha të hollash, të cilat
konsideroheshin aty të paprekshme. Këto banka nuk ishin aktive në biznesin tregtar. Ato përdoreshin
nga bankat private të angazhuara në tregti, për të depozituar shuma të mëdha parash të fituara.
Funksioni i tempullit si ndërtesë banke nuk buron nga interesi i tyre primar për të qenë sipërmarrje
parash, por i përgjigjet konceptit të paprekshmërisë së gjithçkaje që një Ndërtesë e Shenjtë
zotëron dhe ka marrë përsipër të ruajë6. Tempujt ekonomizonin vetveten nga paratë e depozituara
aty, duke i mohuar vetes përfitimin nga interesat.
Burimet e shkruara antike përmendin ekzistencën e disa tempujve në qytetin Epidam/Dyrrah. Por
ata nuk janë lokalizuar. Mbi bankat dhe tempujt arkaikë dhe antikë në Dyrrah, arkeologët dinë sot
ende shumë pak. Deri tani janë gjetur vetëm disa tempuj ekstra-urbanë7. Raportohet se, brenda tyre
është gjetur sasi e madhe me figura përkushtimore (votivo). Vetëm për një sanktuar periurban mbi
3

F. D’Andria, Cavallino (Lecce). Ceramiche ed elementi architettonici arcaici, MEFRA 89, 1977, f. 552–553, fig. 17 a, b.

4

Pausan. VI, 19, 8

5

Ael. Var. Hist. XIII, 16. Shih edhe M. v. Šufflay, Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë kryesisht në mesjetë (Wien/leipzig
1924; në Shqip: Tiranë 2009) 25.

.

6

M. Ebner, Die Stadt als Lebensraum der ersten Christen. Das Urchristentum in seiner Umwelt I (Göttingen 2012), f. 105–106.

7

Gj. Frashëri po aty, 76–77 me përmbledhjen e literaturës përkatëse.
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Kodrën Daute përmendet edhe një sasi e madhe monedhash bronzi8. Në vitin 2010 janë gjetur
brenda në qytetin e Durrësit disa terakota arkitektonike të një tempulli, si dhe disa figura votive të
periudhës arkaike (shek. 6 para Kr.)9 (Foto 2).
Në periudhën romake, numri i bankave private në Dyrrah arriti pikën kulmore. Banka të tilla të
vogla u ngritën deri në rrethinat e qytetit. Dëshmi për një “Bankë” të tillë private të vogël dëshmon
një gjetje arkeologjike e veçantë nga Nekropoli romak i Dyrrahut, e cila deri më sot sipas dijenive
të mia mjerisht nuk është publikuar. Sipas një njoftimi në faqen e internetit të Römisch-GermanischenZentralmuseum në Mainz të Gjermanisë, në Nekropolin romak të Durrësit u gjet para disa vjetësh
në themelin e një varri gruaje të shek. 2 pas Kr., një urnë prej qelqi e ruajtur plotësisht. Urna
e mbushur me lëng kishte brenda disa tabelëza të prera nga brirët e fildishta të elefantit. Këto
tabelëza ishin patinuar me dyllë, të cilat nëpërmjet një gjilpëre ishin gërvishtur me shënime. Pas
restaurimit u bë e mundur të lexoheshin pjesë nga përmbajtja e shkrimeve në ato tabelëza. Ato
kishin shërbyer si fletët e një fletoreje kreditesh, ku ishin regjistruar huatë e debitorëve të ndryshëm,
me emrin e debitorit, datën e skadimit të huasë (muaji dhe dita) dhe shumën e huasë të përllogaritur
në monedhë argjendi10. Një objekt i tillë arkeologjik nuk është ndeshur deri më sot në Evropë.
Historia e monedhës metalike në Epidam/Dyrrah është nga më të hershmet në Iliri. Por kur ky qytet
tregtar i fuqishëm fitoi pavarësinë politike që të priste monedhat e veta autonome? Çështja është
ende në diskutim. Studiuesit e vjetër të numizmatikës (Hasan Ceka, Aleksandra Mano) qenë të
mendimit, se monedhat e para autonome, tridrahmet dhe stateret me shkurtimin “
“, u prenë jo
më vonë se viti 430 para Kr.11 Në publikimet e reja mbi thesaret në Shqipëri12 vendoset si koha e
prerjes së monedhave autonome diku në mesin e shek. 4 para Kr. Monedhat e para ishin stateret
e tipeve të Korkyrës, të cilat u prenë nga të dy kolonitë, Dyrrahu dhe Apollonia, po kështu edhe
nga mbreti ilir Monun13. Të gjitha këto monedha tregojnë në faqen e përparme dhe të mbrapme
të njëjtat simbole – një lopë kokulur me viçin e saj duke pirë, ndërsa mbrapa një kuadrat me
ornamente të stilizuara bimësh dhe yjesh (i ashtuquajtur “Kopshti i Alkinoit”) – të cilat dallojnë nga
njëra-tjetra vetëm prej Ethnikon-it14.
8

Për terakotat nga sanktuare periurbane të Durrësit: V. Toçi, Popullsia ilire e Dyrrahut në dritën e të dhënave historiko-arkeologjike,
në: Kuvendi i Studimeve Ilire I, 1974, f. 377–383. – H. Hidri, Disa të dhëna mbi topografinë e nekropolit antik të Dyrrahut,
shek. VI-I. në: ILIRIA 1-2/1997, f. 124 (franz. Res.: Sur la topographie de la nécropole antique de Dyrrachium, du VIe
au Ier siècle, f. 125–126), 124; B. Muka, A. Muller, F. Tartari, M. Dufeu-Muller, Sh. Gjongecaj, S. Huysecom-Haxhi, E.
Shehi, A. Tichit, I. Toçi, D’Aphrodite à Artémis. Le sanctuaire de la colline de Daute à Épidamne-Dyrrhachion: recherches
2003–2012, në: Centre for Albanian Studies, Institute of Archaeology (Hrsg.), Punimet e Konferencës Ndërkombëtare të
Qendrës së Studimeve Albanologjike “65-vjetori i arkeologjisë shqiptare”, 21–22 nëntor, Tiranë 2013 (2014) f. 275–284.
– Iris Pojani, „Le projet de la chora antique de Durrës (Albanie). Terres environnantes d’Épidamnos-Dyrrhachion“, në: J.L. Lamboley, M. P. Castiglioni (éds.), L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’Antiquité – V. Actes du Ve colloque international
de Grenoble (10–12 octobre 2008), Volume I (Paris 2011) f. 340–342 me fig. 8, 9.

9

Gj. Frashëri po aty, f. 364–365, 480, 717, tabela XLI, fig. 1–5.

10

Shih: http://web.rgzm.de/en/about-us/press-area/press-releases/news-details/article/business-of-a-dead-woman-1.html.

11

H. Ceka, Probleme të numizmatikës ilire (Tiranë 1965), f. 15–16. – A. Mano, Apollonia e Ilirisë. Kërkime dhe studime
arkeologjike (Apolonie d’Ilyrie. Recherches et études archéologiques) (Tiranë 2006), f. 580–597.

12

Sh. Gjongecaj, Thesari i Lleshanit, një ndihmesë për politikën monetare të Dyrrahut, në: ILIRIA 2005–2006, f. 105–154
(franz. Res.: Le trésor de Lleshan, une contribution pour la politique monétaire de Dyrrhachion). – Po ajo, Të dhënat
numizmatike nga Iliria e Jugut dhe Epiri i Veriut në shekujt V-I p.e.s., në: ILIRIA 2009–2010, f. 29–57 (franz. Res.:
Données numismatiques de l’Illyrie du sud et d’Epire du Nord aux Ve–Ier siècles av. J.-C.), f. 37–40.

13

H. Ceka, Probleme të numizmatikës ilire (Tiranë 1965), f. 16–19 – S. Islami, L’état Illyrien et les colonies Grecques sous
la dynastie de Glaucias, në: P. Cabanes (Hrsg.), L’Illyrie méridionale et l’Épire dans le Antiquité II, Actes du IIe Colloque
International de Clermont-Ferrand, 25.–27.10.1990 (Paris 1993), f. 155–161. – S. Islami, Historia e Ilirëve (Tiranë
2008), f. 40–47. – O. Picard, Illyriens, Thraces, et Grecs: La monnaie dans les rapports entre populations grecques
et non grecques, në: ILIRIA 1/1986, f. 141. – P. Cabanes, Les Illyriens de Bardylis à Genthios (IVe au IIe siècle avant
J.-C.) (Paris 1988), f. 147–152.

14

KOP për Kërkyrën, ΔY për Dyrrahun, A O për Apolloninë und BA

EΩ MONOYNIOY për mbretin Monun.
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Në përgjithësi mund të përfundohet, se të gjitha monedhat e prera në Dyrrah deri në mes të shek.
1 para Kr. mbajnë Ethnikon-in “
”. Enigmë mbeten disa monedha të njohura, që në faqen e
përparme mbajnë kokën e Athinasë dhe mbrapa një Pegas, si dhe një Ethnikon epsilon. Të paktën
një prej këtyre monedhave do t’i atribuohej me një siguri jo të pakët - si vend i prodhimit të saj
– Epidamit, me datën e prodhimit 435 para Kr. – pra pak përpara betejës në Leuqimme-s dhe
kapitullimit të Epidamit përpara Korkyrës15.
Si përdoreshin monedhat në Dyrrah? Me interes të veçantë dokumentar kemi vjelë të dhëna mbi
përdorimin e monedhës nga shtresat e popullsisë së Dyrrahut në zbulimin spektakolar arkeologjik të
kryer në vitin 2010 në të ashtuquajturën “Lulishtja 1 Maj” në Durrës, në nëntokën e së cilës u zbulua
një pjesë urbane e distriktit të zejtarëve ilirë prej shek. 3 para Kr. dhe deri në shek. 4 pas Kr. Në
një sipërfaqe prej 3.000 m² gërmimi arkeologjik, përmes rrugëve antike të Lagjes së Zejtarëve të
Dyrrahut, u mblodhën me dokumentacion 920 monedha (mesatarisht 1 monedhë në 3 m²). Prej
tyre, 231 monedha të lexueshme u përzgjodhën dhe janë ekspozuar në faqet e librit “Illyrisches
Dyrrah” (Dyrrahu ilir) të dalë nga botimi vitin e kaluar16.
Nëse i hedhim një sy planimetrisë së lagjes së zejtarëve dyrrahas (Figurat 3, 4, 5, 6), vëmë re, se
katet përdhese të shtëpive të tyre në të dy anët e rrugëve përbëheshin nga punishte familjare dhe
dyqane private (tabernae), ku ata shisnin prodhimet e tyre pranë trotuarit. Në këtë copë lagjeje
të zbuluar u gjendën punishte dhe dyqane për prodhimin dhe shitjen e bukës, për prodhimin
e shisheve të vogla për parfume apo lëng ilaçesh, për dryna dhe brava portash banese, për
ngjyrosjen e materialeve prej shajaku, u gjendën pijetore apo restorante etj. Monedhat janë nga
më të ndryshmet prej bronzi dhe argjendi. Më të hershmet i takojnë shek. 5 para Kr. Prej shek. 4
deri në mes të shek. 1 para Kr. u gjendën një numër i madh nga paleta e monedhave të prera në
Dyrrah, të cilat i përkasin në pjesën dërrmuese dy tipeve, “Koka e Herakliut/Armët e tij” dhe “Koka
e Zeusit/Trekëmbëshi”17 (Figura 7). Midis tyre ka edhe monedha argjendi. Veçanti paraqet një
monedhë iliro-helenistike argjendi e vogël e tipit “Koka e Hermesit/Protome e Pégasit”18 (Figura 8).
Numri më i madh i monedhave vjen nga koha romake, njëherazi nga horizontet e materialeve
të djegura dhe mbushjeve të shek. 2 deri në shek. 4 pas Kr., nga tabernae-t dhe punishtet, nga
sipërfaqja e kalldrëmeve të rrugëve dhe në shtresat mbushëse me çakëll tjegullash mbi to, po kështu
edhe nga mbushja e kanaleve të rrugëve dhe kanaleve të hapura midis shtëpive (Figura 9).
Prerja më e vjetër e kohës romake i përket një sesterce të Augustit, nga vitet 28 deri 15 para Kr.19
Shumica e monedhave të lexueshme të kohës romake datojnë prej fundit të shek. 1 deri në fund të
shek. 2 pas Kr. Pjesa kryesore e këtyre monedhave u gjendën të vetmuara, dhe prandaj vlerësohen
si monedha të humbura nga qytetarët në kohën antike. Vetëm në një shtëpi punishteje qelqi u
zbulua një thesar i murosur, me 64 monedha romake, të cilat datuan në një diapazon prej vitit 97
pas Kr. deri në kohën e mbretërimit të Mark Aurelit (161–180 pas Kr.)20. Të gjithë këta ekzemplarë
monedhash të veçuara janë monedha të humbura nga banorët dhe kalimtarët në rrugët, në kanalet
dhe para dyqaneve të lagjes antike.
15

J. H. Kagan, Epidamnus, Anactorium, and Potidaea: Corinthian-style Pegasi at the Outbreak of the Peloponnesian War,
American Journal of Numismatics, Vol. 25 (2013), f. 4–8, tabela I, fig. 4,5.

16

Gj. Frashëri po aty, f. 386–392, 516–541, tabela LXXXIII–XCVIII.

17

Po aty, tabela LXXXIII–LXXXV, nr. 6–38.

18

Po aty, tabela LXXXIII, nr. 3. – Shih për një monedhë të ngjashme Sh. Gjongecaj, Një tip i ri monedhe prej argjendi e prerë
në Dyrrah, në: ILIRIA 2011, f. 165–169 (engl. Version: A new type of silver coin minted at Dyrrachion, f. 170–174).

19

Po aty, tabela LXXXVI, nr. 62.

20

Po aty, tabela LXXXIX–XCIII, nr. 107–162.
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Rezultatet e këtij gërmimi plotësuan ndjeshëm tablonë e përdorimit të monedhave nga qytetarët
e Epidam/Dyrrahut për një periudhë prej mëse një mijëvjeçare të antikitetit. Aty mësuam diçka
më shumë – se si zanatçinjtë ilirë të këtij qyteti të famshëm antik punonin dhe fitonin monedhën
në punishtet dhe dyqanin familjar, se gjithçka shitej dhe blihej me monedhë, pamë se si qytetarët
lëviznin nëpër qytet me monedha në xhepa, se si ndonjërit prej tyre i kishte rënë monedha nga
xhepi, dhe se si disa syresh i fshihnin ato edhe nëpër muret e shtëpisë. Me siguri ata që fitonin
shumë e më shumë, apo donin të investonin, u drejtoheshin bankave të qytetit për të depozituar
apo për të marrë hua.

Figura 1 (Nga libri Gj. Frashëri, “Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu ilir)”, f. 725, fig. 509).

Figura 2a dhe b: Terakota arkitektonike dhe figura votive të gjetura në Durrës
(Nga libri Gj. Frashëri, “Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu ilir)”, tabela XLI, fig. 1–5, tabela LXIX, fig. 3.
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Figura 3: Durrës, gërmimet arkeologjike në “Lulishten 1 Maj” (2010)
(Marrë nga libri Gj. Frashëri, “Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu ilir)“, f. 180-181, fig. 153).

Figura 4: Shtëpia me peristil nga shek. 3 para Kr.,
(Marrë nga libri Gj. Frashëri, “Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu ilir)”, f. 166, fig. 124).
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Figura 5: Durrës, gërmimet arkeologjike në “Lulishten 1 Maj“, rrugët romake me kanale, dyqane dhe punishte
(Fotot marrë nga libri Gj. Frashëri, “Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu ilir)”, f. 183, fig. 156).

Figura 6: Durrës, gërmimet arkeologjike në “Lulishten 1 Maj” (2010)
(Marrë nga libri Gj. Frashëri, “Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu ilir)“, f. 182, fig. 155).
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Figura 7: Durrës, gërmimet në “Lulishten 1 Maj”, monedha të periudhës helene
(Marrë nga libri Gj. Frashëri, “Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu ilir)“, f. 626).

Figura 8: Monedhë iliro-helenistike argjendi e tipit “Koka e Hermesit/Protome e Pégasit”
(Marrë nga libri Gj. Frashëri, “Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu ilir)“, tabela LXXXIII, nr. 3.
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Foto 9: Durrës, gërmimet në “Lulishten 1 Maj“, monedha të periudhës romake
(Marrë nga libri Gj. Frashëri, “Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu ilir)“, f. 628).
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SESIONI II:
Veçori të parasë dhe zhvillimit ekonomik
gjatë mesjetës

Drejtues Sesioni: Akademik i Asociuar Shaban Sinani,
Akademia Shqiptare e Shkencave
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PARAJA SI RREGULLATOR I MARRËDHËNIEVE
NË SHKODRËN E SHEK. XIV-XV
Prof. Dr. Pëllumb Xhufi*

A

ty nga mesi i shek. XIV, në jetën e shoqërisë mesjetare shqiptare ndodh një zhvillim i ri përsa
i përket institutit të së drejtës. Deri atëherë, ky ishte përfaqësuar nga dekretet, urdhëresat apo
privilegjet e mbretërve dhe perandorëve bizantinë, bullgarë, anzhuinë apo serbë, lëshuar
në kohë të ndryshme për bashkësitë qytetare, për krerët feudalë e lokalë apo për institucionet
kishtare1. Por, nga ana tjetër, në malësitë e thella, rregullator i marrëdhënieve juridike vazhdonte të
ishte e drejta zakonore. Gjurmë të saj i ndeshim në disa akte të vitit 1272 të mbretit Karl I Anzhu,
që njihnin të drejtën e bashkësive shqiptare të atyre trevave të vetqeveriseshin sipas “dokeve e
zakoneve të tyre të mira” (bonos usus et consuetudines)2. Marrëdhëniet midis këtyre dy formave
të ligjshmërisë, nuk duhen konsideruar domosdoshmërisht kontradiktore: mes tyre kishte infiltrime e
ndikime reciproke3.
Duke filluar nga mesi i shek. XIV, mësohet se disa nga qytetet më të zhvilluara shqiptare, siç ishin
Durrësi, Shkodra, Drishti, Ulqini, Tivari, të cilat ishin shndërruar ndërkohë në komuna autonome,

* Prof. Dr. Pëllumb Xhufi, Instituti i Historisë, Qendra e Studimeve Albanologjike.
1

Në marrëveshjen e krerëve shqiptarë me mbretin Karl I Anzhu, më 1272, ky i fundit angazhohej t’u njihte të parëve “të
gjitha privilegjet e Perandorëve të mëparshëm të Bizantit” (eisque antiquorum imperatorum Romanie privilegia omnia…
confirmat), shih: L. Thalloczy-C. Jire ek-M. Šufflay, Acta et Diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia (më tej: Acta
Albaniae), I. Band, Vindobonae, 1916, nr. 268, 269, 300. Në privilegjet e mbretit serb Stefan Dushan për qytetin
e Krujës, viti 1343, përmenden edhe perandorët bizantinë e mbretërit bullgarë, që para Dushanit, i kishin akorduar
privilegje e të drejta të ngjashme qytetit në fjalë e banorëve të tij. Shih: L. Thalloczy-C. Jire ek, “Zwei Urkunden aus
Nordalbanien”, në: Illyrisch-Albanische Forschungen, I. Band, München und Leipzig, 1916, f. 149. Shih edhe privilegjet
e Perandorit bizantin Andonik II Paleolog për Kaninën, viti 1307, në: J. P. Alexander, “A Chrysobull of the Emperor
Andronicus II Palaeologus in favor of the See of Kanina in Albania”, në: Byzantion, american series, 15 (1940-1941).

2

“bonos eorum usus et libertates et bonas franchisias, quibus nunc usi sunt confirmat”, Acta Albaniae, I, nr. 269.

3

Lisa Bénou, “Droit positif-Droit coutumier: une relation conflictuelle ou un dialogue continu? Byzance XIIIe –XVe siecles”,
in: Actes du Xe Congres de l’Association Internationale du Sud-Est Europeen, Paris, 24-26 septembre 2009: L’Homme
et son environnement dans le Sud-Est Europeen, Paris, ed. Association Pierre 2011, f. 252, 253.
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qeveriseshin me ligjet e veta, të mbledhura e të sistemuara në formën e statuteve qytetëse4. Ky
mund të konsiderohet një moment vendimtar në afirmimin e së drejtës pozitive të shkruar, në dëm
të së drejtës zakonore. Kishte ndodhur edhe në Shqipëri ajo çka në vende pararojë, siç ishte
Venecia, kishte ndodhur rreth një shekull më parë, kur, siç thotë R. Cessi, “u kalua nga praktika
e consuetudo-s, në ligjin e shkruar pozitiv e në zhvillimin e një rendi juridik që nuk i besohej
më mendimit të interpretëve, këshillave të burrave të zgjedhur (probi homines) apo dekreteve të
dozhës, por që tashmë rregullohej nga një sistem legjislativ i përmbledhur në një korpus drejtësie,
siç ishin statutet”5.
Ky kapërcim historik fiksohet në mënyrë lapidare në frazën hyrëse të Statuteve të Drishtit, shek. XV,
ku thuhet: “Nihil prestantius in hoc evo mortalibus quam regi lege” (Asgjë nuk është më e dobishme
për njerëzit në këtë jetë, se sa të qeverisen me ligj)6.

Foto e Statutit të Drishtit
4

Njoftimi i parë për statutet e Ulqinit (statutis Dulcinii) i përket vitit 1376 (Acta Albaniae, II, 336). Për statutet e Durrësit
bëhet fjalë më së pari, në një mënyrë të turbullt, në vitin 1379, me rastin e një marrëveshjeje midis atij qyteti dhe Raguzës
(Acta Albaniae, II, 359). Në vitin 1398, Senati i Venedikut urdhëronte qeveritarin venecian të Durrësit, se nëse banorët
e atij qyteti e dëshironin, mund të qeveriseshin me statutet e urdhëresat e Venedikut; përndryshe, ai duhej të dërgonte në
Venedik për shqyrtim 35 kapitujt e statuteve të vendit, që u gjetën në kuvendin e Françeskanëve dhe që ata pretendonin
të respektoheshin nga qeveritarët venecianë (Acta Albaniae, II, 610). Për “statutet dhe urdhëresat” e Tivarit (staturorum
et ordinationum Antibari) bëhet fjalë në një dokument të 26 janarit 1392 (Acta Albaniae, II, 475). Për më shumë, shih:
M. Šufflay, Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë kryesisht në Mesjetë, përg. L. Malltezi, Tiranë, Onufri, 2009, f. 102,
103, 141-148; L. Nadin, Statuti di Scutari della prima metà del secolo XIV con le addizioni fino al 1469, Roma, Viella,
2002; Statuta et Ordinationes Capituli Ecclesiae Cathedralis Drivastiensis, bot. M. Ahmeti-E. Lala, Tiranë, Ombra GVG,
2009; A. Pertusi, “Per la storia di Dulcigno nei secoli XIV-XV e dei suoi statuti cittadini”, Studi Veneziani, 15 (1973)
213-271; S. Markovi , “Lo statuto di Antivari (sec. XIV)”, Studi Veneziani, 54 (2007) 239-277.

5

R. Cessi, “Storia della Repubblica di Venezia”, vëll. I, Milano, ed. Principato, 1968, f. 172.

6

Statuta et Ordinationes Capituli Ecclesiae Cathedralis Drivastiensis, f. 142.
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Të botuara fillimisht më 1927 nga Milan Shuflaj e Viktor Novak, e më tej, më 2009 nga M. Ahmeti
e E. Lala, Statutet e Drishtit ishin të parat statute të një qyteti mesjetar shqiptar të njohura në formë
të plotë7. Por në rastin e Statuteve të Drishtit bëhet fjalë për një korpus rregullash e dispozitash, që
kanë në qendër organizimin kishtar, marrëdhëniet dhe funksionimin e institucioneve e të strukturave
fetare të një qyteti si Drishti, ku kisha, feja dhe kleri i jepnin vulën e tyre çdo veprimtarie publike,
sa fetare aq edhe laike8. Në këtë kuptim, përbën vërtet një ngjarje nga më të mëdhatë shkencore
e kulturore për albanologjinë, zbulimi dhe botimi, më 2002, i Statuteve mesjetare të Shkodrës.
Ndryshe nga Statutet e Drishtit, Statutet e Shkodrës kanë përmbajtje rigorozisht laike. Siç thuhet
qartë në kreun 155 të tyre, çështjet e kishës e të marrëdhënieve fetare, statutet në fjalë ia linin në
kompetencë të drejtës kanonike9. Por ndarja e kishës nga shteti nuk është i vetmi parim modern
i së drejtës që gjen pasqyrim në Statutet e Shkodrës. Në rreth 280 kapitujt e tij, ka të tillë që
afirmojnë parimin e zgjedhjes nga populli të institucioneve komunale e të kolegjit të gjykatësve,
që afirmojnë të drejtën e azilit për të përndjekurit nga pushteti feudal, që mbrojnë jetën, pasurinë
e dinjitetin e gruas, të fëmijëve, të të moshuarve, të emigrantëve e të shtresave të pambrojtura,
në përgjithësi. Thënë me një gjuhë moderne, Statutet e Shkodrës përmbajnë edhe një paketë të
veçantë dispozitash në mbrojtje të lirisë e të drejtave të individit, brenda kuadrit të një sistemi të
artikuluar ligjesh e normash kushtetuese, që konfirmojnë autonominë deri në pavarësi të qytetit të
Shkodrës në shekujt XIV-XV10.
Nëse Statutet e Shkodrës shënojnë kalimin nga e drejta zakonore në atë pozitive, apo thënë në
mënyrë skematike kalimin nga “barbaria” në “qytetërim”, do të ishte me interes të evidentohen
risitë që Statutet në fjalë sjellin në raport me Kanunin e Maleve, që mishëron një stad të hershëm,
në daç primitiv, social e institucional të shoqërisë shqiptare. Analizën tonë do ta kufizojmë tek një
dukuri që, me të drejtë apo me të padrejtë, konsiderohet specifike për shqiptarët. Fjala është për
fenomenin e hakmarrjes dhe posaçërisht për variantin më të vrazhdë të saj, që është gjakmarrja.
Ndryshe nga ç’mendohet, duke u nisur nga realiteti i ditëve tona, fenomeni apo më saktë, institucioni
i gjakmarrjes ishte në mesjetë i përhapur në të gjitha trevat shqiptare, sa në veri, aq edhe në jug.
Dokumente të reja nga arkivat e Venecias të shek. XV-XVII, dëshmojnë veprimin e normës kanunore
të gjakmarrjes sa në Himarë e Labëri, aq edhe në trevën më të butë e të qytetëruar të Çamërisë
e madje, deri edhe në vendbanimet më skajore të diasporës mesjetare shqiptare, në Man të
Peloponezit11. Gjakmarrja gjithsesi, nuk është një dukuri specifike tek shqiptarët. Përkundrazi, i ka
rrënjët tek një institut i lashtë juridik, i ashtuquajturi lex talionis, që ka vepruar tek popuj të ndryshëm,

7

Statuta et Ordinationes Capituli Ecclesiae Cathedralis Drivastiensis, f. 13, 14.

8

M. Šufflay, “Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë kryesisht në Mesjetë”, Tiranë, Onufri, 2009, f. 109; A. Ducellier, La
façade maritime de l’Albania au Moyen Âge, Tessalonike, 1981, f. 551.

9

L. Nadin, Statuti di Scutari, f. 129.

10

Qysh kreu i parë i Statuteve në fjalë, sanksionon të drejtën e bujqve të arratisur për t’u strehuar në qytet, ku ata mund
të jetonin të patrazuar nga feudalët dhe ku ata duhet t’i bindeshin vetëm organeve vetqeverisëse të qytetit: “se alcun
vorà venir à star in citade nostra, cioè homo de lo re voy homo de alcun zentil, che non sia tenudo a servir a nessuno,
solamente al nostro Comune”, L. Nadin, Statuti di Scutari, f. 91.

11

Në Himarë, më 1685: “Ma dividendosi le popolationi in tante casate, se alcuno di loro commette homicidio, la casata
della parte offesa prende le armi contra tutta la casata di chi commisse il delitto, et nella compositione et aggiustamento
tutti contribuiscono, come se havessero di propria mano commesso l’homicidio”, shih: C. P. Karalewsky, La missione
greco-cattolica della Cimarra nell’Epiro nei sec. XVI-XVII, në: “Bessarione” anno XV, fasc. 2 (1911), f. 456; në Çamëri
(Arilla) më 1632: Archivio di Stato di Venezia (më tej: ASV), Dispacci Corfù, b. 17 (1630-1632): raport i Andrea
Vendramin, Proveditor-Kapiten i Korfuzit, 6 qershor 1632; në Mani të Peloponezit: E. D. Liata, “Iereis ton Ellenon tes
Venetias apo 1412-1558”, Thesaurismata 13 (1976) 104.
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tek sumerët, akadët, hebrejtë, romakët, tek popujt gjermanikë, te keltët, sllavët e arabët12. Deri
ndonjë shekull më parë, gjakmarrja mbijetonte edhe tek fiset indiane të Amerikës13. Në themel të
ligjit në fjalë qëndron e drejta dhe detyrimi për t’i shkaktuar tjetrit të njëjtin dëm që ke pësuar prej
tij. Parim, që gjen pasqyrim edhe në shprehjen e njohur të Dhjatës së Vjetër, libri Levitik: “thyerje
për thyerje, sy për sy e dhëmb për dhëmb”, ku, gjithashtu, gjen shëmbëlltyrën e vet kodi i egër i
gjakmarrjes, i mishëruar në parimin e vjetër të së drejtës kanunore shqiptare, “gjaku lahet me gjak”.
Statutet e Shkodrës lënë të kuptohet se instituti i gjakmarrjes ekzistonte edhe në atë qytet, më të
madhin e më të hapurin ndaj kulturës veneto-dalmate. Sigurisht kishte depërtuar aty bashkë me
zhvendosjen e grupeve malësore, që prireshin atëherë, ashtu si edhe sot, të zbrisnin në qytet
për të tentuar një jetë më të mirë. Pa dyshim, duke u vendosur në Shkodër bashkë me familjet, të
porsaardhurit sillnin me vete edhe historitë, stilin e jetës e kodet e sjelljes së tyre, ku një vend të
rëndësishëm e zinte gjakmarrja. Por, ajo çka del qartë nga kapitujt e Statuteve të Shkodrës, është
kujdesi i hartuesve të tyre për ta mbytur që në embrion spiralen e gjakmarrjes. Kjo, nga njëra anë,
synohet të arrihet duke përcaktuar dënime jashtëzakonisht të rënda për tipologji të caktuara faji,
siç janë ato që kanë të bëjnë me shkeljen e nderit dhe fyerjen e dinjitetit të personit. Ishin pikërisht
këto, që provokonin konflikte fatale, që përfundonin me vrasje dhe që çlironin mekanizmin e
pandalshëm të gjakmarrjes. “Nderi i shkelur”, thotë Kanuni i Maleve, “nuk shpërblehet me gjë, por
veç me të derdhun të gjakut”14. “Ai të cilit i mirret nderi, quhet i vdekur nga Kanuni”15.
E pra, Statutet e Shkodrës përpiqen ta çdramatizojnë e ta neutralizojnë këtë normë kanunore
degjenerative, duke i trajtuar sulmet ndaj nderit e dinjitetit të personit si një kundravajtje, në fakt si
një kundravajtje e rëndë, që gjithsesi duhej të shlyhej vetëm me para, e jo me marrje jete. Kështu
ndodh, për shembull, me kreun 92 të Statuteve në fjalë, ku merret në shqyrtim rasti emblematik i
fyerjes së dikujt me fjalën “tradhtar”. Shënojmë, se sipas mentalitetit shqiptar të kohës, “tradhtari”
ishte më së shumti ai që dilte fjale e nuk i përmbahej angazhimeve të marra e të sanksionuara, jo
me akte noteriale, por me normën specifike të pashkruar të “besës”. Sa për ilustrim, kujtojmë këtu
se me thirrjen “tradhtar” (traditor di merda), në vitin 1456, një emigrant shqiptar sulmoi e plagosi
për vdekje në tregun e Ankonës një tregtar vendas që, me sa duket, i kishte dalë fjale16. E tepërt të
themi se thirrja “tradhtar” nga ana e shqiptarit, paralajmëronte sulmin mbi besëthyerin fatkeq dhe
fundin e tij. Pikërisht, duke pasur parasysh ngarkesën shpërthyese dhe pasojat që sillte një fyerje
e tillë, Statutet e Shkodrës përcaktojnë një penalitet të jashtëzakonshëm në të holla për autorin e
saj, që konsistonte në plot 500 perperë17. Sa për të bërë një krahasim, kujtojmë se ndëshkime
shumë më të lehta, nga 2 deri në 30 perperë, parashikoheshin kur fyheshin apo edhe kur rriheshin
funksionarët publikë gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre18. Rasti i mësipërm tregon se në kulturën
e mentalitetin shqiptar të kohës, tradhtia përndryshe besëthyerja, përfaqësonte kategorinë më
të urryer të krimit, përderisa me të identifikohej një kundërshtar që meritonte të vritej. Statutet e
Shkodrës e përthithin një mentalitet të tillë popullor edhe në rastin kur trajtojnë formën më të lartë të
tradhtisë, atë ndaj atdheut. Në fakt, kreu 228 i tyre e ndëshkon me prerje koke dhe me konfiskim të
12

Christian-J. Guyonvarc’h-Françoise Le Roux, La civilisation celtique, Éditions Payot&Rivages, Paris, 1995, f. 74;
Konrad Fuchs-Heribert Raab, Wörterbuch zur Geschichte, Band II (L-Z), Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1992,
f. 787.

13

James Adair, The History of the American Indians, cituar nga: Fatos Tarifa, Sapere aude, Onufri, Tiranë, 2017, f. 191.

14

At Sh. Gjeçovi, Kanuni i Lek Dukagjinit, Shkodër, 1933, kreu 598.

15

At Sh. Gjeçovi, Kanuni i Lek Dukagjinit, kreu 600.

16

A. Ducellier, Les chemins de l’exil, Paris, Armand Colin, 1992, f. 345.

17

L. Nadin, Statuti di Scutari, kreu LXXXXII, f. 113.

18

L. Nadin, Statuti di Scutari, kreu CCXXVIIII, CCXXX, f. 147, 148.
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të gjithë pasurisë, konsumimin e një krimi të tillë19. Është ky i vetmi rast i dhënies së dënimit kapital
që ndeshim në Statutet e Shkodrës.
Një tjetër fyerje e rëndë, veç fjalës “tradhtar”, që mund të çonte në vrasje të autorit nga ana e
të lënduarit, dhe që për këtë arsye ndëshkohet ashpër në Statutet e Shkodrës, është edhe akti i
zhburrërimit nëpërmjet prerjes së mjekrës. Në shkallaren e figurave të krimit, akti i zhburrërimit
nëpërmjet prerjes së mjekrës, vinte i dyti për nga rëndësia pas fyerjes me fjalën “tradhtar”, dhe
dënohej me gjobën gjithsesi të lartë prej 50 perperësh, që paguhej edhe në rastin kur fyhej ose
prekej një grua e martuar (kreu 239 e 201 i Statuteve)20. Edhe në këtë rast, do të ishte kuptimplotë
ilustrimi me një shembull nga historia. Në vitin 1412, kur shpartalloi despotin e Janinës Carlo
Tocco, sundimtari i Shqipërisë së Poshtme, sebastokratori Gjon Zenebishi, nuk deshi të ekzekutojë
robërit e luftës apo t’i gjymtonte ata fizikisht, siç në të kundërtën kishte vepruar më herët kundërshtari
i tij. Vrasja dhe gjymtimi i robërve nuk bënte nder e nuk dëshmohet të jetë zbatuar ndonjëherë nga
luftëtarët shqiptarë. Megjithatë, Gjon Zenebishi u rezervoi robërve të tij një dënim, që për të vlente
më shumë se ekzekutimi: përpara se t’i linte të lirë, i turpëroi ata duke u prerë mjekrën21.
Me dy rastet e mësipërme të fyerjes me fjalën “tradhtar” e të poshtërimit nëpërmjet prerjes së
mjekrës, kemi veçuar dy shkeljet që konsiderohen më të rëndat dhe që, për këtë arsye, penalizohen
edhe më rëndë në Statutet e Shkodrës. Ishin dy shkelje, që më së shumti prireshin të degjeneronin në
vrasje, duke u bërë shkak për shpërthimin e mekanizmit të pandalshëm të gjakmarrjes në një shoqëri
qytetare, siç ishte ajo shkodrane, e cila diferencohej dukshëm kulturalisht nga shoqëria “barbare”
e maleve. Në këtë kuptim, penaliteti tepër i lartë në të holla me të cilin dënoheshin dy aktet e
mësipërme të fyerjes e të zhburrërimit, nuk mund të kuptohen veç si një masë parandaluese për të
bllokuar qysh në embrion rrëshqitjen e tyre në vrasje e më tej në cikle të pandalshme gjakmarrjeje.
Sigurisht, jo gjithnjë arrihej të parandaloheshin vrasjet. Këto ishin të pashmangshme në një qytet me
kontraste të forta kulturore, sociale e fetare, siç ishte Shkodra e shek. XIV-XV. Por edhe kur ndodhte
një vrasje, kujdesi i hartuesve të Statuteve ishte ta ndalnin spiralen e hakmarrje-gjakmarrjes, që
mund të lindte nga “vrasja e parë”, duke iu larguar normës kanunore “gjaku lahet me gjak”, e duke
futur normën ligjore të shlyerjes së vrasjes me të holla.
Në fakt, kreu 224 i Statuteve përcakton, se personi që kryente një vrasje duhej të mbyllej në
shtëpi deri sa të kryente pagesën e gjakut (stea in casa sua e paghi la vrasda)22. Pagesa e gjakut
shprehet këtu me fjalën sllave vrasda, e cila përdoret me të njëjtin kuptim si në statutet e Budvës, që
janë më të vona se Statutet e Shkodrës, ashtu edhe në statutet e Raguzës, që janë më të hershme
se ato. Në këto të fundit, që datojnë në vitin 1308, flitet për “zakonin e vjetër të vrazdës” (antiqua
consuetudo vrasde)23. Prej këndej nuk duket i pabazë supozimi i Shuflajt, sipas të cilit shlyerja e
gjakut apo e vrasjes nëpërmjet pagesës me të holla, siç dëshmohet edhe në Statutet e Shkodrës,
përfaqëson një ndikim të së drejtës sllave të pasqyruar në aktet e mbretërve Nemanjiçë24. Në
fakt, shlyerja e vrasjes me anë të pagesës së vrazdës, siç e gjejmë tek Statutet e Raguzës, të
Budvës dhe të Shkodrës, parashikohet edhe në Zakonikun e Stefan Dushanit, që u hodh në letër
19

L. Nadin, Statuti di Scutari, kreu CCXXVIII, f. 147.

20

L. Nadin, Statuti di Scutari, f. 141, 149.

21

G. Schirò, Cronaca dei Tocco di Cefalonia di anonimo, Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Accademia Nazionale
dei Lincei, Roma, 1975, f. 354.

22

L. Nadin, Statuti di Scutari, f. 146.

23

M. Šufflay, Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë kryesisht në Mesjetë, f. 145; S. Novakovi , Zakonski spomenici srpskih srednjega
veka, Beograd, 1912, kreu CLXXXXI, f. 66.

24

M. Šufflay, Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë kryesisht në Mesjetë, f. 145.
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më 1349. Neni 94 i Kodit të Stefan Dushanit përcakton se: “Kur pronari vret bujkun në qytet,
zhupë apo katund, paguan 1000 perperë. Kurse, kur bujku vret pronarin, i priten dy duart dhe
paguan 300 perperë”25. Të vihet re, që në Zakonikun serb të Stefan Dushanit aplikoheshin edhe
ndëshkimet trupore, që përndryshe nuk ndeshen as në të drejtën zakonore, as në të drejtën pozitive
të mishëruar në Statutet e Shkodrës, dhe as në praktikën shqiptare.
Ndërkaq, na intereson të nënvizojmë se edhe Kanuni i Maleve e njeh faljen e gjakut dhe ndërprerjen
e gjakmarrjes nëpërmjet dëmshpërblimit. Kapitujt me numër 892 e 969 deri 972 të tij, e njohin
pajtimin dhe ndërprerjen e gjakut kundrejt një çmimi që paguhej nga vrasësi në të holla e në
natyrë. Flitet për 6 qese me aspra, 100 desh e gjysmë kau të therur26.
Në kreun përkatës të Statuteve të Shkodrës, ndërsa sanksionohet pagesa e gjakut në të holla,
nuk përcaktohet se sa duhet të ishte kjo shumë. Siç duket, përcaktimi i saj i lihej negociatave
mes palëve në konflikt. Por ne mund të krijojmë një ide se sa mund të kushtonte atë kohë jeta e
një njeriu, nga një shembull i vitit 1632 i marrë nga ekstremi jugor i trevave shqiptare. Me rastin
e vrasjes së një shqiptari të krishterë nga fshati Agia nga një tjetër shqiptar i krishterë nga qyteti
i Pargës, të afërmit e viktimës kërkuan me insistim që vrasësi të shlyente “pagesën e gjakut”.
Sqarojmë, se ndryshe nga viset e veriut, ku pagesa e gjakut shprehej me termin sllav vrasda, në
dokumentet veneciane që i referohen viseve jugore shqiptare, për raste të ngjashme përdoret termi
italian pagamento del sangue, që me siguri është një kalk i termit shqip “pagesë e gjakut”. Në
rastin tonë, shuma e kërkuar nga familjarët e viktimës ishte jo më pak se një mijë realë (reali ishte
monedhë argjendi spanjolle)27. Shënojmë se kjo shumë i korrespondonte, pak a shumë, shumës
prej një mijë perperësh, që Zakoniku i Stefan Dushanit, bashkëkohës i Statuteve të Shkodrës,
parashikonte për shlyerjen e të njëjtit krim.
Ajo çka mund të themi nga shqyrtimi i dokumentacionit historik, është se dekriminalizimi i zërave
të fyerjes e të vrasjes nëpërmjet kthimit të tyre në gjoba monetare, nuk arriti të afirmohej plotësisht,
e gjakmarrja vazhdoi edhe më tej të shënjojë fort realitetin shoqëror shqiptar. Madje, duket se
pushtimi osman, me goditjet që i solli qyteteve të zhvilluara të veriut, solli një proces invers rikthimi
në zakonin barbar. Në fakt, pushtimi i Shkodrës dhe i krahinave përreth, pas vitit 1479, ndërsa
nga njëra anë solli një dyndje të popullsisë malësore drejt qyteteve ende të lira, nga ana tjetër
bëri që popullsia e vjetër qytetare të rrudhej me shpejtësi. Ne dimë se, nga 64 familje të hershme
fisnike që kishte Tivari, në vitin 1553 kishin mbetur vetëm 12 të tilla28. Pikërisht atë vit, përfaqësuesit
e qytetit i luteshin Senatit të Venedikut të abrogonte normën statutore që sanksiononte “pagesën
e gjakut” (vrasda)29. Me sa duket, në kushtet e reja, kur struktura sociale e qytetit kishte ndryshuar
dukshëm në favor të të ardhurve nga malësia përreth, këta e kishin më për mbarë t’i përmbaheshin
normës së vjetër kanunore të shlyerjes së vrasjes me vrasje, sesa të paguanin shuma që nuk mund
t’i dispononin. Nën presionin e tyre, autoritetet e Tivarit kërkuan abrogimin e nenit përkatës, duke
nënkuptuar me këtë, që palët e përfshira në konflikt edhe më tej do të vazhdonin t’i lanin hesapet
mes tyre në mënyrën tradicionale, d.m.th. nëpërmjet gjakmarrjes.
Ne na duket se një tendencë e tillë negative shquhet edhe në Kanunin e Maleve, ku në kushtet
e sundimit osman, zakoni i gjakmarrjes fillon të mbizotërojë mbi praktikën “qytetëse” të shlyerjes
25

Stojan Novaković, Zakonik Stefana Dušana, cara srpskog 1349 i 1354, Beograd, 1898, f. 73-74, 202.

26

At Sh. Gjeçovi, Kanuni i Lek Dukagjinit, kapitujt 892 e 969-972.

27

ASV, Dispacci Corfù, b. 17 (1630-1632): raport i Andrea Vendramin, Proveditor-Kapiten i Korfuzit, 6 qershor 1632.

28

M. Šufflay, Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë, f. 80.

29

M. Šufflay, Serbët dhe Shqiptarët, Prishtinë, Rilindja, 1968, f. 59.
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së gjakut me shpërblim. Në fakt, në fillim të shek. XX, Franz Nopcsa konstatonte se në praktikë,
falja e gjakut kundrejt pagesës nuk ndodhte shpesh, madje në disa krahina të veriut shqiptar
ajo konsiderohej turp. Nga ana tjetër, është vetë Kanuni i Maleve, në versionin e fundit të
tij të mbledhur e të sistemuar nga Shtjefën Gjeçovi, që flet për një ashpërsim të normave që
rregullonin gjakmarrjen, në raport me versionin më të hershëm të tij. Kreu 898 i Kanunit të
Gjeçovit thotë pikërisht, se sipas Kanunit të vjetër të Maleve, ai që binte në gjak ishte vetëm
vrasësi, dhe askush tjetër përveç tij, as vëllezërit, as nipat e as kushërinjtë. Por, thuhet më tej aty
se, Kanuni i mëvonshëm vendosi të përfshijë në gjakmarrje të gjithë vijën mashkullore të vrasësit,
deri edhe fëmijët e djepit30.

30

“Në kanû të vetër të Maleve të Shqypnis vetëm dorërasi bijte në gjak, ase aj, i cilli tëhiqte, shkrepte e shprazte pushken
a çdo armë kundra nierit…Shpija e të vramit nuk mujte me ndjekë ad me vra tjeterkend prej vllazensh, nipash a kushrijsh
të gjaksorit, pos gishtit dorërasit...Kanuja e vonshme pershin mashkullimin e shpis së dorërasit mjè në ferrishte djepi,
kushrinin e nipat e ngiatë, edhe pse të damë, por për 24 orë, në valë të gjakut, e mbas 24 orësh do t’u qitte dorzanë
shpija e të vramit”. Shih: At Sh. Gjeçovi, Kanuni i Lek Dukagjinit, kreu 898-900.
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Prerje monedhash prej argjendi të
qytetit të Shkodrës dhe konteksti i
tyre arkeologjik i shekullit XV
Prof. Dr. Gëzim Hoxha*

N

ga gërmimet arkeologjike fillestare në oborrin e parë të Kalasë “Rozafa” të qytetit të Shkodrës
(Sek. A), në vitet 1985-1986, ka dalë në dritë një kompleks banesash të shekullit XV1 (Fig.
1). Mes gjetjeve të pasura arkeologjike, të zbuluara në këto ambiente banimi, siç janë
fragmentet e enëve prej qeramike apo qelqi, objektet prej metali apo kocke, janë gjetur edhe katër
monedha argjendi. Ato ndodheshin të ngjitura së bashku nga lagështia dhe oksidimi. Pas pastrimit
fizik dhe kimik, u bë e qartë se monedhat i përkasin prerjeve nga punishtja monetare e qytetit në
kohën e zotërimit venecian në shekullin XV.

Fig. 1. Gërmimet në sektorin A në Kalanë “Rozafa” të Shkodrës (vitet 1985-1986)

Katër monedhat prej argjendi kanë një diametër të barabartë prej 20 mm dhe peshë po ashtu
të barabartë, e cila nga niveli i ndryshëm i oksidimit, luhatet nga 1 g deri në 1.05 g. Faqja dhe
shpina e këtyre monedhave është pothuajse e njëjtë, me diferenca të papërfillshme, që vijnë
kryesisht nga niveli i ruajtjes (Fig. 2a-d).
Në medaljonin qendror të faqes, të rrethuar nga dy rrathë elipsoidalë perlash të vogla, është
paraqitur figura e mbrojtësit të qytetit - Shën Stefanit. Shenjti është vendosur në këmbë, në çerek* Prof. Dr. Gëzim Hoxha, Instituti i Arkeologjisë, Qendra e Studimeve Albanologjike.
1

Hoxha, Lahi 1986, f. 266-268.
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profil nga e djathta e vet, me kokën e kthyer lehtazi përballë. Ai është veshur me një mantel
(veladon) të gjatë deri në fundin e këmbëve. Në pjesën e poshtme të mantelit, në nivelin poshtë
gjunjëve, shohim një fushë kuadratike të vijëzuar nga brenda me kallëpe në trajtë rombi. Koka
e shenjtit me kësulëzën tipike të dinjitarëve të lartë kishtarë2 është e rrethuar nga një nimbus prej
perlash të vogla. Shenjti mban në dorën e djathtë temjanicën, e cila varet në tri lidhëset e saj. Në
dorën e majtë, të vendosur pranë gjoksit, duket libri i shenjtë – Ungjilli.
Jashtë medaljonit qendror të faqes, në drejtimin e akrepave të orës, është shkruar legjenda me
alfabet venecian:

Legjenda rrethohet nga jashtë nga një varg më i madh perlash, i cili përfshin në vetvete të gjithë
faqen e monedhës. Në hapësirën mes dy rrathëve elipsoidalë me perla të medaljonit qendror, në
dy anët e shenjtit, shohim siglën e monedhës të përbërë nga germat
.
Shpina e monedhës paraqet në mënyrë të skematizuar Luanin e Shën Markut, me flatrat karakteristike,
të vendosur brenda një rrethi perlash. Me një nimbus prej perlash është e rrethuar edhe koka e
luanit. Përballë këmbëve të luanit duken edhe tri perla të tjera.
Jashtë medaljonit qendror të shpinës, mbi kokën e luanit, është vendosur një kryq i tipit maltez. Duke
filluar nga kryqi, në drejtimin e akrepave të orës është shkruar legjenda:

Fig. 2. Katër monedhat e gjetura në gërmimet e vitit 1985 (Vizatimi nga A. Bushati)
2

Kemi përdorur termin “kësulëz”, e cila i përgjigjet emërtimeve të veshjeve kishtare në italisht “il zucchetto” dhe në anglisht
“skull-cap”.
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Një varg tjetër perlash rrethon nga jashtë legjendën dhe të gjithë sipërfaqen e shpinës së monedhës.
Sigla
, në faqe, e cila vërehet në tri nga katër monedhat e gjetura (Fig. 2a-c), tregon se kemi
të bëjmë me prerje të punishtes monetare të Shkodrës në kohën e drejtimit të qytetit nga konti dhe
kapedani venecian Bertuci Civran (1437-1439)3.
Ndërsa për monedhën e katërt (Fig. 2d), pa sigël në faqe, nuk mund të shprehemi shumë
të sigurt. Me legjendën e faqes:
dhe legjendën e shpinës:
kjo monedhë përafron më shumë me monedhat e prera nga
konti e kapedani Benedetto Contarini (1408-1410)4.
Prania e punishtes për prerje monetare në Shkodër është vënë në dyshim fillimisht nga Vincenzo
Lazari në vitin 1851, i cili asokohe, shprehte bindjen se monedhat veneciane me emrin e Shkodrës,
priteshin në punishten e Kotorit5. Por, rreth 4 dekada më vonë, studiuesi i njohur i monedhave
venedikase Nicolo Papadopoli-Aldobrandini përmend dokumente të Senatit Venedikas, të cilët
vërtetojnë praninë e punishtes monetare në Shkodër6. Dymbëdhjetë vjet më vonë, numizmati
austriak Karl Stockert i botoi dy dokumentet veneciane të sipërpërmendura dhe vuri në dukje se
monedhat veneciane të Shkodrës, jo vetëm që nuk priteshin në Kotor, por përkundrazi, punishtja
monetare e Shkodrës ka shërbyer si mëmë për punishten e Kotorit7. Janë të njohur tanimë kontët
dhe njëkohësisht kapedanët e Shkodrës së kësaj periudhe që kanë vënë siglat e tyre në faqen e
monedhave8. Tabela e mëposhtme (Fig. 3b) paraqet këto sigla dhe emrat respektivë të tyre.

Fig. 3. Monedhat veneciane të Shkodrës, siglat e faqes dhe të shpinës.

Sigla
, e vendosur në fundin e legjendës së shpinës, shpreh një prej emisioneve të prerjes së
këtyre monedhave. Sipas mjaft gjasave, këto sigla, të vërejtura në monedhat e shek. XV, të prera
në Kotor dhe në Shkodër, janë simbole emisionesh të veçanta të këtyre punishteve lokale, të
qeverisura nga statutet e vetë qyteteve dhe larg nga vëzhgimi direkt i trupës kryesore drejtuese të
shtetit të Venedikut9.
3

Lazari, 1851, 60; Stockert 1910, f. 93- 95; Cor. Num. It. VI, 1922, f. 671; Rey 1928, f. 49 ; Castellani 1932, f.
218-219.

4

Krahaso: Stockert 1910 , 91, nr.58; Cor. Num. It. VI, 1922, f. 551, nr. 6; shih këtu edhe fig. 3,1 nga koleksioni Lanz.

5

Lazari 1851, f. 59.

6

Papadopoli-Aldobrandini 1898, f. 237.

7

Stockert 1910, f. 89-90.

8

Stockert 1910, 91; Cor.Num. It. VI, 1922, f. 681.

9

Papadopoli-Aldobrandini 1898, f. 297.
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Përveç siglës së sipërpërmendur, në shpinën e prerjeve monetare të Shkodrës venedikase vërehen
edhe më se 40 lloje siglash të emisioneve të ndryshme (Fig.3c), të përdorura në intervalin kohor të
viteve 1408-145310. Stampimi në monedha, domethënia, renditja dhe koha e saktë e përdorimit
të këtyre siglave në shpinën e këtyre monedhave lokale, mbeten për t’u sqaruar ende më hollësisht.
Sidoqoftë, mund të shprehemi pa mëdyshje, për një aktivitet të dendur monetar, përderisa në një
interval prej 45 vjetësh, dallojmë, pothuajse për çdo vit, emisionin e një prerjeje monetare të re
nga punishtja e Shkodrës.
Duke iu referuar peshës prej 1- 1,05 g dhe një dekreti të Senatit Venedikas të 9 korrikut 1429,
katër ekzemplarët e monedhave të Shkodrës janë “grossetti” – groshë me vlerën 4 solde, që
dallonin prej groshëve me vlerë prej 8 soldesh të quajtura “grossoni”, që kishin një peshë prej
1,619 g11.
Tradita e prerjeve të tilla monetare në qytetin e Shkodrës është e njohur që nga zotërimi i qytetit
prej Rashës dhe veçanërisht prej familjes feudale të Balshajve12. Mbreti i Rashës Stefan Uroshi ka
imituar, apo më saktë ka falsifikuar, monedhën shumë të suksesshme - groshin e Venedikut. Madje
një fakt i tillë është fiksuar edhe në veprën madhore “Komedia Hyjnore” të Dante Alighieri-t. Në
këngën XIX të Parajsës, rreshtat 140-141, përmendet për vepra keqbërëse, mes të tjerësh edhe
Stefan Uroshi i Rashës: “che male ha visto il conio di Vinegia”13.
Natyrisht, tradita e prerjeve monetare të punishtes së Shkodrës vazhdoi edhe në kohën e zotërimit
venecian në shekullin XV14, siç e tregojnë qartë edhe 4 ekzemplarët e gjetur gjatë gërmimeve të
vitit 1985 në Kalanë e Shkodrës (Fig. 2).
Siç u përmend më sipër, prania e këtyre prerjeve monetare të Shkodrës mesjetare është vënë
në dukje që në mesin15 apo fundin e shekullit XIX16. Studiues të fillimshekullit XX, si konsulli i
përgjithshëm austro-hungarez në Shkodër, Theodor Ippen,17 apo historianët Konstantin Jireček18 dhe
Milan Shuflaj19 e marrin në konsideratë punishten monetare në Shkodër dhe përmendin legjendat
e faqes dhe shpinës së këtyre prerjeve lokale, pa hyrë në detajet e tyre. Historianë të tjerë të
mëvonshëm, deri tek i sotmi Oliver Jens Schmitt20, e kanë ripërsëritur këtë informacion, pa shënuar
ndonjë risi për njohjen e këtyre prerjeve monetare dhe rolin e tyre për tregtinë e qytetit. Ndryshe
qëndron çështja me artikullin e detajuar të numizmatit Karl Stockert21 dhe me botimin e Corpus
Numorum Italicorum, vol. VI, 192222, ku ka informacione të hollësishme, ende të pashfrytëzuara
nga historianët. Me mjaft interes mbeten informacionet që na jep arkeologu francez Leon Rey, i cili
në vitin 1928 shkruante se ka parë në koleksionet arkeologjike të urdhrave françeskanë dhe jezuitë
10

Këto sigla janë nxjerrë nga legjendat e pamjeve të pasme të monedhave të botuara nga: Stockert 1910, f. 91-100;
Cor. Num. It. VI, 1922, f. 551-567, f. 671.

11

Papadopoli-Aldobrandini, 1898, f. 250, f. 415.

12

Ippen 1901, f. 189-196.

13

Alighieri, Div. Com. Parad. XIX, f. 143-144.

14

Papadopoli-Aldobrandini, 1898, f. 237.

15

Lazari, 1851, f. 58-60.

16

Papadopoli-Aldobrandini, 1898, f. 237, f. 297.

17

Ippen 1901, f. 189-196.

18

Jireček, 1916, f. 109.

19

Šufflay 1924, f. 67-68.

20

Schmitt 2007, f. 146-147.

21

Stockert 1909, 221-228; Stockert, 1910, f. 67-128.

22

Cor. Num. It. VI, 1922, 551-567, f. 671.
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në Shkodër, monedha veneciane me legjendat e sipërpërmendura të faqes dhe të shpinës, me
edhe pa sigla, të prera nga punishtja monetare e qytetit nën drejtimin e kontëve apo kapedanëve
venecianë të Shkodrës si:
1. Zouane Boldu (1433-1435), 2. Bertucci Civran (1437-1439), 3. Paolo Morosini (14391440), 4. Francesco Querini (1442-1444), 5. Paolo Loredan (1447-1449) dhe 6. Nicolo Diedo
(1451-1453)23. Një përpjekje kataloguese të këtyre monedhave të Shkodrës përbën edhe artikulli
i Zamir Tafilicës i vitit 201324.
Është e udhës të vëmë në dukje se, monedha të tilla lokale të kohës së zotërimit venecian,
posaçërisht në bregdetin shqiptar, gjenden ende të fshehura në fondet e muzeve tona qendrore
apo lokale. Por ato, as nuk janë studiuar dhe as nuk janë ekspozuar në vitrinat e këtyre muzeve.
Nga kërkimi online rezulton se monedha veneciane, prerje të qytetit të Shkodrës së shekullit XV, janë
sot të pranishme në shtëpinë e tregtimit dhe të ankandeve të monedhave Lanz në Mynih (Numismatik
Lanz München – Handels und Auktionshaus), (Fig.3a) ku janë paraqitur prerjet monetare të kontëve dhe
kapedanëve venecianë të Shkodrës: 1. Benedetto Contarini (1408-1410) 2. Zouane Boldu (14331435), 3. Bertucci Civran (1437-1439), 4. Paolo Morosini (1439-1440), 5. Francesco Querini
(1442-1444), dhe 6. Nicolo Diedo (1451-1453)25, duke na ofruar pothuajse të plotë repertorin e
monedhave të kolegjeve kishtare në Shkodër, të përshkruara nga Leon Rey në vitin 192826.
Në pikëpamjen arkeologjike, katër monedhat e Shkodrës vijnë nga një kontekst arkeologjik me
shumë interes, pasi shtojnë dëshmitë me vlerë për historinë e qytetit. Kompleksi i djegur dhe
i shembur i banesave të shekullit XV ka mbetur i ngurtësuar që nga koha e rrethimit të dytë të
Shkodrës në vitet 1478-1479. Gërmimi ka nxjerrë në dritë gjurmë të padiskutueshme të djegura
nga zjarri masiv, mure dhe çati të shembura nga goditja e gjyleve prej guri të kalibrit të stërmadh
(mbi 400 kg), inventar të pasur objektesh shtëpiake, të shembura mbi dyshemetë e banesave etj.
(Fig. 1 dhe 4a-b).

Fig. 4. a) Gjyle mbi çatinë e shembur; b) Banesa me cisternë

Kjo situatë arkeologjike na bind edhe një herë për vërtetësinë substanciale të veprës “De obsidione
Scodrensi” të humanistit shkodran Marin Barleti27. Kësisoj, mund të themi se gërmimi në këtë vend
23

Rey 1928, f. 49.

24

Tafilica 2013, f. 61-81. Shënojmë se botimi, ku është publikuar ky artikull, nuk i ka plotësuar kushtet teknike. Për pasojë,
aty shfaqen mjaft pasaktësi dhe mungesa germash në leximin e legjendave.

25

Num. Lanz München, Auktion 115 (27 Mai 2003), Lot. 147-156.

26

Rey 1928, f. 48-49.

27

Barleti, 2012.

Konferenca I e Muzeut të Bankës së Shqipërisë - Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona

84

ka qenë një lexim tjetërsoj i veprës së tij, lexim jo me germa alfabeti, por lexim me kazmën dhe
mistrinë e arkeologut. Mund të përmend vetëm faktin se verifikimi konkret i përmasave dhe peshave
të gjyleve të topave osmanë28, të përshkruara nga Barleti rezultojnë të jenë tërësisht të sakta.

Fig. 5. Material arkeologjik i gjetur se bashku me monedhat mbi dyshemenë e banesës

Katër monedhat tona, të gjetura në dyshemenë e banesës, nën çatinë e shembur, shoqëroheshin
nga fragmente enësh prej majolike dhe qelqi të mirënjohur venecian dhe orendi të tjera shtëpiake.
Pasuria e këtij materiali arkeologjik, të gjetur në dysheme, tregon se kemi të bëjmë me një banesë
për shtresën e lartë të qytetit (Fig. 5). Këtë argument e përforcon edhe fakti se, nën këtë dysheme
ndodhet edhe një cisternë uji, e ndërtuar mjeshtërisht me mure guri të skalitur dhe e suvatuar me llaç
hidroizolues të cilësisë shumë të mirë. Mbulesa e cisternës është ndërtuar po aq mirë, me qemer
prej tullash dhe shërben njëkohësisht si mbështetje për vetë dyshemenë e banesës29 (Fig. 4b).
Si gjetje të kontekstuara dhe të dokumentuara nga një gërmim sistematik arkeologjik, katër
ekzemplarët e monedhave prej argjendi, prerje të punishtes së qytetit të Shkodrës të kohës së
zotërimit venecian, janë një dëshmi kuptimplotë dhe me shumë vlerë për historinë e lavdishme të
këtij qyteti, në një nga momentet më kulmore të rezistencës së pashoqe, në rrethimin e dytë nga
osmanët në vitet 1478-1479.
Megjithëse janë objekte të vogla prej 20 mm diametër dhe peshë 1 g, ato zotërojnë fuqi argumenti
shumë bindës. Efekti i tyre impresionues, posaçërisht për arkeologun, është i njëllojtë me efektin e
veprave të mëdha të mëvonshme, të cilat evokojnë këtë ngjarje të madhe historike si: Piktura e vitit
1585 “Rrethimi i Shkodrës” e piktorit Paolo Veronese, e vendosur në Pallatin Dukal, apo relievi
i gjysmës së parë të shek. XVI, me po të njëjtën temë, i vendosur në Shkollën e Shqiptarëve në
Venedik.
Konteksti i gjetjes së 4 monedhave tona dëshmon pra direkt për rrethimin e dytë osman të Shkodrës
të viteve 1478-1479, i cili është akti i fundit i një tragjedie, që do t’i ndryshonte pamjen jo vetëm
Shqipërisë, por krejt Ballkanit dhe një pjese të kontinentit, për gati 600 vjet rresht.
28

Hoxha, Lahi 1986, f. 267.

29

Hoxha, Lahi 1986, f. 266.
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E gjejmë me vend ta mbyllim këtë kumtesë me një pasazh nga panegjiriku realist i humanistit Marin
Barleti, kur jep vlerësimin për Shkodrën si: “... qyteti më i përmendur dhe kryeqendra e krahinës së
Shqipërisë, roja, syri, forca dhe mbrojtja e të gjithë mbretërisë, dera e detit Jon dhe e Adriatikut,
mbrojtja e Italisë dhe e të gjithë të krishterëve...”30.

30

Barleti, 2012, f. 66.
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Ekonomia e trojeve shqiptare në shekujt
XVI-XVIII. Zhvillimi i qëndrueshëm i
një ekonomie rajonale në mesin e dy
botëve në ngritje e rënie: Venedikut dhe
Perandorisë Osmane
Dr. Ardian Muhaj*

N

ë këtë artikull synohet të paraqitet zhvillimi ekonomik i trojeve shqiptare në sundimin osman
përmes hulumtimit të pikëtakimeve dhe dallimeve në dinamikën e zhvillimit ekonomik të
Ballkanit Jugperëndimor, në krahasim me dy ekonomitë e mëdha mesdhetare me të cilat
tregu rajonal shqiptar bashkëvepronte apo në të cilat përfshihej. Studimi krahasues i dinamikave
të zhvillimit të Perandorisë Osmane në tërësi dhe Republikës së Venedikut, nxjerr në pah se trojet
shqiptare, edhe pse politikisht pjesë e shtetit osman, në aspektin ekonomik përbënin një nënsistem
ekonomik me veçoritë e veta dalluese. Kjo diktohej nga pozita gjeografike si zonë e ndërmjetme
në shkëmbimet tregtare mes Mesdheut Lindor dhe Adriatikut, nga pikënisja e ndryshme e zhvillimit
ekonomik krahasuar me tërësinë e shtetit osman dhe me Venedikun, si edhe me shfrytëzimin më
intensiv të resurseve ekonomike lokale krahasuar me periudhën e mëparshme dhe me atë të
mëvonshme (respektivisht shek. XV dhe XIX).
Dinamika e këtij zhvillimi ekonomik, e përvijuar përmes kësaj qasjeje krahasuese, tregon se
ekonomia e Ballkanit Jugperëndimor - që në vija të trasha i korrespondon trojeve shqiptare - në
pikënisje të periudhës në studim (shek. XVI deri në gjysmën e shekullit XVII) është më pak e zhvilluar
sesa ekonomia e tërësisë së Perandorisë Osmane dhe Venedikut, edhe pse ritmi i zhvillimit gjatë
gjithë kësaj periudhe është i qëndrueshëm. Në mesin e shekullit XVII, ndërkohë që Republika e
Venedikut njeh një dekadencë ekonomike të shpejtuar dhe tërësia e Perandorisë Osmane nis të
njëjtën kurbë rënieje në gjysmën e dytë të shekullit XVII, ekonomia shqiptare jo vetëm vazhdon
dinamikën e zhvillimit, por njeh një ritëm edhe më të vrullshëm zhvillimi ekonomik krahasuar me
periudhën e mëparshme, deri sa arrin pikën kulmore për periudhën osmane, në fundin e shekullit
XVIII dhe fillimin e shek. XIX, në periudhën e autonomizimit politik të Pashallëqeve të Shkodrës e
Janinës. Rënia e këtyre autonomive politike shënon edhe fillimin e dekadencës së përshpejtuar
ekonomike të trojeve shqiptare, mbas tre shekujsh zhvillimi të qëndrueshëm, moment që shënon
edhe cakun kohor të shqyrtimit tonë.
Fernand Braudel me punimin e tij mbi Mesdheun, në shek. XVI, dëshmoi mjeshtërisht unitetin e
botës mesdhetare të këtij shekulli - përtej kufijve politikë, fetarë e kulturorë - dhe i dha hov përdorimit
* Dr. Ardian Muhaj, Qendra e Studimeve Albanologjike.
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të metodave sasiore për hulumtimin historik.1 Nga viti 1300 deri në mesin e shek. XVI, ekonomia
italiane, pjesë e së cilës ishte edhe ajo venedikase, kryesonte në Evropë. Produkti per kapita ishte
i lartë. Mes viteve 1300 e 1570, ky nivel ishte në rreth 1600 dollarë internacionalë 1990 PPP.
Nga gjysma e dytë e shek. XVI deri në vitin 1880, është periudha e dekadencës ekonomike të
Italisë. Në një panoramë më të gjerë evropiane, qendra e përbërë nga Franca dhe Gjermania
njohu një progres shumë të ngadalshëm, veriu, pra Holanda dhe Anglia u zhvilluan, ndërsa
vendet mesdhetare, Spanja dhe Italia Veriore ranë në prapambetje.2 Në fillim të shek. XVII, Italia
Qendrore dhe Veriore vazhdonte të ishte një nga zonat më të zhvilluara të Evropës Perëndimore
me një standard të lartë jetese për kohën. Por nga fundi i shekullit, rreth vitit 1680, Italia ishte
shndërruar në një vend të prapambetur dhe në depresion ekonomik të pandalshëm.
Në Venecia, prodhimi i tekstileve, që përbënte edhe sektorin kryesor të ekonomisë, ra nga 29 mijë
copë në 1602, në vetëm dy mijë në fund të shekullit. E njëjta dekadencë tragjike dëshmohet në
Komo, që bie nga 8 mijë copë tekstile në vetëm 400 në vitin 1650. Në Milano, në fillim të shek.
XVII, ishin rreth 70 firma që përpunonin dhe prodhonin tekstile të leshta me një prodhim prej rreth
15 mijë copësh në vit. Më 1640, numri i firmave kishte rënë në vetëm 15 dhe prodhimi mesatar
vjetor në vetëm 3 mijë copë. Më 1709 kishte mbetur vetëm një firmë me rreth 100 copë. E njëjta
situatë dramatike përshkruhet për Kremonën, Moncën, Pavian, madje edhe për Gjenovën, e cila
qëndron jashtë sistemit ekonomik të Adriatikut dhe Ultësirës Padane.3 Akoma më tragjike përshkruhet
situata për Napolin e Siçilinë. Kjo dekadencë përfshiu edhe sektorë të tjerë si atë bankar dhe atë të
transportit detar dhe eksportet, të cilët pësuan një kolaps të plotë. Pyetjes se si mund të shpjegohet
një kolaps kaq tragjik i ekonomisë italiane gjatë shek. XVII i janë dhënë përgjigje të ndryshme.4
Përllogaritjet më të fundit dëshmojnë se popullsia e Italisë në vitin 1600 duhet të ketë qenë rreth
12 milionë banorë. Në fund të shek. XVII ishte rritur vetëm me një milion. Ndërmjet viteve 1620
dhe 1700, përmbajtja e argjendit në lirën gjenoveze u zvogëlua me 30%, e asaj të Milanos 20%
dhe të Venecias me 15%. Nga fundi i shek. XVII, Italia tashmë importonte prodhime industriale
në shkallë të gjerë nga Anglia, Franca e Holanda. Pra ishte shndërruar nga një vend i zhvilluar
që importon lëndë të parë dhe eksporton prodhime industriale dhe shërbime, në një vend të
prapambetur që bën të anasjelltën.5
Një nga treguesit që hedh dritë mbi tendencën e ekonomisë është urbanizimi, apo më saktë shkalla
e urbanizimit të një shoqërie. Numri i popullsisë në fillim të shek. XIV i arritur nga shumë qytete
italiane u tejkalua kryesisht vetëm në shek. XIX. Milano kishte 150 mijë banorë në vitin 1300, 124
mijë në 1800, dhe 196 mijë në 1861; Firence kishte 110 mijë banorë në vitin 1300, 81 mijë
në 1800-ën, dhe 114 mijë në 1861.6
Nga këndvështrimi i historianëve venedikas, zgjerimi i Perandorisë Osmane pati efekte pozitive
dhe negative gjatë shek. XV. Kjo shkaktoi dobësimin e rivalëve të Venecias në Mesdheun Lindor
1

Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 2nd ed., vol. 12 (Paris, 1966).

2

Carlos Álvarez-Nogal and Leandro Prados De La Escosura, The rise and fall of Spain (1270–1850), Economic History
Review, 66, 1 (2013), pp. 1-37.

3

Carlo M. Cipolla, ed. The Economic Decline of Empires, London: Methuen, 1970, pp. 196-199.

4

“How can this tragic collapse of the Italian economy during the seventeenth century be explained? The fundamental
reason why Italian goods and services were supplanted by those offered by foreigners was always the same: English,
French and Dutch services and goods were offered at lower prices. But why than this disparity in prices?” C. Cipolla,
The Economic Decline of Empires, pp. 200-203.

5

Cipolla, The Economic Decline of Empires, pp. 211-214.

6

Paolo Malanima, “When did England overtake Italy? Medieval and early modern divergence in prices and wages”,
European Review of Economic History, 17, p. 55.
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dhe i mundësoi Venedikut që të zgjerojë edhe më, perandorinë koloniale të tij. Osmanët nuk
ua mbyllën dyert e tregtisë venedikasve. Thiriet shkon më tej duke e rishikuar këndvështrimin e
vjetër mbi efektet e ngritjes së fuqisë osmane. Ai e paraqet krejt shekullin XV, madje edhe mbas
pushtimit osman të Konstantinopojës dhe Moresë, si një periudhë prosperiteti të madh për kolonitë
venedikase. Fitimet për tregtarët venedikas nuk u prekën nga zgjerimi osman përveç Detit të Zi, që
gjithsesi edhe më parë ishte një zonë ekskluzive gjenoveze. Sipas tij, mbas paqes së vitit 1479 u
vendos një ekuilibër i ri, që megjithëse ishte më i favorshëm për osmanët "les interets economiques
venitiens ne paraissent pas, en derniere analyse, souffrir sensiblement"7.
Luzatto thekson se ekspansioni në Italinë Veriore nuk ishte një shpenzim i kotë energjish. Në shek.
XVI-XVII ndodhën përshtatje-ripërshtatje ndaj presionit osman, ndaj konkurrencës së portugezëve,
ndaj dinamikës së inflacionit dhe vështirësive gjithnjë e më të mëdha të përballimit të shteteve
gjigande si Franca e Spanja.8 Edhe Braudel krahason rritjen e saj me qendrat e tjera, duke dalluar
tre periudha: 1450-1500, 1500-1550 dhe 1550-1600.9
Ndërkohë që në shek. XVI dekadenca venedikase është relative, shek. XVII përbën rastin tipik të
fuqisë në dekadencë ekonomike. C. Cipolla, në përpjekjen e tij për të gjetur një shpjegim mbi
dekadencën e përgjithshme të Italisë,10 organizoi një konferencë mbi këtë temë në vitin1957.11
Të dhënat statistikore tregojnë një rritje ekonomike në vitet 1580-1590 në të ardhurat doganore
dhe në importet e mëndafshit të papërpunuar nga Siria, vajit nga Kreta e Pulia, dhe mallrave të
ndryshme nga Dalmacia. Erëzat mbërrinin nga India përmes Levantit. Industritë venedikase po
zgjeroheshin, veçanërisht prodhimi i tekstileve të leshta për tregjet e lindjes, i cili arriti pikun e të
gjitha kohërave më 1602.12 Ndërtimi i anijeve në Venedik njohu një bum në vitet 1560, por
ra me shpejtësi në vitet 1570 dhe Senati u detyrua të lejojë dhe madje të inkurajojë blerjen e
anijeve të ndërtuara në vende të tjera.13 Pikërisht gjatë dekadës së parë të shek. XVII, Venediku u
godit nga një sërë krizash, të cilat e shndërruan nga një fuqi ekonomike konkurruese në mesin e
tregjeve botërore në një qendër rajonale industriale e tregtare. Njëkohësisht, francezët, anglezët
dhe holandezët e tejkaluan Venedikun në tregtinë me Perandorinë Osmane dhe u bënë importuesit
më të mëdhenj të pambukut osman.14
Një dinamikë e ngjashme e prek më vonë edhe Perandorinë Osmane. Në përgjithësi, gjatë
fillimeve të kohës së re, fatet e Venedikut dhe Shtetit Osman ishin të ndërthurura ngushtë në aspektin
gjeografik, politik dhe ekonomik. Në aspektin ekonomik, Venediku vazhdonte të ishte partneri më i
7

Freddy Thiriet, La Romanie Vénitienne au Moyen Age: le développement et l'exploitation du domaine colonial vénitienne,
XIIe-XVe siècles. Paris: Éditions E. de Boccard, 1959, p. 429.

8

Gino Luzzatto, "La Decadenza di Venezia dopo le scoperte geographiche nella tradizione e nella realta," Archivio
veneto, Ser. v, LIV-LV (I954), p. 174.

9

Venezia ha visto aumentare il suo peso specifico nel Cinquecento; ma non il suo peso relativo: e questa distinzione
pone il problema della sua decadenza." Fernand Braudel, "La Vita economica di Venezia nel secolo XVI," La Civilta
veneziana del Rinascimento, Venezia: Fondazione Giorgio Cini and Sansoni, I958), pp. 83-I02.

10

Carlo Cipolla, "The Decline of Italy, the Case of a Fully Matured Economy," Economic History Review, ser. 2, V (I95253), pp.178-87.

11

Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII, Atti del convegno 27 giugno-2 luglio 1957,
Fondazione Giorgio Cini, Venezia, Roma, 196I.

12

Carlo Cipolla, "Les mouvements longs de l'industrie lainiere a Venise aux XVIe et XVIIe siecles," Annales economiess,
society, civilisations, XII (957), 29-45.

13

Ralph Davis, "Influences de l'Angleterre sur le declin de Venise au xviie siecle," Decadenza, pp. 183-190.

14

“around 1680, Italy had become a backward and depressed area; her manufacturing industry had collapsed, there were
too many people for the available resources; agriculture had become by far the predominant section of the economy”.
Cipolla, Carlo M., “The Economic Decline of Italy”, in Idem, (ed.) The Economic Decline of Empires, Methuen&Co,
London, 1970, pp. 196-197.
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rëndësishëm evropian i osmanëve deri në fillimin e shek. XVII. Nga fillimi i shek. XVI, marrëdhëniet
mes tyre u karakterizuan nga një bashkëjetesë paqësore, edhe pse vigjilente, me periudha të rralla
e të shkurtra konflikti të hapur.15
Çështja e ekonomisë dhe zhvillimit të Perandorisë Osmane ka gjetur që në shek. XVI-XVII trajtimin
më mjeshtëror dhe të thelluar në shkrimet e dy shqiptarëve të shquar, kryeministrit Lutfi Pasha në
mesin e shek. XVI dhe të Koçi Bej një shekull më pas. Memorandumi i njohur i shqiptarit Koçi
Bej, që ia paraqet Muradit IV më 1630 e paralajmëron dhe njëkohësisht e përshkruan këtë
dekadencë.16 Ndërsa për Koçi Beun shkaqet ishin tek korrupsioni i pushtetarëve, shqiptari tjetër
Lutfi Pasha, tërhiqte vëmendjen e Sulltanit mbi rrezikun që sillte braktisja e fshatrave dhe emigrimi
i krahut të punës në mënyrë të pakontrolluar drejt qyteteve. Për ta ndaluar këtë, ai propozonte që
fshatarësia të mbrohej përmes zbutjes së taksave dhe përmes regjistrimit të rregullt të fshatrave për
të kufizuar abuzimet e qeveritarëve provincialë.17
Historiografia bashkëkohore, duke filluar me Ömer Lûtfi Barkan, nisi një fazë të re në studimin e
historisë osmane mbështetur në burimet e pasura të arkivave turke, me qëllim qasjen sasiore dhe
krahasimore.18 Kjo prirje u mbështet nga historianë të vendeve ballkanike nga vitet 1950, duke
sjellë botimin e një numri të madh burimesh që kanë nxitur hulumtime në historinë demografike,
urbane dhe agrare të periudhës osmane.19
Nuk ka shumë studime dhe përpjekje të historianëve shqiptarë në drejtim të historisë ekonomike të
territoreve shqiptare në mesjetë dhe në periudhën osmane. Punimet e periudhës 1945-1990 mbi
historinë agrare, si për shembull ato të Selami Pulahës20, Përparime Hutës21, Petrika Thëngjillit22,
edhe pse nuk arrijnë të sjellin një panoramë të qartë, janë mjaft të pasura në detaje dhe përbëjnë
burime të vlefshme që mund të shërbejnë edhe sot për të krijuar një ide të përgjithshme mbi kahet e
zhvillimit ekonomik. Nga ana tjetër, punimet e Zija Shkodrës, të cilat trajtojnë historinë e zhvillimit
zejtar-industrial, janë mjaft të detajuara dhe njëkohësisht, për vetë natyrën e temës, arrijnë të
anashkalojnë kufizimet ideologjike të kohës, duke sjellë një panoramë më të qartë, më të lidhur
dhe njëtrajtësuar harmonikisht mes analizës dhe sintezës.23

15

Eric Dursteler, “Commerce and coexistence: Veneto-Ottoman trade in the Early Modern Era, p. 105-106.

16

Memorandumi të cilin e përpiloi në 1630 mbi situatën dhe zhvillimin e shtetit Osman është vlerësuar si në Turqi ashtu
edhe mesin e studiuesve perëndimorë. Kjo e bëri Hammer-in ta quajë Koçi Benë ‘Monteskieja musliman’. Botuar nga F.
Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke (1927).

17

Lûtfi Pa a Asafname, ch. 4. Traktati i Lûtfi Pa a shkruar mbas largimit të tij nga posti i Kryeminsitrit më 1541 është një
përmbledhje rregullash mbi se si duhet të ishte një kryemistër i mirë.

18

Ö. L. Barkan, 'Essai sur les données statistiques des registres de recensement dans l'Empire ottoman aux XVe et XVIe
siècles', Journal of Economic and Social History of the Orient 1 (1957) p. 10.

19

Mes të tjerësh shih: Branislav Djurdjev, Turska vlast u Crnoj Gori u XVI i XVII veku. Prilog jednog nerešenot pitanju iz naše
istorije (Sarajevo, 1953); Hazim Šabanovi , Bosanski pašalik. Postanak i upravna podjela (Sarajevo, 1959); Nicoar
Beldiceanu, Recherche sur la ville ottomane au XVe siècle. Etude et actes (Paris, 1973); Bistra A. Cvetkova, Les institutions
ottomanes en Europe (Wiesbaden, 1978); Nikolai Todorov, Balkanskiiat grad, XVXIX vek (Sofia, 1972 = The Balkan City,
14001900, Seattle and London, 1983); Olga Zirojevi , Tursko vojno uredjenje u Srbiji (14591683) (Belgrade,1974);
Aleksandar Stoianovski, Gradovite na Makedoniia od kraiot na XIV do XVII vek. Demografski prouchuvania (Skopje,
1981); Vasiles Demetriades, Topografia tes Thessalonikes kata ten epoche tes Tourkokratias 14301912 (Thessaloniki,
1983)

20

Natyrisht vepra më e rëndësishme për aspektin agrar është punimi i S. Pulahës, “Pronësia feudale në tokat shqiptare
(shek. XV-XVI)”, Akademia e Shkencave të RP të Shqipërisë, Tiranë, 1988.

21

Përparime Huta, “Fshati në sanxhakun e Shkodrës në shek. XV-XVI: vështrim mbi demografinë dhe ekonominë”, Tiranë:
Instituti i Historisë, 1990.

22

Petrika Thëngjilli, “Renta feudale dhe evoluimi i saj në viset shqiptare (XVII-XVIII)”, Universiteti i Tiranës, Tiranë,1990.

23

Zija Shkodra, “Esnafet shqiptare (shekujt XV - XX)”, Tiranë, 1973.
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Rasti disi më i trajtuar i rënies dhe ngritjes së befasishme të Voskopojës nuk mund të merret
i shkëputur nga historia ekonomike e trojeve më të gjera shqiptare që tashmë në shek. VIII
kishin krijuar një ekonomi të mirëlidhur rajonale, si pasojë e evoluimit ekonomik, duke nisur
nga fillimi i shekullit XVI apo më saktë, që nga vendosja e paqes së qëndrueshme venetoosmane. Kjo paqe, e cila qëndroi pothuajse e paprekur për një shekull e gjysmë, deri në mesin
e shekullit XVII, e vendos rajonin ekonomik shqiptar në pikëlidhjen, në mesin e pashmangshëm të
bashkëveprimit ekonomik mes dy gjigandëve ekonomikë të kohës. Në mënyrë të përmbledhur,
mund të përmendim një numër treguesish që tregojnë pikërisht atë që Henri Pirenne e ka theksuar
para pothuaj një shekulli: tregtia është ngjitëse dhe fqinjësia me vende më të zhvilluara ishte një
fat në aspektin ekonomik.24
Ndërkohë që ekonomia rajonale shqiptare zhvillohej me ritme të shpejta në mesin e këtij
bashkëpunimi ekonomik dhe paqeje politike mes Venedikut dhe Perandorisë Osmane, rënia e
këtyre dy ekonomive në mesin e shekullit XVII - e cila përkon edhe me prishjen e paqes politike mes
tyre - do të vazhdojë të sjellë efekte pozitive për ekonominë shqiptare.
Dy aspekte duhen marrë në konsideratë në këtë situatë. Pikësëpari, tërheqja e Venedikut nga
tregtia me Stambollin dhe Azinë e Vogël, vërtet e zvogëloi vëllimin e tregtisë së saj, por nga ana
tjetër e shndërroi atë nga një fuqi tregtare mesdhetare në një fuqi tregtare në Adriatik e Jon, duke e
sjellë kështu më pranë tregjeve shqiptare. Në Shqipëri, venedikasit edhe pse nuk gjenin prodhimet
osmane të të njëjtës cilësi si në Stamboll, gjenin prodhime të njëjta apo të ngjashme me çmime më
të leverdishme dhe me kosto transporti më të vogla.25 Kjo rritje e rëndësisë së tregut shqiptar vërehet
më së miri në hapjen e konsullatave në portet shqiptare që synonin lehtësimin e tregtisë ndërmjet
dy brigjeve të Adriatikut, pikërisht në gjysmën e dytë të shek. XVII.26
Po aq me rëndësi është fakti se interesi ekonomik i Shqipërisë ishte edhe në objektiv të fuqive të
tjera evropiane, veçanërisht francezëve e holandezëve, që kishin shqyrtuar mundësinë e hapjes
së konsullatave në Durrës që në vitet 1640. Më pas, edhe Ulqini ishte pjesë e interesit ekonomik
francez, ndërsa në Shkodër, venedikasit hapën një përfaqësi konsullore që varej nga konsullata e
Durrësit.27
Pjesë e këtij procesi ishte edhe prania e shtuar e tregtarëve shqiptarë në Venecia gjatë gjithë
periudhës në shqyrtim. Në shekullin XVII, kolonia e tregtarëve nga Perandoria Osmane ishte e
akomoduar tashmë në atë që quhej “fondaco dei turchi”, ngjashëm me modelin e “fondaco dei
tedeschi”. Themelimi i fondakos e ndryshoi rrënjësisht mënyrën e ndërveprimit mes nënshtetatsve
venedikas e osmanë. Rregullat e miratuara në vitin 1621 njohën statusin e institucionit si fondak i
turqve dhe për më tej dallonin qartë në këtë, dy kategori “boshnjakët dhe shqiptarët”, në njërën
anë dhe “aziatikët”, pra anatolasit, nga ana tjetër.28

24

“Commerce is contagious”. Henri Pirenne’s Economic and Social History of Medieval Europe, (1937), p. 5

25

Një kontribut i rëndësishëm mbi këto marrdhënie është edhe Alvin Saraçi, “Il commercio adriatico di Scutari con la
Repubblica di Venezia nei secoli XVII-XVIII”, tezë doktorature e mbrojtur në universitetin Ca’Foscari, Venezia dhe në
Institutin e Historisë, QSA, Tiranë, 2016.

26

La decadenza della «scala» di Spalato in questo contesto a causa della guerra di Creta (1645-1669) faceva emergere
i porti albanesi di Durazzo, Scutari, Valona e San Giovanni di Medua insieme a quello di Cattaro. Saraci, Il commercio
adriatico di Scutari, po aty.

27

J. Spon, G,. Wheler, Viaggi di Mons. Spon, per la Dalmazia, Grecia, e Levante, portati da Franzese da D. Casimiro
Freschot Casinense, Bologna, 1688, p. 31.

28

La loro presenza numerosa nella città di Venezia dà prova che gli albanesi erano intermediari dei commerci tra la
Sublime Porta e Venezia. Paolo Preto, Venezia e i turchi, Firenze, 1975, 85-6.
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Së dyti, dobësimi i pushtetit qendror osman dhe dekadenca ekonomike e tij, jo vetëm e zvogëluan
konkurrencën e tregtarëve nga zonat e Mesdheut Lindor në tregtinë me Venedikun, por mundësuan
gjithashtu rënien e kontributit fiskal të trojeve shqiptare drejt qendrës politike, pra Stambollit. Në
këtë mënyrë, dalja në pah dhe forcimi i vazhdueshëm politik i elitave lokale erdhi si pasojë e
përvetësimit dhe përdorimit vendor të taksave që më përpara shkonin direkt drejt kryeqytetit osman.
Këto taksa të mbajtura për nevojat e ekonomisë rajonale shqiptare bënë të mundur projektimin
dhe kryerjen e ndërmarrjeve madhështore në infrastrukturë, ku spikasin urat e gurta mbi lumenjtë
kryesorë të Shqipërisë dhe në nyjet kryesore të rrjetit rrugor. Po ashtu, edhe investimet në vepra
arkitekturore të karakterit social e fetar si hamame, hane, xhami dhe kisha, janë dëshmi e kësaj.
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Të sfidosh shtetin: prerja e parasë
nga Pashallëqet Shqiptare (fundi i
shek. XVIII – fillim shek. XIX) shprehje
e legjitimitetit të pushtetit dhe
mëvetësisë politike
Prof. Asoc. Dr. Dritan Egro*

N

ë këtë artikull do të ndalem në të dhënat dhe analizën e dy dokumenteve, njëkohësisht të
hershme (fundi i shek. XVIII dhe fillimi i shek. XIX). I pari gjendet në arkivat ruse1 dhe është i
njohur, por jo i vlerësuar si duhet; kurse dokumenti i dytë vjen nga arkivat osmane dhe është
krejt i panjohur.2 I pari i përket Mahmut Pashë Bushatlliut; kurse i dyti, Ali Pashë Tepelenës.
Konsulli rus në Raguzë (Dubrovnik), A. Palladoklis, më 30 prill 1787, i bënte me dije Këshillit të
Punëve të Jashtme të Rusisë se,
“… kokëkrisuri3 pashai shkodran [Mahmut Pashë Bushatlliu] priste pará në emrin e tij, …”.
Sot për sot nuk dimë nëse paraja që kishte prerë Kara Mahmuti ishte monedhë apo kartëmonedhë.
Ngaqë ende nuk disponojmë asnjë kopje të kësaj paraje, nuk dimë nëse ajo është prerë realisht
apo ishte vetëm informacion në lidhje me një veprim të tillë. Nëse kjo para është prerë, atëherë lind
pyetja: Si ka qenë paraqitja grafike e saj, pra çfarë strukture të brendshme vizuale ka pasur? Sipas
traditës politike turke të shtetformimit, ajo duhej të përmbante emrin e sundimtarit të ri, titulaturën
që ai synonte të përdorte dhe emrat e tjerë identifikues personalë. Pra, nëse sot do ta zotëronim
qoftë edhe grafikisht këtë para, ajo do të na ndihmonte shumë për të mësuar më tepër rreth faktit
se si Mahmut Pasha i Shkodrës e identifikonte veten dhe se si e përcaktonte shkallën e varësisë së
tij politike nga Stambolli.
Gjithsesi, kjo e dhënë historike është mëse e mjaftueshme për të hapur një diskutim cilësisht të ri
mbi shkallën e emancipimit të Pashallëkut të Shkodrës nga Perandoria Osmane; por, ajo mund të
shërbejë edhe si një e dhënë prej së cilës mund të fillojë një vlerësim krejt i ri historik për figurën e
* Prof. Asoc. Dr. Dritan Egro, Universiteti Europian i Tiranës.
1

G. L. Arsh, Albania i Epir v konce XVIII – naçalje XIX v., Akademija Nauk SSSR – Institut Istorii, Moskva 1963, f. 93;
S. Naçi, Pashallëku i Shkodrës (1757-1796), Universiteti Shtetëror i Tiranës – Instituti i Historisë dhe Gjuhësisë, Tiranë
1964, f. 186.

2

BOA, Hatt-i Hümayun nr. 25628.

3

Epiteti i përdorur këtu ‘reçenij’, në fakt nuk është gjë tjetër veçse përkthimi në rusisht i epitetit me të cilin Mahmut Pasha
njihej gjerësisht: ‘Kara’ (persistent/kokëkrisur/këmbëngulës deri në marrëzi).
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Kara Mahmut Pashë Bushatlliut, jo vetëm në historinë e shqiptarëve, por edhe në atë të Ballkanit
dhe më gjerë në atë të Perandorisë Osmane.
Le ta themi qysh në fillim se prerja e parasë nga Mahmut Pashë Bushatlliu nuk ishte një masë me
karakter financiar; ai ishte një akt i mirëfilltë politik. Dy janë arsyet që na shtyjnë drejt një përfundimi
të tillë.
E para, në traditën turke të shtetformimit, në përputhje me hapat që ndiqeshin prej formacioneve
politike periferike për t’u shkëputur nga qendra, prerja e monedhës ishte shenja më e rëndësishme
që shprehte kurajën politike dhe fuqinë ekonomike të prijësit lokal për të shpallur mëvetësinë e tij
nga qendra prej së cilës varej politikisht deri në atë moment.4
Në vitin 1572, sulltan Selimi II, si shenjë të futjes së plotë nën sundimin osman të Vllahisë dhe
Moldavisë, u kërkoi princërve të tyre që të prisnin monedhë osmane.5 Monedha osmane e prerë
në këto hapësira kishte brenda saj emrin e kalifit islam/sulltanit osman, më pas emrin e sundimtarit
lokal dhe titullin e tij. Ky fakt historik dëshmon qartë se prerja e monedhës nga një strukturë
shtetërore brenda asaj të Perandorisë Osmane shënon nënshtrimin e saj politik ndaj Stambollit.
Nga ana tjetër, informacioni për prerje paraje, në rastin e Bushatlliut pa lejen e Stambollit, dhe
për më tepër një pará që do të identifikohej ekskluzivisht me emrin e tij, duke mos i dhënë vend
në të emrit të sulltanit osman, automatikisht mbart me vete dimensionin e rebelimit politik ndaj
Perandorisë Osmane. Në këtë rast dënimi ishte me vdekje.
Së dyti, një fakt shumë i rëndësishëm që duhet pasur parasysh është momenti historik, kur pashai
shqiptar i Shkodrës vendosi të ndërmerrte këtë hap: viti 1787. Marrëveshja e arritur në këtë kohë
mes careshës ruse Katerina II (1762-1796) dhe perandorit austriak Jozef II (1780-1790), gjatë
vizitës që ky i fundit kreu në Rusi, parashikonte ribërjen politike të Ballkanit pa shtetin osman. Sipas
kësaj marrëveshjeje, Rusia do të realizonte kontrollin e saj mbi Krime, mbi tokat buzë Detit të Zi
deri në lumin Dnjestër dhe mbi Kaukaz. Perandoria Habsburge do të merrte një pjesë të Serbisë,
Bosnjen, Hercegovinën, Istrian dhe Dalmacinë. Venediku, nga ana e tij, do të kompensohej
me marrjen e Peloponezit, Kretës dhe Qipros. Territoret e mbetura osmane në Ballkan do të
ndaheshin në dy shtete të pavarura. I pari, do të përfshinte shtetin e pavarur të Moldavisë dhe
Vllahisë, i banuar nga kombi dak (rumun), i cili do të sundohej nga një princ rus; kurse i dyti, do
të ishte një Perandori Greko-Bizantine, që do të përfshinte Bullgarinë, Maqedoninë dhe Greqinë,
froni i së cilës parashikohej të mos kishte lidhje me Rusinë.6
Ndërsa po diskutohej ky plan për copëtimin e tokave të Perandorisë Osmane, konsulli francez në
Janinë, François Pouqueville, rrëfen se perandori austriak Jozefi II, e drejtoi vështrimin te Mahmut
Pasha i Shkodrës. Ky i fundit citohet t’u ketë thënë të dërguarve të Austrisë të besonin se "ai nuk
kishte ndonjë vështirësi të përqafonte besimin e krishterë, me kusht që atij t’i premtohej principata
e Shqipërisë”.7
Pikërisht në të njëjtin dokument (prill 1787), në të cilin konsulli rus në Dubrovnik, Palladoklis bënte
me dije se Kara Mahmuti i Shkodrës ishte duke prerë paranë e tij, shton gjithashtu se pashai
4

H. Inalcık, Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, vol. II, Türkiye

5

N. Malcolm, Agjentë perandorakë: një familje shqiptare në botën mesdhetare të shek. XVI, Botimet Dudaj, Tiranë 2016,
f. 307.

Bankası, stanbul 2014, f. 63-64.

6

B. Jelavich, History of the Balkans (18th and 19th cent.), vol. I, Cambridge University Press 1983, f. 70-71.

7

Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë, vëll. III (Shqipëria nën sundimin feudal-ushtarak otoman, 1506-1839),
Universiteti Shtetëror i Tiranës - Instituti i Historisë dhe Gjuhësisë, Tiranë 1962, f. 275.
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shqiptar i Shkodrës “veten e ka shpallur pasardhës të Skënderbeut dhe shprehet haptas se do ta
imitojë atë në të gjitha”. Këtë të dhënë e konfirmon edhe konsulli francez në Dubrovnik, Derivo.8
Sipas historianit osman, Cevdet Pa a, në maj 1787, agjentët osmanë pranë Mahmut Pashës
i bënë të ditur Stambollit se ai kishte grumbulluar trupa për t’iu drejtuar ushtarakisht qytetit të
Edirnesë. Ky njoftim solli reagimin e dytë të ashpër të Stambollit: Mahmut Pashën, Porta e Lartë e
dënoi sërish me vdekje.9
Nga ana tjetër, shqiptari tjetër rebel, por edhe rival i Bushatllinjve, Ali Pashë Tepelena, po këtë
moment e përzgjodhi si më të volitshmin për të shtënë në dorë Janinën, duke i hapur udhë procesit
të shndërrimit të saj në kryeqendrën e pashallëkut të tij.
Dokumenti i dytë, nga arkivat osmane, na bën me dije se edhe pashai i Janinës ndërmori hapa për
prerjen e parasë së tij. Më 4 shkurt 1810, kryeministri osman konfirmon marrjen e informacionit
mbi prerjen e një kartëmonedhe nga ana e Ali Pashë Tepelenës.10 Termi kaime, që përmendet në
këtë dokument, në terminologjinë osmane të financave i atribuohet kartëmonedhës:

I nderuar veziri im,
Kartëmonedha e Ali Pashë Tepelenës dhe dokumenti shoqërues me të gjitha mendimet [përkatëse]
më janë bërë të njohura; gjithashtu, kam lexuar me vëmendje edhe dokumentin zyrtar të shefit të
punishtes së prerjes së monedhave.
Sërish, sido që të jetë e vërteta, të më shprehet dhe të më raportohet.
Nga ky dokument mësojmë që Ali Pasha e kishte përfunduar procesin teknik të hartimit të
kartëmonedhës, por vetëm kaq. Edhe ky dokument nuk na bën me dije të dhënat grafike të
saj. Kështu që gjithçka mbetet në kuadrin e projektit politik të Ali Pashës për t’u shkëputur nga
Perandoria Osmane.11 Madje, Ali Pasha filloi të caktonte vetë kontër e baronë. Konsulli francez
në oborrin e tij, F. Pouqueville, rrëfen se: “Më lajkatarët kishte kohë që [Aliun] e thërrisnin
mbret”.12
Ishte viti 1810: Traktati i Tilsitit (1807) mes Rusisë dhe Francës kishte risjellë në rend të ditës
copëtimin e territoreve osmane në Evropë. Napoleoni kishte rënë dakord që Rusisë t’i jepte
Besarabinë, Moldavinë, Vllahinë dhe Bullgarinë Veriore. Për vete do të merrte Shqipërinë,
Thesalinë dhe territoret deri në Gjirin e Selanikut, kurse Austro-Hungaria duhej të kënaqej me
një pjesë të Bosnjes dhe Serbisë. Napoleoni reagoi ashpër kundër kur Car Aleksandri I kërkoi
të merrte edhe Stambollin. Ishin këto koniunktura të reja ndërkombëtare që provincat shqiptare
i orientuan drejt hedhjes së hapave tejet të guximshëm, por që ishin të papranueshëm për
Stambollin.
8

S. Naçi, Pashallëku i Shkodrës (1757-1796), f. 174-5, 186; E. Spencer, Travels in European Turkey, vol. II, London
1851, f. 111.

9

Tarih-i Cevdet, vol. IV, Istanbul 1303, f. 98; G. L. Arsh, Albania i Epir v konce XVIII – naçalje XIX v., f. 91.

10

BOA, Hatt-i Hümayun, no. 25628 (29 Z 1224 / 04. 02. 1810).

11

Interesant është fakti që në fondin e objekteve që i kaluan Thesarit Perandorak Osman pas ekzekutimit të Ali Pashës,
ndryshe nga gjithë fondet e shtetarëve të rangut të tij në qendër të perandorisë që më së shumti posedonin libra me
natyrë fetare islame, mes librave që Ali Pasha kishte në bibliotekën e tij dominonin ato mbi organizimin shtetëror dhe
ushtarak çka qartazi të bën të mendosh mbi projektet politike që me kohë pashait shqiptar i lëvrinin në kokë: T. Artan,
“18. Yüzyıl Ba larında Yönetici Elitin Saltanatın Me ruiyet Arayı ına Katılım”, Toplum ve Bilim (Osmanlı: Muktedirler ve
Madunlar), (Kı 1999-2000), f. 311-2.

12

F. Pouqueville, Ali Tepelena (Historia e ringjalljes së Greqisë), shqipëruar e me një studim nga Ardian Klosi, K&B, Tiranë
2009, f. 299.
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Ndryshe ndodhi me guvernatorin shqiptar të Egjiptit, Mehmet Ali Pashën. Ndonëse dhe ai tentoi
me të gjitha mënyrat shkëputjen nga shteti osman, madje duke kërcënuar edhe ekzistencën e vetë
perandorisë, nuk ka asnjë të dhënë që ai të ketë tentuar të priste paranë e tij. Këtu duket se ka
ndikuar fuqia e lidhjeve tregtare mes provincës së Egjiptit dhe qendrës së perandorisë. Egjiptit
më shumë i vinte për shtat zhvlerësimi i monedhës osmane se sa të priste një monedhë të re; ndaj
ai më shumë iu përshtat kësaj politike financiare; me paratë e zhvlerësuara i siguronte vetes të
ardhura shtesë.13 Gjithsesi, ishte Mehmet Aliu ai që para shtetit osman solli në Egjipt specialistë
evropianë të financave. Vetëm në vitin 1834, pra 10 vjet para Stambollit, ai kaloi në prerjen e
monedhës së tij të përbërë prej dy metalesh.14 Megjithatë, interesant mbetet fakti që deri në prag
të Luftës I Botërore të gjitha monedhat e prera në Egjipt vazhduan të mbanin emrat e sulltanëve
osmanë.15 Pra, ndryshe nga Mehmet Aliu i Egjiptit, pashallarët shqiptarë të Shkodrës dhe Janinës
prerjen e parasë e projektuan si hapin e tyre më të rëndësishëm drejt shkëputjes përfundimtare
nga Stambolli.
Vetë Perandoria Osmane, për shkak të krizës së thesarit, kartëmonedhën e saj të parë e futi në
qarkullim në vitin 1840.16 Ndërkohë që Stambolli iu drejtua një mase të tillë si një nevojë me
karakter mirëfilli financiar, Ali Pashë Tepelena, kartëmonedhën e tij e përgatiti 30 vjet para asaj
të perandorisë, të parën të tillë të njohur deri atëherë në historinë osmane. Por, ajo shërbeu si një
masë me karakter mirëfilli politik që synonte shkëputjen nga Perandoria Osmane dhe krijimin e një
shteti dinastik në tokat e Shqipërisë Jugore.
***
Procesi i lindjes së pashallëqeve mund të konsiderohet si ripërkufizim i pozitës ekonomike
e politike të parisë provinciale brenda sistemit ekzistues osman.17 Në këtë kuadër, lindja e
pashallëqeve të Shkodrës e Janinës, të mishëruara në personalitetet e familjes së Bushatllinjve
dhe Ali Pashë Tepelenës, shënon etapën përmbyllëse të një procesi që ka të bëjë drejtpërsëdrejti
me dy faktorë:
1. me dobësimin e pushtetit qendror osman në tokat shqiptare;18
2. me individë të talentuar,19 që duke shfrytëzuar dobësimin e autoritetit shtetëror qendror osman
dhe nevojat e mëdha që shteti osman kishte për para cash, e përdorën situatën për llogari
të forcimit të autoritetit të tyre, madje deri në atë masë sa të sfidonin autoritetin qendror të
sulltanit, duke kërkuar shkëputjen prej tij.20 E thënë ndryshe, dobësia e fuqisë së sulltanit
osman ishte parakusht për tentativat për shkëputje të pashallarëve shqiptarë.

13

. Pamuk, Osmanlı Imparatorlu u’nda Paranın Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, stanbul 1999, f. 193-194.

14

. Pamuk, Osmanlı Imparatorlu u’nda Paranın Tarihi, f. 194.

15

. Pamuk, Osmanlı Imparatorlu u’nda Paranın Tarihi, f. 194.

16

Për këtë fakt, por edhe më gjerë mbi rrethanat ekonomike dhe politike që çuan në emetimin e kartmonedhës së parë
osmane, shih: R. H. Davison, “The First Experiment with Paper Money”, Social and Economic History of Turkey (10711920), Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1980, f. 243-251.

17

E. Eldem, “18. Yüzyıl ve De i im”, Cogito (Osmanlılar özel sayısı), sayı 19 (yaz 1999), f. 198.

18

M. Öz, Osmanlı’da ‘Çözülme’ ve Gelenekçi Yorumcuları, Dergah Yayınları, stanbul 1997; III. Selim’e Sunulan Islahat
Lâhiyaları, hazırlayan Engin Ça man, Kitabevi, İstanbul 2010.

19

D. Urquhart, The Sultan Mahmoud and Mehmet Ali Pasha, London 1835, f. 16-17.

20

XVIII. Yüzyıl Günlük Hayatına dair Saraybosnalı Molla Mustafa’nın Mecmuası, yayına hazırlayan Kerima Filan, Connectum,
Sarajevo 2011, f. 178, 185-6; F. Pouqueville, Histoire de la régénération de la Grèce, tome I, Paris 1824, f. 143.
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Çdo përpjekje e mëtejshme e pashallarëve shqiptarë, që do të thoshte shkëputje nga Perandoria
Osmane, për Portën e Lartë parakuptonte fundin e sundimit të saj në Ballkan, e shkaktuar nga
elita lokale myslimane dhe një popullsi me dominancë myslimane me të cilën shteti osman
ndante të njëjtin besim fetar. Çështja, nëse krerët e pashallëqeve si në Ballkan ashtu dhe në vise
të tjera të perandorisë kanë tentuar të shkëputeshin nga Perandoria Osmane, është drejtpërdrejt
e lidhur me faktin nëse ata ia dolën të sfidonin autoritetin e Portës së Lartë dhe se cilat ishin
hapat që ata ndërmorën për të përmbushur de jure dhe de facto procesin e shkëputjes së plotë
nga Stambolli.
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Shtojcë

Kryeministri osman konfirmon marrjen e informacionit mbi prerjen e një kartëmonedhe nga ana e Ali Pashë Tepelenës,
4 shkurt 1810 (BOA, Hatt-ı Hümayun, 25628)
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SESIONI III:
Prezantime me Postera
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Qasje Fillestare mbi Operacionet
Kredidhënëse dhe Menaxhimin e Riskut
prej Esnafit të Rrobaqepësve të
Voskopojës (1716-1727)
Prof. Asoc. Dr. Konstantinos Giakoumis,
Prof. Asoc. Dr. Juna Miluka*

Abstrakt

N

ë këtë material, kemi nxjerrë një numër transaksionesh të huadhënies të esnafëve të
rrobaqepësve të Voskopojës (greqisht: Moschopolis), që datojnë nga periudha 17161727, të regjistruara në regjistrin e ruajtur në Arkivën Qendrore të Shtetit, Tiranë (AQSH, F.
141, D. 2). Ky dorëshkrim regjistron një numër aktesh që i përkasin drejtpërsëdrejti ose tërthorazi
esnafëve të rrobaqepësve të Voskopojës (Moschopolis) (ff. 1r-45v) nga 10.06.1714 deri më
15.03.1749, dhe me gjasa, esnafit të bakejve, nga viti 1750 deri në vitin 1791. Regjistri është
një burim shumë i rëndësishëm informacioni social, ekonomik, kulturor dhe pedagogjik, së pari
për shoqërinë vendase të Voskopojës. Burimi pasqyron lidhjen e shoqërisë me kishat vendore,
rolet e përgjegjësisë shoqërore të esnafëve në mbështetje të Fondit për të Varfrit dhe të Fondit
për Arsimimin, rolin në trajnimin edukativ të të rinjve dhe kontributin e tyre në ngjarjet vendore
shoqërore dhe fetare. Në këtë material, fokusohemi në transaksionet e huadhënies, të cilat hedhin
dritë mbi llojet e huadhënies, skemën e administrimit të rrezikut, ndryshimet e normave të interesit
dhe lidhjet e tyre të mundshme me ekonominë vendase në rritje të shpejtë.
Ky studim i kushtohet historianit të ndjerë të ekonomisë së trevave shqipfolëse, Zija Shkodrës, të
parit që kërkoi në arkiva për të ndërtuar operacionet e esnafëve gjatë periudhës së Perandorisë
Osmane. Dorëshkrimi - i ruajtur në Arkivën Qendrore të Shtetit, Tiranë (AQSH, F. 141, D. 2) është shkruar në gjuhën greke, e cila ishte lingua franca e biznesit ndër subjektet ortodokse të
Perandorisë Osmane. Pjesa më e madhe e tij përmban një sërë aktesh në lidhje me administrimin,
funksionet dhe operacionet e esnafit të rrobaqepësve të Voskopojës nga akti themeltar i regjistrit,
më 10.06.1714 (f. 1r), deri më 15.03.1749, kur esnafi vendosi tarifat që në të ardhmen do
të ngarkoheshin mbi kallfët për të hapur punishtet e tyre dhe mori edhe disa vendime të tjera
për sjelljen dhe standardizimin teknik të prodhimit (f. 37v). Që nga 10 maji 1750 (f. 46r dhe
më pas), dorëshkrimi u përdor për regjistrimin e dhuratave të ndryshme (d.m.th. jo vetëm prej
anëtarëve të esnafit të rrobaqepësve) për kishat, si edhe të pak akteve të esnafit të bakajve deri më
07.08.1791, kur shënohen regjistrimet e anëtarëve të rinj të esnafit (f. 60r).
* Prof. Asoc. Dr. Konstantinos Giakoumis, Universiteti Europian i Tiranës; Prof. Asoc. Dr. Juna Miluka, Universiteti i New York-ut, Tiranë.
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Regjistri në fjalë përmban një pasuri informacionesh, të vendosura përkrah funksioneve dhe
veprimeve të esnafit të rrobaqepësve. Në faqet e tij, në një shtrirje kohore prej 11 vjetësh (17161727), janë regjistruar 183 akte kredidhënieje, së bashku me simbolet kontabilizuese përkatëse
(për shembull: heqje vize në mes që tregon shlyerjen e huasë) ose shënime lidhur me pagesën
e interesave vjetore, kur kredia ishte ruajtur për një vit tjetër. Përpunimi statistikor i këtyre akteve
në lidhje me tregues të tjerë, të tillë si lista e kallfëve që morën certifikatë si mjeshtër-rrobaqepës
dhe kapelebërësve që morën një certifikatë të dytë mjeshtri, hedh dritë mbi zhvillimet ekonomike
vendore të kohës, kontributin e esnafit të rrobaqepësve dhe për rrjedhim, mbi mekanizmat e tyre
të administrimit të rrezikut.
Funksioni reciprok ndihmues shoqëror i esnafit së rrobaqepësve të Voskopojës, ashtu si kudo,
shprehet në kredidhënie. Formulimi tipik i operacioneve të kredisë është si vijon: “1726. + Vrushja
Katesja mori 1000, domethënë një mijë kurush nga [fondi] i shoqërisë së rrobaqepësve; [norma
vjetore e interesit është] njëmbëdhjetë e gjysmë për [çdo] dhjetë [kurush]. Duhet t’i shlyejë ato pa
kundërshtuar. Garantues është Kosti Katesja.” Ekzistenca e një garantuesi nuk është tipike (Tabela
1) dhe madje jo të zakonshme janë edhe shënimet për shlyerje të plotë nga garantuesi: “+ 1727
Ai [Vrushja Katesja] duhet të japë 150 kurush për interesin; Kosti i dha ato për Vrushjen dhe ai
[gjithashtu] dha 1050 kurush dhe [kredia] u shlye plotësisht.”.
Aktet dhe detajet e tyre jepen në Tabelën 1 dhe në Grafikët 1-2, më poshtë:

Tabela 1: Lista emërore e operacioneve të kredidhënies
Kredia #

Data

Huamarrësi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

8 shkurt 1716

Miho Dhomo
Toti Çope
Jeorgio Perhatari
Miho Popoçi
Kosti Krapovari
Tima Turta
Jeorgi Faqolli
Nikola Rosani
Niko Nikoliçani
Janusho Niska
Tota Xhoka
Nikolla Katesja
Damo Kuqi
Jano Kovna
Timço Mazja
Vrushja Katesja
Toto Papanastasi
Nikolla Çaprazi
Miho Çoni
Thanasi if Theodhor Penatit
At Theodhori i Janit
Stamo Katesja
Kosti Katesja
Vrushja Polta
Jeorgio Perhatari
Mihos Popoçi
Nikolla Çaprazi
Timço Mazja
Toto Papanastasi
Toto Papanastasi
Timo Tarmari
Miho Qoni
At Thanasi Kanati
Kosti Katesja
At Theodhori Kirci
Jeorgi Panko
Janko Kina
Toto Kota
Niko Kardhara

29 korrik 1716

29 qershor 1718

1

Sasia
(në kuru )
1600
1000
1000
1000
960
960
300
1260
1900
1000
1000
2000
800
300
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
2000
2000
1000
1000
1000
2000
6000
2000
2000
1000
1000
2000

Norma vjetore e
interesit
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
pa interes???
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Garantuesi
Kosti Katesja

At Thanasi dhe Andrea Uriaklje
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

30 qershor 1718
1 korrik 1718
29 korrik 1718

1720

30 qershor 1720

1726

Toto Rakazja
Drio Uriaklje
Sina Gjoni
Koço Sidheri
Nasto Vërço
Koço Vokili
At Theodhori Kirci
At Thanasi Kanati
At Mihali Polta
Niko Kardhara
Nikarusho Çuprazhi
Timço Mazje
At Theodhori i Janit
Tote Kota
Timo Tirmarki
Toto Xhoka
Sino Qoni Agru
At Thanasi Nasho
Jani Kolashe
At Girasi Liveri
Miho Popoçi
Vrushja Mukuli
Kosti Papastavre
Nasto Kurte Vërço
Drio Uriaklje
Jorgi Pango
At Dhimitri Milosi
Jorgji Tana
Janusho Niska
Miho i at-Evreti Dhimo
Kirjo Ropano
Kosti Perhatari
Kosti Katesja
Janko i at-Nikolla Qonës
Thanasi i at-Saulit
Toto Pamberi
Vrushja Polta
Sina Janaq
Kosti Katesja
Drio Uriaklje
Timo Uriaklje
Toto Kota
Sino Janaq
Miho Qoni Aglu
Niko Kardhara
Vrushja Polta
Jorgji Tupu
Niko Çaprazi
Mihos i at Andreas
At Thanasi Kanati
Thanasi i at-Saulit
Timço Mazja
Janushi Konsta
Vrushja Mukuli
At-Mihali Pihta
Toto Pala
Vreto Kokta
Vrushja Katesja
Toto Pesini
Jorgji Katesja
Nasto Vërço
At Mihali Pihta
Jani Kirci
Kirja nipi i Drio Uriakljes
Janko i at-Nikolla Qonës
Kirsi Kirci
Nisko Katesja
Starko Katesja
Nasto Vurgari
Kirjo Rosani
Dako, vëllai i Mihos Pamberi

1000
1200
1000
1400
1000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
1000
1000
1100
1000
3000
2000
1000
1000
1000
1000
500
1000
4000
2000
800
1000
2000
2000
3000
1500
1500
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1800
3000
3000
1000
1000
1000
3000
1500
1100
1100
1000
1000
2000
1500
1000
1500
2000
2000
3000
1000
1000
600
300
1500

10%
10%
20%
10%
10%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
10%
10%
15%
15%
10%
10%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

At Theodhori

Drio Uriaklje
Thanasi Kanati dhe Drio Uriaklje
Miho Qoni Agru
Thanas Xhoka

Mihal Polta
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112
113
114
115
116
117

Koca Shkurti
Simo i Vrushja Kujunxhiut
I biri i Jorgji Niskës
Xoxe nxënës i Kosti Katesjes
Janko i Mitre Pethanit
Petro Hoxholli
Janko i Tima Timasi dhe
i ati i tij
At-Jani Argani
Veligori Samarxhi
At-Jani Argani
Nisko Kirgjiri
Miho Katesja
At-Jorgji i Kosti Kotos
Xoto i Dhimës
Niço i at-Jeorgji Basës
Nasto Kavalioti
Timço, nip i Trushanit
Timço Mazja
Toto Papanastasi
Drio Uriaklje
Prendo Pripjeti
Drio Uriaklje

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
1

12 korrik 1727

1500
1000
1000
1000
1000
1000

15%
15%
15%
15%
15%
15%

1000

15%

500
1000
2000
2000
1000
1000
2000
2000
1000
1000
1000
1500
1500
600
2000

15%
15%
15%
10%
10%
pa interes???
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Kosti Katesja
Miho Qoni

Theodhor Batuka

Pavarësisht nga shqiptimi në origjinal, emrat këtu jepen në versionin shqiptar të tyre, ndërsa në versionin anglisht të
artikullit bëhet përpjekje për t’i dhënë në formën e tyre më të afërt me origjinalin.

Grafik 1. Ecuria e normave të interesit ndër vite
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Grafik 2. Krahasimi i vëllimeve të kredidhënies në kurush
(të dhëna për Elbasanin, sipas Z. Shkodrës1973, 139)
100000

85900

KREDIA NË KURUSH

80000
60000
40000
20000
0

48400
26080

31600
36000

6213 8690 10110

2600

44500

53200

32000

1662 1680 1681 1716 1718 1720 1726 1727 1765 1780 1785 1789
Viti i dhënies së kredisë

Rrobaqepësit e Voskopojës

Argjendpunuesit e Elbasanit

Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona - Konferenca I e Muzeut të Bankës së Shqipërisë

105

Diskutime dhe Përfundime
Klasat e kredisë që renditen nga 300 në 6000 kurush duket se tregojnë se diferenca e normave
midis të varfërve dhe të pasurve nuk kalonte nga 1 deri në 7: Mesatarja: 1474 kurush; Mesorja
dhe Moda: 1000 kurush; Intervali: 5,700 kurush.
Normat e interesit, në periudhën 1716-1727, duket të jenë të luhatshme (shih Grafikun 1). Në vitin
1716, norma vjetore e interesit është 20%, ndërsa në vitin 1718 ajo ra në 10%. Në vitin 1720,
norma vjetore e interesit u rrit në 15% dhe mbeti e qëndrueshme deri në mes të vitit 1726. Në
gjysmën e dytë të vitit 1726, ka një ndryshim të pashpjegueshëm të interesit, i cili vazhdoi deri në
vitin 1727 kur të dhënat sërish tregojnë një rënie të normës vjetore të interesit prej 10%. Normat
e interesit sipas shërbimit të huasë mund të vendosen, me qëllim rikuperimin e kostove dhe për të
ulur rrezikun e ushtrimit të kësaj veprimtarie (Mert, 2013). Esnafi i rrobaqepësve pati tendencën
për ta ulur interesin nga viti 1716 deri në vitin 1727. Në këtë periudhë, numri i esnafëve u rrit,
gjë që mund ta ketë bërë tregun më konkurrues, dhe ndikoi në rënien e normave të interesit. Është
interesante të vihet në dukje se në vitin 1792 komuniteti ortodoks i Selanikut mori kredi me norma
që luhateshin nga 12% në 15% (Hekimoglou 1993, 119).
Mund të shihet se shuma e parave të marra hua nga viti 1716 deri në vitin 1726 u rrit në mënyrë
të konsiderueshme (shih Grafikun 2), ndjekur nga një rënie e normës së interesit, që është tregues
i rritjes ekonomike të qëndrueshme. Këto zhvillime u favorizuan prej politikave makroekonimike të
shtetit osman, i cili në pjesën e parë të shek. XVIII e mbajti kurushin në vlera mjaft të qëndrueshme,
ndërsa niveli i tatimit ndryshoi fare pak (Faroqui et al. 1997, 455, 711 dhe 725; cf. Pamuk
2000, 161-70), duke mbajtur kështu edhe inflacionin nën kontroll (Faroqui et al. 1997, 699700; Pamuk 2001, 73-81; Pamuk 2004b, 455-9). Zhvillimi ekonomik i Voskopojës gjatë kësaj
periudhe, vërtetohet nga krahasimi i vëllimeve të kapitalit të vlefshëm për kredi për rrobaqepësit e
Voskopojës, ndaj vëllimit të kapitalit të vlefshëm për kredi për argjendpunuesit e Elbasanit (Shkodra
1973, 139; shih Grafik 2). Megjithatë, duhet vënë në dukje se, nëse rritja e ofertës për para në
treg ishte për shkak të tendencave inflacioniste, ajo mund të kërkonte norma më të larta interesi
për ta kontrolluar atë (Thoma 1994). Si rrjedhim, rritja e ofertës për para erdhi si rezultat i rritjes
ekonomike dhe aktivitetit - si me gjasë është rasti këtu - ose për shkak se në mungesë të mekanizmit
të bankës qendrore, nuk kishte kontrolle të inflacionit. Krahasimi i shumave të kredisë me çmimet
e mallrave bazë në Berat (Shkodra 1973, 106) tregon vlerën e kredisë për vlerën mesatare dhe
modale të operacioneve të kredidhënies të esnafit të rrobaqepësve të Voskopojës. Duke pasur
parasysh se në vitin 1753, kostoja e riparimit të kishës në manastirin e Shën Vasilit, Himarë, si dhe
ndërtimi i mureve të manastirit dhe të një sterne uji llogaritej në pak më shumë se 10,000 kurush
(Agathangelos 1910-1914, 4), vlera mesatare e kredisë prej 1,000 kurush, duhet të ketë qenë e
konsiderueshme, siç tregohet edhe nga sasia e mallrave që dikush mund të blejë me këtë shumë
në Berat në vitin 1736.
Ka tregues që nxjerrin në pah përdorimin e shërbimeve financiare për kredi në esnafin e
rrobaqepësve si një metodë e avancuar për të përcaktuar nivelin e pranueshëm të riskut, dhe si
të menaxhohej ai (Cizakca, 1996). Në dorëshkrim tregohet se kredi u jepej vetëm mjeshtërve
me më shumë përvojë dhe vetëm pas trajnimit (përgatitjes) dhe certifikimit të tyre. Mund edhe të
pritet që kredia t’u jepej mjeshtërve të rinj për t’i ndihmuar të zhvillonin veprimtarinë e tyre, por ky
operacion mund të mbarte risk të konsiderueshëm. Të dhënat në fjalë përmendin vetëm dy raste të
mjeshtërve të rinj - të Vreto Koktës, të birit të Janos dhe rastin e Jorgji Tuput (Tabela 1, nr. 87 dhe
97), të dy kapelebërës - të cilët u testuan dhe u certifikuan si rrobaqepës mjeshtër më 20.05.1721
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(ff. përkatësisht 23v dhe 30r) dhe morën kredi pesë vite pas certifikimit të tyre, domethënë në vitin
1726 (ff. përkatësisht 17v dhe 17r).
Nga ana tjetër, ka tregues të shumtë, se në mënyrë të ngjashme me esnafët e Janinës (Papageorgiou
1986, 112-3; cf. Shkodra 1973, 107, 125, 128), në esnafin e rrobaqepësve të Voskopojës
ishte praktikë që mjeshtri mund të trashëgonte instrumentet e zanatit dhe ndoshta një shumë për
të ndihmuar mjeshtërit e rinj në hapat e tyre të parë të profesionit. Ekziston një korrespondencë
midis rrobaqepësve që morën kredi më shumë se një herë dhe kallfëve të tyre. Kosti Katesja është
shembulli më i mirë, pasi ai ka marrë kredi katër herë, në vitet 1716, 1718, 1720 dhe në vitin
1726. Një herë në vitin 1726, Xoxes, ish-kallfës së tij, i nevojitej të merrte kredi (1000 kurush),
dhe mësuesi i tij, njëkohësisht mjeshtër rrobaqepës, pranoi të bëhej garantues (f. 19r). Një tjetër
mjeshtër rrobaqepës - At-Thanasi Kanati, vetë tri herë me radhë marrës i kredisë (1718, 1720
dhe 1726) - kishte tre kallfë, Janko Niçën, Kosti Kopasjën, të birin e Timës, dhe Toto Pombin, të
birin e Jeorgjit, të testuar dhe të certifikuar në vitin 1725 (ff. përkatësisht 24r dhe 24v); kështu që
ka shumë gjasa që kredia e mjeshtrit të tyre në vitin 1726 mund të lidhet me ndihmën për kallfët
e tij. Të ngjashme janë dhe rastet e dy ustallarëve të tjerë, Nisko Mitres, të birit të Zahos, dhe
Timço Qospirës, të birit të Janos, të cilët u testuan dhe u certifikuan në vitin 1725 (f. 24r), pas
studimit pranë Timço Mazjes, i mëparshmi; dhe Timasit, i fundit. I pari prej këtyre mjeshtërve mori
një total prej katër kredish, dy prej të cilave një vit pas diplomimit të kallfës të tij; i fundit mori kredi
vetëm një herë, së bashku me djalin e tij, në vitin 1726 (tabela 1, nr. 118 dhe f. 24r). Kështu,
arrijmë në përfundimin se kredia jepej për zhvillimin e veprimtarive të reja, qoftë nga mjeshtërit me
eksperiencë ose nga mjeshtërit e rinj, më shpesh nëpërmjet mjeshtërve të tyre të mëparshëm. Në
raste të tjera, për të marrë një hua nevojitej një garantues. Duke analizuar tabelën 1, vëmë re se
pjesa më e madhe e garantuesve ishin më parë ose më pas marrës të kredisë, që tregon veprën e
profilizimit të garantuesve për qëllime të vlerësimit të riskut.
Këto teknika mund të jenë përdorur për të kontrolluar, parandaluar ose parashikuar nëse klientët
mund të mos paguanin (Merton dhe Bodie 1992). Huatë u jepeshin vetëm klientëve të kualifikuar,
si masë për të rritur mundësinë e kthimit të saj. Një metodë tjetër që ata përdorën me qëllim
administrimin e rrezikut ishte vendosja e normave të ndryshme të interesit për klientë të ndryshëm.
Ka tregues se klientëve të ndryshëm u janë vendosur norma të ndryshme interesi (Tabela 1), gjë
që mund të jetë për shkak se ata ishin klientë të rinj. Si në vitin 1718, ku megjithëse norma e
interesit ishte 10%, një klienti të ri si Sina Gjoni iu vendos norma e interesit 20%. Një tjetër formë
për kontrollin e riskut ishte vendosja e një norme më të lartë interesi, klientëve që nuk kishin paguar.
Po këtë vit, dy klientëve, Jeorgji Perhatarit dhe Nikolla Çaprazit iu vendos norma e interesit 20%,
ndërkohë që norma mbizotëruese e interesit ishte 10%. Këta dy klientë kishin marrë hua më parë,
në vitin 1716. Për më shumë, ka tregues se në vitin 1720, kur norma mbizotëruese e interesit ishte
15%, disa klientëve të rinj, iu aplikua normë më e ulët interesi prej 10%. Të gjithë këta klientë ishin
priftërinj dhe statusi i tyre prej kleriku mund të jetë perceptuar si garanci shtesë për huadhënësit;
ose përfitonin trajtim preferencial dhe rrjedhimisht norma më të ulëta interesi. E njëjta gjë vërehet në
vitin 1726, ku nëntë huamarrësve të rinj u është ofruar një normë interesi prej 10%, ndërkohë që
norma mbizotëruese e interesit ishte 15%. Lista përfshinte priftërinj ose njerëz që kishin si garantues
persona të tillë si nipi i Timços, të birit të Trushanit (Tabela 1). Instrumentet e mësipërme mund të
tregojnë se esnafi i rrobaqepësve kishte aftësitë të menaxhonte riskun e kredisë.
Ka tregues se disa huamarrës që kanë treguar besueshmëri, për shkak të huamarrjeve të përsëritura
në shuma të mëdha. Për shembull Kosti Katesja, Nikolla Çaprazi, At-Theodhori Kirci dhe të tjerë.
Gjithashtu, ka raste kur një person nuk kishte garantues herën e parë që merrte një hua, ndërsa
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herën e dytë ata paraqiten me një garantues. Për shembull, Timço Mazja, në vitin 1716, huazoi
para për herë të parë pa pasur një garantues, ndërsa në vitin 1718, ai paraqitet në transaksion
me një garantues. Kjo mund të tregojë se mekanizmat e kontrollit përdorën dokumente dhe regjistrat
e mëparshëm për të kontrolluar besueshmërinë dhe aftësinë e klientit për të rikthyer paratë e marra
hua. Mekanizmi i kontrollit vlerësonte gjithashtu shumën e parave në total gjatë një viti kalendarik,
si dhe shumën e parave nga vitet e kaluara, të cilat dukeshin që nuk ishin kthyer. Të gjitha këto
metoda ndihmonin për të kontrolluar performancën e aktivitetit kreditues.
Esnafi i rrobaqepësve e zhvilloi aktivitetin duke ndjekur një kuadër rigoroz të mekanizmit të biznesit.
Ata përdorën informacionin e brendshëm për të vlerësuar ecurinë aktuale dhe për të marrë vendime
për të ardhmen. Drejtuesi kryesor i fitimit për ta ishin normat e interesit, që përbënte të vetmin
variabël nëpërmjet të cilit ata bënin supozime për të rritur fitimet. Në dorëshkrim, kjo tregohet nga
analizat e normave të interesit të një viti më parë, si dhe nga shuma e parave të marra hua, në
bazë të të cilave ata vendosnin normën e interesit për vitin pasardhës.
Në këtë material, kemi nxjerrë një numër transaksionesh të huadhënies nga esnafi i rrobaqepësve të
Voskopojës, që datojnë në periudhën 1716-1727, të regjistruara në regjistrin e ruajtur në Arkivën
Qendrore të Shtetit, Tiranë (AQSH, F. 141, D. 2). Ky dorëshkrim regjistron një numër aktesh që
u përkasin, drejtpërsëdrejti ose tërthorazi, esnafit të rrobaqepësve të Voskopojës (Moschopolis)
(ff. 1r-45v) nga data 10.06.1714 deri më 15.03.1749, dhe me gjasa, esnafit të bakejve nga
1750 më 1791. Regjistri është një burim shumë i rëndësishëm informacioni social, ekonomik,
kulturor dhe pedagogjik, së pari për shoqërinë vendase të Voskopojës. Burimi pasqyron lidhjen e
shoqërisë me kishat vendore, rolet e saj të përgjegjësisë shoqërore të esnafit në mbështetje të Fondit
për të Varfrit dhe të Fondit për Arsimimin, rolin në trajnimin edukativ të të rinjve dhe kontributin e saj
në ngjarjet vendore shoqërore dhe fetare. Ky material fokusohet te transaksionet e huadhënies, të
cilat hedhin dritë në llojet e huadhënies, skemën e administrimit të rrezikut, ndryshimet e normave
të interesit dhe lidhjet e tyre të mundshme me ekonominë vendase në rritje të shpejtë.

* Autorët falenderojnë studentet Denisa Cela dhe Enkelejda Krasniqi për ndihmën e tyre në kërkime. Një formë fillestare e
këtij materiali u prezantua në Konferencën e parë të Muzeut të Bankës së Shqipërisë “Paraja dhe bankingu në Shqipëri,
nga antikiteti në ditët tona”, Tiranë, 14-15.06.2017.
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Kontratat paramartesore të zonës së
Myzeqesë dhe përmasa financiare e tyre**
Sokol Çunga*

Kodiku i Shën Kozmait, përshkrim i përgjithshëm

N

ga koleksioni i shumëpërmendur “Kodikët e Shqipërisë”1, që ruhet në Arkivin Qendror të
Shtetit, është e zakonshme të mbahet mend dhe të përmendet Kodiku i Purpurt i Beratit,
apo Kodiku i Artë i Anthimit, të cilët janë edhe pjesë e Regjistrit të Trashëgimisë Botërore
të UNESCO-s. Dorëshkrimet e tjera të këtij koleksioni mbeten pothuaj në hije nga pompoziteti i
së purpurtës perandorake apo shtangia përpara mitit. Një ndër thesaret më pak të njohur është
dorëshkrimi i të njëjtit koleksion, i emërtuar nga studiuesit “Kodiku i Manastirit të Shën Kozmait”,
“Kodiku i Fierit” ose, për AQSh, njësia e ruajtjes nr. 100 e Fondit “Kodikët e Shqipërisë”2.

Dorëshkrimi në fjalë është një regjistër prej 96 fletësh letre, shkruar nga të dyja anët. Përmban
317 kontrata paramartesore, lidhur mes familjeve të banorëve të Myzeqesë që kishin si qendër
shpirtërore Manastirin e Shën Kozmait në Kolkondas, mes datave 30 prill 1819 – 19 tetor
1843. Kontratat janë shkruar në greqisht, në fletë me përmasa 225 x 155 mm. Në kapakun e
dorëshkrimit paraqitet një shënim që tregon zotëruesin e vjetër të tij: “Ky regjistër fejesash i përket
të shenjtit të Beratit, Joasafit”3. Sipas traditës, dorëshkrimi ndodhej dhe ruhej në Manastirin e
Shën Kozmait në Kolkondas, kurse shënimi na dëften se dorëshkrimi ishte pronë e Mitropolisë së
Beratit, nga e cila varej Manastiri që prej themelimit të tij4. Dorëshkrimi u evidentua më 1951 dhe
ka qëndruar në Manastir deri më 1957, kohë kur u dërgua në Mitropolinë e Beratit. Studiuesja
Llambrini Mitrushi e studioi dorëshkrimin më 1962, pas ftesës që i bëri Mitropoliti i Beratit, Qirilli,
dhe botoi dy artikuj studimorë për të5. Dorëshkrimi ka qenë pronë e kësaj Mitropolie, të paktën
* Sokol Çunga, Arkivi Qendror i Shtetit.
** Artikulli është pjesë e temës së punuar nga autori në mbrojtje të titullit MA në Departamentin e Historisë të Universitetit të
Jonit, Korfuz 2016.
1

AQSh, Fondi “Kodikët e Shqipërisë”.

2

AQSh, Fondi “Kodikët e Shqipërisë”, Dosja 100.

3

Më poshtë, në po atë fletë, është shënuar me laps, por nga dorë tjetër: “Kod. Fr. 100”, ndora e Dhimitër Bedulit, i cili
ka bërë dhe numërtimin e fletëve. Shih dhe: Mitrushi, Ll.: “Kodiku...”, f. 179.
.., f. 80.

4
5

Mitrushi, Ll.: “Kodiku...”, f. 179.
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deri në vitin 1966, kohë kur u botua dhe artikulli. Nga ajo kohë, nuk dimë se çfarë rruge ka
ndjekur dorëshkrimi, deri sa mbërriti në AQSh. Sipas një shënimi në kapakun e njësisë së ruajtjes
të AQSh-së, informohemi se kodiku u soll dhuratë nga Dhimitër Beduli në fillim të viteve ‘80.
Ky kodik, deri më sot i vetmi i kësaj natyre që ruhet në Shqipëri, përbën burim parësor për historinë,
antropologjinë, të drejtën, ekonominë, prosoponiminë, gjeografinë dhe etnografinë e Myzeqesë
në gjysmën e parë të shek. XIX.

Kontratat paramartesore në Kodikun e Shën Kozmait si marrëdhënie
ekonomike mes familjeve të të fejuarve
Regjistri në fjalë, ku shënohen kontratat paramartesore (ose të fejesës) të banorëve të Myzeqesë,
menjëherë na sjell në vëmendje institucionin e prikës dhe të dhuratës paramartesore - marrëdhënie
financiare të zakonshme mes qytetarëve romakë e, më pas, të krishterëve në periudhën e
Perandorisë Bizantine, tradicionalisht të zbatuara edhe gjatë periudhës së Perandorisë Osmane.
Sipas së Drejtës Romake, prika është “shtimi i pasurisë së burrit nga ana e gruas, me qëllim zbutjen
e barrës së martesës”6. Kurse dhuratë paramartesore është “ajo pasuri, e cila, së pari, premtohet
apo caktohet nga ana e të fejuarit apo bashkëshortit, kryesisht si mbështetje për shpenzimet e
martesës dhe si mirënjohje për prikën, dhe, së dyti, sipas së Drejtës Bizantine, për të siguruar fitim
martesor në dobi të gruas, në rast prishjeje të martesës për shkak të vdekjes së bashkëshortit”7. Për
të krishterët, ish-qytetarë të Bizantit, të cilët bëhen shtetas osmanë, këto realitete mbeten të ligjshme
deri në kohën e krijimit të shteteve kombëtare dhe mëvetësisë nga Perandoria Osmane. Sigurisht,
në kohë dhe vende të ndryshme (brenda territoreve të perandorive të mësipërme), realiteti mund të
ndryshojë apo të luhatet; sidoqoftë, rregulli i mesëm mbetet ky që sapo cituam8.
Në rastin e kontratave të regjistruara në regjistrin e Shën Kozmait, aktet flasin për dukurinë e
dhuratës paramartesore, por jo të prikës. Kjo dëshmohet në të gjitha aktet e kodikut, në të cilat
pala e dhëndrit saktëson me frazën: “i jap asaj dhuratë paramartesore...”, pasuar nga shuma
në të holla dhe veshjet që i dhurohen nuses së ardhshme. Siç mësojmë nga burime të tjera,
dukuria e “blerjes” së nuses ekzistonte edhe gjetiu në Ballkan, si në Bullgari dhe në Maqedoninë
Perëndimore (emërtimi vlen për njësinë gjeografike të Bizantit), por edhe mes bashkësive rome9.
Ndërkaq, kjo dukuri ekziston në formë zyrtare në të Drejtën Islame dhe praktikohej gjerësisht prej
popullsisë myslimane. Nuk është aspak e çuditshme që, prej myslimanëve, të jetë huazuar nga
popullsia e krishterë ortodokse, gjatë bashkëjetesës shekullore në Perandorinë Osmane10.
Aktet e Kodikut të Shën Kozmait paraqesin strukturë tërësisht të ngjashme, me fare pak përjashtime.
Në formën e tyre të plotë, struktura e akteve ka këtë rend: 1) emri i babait apo përfaqësuesit të
dhëndrit; 2) emri i dhëndrit; 3) numri i martesës së dhëndrit; 4) emri i babait apo përfaqësuesit
’, f. 89.

6

, f. 113 http://srv1-vivl-volou.mag.sch.gr/digitalbook_456#/210.

7
8

Petit, L., Sideridès, X. A., Jugie, M. (bot.):
, f. 232, radhët 7-10,
1454, në botimin e mësipërm: f. 231-33);
Laiou, S.: «Christian Women», f. 243-271.

9

Christian Women, f. 247.
10

, f. 66-67;

’, f. 258; Pantazopoulos, N. I.: Church and Law, f. 62, shënimi 17; Laiou, S.:

Laiou, S.: «Christian Women», f. 254.
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të nuses; 5) emri i nuses; 6) numri i martesës së nuses; 7) shuma e dhuratës paramartesore; 8)
veshjet që dhuron dhëndri; 9) veshjet dhe dhuratat e tjera që sjell nusja (në këtë pikë, dhuratat e
dhëndrit dhe të nuses vendosen në dy kolona, të dhëndrit majtas, të nuses djathtas); 10) emrat
e nënshkruesve (përfaqësuesit, dëshmitarët, ndërmjetësit, të cilët nënshkruajnë poshtë kolonave
përkatëse); 11) vendi i prejardhjes së palëve që nënshkruajnë.

Monedhat dhe vlerat e tyre në Kodikun e Shën Kozmait
Monedhat që përmenden në Kodikun e Shën Kozmait janë tre: aspra, groshi, dhe paraja. Aspra
(akçja) ishte monedha “kombëtare” e shtetit osman.11 Është një monedhë argjendi e cila është
shtypur për herë të parë nga Orhani I më 1328 dhe u emërtua akçe ose akçe-i osmanî për nder
themeluesit të shtetit osman. Në kohën e Selimit I (1520) u emërtua thjesht akçe, nga grekët aspro
(
, siç përdoret edhe në Kodikun e Shën Kozmait) dhe nga evropianët asper.12 Zhvlerësimet
e vazhdueshme të asprës çuan në zhdukjen e monedhës, megjithëse për herë të fundit monedha
u pre më 1819.13 Në mes të shek. XVIII, aspra u zëvendësua nga groshi, i cili u pre në kohën e
Sulejmanit II (1687-1691), si imitim i monedhave të huaja që qarkullonin në shtetin osman.14 Kurse
paraja ishte një monedhë argjendi që për herë të parë u pre në mes të shek. XVII, me qëllim që të
përballonte zhvlerësimet e njëpasnjëshme të asprës.15 Që nga dekadat e para të shek. XVIII, deri
në kohën e reformave monetare të viteve 1839-1861, barasvlera mes groshit, parasë dhe asprës
ishte caktuar në kursin 1:40:120.16
Shuma më e zakonshme që jepet si dhuratë paramartesore është 125 grosh (haset në 161 akte),
më pas vjen shuma prej 83 groshësh (e hasim në 49 akte). Këto dy shuma janë më të ulëtat dhe
më të shpeshtat mes akteve, dhe duket se përbëjnë atë që në Kodik quhet dhurata “sipas zakonit”
të krahinës, frazë e cila haset në 33 akte, ku nuk përmendet shumë të hollash. Shumat më të larta
dhe më të pakta i hasim në 15 akte, ku dhuratat paramartesore arrijnë në 300 grosh (7 akte), dhe
në 500 grosh (8 akte), më e larta e hasur në këtë dorëshkrim. Ndërsa shumat e tjera (mes 125 dhe
300 grosh) i hasim në 156 akte. Vetvetiu, krijohet një ndarje në tri klasa dhuratash paramartesore:
e ulët, e mesme dhe e lartë.
Monedhat osmane kishin vlerë të ndryshme në zona të ndryshme të Perandorisë.17 Do të kishte qenë
me shumë interes sikur të mundeshim të përcaktonim me saktësi vlerën e dhuratave paramartesore
që referohen në aktet e Kodikut të Shën Kozmait. Fatkeqësisht, vetë Kodiku nuk na jep informacione.
Për të krijuar një ide të përgjithshme mbi vlerën e dhuratave të Kodikut, do të marrim në konsideratë
një tjetër burim, pothuaj të së njëjtës kohë me burimin tonë. Bëhet fjalë për Regjistrin e Manastirit të
Kamenës dhe Shën Vasilit, i cili përmban një kronikë të kohës. Në fletën 18r regjistri na informon:
“Në vitin 1839, më 6 dhjetor, Çelo Picari, me Kurveleshin dhe lumin e Vlorës, shkatërroi çifligjet e
Delvinës [...], ndërsa po atë vit ndodhi një shtrenjtësirë që s’kishte ngjarë më parë, misri u katandis
80 grosh tagari (40 okë). [...] Në Vlorën e shqiptarëve, në Berat dhe në Korçë, arriti 120 deri
, f. 83.

11
12

.: ibid, f. 95.

13

.: ibid, f. 97.

14

.: ibid, f. 105.

15

.: ibid, f. 101.

16

.: ibid, f. 103.

17

.: ibid, f. 95-114.
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150 grosh tagari”.18 Po të marrim si shembull çmimin e misrit në zonat e mësipërme të përmendura
nga kronika, Delvinë, Vlorë, Berat dhe Korçë, qoftë dhe në periudhë zie buke, shohim se dhuratat
paramartesore të vitit 1839 në Kodik, të cilat luhaten mes 200 dhe 300 grosh, nuk përbëjnë vlerë
të madhe monetare. Shuma më e madhe prej 330 groshësh është e barabartë me 2-3 tagare
misër, ose 80-120 okë. Krahasimi i çmimeve të mësipërme të misrit me dhuratën më të lartë prej
500 groshësh (shkurt 1840) tregon se mes banorëve të Myzeqesë dhurata paramartesore nuk
përbënte vlera të larta monetare. Këto elemente krahasuese sjellin prova sa për nivelin e ulët
ekonomik të zonës, po aq dhe për shpenzimet e pakëta që bënin banorët e zonës për martesat
e tyre.

18

Regjistër nga koleksioni i Arqimandritit Agathangjel, igumen i Manastirit të Hirshëm të Kamenës. Kodik në letër i shek.
XIX, i gjetur në arkivin Spiromilos, dosja “Të ndryshme për t’u sistemuar, 1910-1914”. Ruhet në Shoqatën Historike dhe
Etnologjike të Greqisë (
). Dorëshkrimi po përgatitet për botim nga Prof.
Asoc. Dr. Konstandinos Giakoumis, të cilin e falenderoj që më vuri në dispozicion fragmentin e cituar.
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AQSh, Fondi “Koleksioni i Kodikëve”, D. 100, fl. 1v-2

Manastiri i Shën Kozmait, pas restaurimit dhe rindërtimit

Hartë e vendndodhjes së Manastirit të Shën Kozmait, Kolkondas, Fier
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Kartëmonedhat e Krahinës Autonome
të Korçës 1916-1918 dhe një shtojcë
dokumentare
Elsa Zhulali*

M

onedhat dhe kartëmonedhat janë ndër instrumentet e çmuara në ndihmë të hulumtimeve
serioze për historianët. Ato, përveçse mjete këmbimi, dokumentojnë aspekte të ndryshme të
historisë dhe kulturës kombëtare, si edhe të politikës ndërkombëtare. Ndonëse çdokush ka
një kontakt të përditshëm me monedhat dhe kartëmonedhat, janë të paktë ata që njohin simbolikën
apo historinë e krijimit të tyre.
Në këtë këndvështrim, për cilindo që është i interesuar të mësojë diçka më shumë rreth historisë së
një vendi, monedhat dhe kartëmonedhat janë një pikënisje e mbarë. Këtë fakt e dëshmon edhe
emetimi i kartëmonedhave të Krahinës Autonome të Korçës, të cilat njihen edhe si kartëmonedhat
e para shqiptare, që këtë vit mbushin plot 100 vjeç.
Ndonëse 100 vite më parë, më 1 mars 1917, ato do të emetoheshin thjesht si mjet këmbimi, sot,
përbëjnë një dëshmi të rëndësishme të disa prej ngjarjeve më madhore të historisë kombëtare, siç
ishte shpallja dhe veprimtaria e Krahinës Autonome të Korçës.
Në fakt, kartëmonedhat e Krahinës Autonome të Korçës, të emetuara në vitet 1917-1918,
megjithëse qarkulluan për pak kohë, pasqyrojnë më së miri kontekstin historik, politik, ekonomik,
por edhe numizmatik të atyre viteve të trazuara për vendin tonë. Është pikërisht përmbajtja e këtyre
kartëmonedhave, e cila ruan gjurmët e veprimtarisë së kësaj krahine, ku pasqyrohen përpjekjet
serioze të patriotëve shqiptarë për një Shqipëri të vetqeverisurë, arritjet dhe dështimet, shkallën e
varësisë dhe e ndërvarësisë, si dhe ndikimet politike, kulturore dhe fetare të saj.
Në këtë kuadër, ky artikull, synon të ofrojë një panoramë të përgjithshme të veprimtarisë1 së Krahinës
Autonome të Korçës, duke u fokusuar në aspektin financiar të saj, veçanërisht në kartëmonedhat e
emetuara dhe të qarkulluara gjatë viteve 1917 dhe 1918.
* Elsa Zhulali, Banka e Shqipërisë.
1

Një përshkrim i detajuar i kontekstit ekonomik dhe financiar, sjellë përmes kujtimeve të Drejtorit të Zyrës së Financave,
z. Nikollaq Zoi dhe Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillës Qeveritare të Krahinës Autonome të Korçës, z. Petro Harizi,
gjendet në Shtojcën I.
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Gjithashtu, duke shfrytëzuar dokumente të hershme dhe të
tjera zbuluara rishtazi, ky studim, ndër të tjera, synon të nxisë
hulumtime të mëtejshme mbi zhvillimet politike, ekonomike
dhe financiare në Shqipërinë e periudhës së Luftës së Parë
Botërore.

Pak histori
Lufta e Parë Botërore e ktheu Shqipërinë në një shesh lufte midis
dy blloqeve të mëdha antagoniste; midis fuqive të Antantës dhe
Bllokut Qendror. Gjatë kësaj periudhe, në trevat shqiptare, u
zhvilluan lëvizje të rëndësishme patriotike e politike, ku për t’u
shënuar ishte lëvizja kombëtare në trevën e Korçës.
Në fillim të vitit 1916, patrioti i shquar Themistokli Gërmenji,
bashkë me patriotë si Sali Butka e të tjerë, organizuan në
trevën e Korçës lëvizjen e armatosur kundër pushtuesve grekë.
Në këtë mënyrë, kur trupat franceze të Armatës së Lindjes, që
luftonin kundër forcave të Bllokut Qendror u shtrinë në Korçë,
në tetor 1916, u ndodhën përballë një lëvizjeje të armatosur.
Autoritetet ushtarake franceze të Korçës “ishin të interesuara të
kishin qetësi në prapavijat e ushtrisë së tyre, kurse shqiptarët
donin të largonin nga Korça pushtuesit grekë dhe të siguronin
një bërthamë të shtetit shqiptar”2. Në këto kushte, pala franceze
arriti në përfundimin se qëndresa politike dhe e armatosur
shqiptare mund të mënjanohej vetëm po të largoheshin nga
Korça forcat greke dhe vetëm atëherë kur të pranoheshin
kërkesat kombëtare shqiptare.
Përfaqësuesit e lëvizjes kombëtare të Korçës së bashku me
përfaqësuesin e autoriteteve ushtarake franceze, kolonel
Descoins, hartuan një protokoll3, sipas të cilit, Korça,
Bilishti, Kolonja, Opari dhe Gora, formonin një krahinë
autonome. Kjo krahinë do të administrohej nga një Këshill
Qeveritar shqiptar prej katërmbëdhjetë vetësh, shtatë të
krishterë dhe shtatë myslimanë, nën mbrojtjen e autoritetit
ushtarak francez. Gjuha zyrtare në kërkesa, ankesa e
kontrata, do të ishte shqipja, përveç korrespondencës
me autoritetet franceze, që do të bëhej në gjuhën
frënge. Flamuri do të ishte ai i Skënderbeut, por me Protokolli i 1
0 dh
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2

Muin Çami, “Shqiptarët dhe Francezët në Korçë, 1916-1920”, f.11, Tiranë, 1919.

3

Arkivi Qendror i Shtetit. Dosja 14, viti 1916.
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Nënshkrimi i këtij protokolli “do të përmbushte
interesat e dyanshme, atë ushtarak për
francezët, dhe atë politik për shqiptarët”4.
Kështu, më 10 dhjetor 1916, Këshilli Qeveritar
i kryesuar nga Themistokli Gërmenji, bashkë me
kolonel Descoins, nënshkruan protokollin, “i cili
përbën aktin e vetëm politik të nënshkruar gjatë
Luftës së Parë Botërore mbi baza pariteti midis
Lëvizjes Kombëtare Shqiptare dhe forcave të
ndryshme pushtuese”5.
Pas nënshkrimit të protokollit, Këshilli bashkë
me autoritetet franceze, dolën bashkërisht
në ballkonin e Prefekturës, ku Themistokli
Gërmenji ngriti flamurin e Shqipërisë, ndërsa
populli brohoriste: ““Rroftë Shqipëria!”, “Rroftë
flamuri!””6.
Brenda një kohe shumë të shkurtër, Krahina
Autonome e Korçës mori tiparet e një
shteti. Ajo përfshinte një njësi territorialoadministrative të përcaktuar, me vetëqeverisje
të brendshme përfaqësuar nga një këshill
shqiptar dhe autoritetet ushtarake franceze,
një xhandarmëri dhe një gjykatë. Gjithashtu,
ajo kishte edhe 3 simbolet e një shteti: flamurin,
pullën dhe monedhën e saj, të cilat
ndonëse jetëshkurtër, mbeten dëshmi
e drejtpërdrejtë e kohës, një kronikë
e historisë njerëzore në pëlhurë, metal
dhe letër.
Në fakt, përmes burimeve të shumta,
duke veçuar kujtimet e dy prej
dëshmitarëve okularë të asaj periudhe
dhe njëkohësit ish-funksionarë të lartë
drejtues të krahinës - përkatësisht z.
Nikollaq Zoi, Drejtor i Zyrës së Financave,
dhe z. Petro Harizi, Sekretar i Përgjithshëm
i Këshillës Qeveritare të Krahinës Autonome
të Korçës - njihemi me detaje të tjera, mjaft
interesante, siç ishte edhe zbatimi i vendimit
për emetimin e kartëmonedhave shqiptare,
që do të qarkullonin në të gjithë Krahinën
Autonome të Korçës.

Shpallja e Krahinës Autonome të Korçës më 10 dhjetor 1916,
marrë nga fototeka e Arkivit Qendror të Shtetit

Nikollaq Zoi, Drejtori i Zyrës
së Financave (majtas), dhe Petro Harizi (djathtas), Sekretari i
Përgjithshëm i Këshillës Qeveritare të Krahinës Autonome të Korçës

4

Muin Çami, “Shqiptarët dhe Francezët në Korçë, 1916-1920”, f.11, Tiranë, 1919.

5

Po aty, f.100.

6

Gazeta Adriatiku, Korçë, 1917.
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Emetimet e Krahinës Autonome të Korçës, 1917-1918
Gjatë Luftës së Parë Botërore, trojet shqiptare u kthyen në një shesh lufte. Fuqitë e huaja ndërluftuese,
të cilat ishin shpërndarë në të gjitha skajet e vendit, kishin ngritur edhe degë të bankave për të
financuar ushtritë me monedhat e tyre.
Më konkretisht, vërshimi i ushtrive austro-hungareze në janar të vitit 1916, në viset gjysmë veriore
të Shqipërisë, solli edhe hapjen e degëve në Shkodër të tri bankave të rëndësishme të AustroHungarisë: Wienner Bank Verein, Pester Bank dhe Ungarische Bank. Por veprimtaria e tyre ishte
mjaft e kufizuar pasi ato “nuk prenë as monedha, as nuk dhanë kredi, por u morën vetëm me
veprime thjesht financiare në shërbim të administratës së okupacionit. Edhe Banca Commerciale
Italiana e Milanit, e cila ngriti në Vlorë një degë të saj, nuk zhvilloi asnjë veprimtari të rëndësishme
financiare”7.
“Gjatë Luftës së Parë Botërore në Shqipëri, e vetmja veprimtari financiare për t’u shënuar, ishte
nisma që mori administrata shqiptare e Krahinës Autonome të Korçës”8, e cila, për të përmbushur
nevojat që kishte tregu për të holla, emetoi kartëmonedhën shqiptare, që u quajt Frangë, sipas
frangut francez, monedha bazë e Republikës së Francës. Këshilli Qeveritar, në mungesë të bankës,
ngarkoi Zyrën e Financave me detyrën e emetimit të kartëmonedhave. Më konkretisht, kjo zyrë,
më 1 mars 1917, hodhi në qarkullim emisionin e parë të kartëmonedhave shqiptare, në dy prerje,
Gjysmë Frangë dhe Një Frangë, në tri seri: A, B dhe C. Tirazhi për këtë emision u caktua në
shumën e 50,000 frangave9.

Emisioni i vitit 1917

Seria A, ‘Shqipërië Vetqeveritare’ në dy prerje: 1/2 Frangë dhe 1 Frangë, 1 mars 1917

7

Kristo Frashëri, “Monedha, krediti dhe banka në Shqipëri gjatë shekujve”, f.104, Tiranë, 2011.

8

Po aty.

9

Të gjitha të dhënat mbi tirazhin, prerjet dhe karakteristikat e tjera të kartëmonedhave lokale të Krahinës Autonome të
Korçës, bazohen në librin e Petro Harizit, “Historia kronografike e Korçës 1912-1919”, Boston, Mass, 1919.
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Seria A, në njërën anë të legjendës, ka të shkruar “Shqipërië Vetqeveritare”, së bashku me
shqiponjën me dy krerë. Ndërsa, në anën tjetër, ka dekoracione dhe vlerën 1 Frangë dhe në
frëngjisht “Un franc”. Këto kartëmonedha janë të nënshkruara nga Kryetari i atëhershëm i Këshillit,
Vasil Singjelo dhe Drejtori i Zyrës së Financës, Nikollaq Zoi. Në faqen e pasme të tyre, lart në të
djathtë, kanë vulën e rrumbullakët me shqiponjë në mes, rreth së cilës shkruhet: “Zyra e Financës
Korçë”. Nga kjo seri u shtypën 10,000 kartëmonedha.

Seria B, “Shqipërië vetqeveritare” në dy prerje: 1/2 Frangë dhe 1 Frangë, 25 mars 1917

Seria B ka të njëjtën legjendë me të parën. Për këtë emetim u vunë në qarkullim 20 mijë copë
kartëmonedha. Ashtu sikurse seria A, edhe kjo seri mban nënshkrimin e Drejtorit të Zyrës së
Financës, me ndryshim të firmës së Kryetarit të Këshillit Qeveritar, që tashmë mban atë të Qani
Dishnicës. Për të përcjellë një frymë sa më demokratike qeverisjeje, kryesia e Këshillit mbahej me
rotacion, fillimisht çdo muaj dhe më pas çdo 6 muaj. Kryetari kishte një pagë mujore prej 100
frangash, ndërkohë që anëtarët e tjerë nuk paguheshin. Gjithashtu, ndryshe nga Seria A, Seria B,
në faqen e pasme të kartëmonedhave të të dyja prerjeve, lart në të djathtë, ka vulën e rrumbullakët
me shqiponjë në mes, rreth së cilës tashmë shkruhet: “Direksia e Financës Korçë”.

Seria C, “Republika Shqipëtare” në dy prerje: 1/2 Frangë dhe 1 Frangë, 10 tetor 1917
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Seria C u shtyp më 10 tetor 1917, gjithashtu me 2 prerje. Kjo seri ndryshon nga dy të parat për
shkak të ndryshimit të statusit të krahinës. Tani kartëmonedha nuk mban më legjendën “Shqipërië
Vetqeveritare”, por “Republika Shqiptare”. Arsyet për ndryshimin e emrit të statusit të krahinës
lidhen me pikëpamjet që ekzistonin mes rretheve demoktratike shqiptare, të cilët mendonin se
“forma e regjimit republikan ishte më përparimtare me atë monarkike10”. Edhe Nikollaq Zoi, në
kujtimet e tij, shprehet se edhe sipas kolonel Decoins, “për Korçën do të ishte nga çdo pikëpamje
më mirë të merrte formen më liberale që ishte në botë, me prestizh të shtuar, ndonëse do t’i
mungonte kryetari”11.
Përveç mbishkrimit, simbolet dhe dekoracionet janë po ato të dy emetimeve të para, por
të nënshkruara tashmë nga Vasil Kondi, mbajtësi i radhës së kryesisë së Këshillës Qeveritare
dhe Drejtori i Zyrës së Financës, Nikollaq Zoi. Edhe për këtë seri, u vunë në qarkullim 20,000
kartëmonedha. Sikurse pohon Nikollaq Zoi, frangu korçar që u vu në qarkullim ishte vazhdimisht i
barazuar me të ardhurat buxhetore të krahinës dhe nuk mund të përdorej jashtë kufijve të krahinës
autonome. Legjenda dhe vlera e këtyre kartëmonedhave janë shkruar në të dyja gjuhët, shqip dhe
frëngjisht. Në faqen e pasme të tyre, lart në të djathtë, kanë vulën e rrumbullakët me shqiponjë në
mes, rreth së cilës shkruhet: “Direksia e Financës Korçë”.
Ndonëse kartëmonedhat u shtypën në shtypshkronjën e Arqimidh Vangjelit, ishte vetë Drejtori i
Zyrës së Financave, Nikollaq Zoi, i cili “u vinte numrat një nga një me radhë, kurse sekretari, u
vinte prapa vulën e financës, i radhiste nga njëqind copë dhe i lidhte me një kordhele prej karte
anët e së cilës ngjiteshin si pullat e postës”12. Vula prej metali dhe e automatizuar, ishte porositur
enkas për këtë punë në Selanik. Për frangun e saj, si mbulesë, administrata autonome, nuk përdorte
rezerva ari, por të ardhurat financiare, që vinin nga taksat direkte dhe indirekte, nga pullat postare,
nga lejet e zejeve etj. Pamja e këtyre kartëmonedhave u gdhend nga një ushtar francez, i quajtur
Davier. Sipas gazetës “Adriatiku”, të datës 9 shkurt 1917, me vendim të Këshillës Qeveritare,
ushtarit francez që gdhendi klishenë e kartëmonedhave, iu dhurua një orë e artë.
Të gjitha prerjet e kartëmonedhave të mësipërme do të kishin kurs ligjor vetëm brenda krahinës,
deri më 1 janar 1918.

Emisioni i vitit 1918
Emisioni i vitit 1918, ndryshon tashmë nga ai i 1917-ës për nga legjenda, ku në kartëmonedhë
nuk shkruhet më as “Shqipërië Vetëqeveritare”, as “Republika Shqiptare”, por thjesht “Korça”.
Kjo për arsye se autoritetet ushtarake franceze, më 16 shkurt 1918, e abroguan Protokollin e
10 dhjetorit 1916, e cila i njihte krahinës së Korçës statusin e autonomisë. Me shfuqizimin e
protokollit, administrimi i krahinës kaloi nën autoritetet ushtarake franceze të përfaqësuara nga
komandanti i Grupit të Maliqit, Gjeneral Salle. Tashmë, Këshilli Qeveritar quhej Këshill i Parësisë,
numri i të cilit u zvogëlua në 12 anëtarë, 6 myslimanë dhe 6 të krishterë. Ai kishte të drejtë vetëm
të këshillonte dhe mund të thirrej vetëm me pëlqimin e delegatit francez, Frevier.
Në bazë të një ligji të nxjerrë nga Këshilli i ri, u emetua një emision i ri kartëmonedhash me vlerë
44.000 franga, të ndara në këtë mënyrë: 30.000 kartëmonedha prej 1 Frangë, të ndara në tri
10

Muin Çami, “Shqiptarët dhe Francezët në Korçë, 1916-1920”, f. 50, Tiranë, 1919.

11

Nikollaq Zoi. “Një faqe historie”, f.114,Tiranë, 2001

12

Po aty, f.105.
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seri: Seria A 15.000 copë, Seria B 10.000 copë dhe Seria C 5.000 copë. Kartëmonedhat prej
gjysmë Frange u emetuan në 29.000 copë, të ndara në tri seri: Seritë A dhe B nga 10.000 copë
dhe Seria C 9000 copë.
Ana e përparme e kartëmonedhave mban firmën e Nikollaq Zoit, si dhe atë të delegatit francez,
Frevier, në vend të asaj të Kryetarit të Këshillës Qeveritare shqiptare, që mbante më parë. Edhe
ky emision, në faqen e pasme të kartëmonedhave të të dyja prerjeve, lart në të djathtë, ka vulën e
rrumbullakët me shqiponjë në mes, rreth së cilës shkruhet: “Direksia e Financës Korçë”.
Emisioni i 1918-ës, pasqyron një tematikë plotësisht të re dhe ka vlera të veçanta simbolike dhe
numizmatike. Ana e pasme e kartëmonedhave nuk ka më shqiponjën me dy krerë, por në vend të
saj paraqitet një kishë (kisha e Shën Gjergjit)13 dhe një xhami.

Seria A, në dy prerje, ½ Frangë dhe 1 Frangë, emetuar më 1 nëntor 1918

Seria B, në dy prerje, ½ Frangë dhe 1 Frangë, emetuar më 1 dhjetor 1918

13

Petro Harizi, “Historia kronografike e Korçës, 1912-1919”, f. 150, Boston, Mass, 1919.
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Seria C në dy prerje, ½ Frangë dhe 1 Frangë, emetuar më 10 dhjetor 1918

Nga pikëpamja simbolike, ky emision është mjaft i veçantë, pasi për herë të parë në historinë e
simbolikës së monedhave dhe kartëmonedhave shqiptare të qarkullimit dhe përkujtimore, shfaqen
elemente me karakter fetar. Kështu, natyrshëm lind pyetja: Cilat qenë shkaqet që nxitën Këshillin
Qeveritar të caktonte këtë simbolikë? Ç‘mesazh synonin të përçonin, në një kohë kur krahina
e Korçës e kishte humbur autonominë e saj? Për fat të keq, deri më tani, nuk është zbuluar
asnjë dokument zyrtar që të hedhë dritë mbi arsyet e përzgjedhjes së simbolikave në emisionet e
ndryshme të kartëmonedhave të Krahinës Autonome të Korçës. Për këtë arsye, kësaj pyetjeje mund
t’i përgjigjemi vetëm përmes disa hipotezave, duke analizuar disa të dhëna mjaft interesante.
Si Nikollaq Zoi, ashtu edhe Petro Harizi, të dy ish-funksionarë të lartë të Krahinës, pohojnë se në
emisionin e 1918-ës pasqyrohet kisha e Shën Gjergjit dhe një xhami. Pasqyrimi i këtyre dy objekteve
të ndryshme fetare, janë elemente të rëndësishme, që tregojnë, në mënyrë simbolike, harmoninë dhe
respektin reciprok që ekzistonte midis këtyre komuniteteve, si pjesë e bashkëqeverisjes paqësore,
që nga krijimi dhe deri në shpërbërjen e Këshillit Qeveritar shqiptar të Krahinës Autonome të
Korçës.
Gjithashtu, simbolika e këtij emisioni dëshmon qartë se ndonëse Këshilli i kishte humbur funksionet
e tij qeverisëse të një viti më parë, nuk kishte humbur karakterin e tij shqiptar, që qëndronte larg
çdo ndasie fetare. Në këtë këndvështrim, emisioni i 1918-ës mbart vlera të padiskutueshme, pasi
përcjell një mesazh jo vetëm të rëndësishëm dhe përfaqësues të vendit tonë, por edhe mjaft aktual,
siç është nevoja e bashkëjetesës paqësore fetare, një sfidë më shumë se kurrë e pranishme në
botën tonë të globalizuar.
Ndërsa, nga pikëpamja numizmatike, seria C e këtij emisioni, mbart vlera të veçanta për dy arsye.
Së pari, pjesa e përparme e kartëmonedhave të serisë C, në të dyja prerjet e saj, Gjysmë dhe
Një Frangë, kanë të shënuar datën 10.12.1918, e cila përkon edhe me dyvjetorin e shpalljes
së Krahinës Autonome të Korçës. Siç u përmend edhe më sipër, ndonëse mungojnë dokumente
zyrtare, që evidentojnë arsyen e përzgjedhjes së simbolikave, vendosja e kësaj date të shënuar
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historike, qëllimisht apo jo, i jep një vlerë shumë të veçantë numizmatike, duke e bërë serinë C,
të parën seri, në historinë e qarkullimit të kartëmonedhave shqiptare, njëkohësisht të qarkullimit me
kurs ligjor dhe përkujtimore. Pra, mund të themi se hedhja në qarkullim e kësaj serie, shënon edhe
zanafillën e kartëmonedhave shqiptare, që janë edhe të qarkullimit edhe përkujtimore.
Së dyti, është tashmë një fakt i njohur, sidomos mes koleksionistëve, se rrallësia dhe cilësia janë
dy kritere kryesore që përcaktojnë vlerën numizmatike të një monedhe apo kartëmonedhe. Nga
kjo pikëpamje, seria C me dy prerje e emisionit të 1918-ës, është më e rralla, krahasuar me seritë
e tjera të emisioneve të 1917-ës dhe 1918-ës. Kjo për arsye të sasisë së kufizuar që u hodh në
qarkullim nga kjo seri, e cila ishte në shumën e 9000 frangave për prerjen ½ Frangë dhe 5000
frangave për prerjen Një Frangë. Ky element, pra rrallësia, i jep vlerë akoma më të madhe
numizmatike kësaj serie.
Me emetimin e kartëmonedhave të kësaj krahine u hartua edhe një rregullore modeste14, e cila
përcaktonte procedurat për mënyrën e këmbimit, asgjësimit, si dhe sasinë e lejuar për frymë
të kartëmonedhave. Gjithashtu, u hartuan edhe rregulla mbi masat ndëshkuese, që duhej të
ndërmerreshin në rastet kur konstatoheshin falsifikime.
Kartëmonedhat e dëmtuara mund të zëvendësoheshin me të reja vetëm me aprovimin e Drejtorit
të Zyrës së Financës, i cili përcaktonte edhe shkallën e dëmtimit. Kartëmonedhat e dëmtuara
plotësisht, asgjësoheshin me djegie nga vetë Drejtori i Zyrës së Financës, në prani të dy anëtarëve
të Këshillit. Këshilli Qeveritar përcaktonte sasinë e lejuar të kartëmonedhave, ku askush, përveç
zyrave të Këshillit dhe ushtarakëve, nuk mund të mbante më shumë se 50 Franga. Gjithashtu, për
falsifikatorët e kartëmonedhave, parashikoheshin masa të rrepta ndëshkuese, duke i dënuar me
punë të detyruar nga 6 muaj deri në 2 vjet ose me vënie gjobe nga 1000 deri në 5000 Franga.
***
Krijimi i Krahinës Autonome të Korçës, megjithëse jetëshkurtër, siguroi zhvillim ekonomik dhe mjaft
të drejta për popullin. Ajo, ndër të tjera, u dhuroi shqiptarëve kartëmonedhat e para shqiptare, të
cilat dëshmojnë përpjekjet e patriotëve shqiptarë për vendosjen e një ekuilibri të ri politik, ekonomik
dhe financiar. Por mbi të gjitha, kartëmonedhat e Krahinës Autonome të Korçës janë gjurmë që
shënjojnë përpjekjet për krijimin e identitetit shtetëror shqiptar si identitet parësor, mbi atë fetar. Ky
tipar përbashkues, i cili ka mbijetuar dhe spikat edhe në historinë moderne të shtetit shqiptar, jo
rastësisht është përzgjedhur nga themeluesit e Krahinës si simbolikë në emisionin e 1918-ës. Kjo
dëshmon vizionin largpamës të niveleve më të larta të vendimmarrjes, si dhe reflekton një njohje të
thellë e të kthjellët të strukturës së shoqërisë shqiptare.
Në këtë 100-vjetor të emetimit të kartëmonedhave të Krahinës Autonome të Korçës, ato jo vetëm
janë rrënjë të çmuara të historisë së shtetformimit shqiptar, por shërbejnë edhe si nxitje për hulumtime
të mëtejshme mbi zhvillimet politike, ekonomike dhe financiare në Shqipërinë e periudhës së Luftës
së Parë Botërore.

14

Për më shumë shiko Petro Harizi, “Historia kronografike e Korçës, 1912- 1919”, f. 212, Boston, Mass, 1919.
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Shtojca I
Konteksti i përgjithshëm financiar dhe ekonomik në kujtimet e Nikollaq Zoit, Drejtor i Zyrës
së Financave dhe Petro Harizit, Sekretar i Përgjithshëm i Këshillës Qeveritare të Krahinës
Autonome të Korçës
Krahina Autonome e Korçës, ndonëse veproi për një kohë të shkurtër, ndërmori nisma shumë të
rëndësishme, që sollën disa arritje politike, ekonomike dhe financiare.
Këshilli Qeveritar i saj i kushtoi një rëndësi të madhe të gjithë veprimtarisë së krahinës, veçanërisht
buxhetit, duke ia besuar administrimin e tij Drejtorit të Zyrës së Financave, Nikollaq Zoit.
Dokumentet e kohës - si libri “Një faqe historie” i Nikollaq Zoit apo libri “Historia kronografike
e Korçës, 1912-1919” nga Petro Harizi, ish-Sekretar i Përgjithshëm i Këshillës Qeveritare të
Krahinës Autonome të Korçës, të dy dëshmitarë okularë të asaj periudhe - ofrojnë një tablo të plotë
të veprimtarisë financiare të Krahinës Autonome të Korçës dhe me të drejtë, veprat që lanë pas,
mund të konsiderohen edhe si testamentet më të rëndësishme të asaj periudhe.
Sipas këtyre dokumenteve, Zyra e Financave kryente shërbimet më të rëndësishme qeverisëse,
nga e cila “vareshin doganat, pyjet, financat e bashkisë dhe postës, hambarët dhe qymyri i gurit,
emetimi i kartëmonedhave dhe pullave të postës e taksës15.
Robert Vaucher, fotoreporter i njohur franko-zviceran, i cili punonte për një nga revistat më
prestigjioze evropiane gjatë Luftës së Parë Botërore,“I’llustration”, do të pohonte se, “Republika e
Korçës është ndofta i vetmi shtet në Europë që ekuilibronte buxhetin e tij dhe nuk kishte dificite”16.
Në fakt, këtë pohim e dëshmojnë edhe bilancet pozitive të buxhetit të viteve 1917 dhe 1918, i
cili miratohej nga Këshilli Qeveritar, me propozim të Drejtorit të Zyrës së Financave. Buxheti i parë
i Këshillës Qeveritare, për gjashtë muajt e parë të vitit 1917, nga 1 janari deri më 30 qershor
1917, u hartua nga Zyra e Financave në bashkëpunim edhe me Lietnant Barzhetonin. Ai u caktua
në shumën 106, 000 franga ari17.
Më poshtë gjeni një tabelë18 të buxhetit 1 janar - 30 qershor 1917.
Të prishura

Franga

Prej të dhjetës vetëm të muajit janar 1917

35,000

Këshillës Qeveritare

3,300

Pagesat mi të ardhurat dhe fitimet e tregut

35,000

Qiraja e Shtëpisë Qeveritare

2.820

Gjoba të paguara

12,000

Financa

6,300

Të ardhura

Posta
Doganie dhe taksa katundarie
Suma

Franga

6,000

Posta

8,160

18,000

Gjykatoret

13,620

106,000

Katundaria

6,000

Ndihma dhe të pandehura

3,300

Suma

43,500

Policia me Xhandarmerinë Lëvizore

22,000

Teprica
Suma

22,000
106,000

15

Nikollaq Zoi, “Një faqe historie”, Tiranë, 2001.

16

Po aty.

17

Petro Harizi, “Historia kronografike e Korçës 1912-1918”, Boston, Mass, 1919.

18

Të gjitha tabelat në këtë material janë ato të pasqyruara në librin e Petro Harizit “Historia kronografike e Korçës, 19121919”, Boston, Mass, 1919.
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Ndërsa, buxheti i semestrit të dytë të vitit 1917, nga data 1 korrik deri më 31 dhjetor 1917, u
caktua në shumën 623,000 franga ari.
Të prishura

Franga

Të ardhura

Këshilla qeveritare

5,460

Të dhjetat

Shtëpi e Qeverisë

4,140

Posta

Financa

8,580

Fimbre taske

Posta

5,580

Oktrove*

20,000

Dogana

20,000

Gjykatoret

14,160

Klerku (Mysyman dhe Kristian)
Katundaria

8,760
24,456

Katundaria e Bilishtit
Policia dhe Xhandarmëria
Shërbim i Pyjeve

2,200
243,330
2.340

Arësimi

41,400

Në dispozicion’ e Këshillës Qeveritare

9,594

Peshku
Qymyr i gurtë
Xhelepi

Franga
500,000
3,000
8,000

2,000
1,000
60,000

Pyjet

3,000

Taks’e plerave

5,000

Të ardhura e pa regullushme

1,000

Suma

623,000

Suma

370,000

Të Prishurat

370,000

Tepërica

253,000

Tepërica

253,000

623,000

* Lloj takse. Në fund të muajit shkurt u vendos që dogana të quhej Oktrovë. Deri në muajin maj 1918 për çdo plaçkë që
do të hynte në Korçë do të paguhej një taksë dogane 15%, ku nga kjo taksë përjashtoheshin drithi dhe bagëtitë (të imta
dhe të trasha) për të cilat nuk paguhej. Për ushqimet, bulmetin, konservat, llambat, lëkurët, duhan etj., paguhej për okë.
Për manifakturat, hekurinat, bojërat, certet, mobiliet paguhej sipas faturës. Taksa varionte nga 5-8-10-12-15-25 deri në
50%. Për pijet alkoolike raki, konjak, rum etj., paguhej 40%, ndërsa për birrën dhe verën jo. Në mesin e vitit 1918,
taksa për pijet alkoolike u bë 100%, ndërsa për cincanon, vermutin dhe birrën 40%. Vera u la pa pagesë. Për rakinë
që vinte nga fshatrat paguhej një taksë prej 5 frangash okën, ndërsa për atë që prodhohej në qytet 21 franga e gjysmë
oka. Për cigaret paguhej 25%. Shih Petro Harizin, “Historia kronografike e Korçës, 1912-1919”, Boston, 1919.

Buxheti i 3-të, nga 1 janari deri më 31 dhjetor 1918, u caktua në shumën 1,757,500 franga ari.
Të ardhurat

1,757,500

Të prishurat

1,683,892

Tepërica

73,607

Vlen për t’u përmendur, që ndërsa hartohej buxheti për vitin 1918, ashtu si në gjithë shtetet
e qytetëruara, u vendos dhënia e ndihmës publike (Assistance Publique) (me një shumë prej
114,354.40 frangash), e cila synonte:
“Të ndihmonte të varfrit me të holla, rroba ose duke i ofruar punë;
Të merrte përsipër shpenzimet e varrimit për familjet e varfra;
Të ndihmonte familjet e xhandarëve të vrarë, pleqtë e pafuqishëm;
Të merrte masat e duhura për të siguruar shëndetin e krahinës së Korçës”19.
Nikollaq Zoi pohon se për të ardhurat dhe shpenzimet mbahej një llogari e rregullt, për të cilën
tregohej një kujdes i veçantë. Ky kujdes u pasqyrua edhe në përballimin e emergjencave apo siç
quheshin ndryshe “shpenzime të jashtëzakonshme”, me të cilat, pas largimit të trupave franceze u
blenë “makina, ilaçe, rroba ushtarake, telefona etj.”20.
Çmimet e produkteve (plaçkave) caktoheshin nga Këshilli Qeveritar i Korçës, të cilat ishin si më poshtë:
19

Petro Harizi. “Historia Kronografike e Korçës, 1912-1919”, Boston, Mass, 1919

20

Nikollaq Zoi. “Një faqe historie”, Tiranë, f. 111, 2001.
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Produkti

Franga

Gruri

0.65

Elbi

0.55

Misri

0.55

Fasulet

0.70

Tërshëra

0.40

Produkte të tjera:
Produkti

Franga

Peshku krap

fr. 4.50

Cironkat

fr. 3.00

Koran i Orisë
Sheqeri
Orizi
Gazi
Kafeja
Vaji
Qirinjtë të më (spertnaceta)
Kripa

fr. 10-11
fr. 5 ariu gjer më fr. 12 oka**
fr. 3 ariu gjen më fr. 7 oka
fr. 4 ariu gjer më fr. 8 oka
fr. 4 ariu gjer më fr. 11 oka
fr. 4 ariu gjer më fr. 13 oka
fr. 10 ariu gjer më fr. 21 oka
fr. 2 ariu gjer më fr. 4 oka

Ullinjtë

fr. 5 ariu gjer më fr. 10 oka

Sapuni

fr. 4 ariu gjer më fr. 12 oka

Vera
Gjalpi

fr. 2 ariu gjer më fr. 5 oka
fr. 7 ariu gjer më fr. 15 oka

** Njësi e vjetër peshe rreth një kilogram e një çerek deri një kilogram e gjysmë (sipas krahinave të ndryshme). Fjalori i
shqipes së sotme”, Akademia e Shkencave, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.

Të gjitha këto produkte shiteshin edhe fshehurazi, por me çmime më të larta si më poshtë:
Mishi ariu gjer më

fr 15

Korani ariu gjer më

fr 20

Sheqeri ariu gjer më

fr 25

Kripa ariu gjer më

fr 14

Gjalpa ariu gjer më

fr 25

Qumështi ariu gjer më
Kosi ariu gjer më

fr 5
fr 6

Djatha e fortë ariu gjer më

fr 13

Djatha e butë ariu gjer më

fr 10

Pulat arinë gjer më

fr 20

Miskat, patat, misorokët një gjer
Vezët arinë gjer më

fr 90
fr 0.80

Preshtë arinë gjer më

fr 10

Qepët arinë gjer më

fr 12

Fasulet arinë gjer me

fr 5

Peronat arinë gjer më

fr 13-15

Xhamet (të voglat) një tabak

fr 5

Orizi ariu oka gjer më

fr 12

Vaji ariu oka gjer më

fr 20

Gazi ariu oka gjer më

fr 16

Groshët ariu oka gjer më
Drutë ariu oka gjer më
Qymyri ariu oka gjer më

fr 4
fr 12
fr 0.80

Rushtë me barë, oka gjer më

fr 2

Arrat oka gjer më

fr 8

Likurët shiteshin aq shtrenjtë sa një palë këpucë vanë që më 100 franga gjer më 120
Kazmiret për metro
Një pale rroba që më
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Basmat kuti gjer më
Pëlura kuti gjer më

4-5
4-5

Një rrotke penjë gjer më
Karta vajti topi gjer më

1.50
100

Sikundër edhe ç’do plaçkë u shtrenjtua për një, 10, 20-30 gjer më 50 dhe 100

Çdo banues i qytetit kishte të drejtë të merrte për ditë 350 dërhem21 grurë, ndërkohë që tepricat
kalonin në dispozicion të Këshillit, të cilën e shpërndante për ato në nevojë22.
Petro Harizi, në librin e tij “Historia kronografike e Korçës, 1912-1919”, jep një përshkrim të
detajuar të gjendjes ekonomike të krahinës, duke e paraqitur si tejet të rrënuar. Në kujtimet e tij, ai
vë në dukje, se dega kryesore e ekonomisë, bujqësia, kishte prodhim mjaft të ulët, ku “drithi dhe më
tepër gruri dhe misri i lëmit të vitit 1916, jo vetëm që nuk ishin të mjaftueshëm, por u fshehën prej
dhjetarëve23 dhe pronarëve. Nga ana tjetër, këto produkte dolën shumë jashtë kufijve të Qarkut të
Korçës, pasi autoritetet greke të atëhershme, jo vetëm që nuk morën masat e duhura për t’i siguruar
popullit ushqimin e motit, me bukë, por nuk mundën dhe nuk donin të ndalonin daljen jashtë të
grurit dhe të misrit”24. Gjithashtu, ai vë në dukje se “të hollat e Korçës publike i kishin marrë pothuaj
të gjitha grekët me vete”25. Kështu, situata ekonomike ishte tejet e rënduar, ku mbizotëronte skamja
dhe sëmundjet ishin përhapur gjerësisht. Vetëm pas një kërkese drejtuar Komandantit Ushtarak të
Qarkut, Kolonel Descoin, nën përkujdesjen e Prefektit të Policisë, Themistokli Gërmenjit, u formua
një shoqëri tregtare me një kapital prej pothuaj 300,000 franga, e cila mori përsipër sigurimin e
drithërave për bukë nga Selaniku për qytetarët e Krahinës Autonome, të cilët prej kohësh vuanin
nga mungesa e bukës.
Për t’i ardhur në ndihmë popullit të Krahinës Autonome të Korçës, autoritetet e ushtrisë franceze
hapën vende pune në ndërtimin e rrugëve, Korçë-Ersekë-Sarandë-Vlorë, Korçë-Voskopojë,
Korçë-Svesdë-Porgorie-Pogradec, Korçë-Maliq-Pogradec dhe Korçë-Follorinë. Në këto punime u
punësuan rreth 8000 argatë me mëditje, të cilët paguheshin në të holla, me një pagë ditore prej
10 frangash. Përveç pagës ditore, punëtorëve u ofrohej një çyrek26 dhe atyre që punonin larg
fshatrave të banimit u ofrohej strehë në formën e çadrave.
Kjo ishte një tablo e përgjithshme e gjendjes ekonomike dhe e veprimtarisë financiare të Krahinës
Autonome të Korçës, e pasqyruar në kujtimet e ish-funksionarëve të lartë të Këshillës Qeveritare.

21

“Njësi e vjetër peshe, e barabartë me një të katërqindtën e okës. Shih ”Fjalori i shqipes së sotme”, Akademia e Shkencave,
Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë 2001.

22

Nikollaq Zoi, “Një faqe histori”, Tiranë, 2001.

23

Ai që i blinte shtetit të drejtën për të marrë për vete të dhjetat e fshatarëve, ai që mblidhte të dhjetat te fshatarët. Për më
shumë shihni “Fjalorin e shqipes së sotme”, Akademia e Shkencave, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 2001.

24

Petro Harizi, “Historia Kronografike e Korçës, 1912-1919”, Boston, Mass, 1919.

25

Po aty.

26

Bukë gruri në trajtë të rrumbullakët, që zihet zakonisht me brumë të ëmbël. Për më shumë shihni “Fjalorin e shqipes së
sotme”, botuar nga Akademia e Shkencave, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.
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Petraq Pepo, “Kujtime nga lëvizja për çlirimin kombetar (1878-1912)”, Tiranë, Universiteti Shtetëror i Tiranës,
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Kreditë - nyja themelore e lidhjeve
ekonomike shqiptaro-kineze
Etleva Goxhaj*

P

as prishjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, situata ekonomike në Shqipëri po
rëndohej gjithnjë e më shumë. Shqipëria kishte qenë mjaft e varur nga ndihma dhe tregtia
me Bashkimin Sovjetik dhe aleatët e tij gjë që do të ndikonte dukshëm në ekonominë e
vendit. Ndërsa divergjencat politike midis dy vendeve shtoheshin, Bashkimi Sovjetik ushtroi presion
mbi Tiranën zyrtare, duke shtrënguar ndihmat ekonomike dhe tregtare. Masat shtrënguese të
sovjetikëve, e futën Shqipërinë në një situatë të pasigurt dhe rrezikonin zhvillimin e saj ekonomik.
Në këtë situatë u bë e domosdoshme që Shqipëria të gjente një zëvendësues tjetër dhe të shmangte
vonesat e mëdha të procesit të saj të industrializimit1.

Boshllëku që u krijua në Shqipëri nga ndërprerja e marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik u plotësua
nga Kina komuniste e Mao Ce Dunit. Çështjet ekonomike kanë qenë dhe do të jenë edhe në të
ardhmen përparësia e lidhjeve midis shteteve. Interesi ekonomik është dhe mbetet interes themelor
i një marrëdhënieje të caktuar. Nëse lidhjet politike, diplomatike, kulturore dhe të natyrave të tjera
nuk përkthehen në investime dhe ndihmë konkrete në ekonomi, ato në parim nuk mund të jenë të
qëndrueshme2. Ndërkaq mund të thuhet se faktor përcaktues i nivelit të marrëdhënieve ekonomike ishin
marrëdhëniet politike midis dy partive komuniste dhe qeverive të tyre respektive, prandaj edhe lidhjet
ekonomike midis dy vendeve vareshin më së shumti nga “temperatura” e marrëdhënieve politike3.
Kjo kumtesë trajton çështjet që kanë të bëjnë me kreditë që përfitoi shteti shqiptar nga nënshkrimi i
protokolleve midis dy qeverive që nga koha e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike më 1954
dhe deri në vitin 1975, i cili ishte viti i fundit përsa i takon kreditimit. Në këtë kumtesë nuk janë
përfshirë vlerat monetare të cilat shteti shqiptar i përfitoi nga shteti kinez plotësisht si ndihmë.
Marrëveshja e parë ekonomike në fushën e kreditimit e nënshkruar midis Republikës Popullore të
Shqipërisë (më tej: RPSH) dhe Republikës Popullore të Kinës (më tej: RPK) ishte marrëveshja “Mbi
* Etleva Goxhaj, Doktorante.
1

Elez Biberaj, Shqipëria dhe Kina një aleancë e pabarabartë, Tiranë: AIIS, 2014, fl. 48.

2

Enver Bytyçi, Shqipëri-Kinë, Dështimi i një bashkëjetese, Tiranë: ISES, 2014, fl. 173.

3

Po aty, 174.
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akordimin e një kredie që RPK-ja i dha RPSH-së në shumën 50.000.0004 rubla, në konditat
0.5% interes në vit”5 nënshkruar në Tiranë, më 3 dhjetor 1954. Marrëveshja kishte si qëllim
dhënien e ndihmës për ndërtimin ekonomik të Shqipërisë. Palët ranë dakord midis tyre që qeveria
e Shqipërisë ta shlyente kredinë dhe përqindjet e rrjedhura prej saj në pjesë vjetore të barabartë,
duke filluar nga viti 1970 deri në vitin 1980. Për të mbajtur llogaritë për kredinë e parashikuar
në këtë marrëveshje, Banka Popullore e Kinës dhe Banka e Shtetit Shqiptar çelën llogari speciale.
Kredia e dytë që qeveria e RPK-së i akordoi qeverisë së RPSH-së, në harkun kohor 1954-1960,
ishte ajo e vitit 1959, nënshkruar në Pekin më 16 janar 19596, me kërkesë të qeverisë shqiptare.
Shuma e përgjithshme e kësaj kredie ishte 55.000.000 rubla, me konditat e shlyerjes së saj 1% në
vit. Ajo ishte një kredi afatgjatë dhe shuma e saj do të shkonte e gjitha në funksion të industrializimit
të vendit7. Qeveria e RPSH-së do të shlyente kredinë dhe përqindjet e rrjedhura prej saj në pjesë
të barabarta, duke filluar nga viti 1981-1990. Përqindjet e kredisë përllogariteshin në shumën e
kredisë së përdorur, duke filluar nga dita e përdorimit8.
Në lidhje me pagesat jotregtare mbi marrëveshjet e nënshkruara midis RPSH-së dhe RPK-së u
vendos raporti midis lekut dhe juenit, 100 lekë për 1.67 juen dhe 100 juen për 6000 lekë, në
bazë të marrëveshjes mbi dërgesat jotregtare nënshkruar në Tiranë”9. Pagesat e RPSH-së në RPK
kryheshin në llogari speciale në juen, pa përqindje dhe pa komision, të hapur pranë Bankës
Popullore të Kinës, në emër të Bankës së Shtetit Shqiptar, dhe anasjelltas në lekë. E gjithë shuma e
mbledhur në bankat respektive në fund të çdo viti përllogaritej në rubla ku 100 lekë llogaritej me
10 rubla dhe 100 juen llogaritej në 600 rubla. Rubla do të pjesëtohej në koeficientin 8.6.

Kreditë e përfituara në harkun kohor 1961-1971
Në janar të vitit 1961, takimet mes zyrtarëve kinezë dhe shqiptarë u intensifikuan. Në takimin
që pati Spiro Koleka, kryetar i delegacionit ekonomik qeveritar shqiptar, në Kinë me Çu En Lain
kryeministrin kinez më 17 janar 1961, nga ky i fundit mori premtimin se Kina do të ndihmonte me
çdo kusht boshllëkun që kishin lënë sovjetikët në Shqipëri. Takimi konsistoi në tre elemente, ku dy i
përkisnin tregtisë: tregtia për vitin 1961; tregtia dhe bashkëpunimi përgjatë viteve 1961-196510.
Takimet e nivelit të lartë shtetëror, gjatë vitit 1961, do të rezultonin frytdhënëse. Në 2 shkurt 1961,
në Pekin, u nënshkrua marrëveshja midis dy qeverive “Për akordimin e shumës prej 112.500.000
4

“Ekonomia Politike, Akademia e Shkencave të B.R.S.S. Instituti i Ekonomisë, Drejtoria e Botimeve të Klasikëve të
Marksizëm-Leninizmit pranë KQ të PPSH”, Tiranë:1955, fl.348. Një formë e rëndësishme e bashkëpunimit ekonomik
midis vendeve të kampit socialist ishte dhënia e kredive. Kreditë jepeshin për të blerë pajisje industriale dhe makineri,
si dhe për të blerë mallra që nuk prodhoheshin në një vend, por që ishin të nevojshme për ekonominë e tij kombëtare.
Shtetet që merrnin hua i shlyenin këto hua dhe përqindjet që rridhnin prej tyre me mallrat e asortimentit të zakonshëm
që karakterizonin eksportet e një vendi. Ky rregull karakterizoi marrëdhënien ekonomike shqiptaro-kineze gjatë gjithë
ecurisë së kreditimit që pala kineze i bëri asaj shqiptare.

5

AMPJ, viti 1954, lidhja 17, dosja 3. Fondi i marrëveshjeve dypalëshe.

6

AMPJ, viti 1959, lidhja 14, dosja 19/1. Fondi i marrëveshjeve dypalëshe.

7

Një kusht i domosdoshëm për ndërtimin e socializmit në vendet e demokracisë popullore ishte industrializimi socialist.
Vetëm në bazë të industrializimit, këto vende do të ishin në gjendje të kapërcenin prapambetjen ekonomike, të krijonin
bazën materiale të prodhimit të socializmit dhe të siguronin premisa të shëndosha për një ngritje të pandërprerë të
prodhimit dhe të mirëqenies së popullit. Ekonomia Politike, fl.307.

8

AMPJ, viti 1960, dosja 110, fl. 5. “Mbi marrëdhëniet e RPSH me RPK”.

9

AMPJ, viti 1959, lidhja 14, dosja 20. Fondi i marrëveshjeve dypalëshe.

10

Gjon Boriçi, Marrëdhëniet Shqiptaro-Kineze në Luftën e Ftohtë 1956-1978”, Tiranë: Mirgeeralb, 2016, fl. 111
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rublash”. Marrëveshja konsistonte në dhënien e një kredie nga ana e RPK-së, RPSH-së”11. Këtë
kredi qeveria e RPSH-së do ta përdorte nga viti 1961-1965, duke e destinuar për zhvillimin e
forcave prodhuese, për blerjen e pajisjeve në Kinë për minierat, industrinë, bujqësinë, transportin.
Kredia do të shlyhej nga RPSh-ja në vitet 1971-1980, në bazë të një interesi 1% në vit, me anë
të dërgesave të mallrave.
Edhe gjatë vitit 1962, lidhjet midis dy qeverive dhe popujve po ecnin në rrugë të mbarë. Ndërtimi
i veprave në vend ishte aksioni më i rëndësishëm i politikës shqiptare. Duke parë vështirësitë
në rritje me të cilat përballej ekonomia shqiptare, udhëheqja komuniste e Shqipërisë e kishte të
pamendueshme që të mos kërkonte kredi dhe ndihma nga Kina. Mbështetja ekonomike bëhej
domosdoshmëri për të mos humbur atë stabilitet të brishtë që qeveria komuniste e Shqipërisë mezi
po e menaxhonte.
Kështu, edhe viti 1962 do të shoqërohej me politikën shtetërore të industrializimit të vendit, në
kuadër të së cilës u bë nënshkrimi i marrëveshjes midis qeverisë së RPSh-së dhe qeverisë së RPKsë “mbi dhënien e një kredie qeverisë së RPSh”12, nënshkruar në Pekin më 13 janar 1962. Në
zbatim të kësaj marrëveshjeje, RPK-ja i akordonte RPSH-së një kredi në shumën prej 30.000.000
rublash, për t’u përdorur gjatë vitit 1962. RPSh këtë kredi do ta përdorte për të blerë mallra në
RPK, në bazë të listës me 157 artikuj. Kredia do të shlyhej për 5 vjet nga 1962-1967. Interesi
vjetor i kredisë ishte 1% dhe do të paguhej me këste vjetore nga 1/5 e shumës së përgjithshme.
Në vazhdim të kreditimit, u nënshkrua edhe marrëveshja midis qeverisë së RPSh-së dhe qeverisë
së RPK-së “Mbi dhënie kredie në valutë të lirë RPSh”13, në Pekin, më 13 janar 1962. Kredia kapte
vlerën në valutë të lirë të shumës prej 1.146.911 stërlina 15 shilinga e 3 pensa, kjo kredi do të
përdorej për blerjen e një anijeje mallrash me aftësi mbajtëse 12.500 tonë. Kredia do të shlyhej
për 10 vjet, me interes 1% në vit, nga viti 1971-1980, dhe këste dhjetore 1/10 e shumës së
përgjithshme të kredisë. Përmbajtja e arit për çdo stërlinë do të llogaritej 2.48 gram ar i pastër.
Në rast se përmbajtja e arit të pastër për stërlinë ndryshohej, stërlina duhet të rillogaritej në valutë
tjetër të lirë, të konvertueshme me vleftë të barabartë të përmbajtjes fillestare të arit14.
Kryetari i Këshillit të Shtetit të Republikës Popullore të Kinës dhe zëvendëskryetari i Komitetit Qendror
të Partisë Komuniste Kineze, Çu En Lai bëri një vizitë në Shqipëri me ftesë të Kryetarit të Këshillit të
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë Mehmet Shehu15, e para e këtij niveli përfaqësimi.
Në kuadrin e forcimit të marrëdhënieve midis RPSH-së dhe RPK-së, vizita e Çu En Lait në Shqipëri
ishte një ngjarje me rëndësi të madhe historike. Delegacioni mbërriti më Shqipëri 31 dhjetor
1963 dhe u largua më 9 janar 1964. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, delegacioni kinez zhvilloi
bisedime me udhëheqësit e partisë dhe të shtetit. Më datën 8 janar u nënshkrua dhe deklarata e
përbashkët shqiptaro-kineze16. Kjo vizitë e kryeministrit kinez do t’i hapte rrugë nënshkrimit të shumë
marrëveshjeve. Në fushën e kreditimit u nënshkrua protokolli midis qeverisë së RPSh-së dhe qeverisë
së RPK-së ”Mbi dhënien e një kredie pa përqindje në vlerën prej 6.500.000 rubla”17, nënshkruar
në Pekin më 10 qershor 1964. Këtë kredi, qeveria shqiptare do ta përdorte për të blerë pajisje
11

AMPJ, viti 1961, lidhja 8, dosja 26/1, Fondi i marrëveshjeve dypalëshe.

12

AMPJ, viti 1962, lidhja 4, dosja 34, Fondi i marrëveshjeve dypalëshe.

13

AMPJ, viti 1962, lidhja 4, dosja 36. Fondi i marrëveshjeve dypalëshe.

14

Të dy kreditë e dhëna gjatë vitit 1962 nga kredi me interes me anë të letër këmbimeve u kthyen në kredi pa interes.
AMPJ, viti 1965, lidhja 4, dosja 70. Fondi i marrëveshjeve dypalëshe.

15

AMPJ, viti 1963, dosja 238/1, fl. 14.

16

AMPJ, viti 1964, dosja 163, fl. 5 Informacion mbi problemet e trajtuara gjatë muajit janar 1964, me RPK-në.

17

AMPJ, viti 1964, lidhja 5, dosja 60. Fondi i marrëveshjeve dypalëshe.
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në RPK, për ndërtimin e objekteve jashtë sheshit të veprave të plota. Kredia do të shlyhej nga viti
1971-1980, duke i paguar çdo vit 1/10 e shumës së përgjithshme të kredisë.
Më 27-30 mars 1965, Kryetari i Këshillit të Shtetit të RPK-së, Çu En Lai18 rikthehet për herë të dytë
në Shqipëri për një vizitë miqësore. Kërkesat e palës shqiptare edhe gjatë këtij takimi konsistonin
në ndihmë ekonomike, kërkesa të cilat Çu En Lai i vlerësoi me mjaft realizëm. “Lobimi” për kreditim
do të mbetej parësor gjatë gjithë bashkëpunimit ekonomik shqiptaro-kinez. Kështu, në Pekin më 8
qershor 1965, u nënshkrua marrëveshja midis qeverisë së RPSh-së dhe qeverisë së RPK-së “Mbi
dhënien e një kredie Qeverisë Shqiptare”19. Marrëveshja ishte produkt i suportit financiar që Kina i
bënte Shqipërisë. Në zbatim të kësaj marrëveshjeje, RPK-ja do t’i jepte RPSh-së, gjatë viteve 19661970, një kredi prej 170.000.000 rublash. Kredia ishte afatgjatë dhe pa përqindje. Nga kredia
e sipërpërmendur, Shqipëria do të përfitonte shumën prej: 75.000.000 rublash për ndërtimin
e veprave të plota; 4.000.000 rublash për materialet e ndërtimit jashtë sheshit; 88.000.000
rublash për dërgimin e makinerive dhe pajisjeve të veçanta. Shlyerja e kredisë do të kryhej brenda
10 viteve nga 1982-1991. Çdo vit me 1/10 e shumës së kredisë.
Çu En Lai do të rikthehej përsëri në Shqipëri në maj të 1966, e treta herë në gati dy vjet e
gjysmë, dhe e fundit për nga niveli i përfaqësimit të lartë shtetëror kinez në Shqipëri. Mbas vizitës
së Çu En Lait, Enver Hoxha do të deklaronte: “Një shëmbull i ndritur i drejtësisë dhe i forcës së
parimeve marksiste-leniniste janë marrëdhëniet tona me RPK-në. Miqësia e ngushtë revolucionare
dhe marrëdhëniet e gjithanshme midis Shqipërisë dhe Kinës, këto vitet e fundit, kanë marrë një
zhvillim të madh dhe të frutshëm”20.
Në kuadër të kësaj vizite, me kërkesën e Qeverisë Shqiptare erdhën specialistë kinezë të fushave
të ndryshme, për të ndihmuar në rritjen ekonomike të Shqipërisë. Pas largimit të specialistëve
sovjetikë, sektori i naftës kishte mbetur në kushte të vështira. Duke e ndjerë të domosdoshëm
rivitalizimin e këtij sektori Qeveria Shqiptare kërkoi të vinte nga Kina një grup specialistësh kinezë
kompetentë të industrisë së naftës, për konsultim dhe shkëmbim mendimesh, për probleme teknike
të kërkim-prodhimit, përpunimit etj.21
Lidhur me këtë kërkesë të Qeverisë Shqiptare për sektorin e naftës, më 20 tetor 1966, në Pekin u
nënshkrua marrëveshja ndërmjet qeverisë së RPSH-së dhe qeverisë së RPK-së “Mbi dhënien e një
kredie në fushën e industrisë së naftës”22. Në zbatim të kësaj marrëveshjeje, RPK-ja do t’i jepte
RPSh-së, gjatë viteve 1968-1970, një kredi me afat të gjatë pa interes, në shumën 14.300.000
rubla. Gjithashtu, për llogari të kësaj kredie, RPK-ja do t’i jepte RPSh-së pajisje dhe aparatura të
naftës. RPSh-ja do ta shlyeje kredinë për 10 vjet, nga viti 1982-1991, çdo vit me 1/10 e shumës
së kredisë.
Viti 1968 do të shënojë një ngjarje me rëndësi për Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Në
datën 13 shtator, Kuvendi Popullor i Shqipërisë aprovoi unanimisht daljen e Shqipërisë nga
Traktati i Varshavës. Dalja e Shqipërisë nga ky traktat ishte një nga aktet më të rëndësishme
ndërkombëtare të politikës dhe diplomacisë shqiptare gjatë Luftës së Ftohtë. Ky hap politik e
nxori Shqipërinë jashtë Blloqeve, por orientimi ideologjik marksist-leninist i Shqipërisë mbeti
18

AMPJ, viti 1965, dosja 103, f. 124. Komunikatë mbi vizitën e delegacionit të Partisë dhe qeverisë Kineze në Shqipëri.

19

AMPJ, viti 1965, lidhja 4, dosja 72. Fondi i marrëveshjeve dypalëshe.

20

AQSH, Fondi 14, AP/OU viti 1966 dosja 1/1, fl. 27 . Raport mbi gjendjen ndërkombëtare dhe politikën e jashtme të Shqipërisë.

21

AMPJ, viti 1966, dosja 5, fl. 65.

22

AMPJ, viti 1966, lidhja 6, dosja 89. Fondi i marrëveshjeve dypalëshe.
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përsëri përcaktues në politikën e saj të brendshme dhe të jashtme23. Shqipëria u afrua edhe më
shumë me Pekinin zyrtar.
Në këtë situatë u nënshkrua dhe marrëveshja midis qeverisë së RPSh-së dhe qeverisë së RPK-së “Mbi
dhënien e një kredie Shqipërisë nga ana e Kinës"24, Pekin, më 20 nëntor 1968. RPK-ja i akordoi
RPSh-së një kredi me afat të gjatë pa interes, prej 1.056.300.000 juen, kredi të cilën qeveria
shqiptare do ta përdorte gjatë viteve 1969-1975. Në këtë marrëveshje, palët ranë dakord që
RPK-ja, për llogari të kredisë, do t’i jepte RPSH-së për vepra të plota pajisje të veçanta, materiale
të ndryshme dhe një vapor. Nga kredia e sipërpërmendur: shuma për veprat e plota do të ishte
870.000.000 juen; për materialet e jashtë sheshit 40.000.000 juen; ndërsa për materialet e
përgjithshme 146.300.000 juen. Shlyerja do të bëhej për 10 vjet, nga viti 1985-1994, me
1/10 e shumës së kredisë.
Marrëveshja midis qeverisë së RPSh-së dhe qeverisë së RPK-së “Mbi dhënien e një kredie me afat
të gjatë pa interes nga ana e Kinës”25, nënshkruar në Pekin më 16 tetor 1970, ishte kredia me
vlerën më të madhe që Qeveria Kineze i akordoi Qeverisë Shqiptare. Qeveria e RPK-së i akordoi
qeverisë së RPSh-së një kredi afatgjatë pa përqindje. Shuma e kredisë ishte 1.880.000.000 juen,
e cila që do të përdorej për furnizimin e materialeve të përgjithshme, në shumën 1.250.000.000
juen. Për furnizimin e veprave të plota do të përdorej shuma prej 630.000.000 juen, nga të
cilat 280.000.000 juen do të përdoreshin për furnizimin e 15 veprave të plota të reja, ndërsa
shuma prej 350.000.000 juen do të përdorej për zgjerimin e kapaciteteve të veprave të plota.
Në shumën e përgjithshme të kësaj kredie do të përfshihej dhe valuta e lirë prej 14.000.000
dollarësh, e cila do t’i jepej Shqipërisë për t’u përdorur në vitet 1974-1975. Shlyerja e kredisë nga
Shqipëria do të bëhej për 15 vjet 1986-2000, çdo vit me 1/15 e shumës së kredisë.

Rënia e kurbës së kredive
Në vitin 1972, në politikën e jashtme kineze pati një zhvillim të rëndësishëm. Më 21 shkurt 1972,
presidenti i SHBA-ve Riçard Nikson mbërriti në Pekin26. Vizita e Niksonit në Pekin shkaktoi zemërim
në udhëheqjen e Tiranës. Me këtë rast, Enver Hoxha bëri komente shumë të ashpra në adresë të
udhëheqjes kineze. Kinezët nga ana e tyre shfaqën mospajtim me qëndrimet e Tiranës27. Për të
testuar situatën në Pekin, nga Shqipëria u dërgua një delegacion i nivelit të lartë për nënshkrimin
e marrëveshjes së kredisë për bujqësinë. Më 11 prill 1972, u nënshkrua marrëveshja ndërmjet
qeverisë së RPSh-së dhe qeverisë së RPK-së “Mbi dhënie kredie prej 70.000.000 juen Renminbi
për makineritë bujqësore28. Me anë të kësaj marrëveshjeje, RPK-ja i jepte RPSh-së, gjatë viteve
1972-1975, një kredi për furnizimin me makineri bujqësore, fara dhe pajisje. RPSh-ja do ta
shlyente kredinë me anë të dërgimit të mallrave. Shlyerja e kredisë do të bëhej për 15 vjet, duke
filluar nga 1986-2000, çdo vit me 1/15 e shumës së kredisë.

23

Gazeta “Luftëtari”, e diel, datë 15 shtator 1968, f.1. Në këtë periudhë ngjarjet kishin rrjedhur me shpejtësi. Në datën
22 gusht 1968, trupat sovjetike kryen agresion kundër Çekosllovakisë dhe e pushtuan atë. Qeveria shqiptare reagoi
ashpër kundër kësaj ndërhyrjeje.

24

AMPJ, viti1968, lidhja 4, dosja 97. Fondi i marrëveshjeve dypalëshe.

25

AMPJ, viti 1970, lidhja 5, dosja 110. Fondi i marrëveshjeve dypalëshe.

26

Henry Kissinger, “Për Kinën”, Toena, Tiranë: 2013, fl. 275.

27

“Historia e Popullit Shqiptar” IV, Tiranë: Toena, 2008, fl. 304.

28

AMPJ, viti 1972, Lidhja 6, Dosja 120.
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Përplasjet shqiptaro-kineze në fushën ideologjike dhe atë të politikës së jashtme, kishin padyshim
një kosto ekonomike për Shqipërinë29. Në fund të vitit 1974, Qeveria Shqiptare kërkoi që të
rritej ndihma kineze për projektplanin për vitet 1975-1980. Në korrik të vitit 1975, kinezët ulën
ndjeshëm kreditimin për ekonominë shqiptare. Kështu, marrëveshja ndërmjet qeverisë së RPSh-së
dhe qeverisë së RPK-së “Mbi dhënien e një kredie afatgjatë pa interes Shqipërisë nga ana e Kinës
kapte vlerën prej 500.000.000 juen Renminbi30. Kjo vlerë ishte shumë më e vogël, krahasuar me
atë çfarë kërkoi Qeveria Shqiptare. Vlera prej 320.000.000, nga vlera e përgjithshme e kësaj
kredie, shkonte për blerjen e materialeve të përgjithshme për 11 vepra të plota. Shlyerja e kredisë
do të kryhej nga RPSh-ja, me anë të dërgimit të mallrave për gjatë 10 viteve, duke filluar nga viti
1991-2000, çdo vit me një 1/10 e shumës së kredisë. Kjo është dhe kredia e fundit që përfitoi
qeveria komuniste e Tiranës nga qeveria e Kinës.
Nisur nga paraqitja e nënshkrimit të marrëveshjeve mund të konkludojmë se ndihmat ekonomike
në kreditim nga ana e qeverisë së RPK-së për Qeverinë Shqiptare konsistuan në disa drejtime të
rëndësishme. Kreditë ishin të personalizuara, pra kishin destinacionin të përcaktuar në protokoll.
Ndër to veçojmë:
- investimet për ndërtimin e veprave të mëdha industriale, në sektorin e naftës, minierave dhe
energjetikës;
- investimet për makineri bujqësore, farëra dhe pajisje;
- financimin e mallrave ushqimore dhe industriale për nevojat e konsumit të qytetarëve;
- plotësimin e kërkesave të transportit, telekomunikacionit, teknologjitë etj.
Tipari themelor i marrëdhënieve në fushën ekonomike midis RPK-së dhe RPSH-së ishte gatishmëria
e palës kineze për të ndihmuar në realizimin e projekteve shqiptare me qëllim që Shqipërisë t’i
jepej një rol i caktuar në marrëdhëniet ndërkombëtare. Kjo përpjekje e përbashkët shqiptarokineze shkoi në favor të të dy vendeve. Sa më shumë të forcohej Shqipëria ekonomikisht, aq më
shumë do të rritej stabiliteti i saj, aq më shumë do të rritej roli i Tiranës zyrtare në Organizatën e
Kombeve të Bashkuara, e për pasojë, aq më shumë do të rriteshin shanset që zëri i Shqipërisë në
këtë organizatë të gjente mbështetje, sa i përket të drejtave të Kinës për t’u bërë anëtare e OKB-së.
Të gjitha kreditë në pjesën dërmuese shkuan në drejtim të industrializimit dhe kryesisht vëmendje iu
kushtua industrisë së rëndë dhe përpunuese, si tipari kryesor i zhvillimit ekonomik në vendet komuniste
të lindjes, duke shmangur industrinë e lehtë dhe ushqimore, e cila ndikonte drejtpërsëdrejti në
mirëqenien e popullsisë. Ky orientim ndikoi në zhvillimin e njëanshëm dhe të sforcuar të ekonomisë
shqiptare. Megjithatë, sektori që nuk përfitoi asnjë lloj ndihme, ishte infrastruktura rrugore. Distanca
të afërta, përshkruheshin për orë të tëra. Thënë shkurt, defekti qëndronte që në gjenezë, në
strategjinë komuniste të ekonomisë.
Gjithsesi, impakti i ndihmave dhe kredive kineze për ekonominë shqiptare ishte jetik në një moment
shumë delikat për ecurinë e ekonomisë së dobët shqiptare të fillimit të viteve ’60. Pavarësisht se
qe një bashkëpunim i pabarabartë, ai nuk u shoqërua me kushte politike që të preknin interesat
kombëtare të Shqipërisë së atyre viteve.

29

“Historia e Popullit Shqiptar” IV, fl. 304.

30

AMPJ, Viti 1975, Lidhja 3, Dosja 135.
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SESIONI IV:
Shteti shqiptar, themelimi dhe
konsolidimi i sistemit bankar (1912-1992)

Drejtues Sesioni: Prof. Dr. Nevila Nika
Universiteti Europian i Tiranës
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Qeveria e Përkohshme e Vlorës, Banka
Kombëtare Shqiptare dhe Fuqitë e Mëdha
(1912-1914)
Prof. Assoc. Dr. Ledia Dushku*

PërmbledhjE

Sh

pallja e Pavarësisë dhe themelimi i shtetit shqiptar i vendosi institucionet dhe
organizimin e tyre në një realitet të ri politik, juridik dhe administrativ, të ndryshëm
nga ai ku ato kishin vepruar deri në atë moment. Krahas sendërtimit të sistemeve laike
të centralizuara, Qeveria e Përkohshme e Vlorës e përqendroi vëmendjen edhe në themelimin
e institucioneve qendrore ekonomike. Këtu dallojnë përpjekjet për krijimin e Bankës Kombëtare
Shqiptare. Pavarësisht ithtarëve shqiptarë për krijimin e një banke me kapitale shqiptare, Qeveria
e Përkohshme e Vlorës nën ndikimin e politikës austro-italiane, vendosi krijimin e bankës kombëtare
me kapitale të huaja. Themelimi i Bankës Kombëtare Shqiptare u mbështet në marrëveshjen e
datës 4 tetor 1913, midis Qeverisë së Përkohshme të Vlorës dhe përfaqësuesve të Wiener Bank
Verein dhe të Banca Commerciale Italiana. Fakti që Austro-Hungaria dhe Italia ishin krijuesit,
financuesit, administruesit e vetëm të Bankës Kombëtare xhelozoi Fuqitë e tjera të Mëdha.
Debati u shtri në radhët e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit në Vlorë dhe në kancelaritë
ndërkombëtare.
Prezantimi synon t’i japë përgjigje një sërë pyetjeve: A ishte i vlefshëm akti koncensionar për
krijimin e Bankës Kombëtare Shqiptare? A e njihnin Fuqitë e tjera të Mëdha, krijimin e institucionit
qendror bankar? A duhej të konsiderohej Banka Kombëtare e Shqipërisë një investim i përbashkët
austro-italian apo duhej të ishte një investim i të gjashtë Fuqive të Mëdha? A zhvilloi Banka
Kombëtare Shqiptare ndonjë veprimtari të mirëfilltë financiare apo mbeti peng i rivalitetit mes
Fuqive të Mëdha?
***
Shpallja e Pavarësisë dhe themelimi i shtetit shqiptar i vendosi institucionet dhe organizimin e tyre
në një realitet të ri politik, juridik dhe administrativ, të ndryshëm nga ai ku ato kishin vepruar deri
në atë moment. Krahas sendërtimit të sistemeve laike të centralizuara në drejtësi, administratë

* Prof. Asoc. Dr. Ledia Dushku, Instituti i Historisë, Qendra e Studimeve Albanologjike.
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shtetërore dhe arsim, Qeveria e Përkohshme e Vlorës i kushtoi rëndësi krijimit të institucioneve
themelore ekonomike, në funksion të ravijëzimit të politikës financiare të shtetit shqiptar. Këto
përpjekje shënojnë fillesat e një procesi të gjatë deosmanizimi dhe shtetformimi nëpër të cilin do të
kalonin shqiptarët për vite me radhë.

Politika ekonomike e Qeverisë së Përkohshme të Vlorës përballë
paritetit austro-italian
Qeveria e Përkohshme e Vlorës, duke marrë shkas nga mbështetja që Fuqitë e Adriatikut: AustroHungaria dhe Italia i dhanë krijimit të Shqipërisë dhe rolit që ata luajtën në Konferencën e
Ambasadorëve në Londër për organizimin e shtetit shqiptar, gjykoi se reformat ekonomike në
vend duhej të bëheshin në bashkëpunim me specialistë austro-hungarezë dhe italianë. Në fund të
korrikut 1913, pa u konstituuar ende Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit1, Ismail Qemal Vlora në
cilësinë e kryetarit të Qeverisë së Përkohshme, iu drejtua konsujve austro-hungarezë dhe italianë në
qytetin bregdetar me kërkesën që t’u sugjeronin qeverive të tyre dërgimin e 16 këshilltarëve dhe
specialistëve për organizimin e degëve të ndryshme të ekonomisë shqiptare2.
Ndërkohë, e detyruar edhe nga financat tejet të dobëta, Qeveria e Përkohshme përcaktoi zbatimin
e një politike ekonomike përmes koncesioneve që do t’u jepeshin kryesisht shoqërive të huaja.
Parashikohej që me koncesion të shtrihej kablloja telegrafike midis Shëngjinit dhe Barit, ndërtimi
i hekurudhës Vlorë-Durrës-Shkodër, ndërtimi i tramvajeve dhe porteve3. Nëpërmjet kësaj politike,
synohej jo vetëm rimëkëmbja e ekonomisë shqiptare, por edhe sigurimi i mbështetjes nga Fuqitë e
Mëdha për shtetin e porsakrijuar dhe qeverinë shqiptare.
Politika ekonomike e ndjekur nga Qeveria e Përkohshme e Vlorës u përvijua në ndikimin e AustroHungarisë dhe Italisë, të cilat konsideroheshin prej Ismail Qemalit, si fuqi “protektore”4. Përgjatë
gjithë vitit 1913, Fuqitë e Adriatikut mbetën dy shtetet më të interesuara dhe më aktive për të
siguruar koncesione dhe dominuar ekonominë shqiptare. Politika ekonomike e zbatuar prej tyre
në Shqipëri ngrihej mbi baza pariteti, e kushtëzuar nga Marrëveshja e Fshehtë, nënshkruar në
Romë, më 8 maj 19135. Ajo e vuri Ismail Qemal Vlorën dhe qeverinë që ai drejtonte përballë
një presioni të jashtëzakonshëm, duke nxjerrë në pah dobësinë dhe varësinë ndaj Fuqive të
Adriatikut.
1

Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit u krijua në mbështetje të nenit 4 të vendimit të Konferencës së Ambasadorëve në
Londër për Shqipërinë, më 29 korrik 1913. Sipas këtij neni, KNK-ja ishte një organ kolegjial, ku bënin pjesë gjashtë
përfaqësues të Fuqive të Mëdha dhe një përfaqësues shqiptar. Ai kishte për detyrë të kryente kontrollin e administratës
civile dhe financiare të shtetit shqiptar.

2

Kaliopi Naska, “Politika ekonomike e Qeverisë së Vlorës (nëntor 1912 - janar 1914)”, Studime Historike, Nr. 1\1988,
Tiranë: 1988, f. 89; Haus, Hof und Staatsarchiv Wien, Politisches Archiv, Albanien (më tej: HHSt.A.PA.A), në Arkivin
e Institutit të Historisë-Tiranë (më tej: AIH), Vj. 23-28-2865. Telegram i konsullit austro-hungarez në Vlorë, Lejhanec për
ministrin e Punëve të Jashtme, kontin Berchold, Vlorë, 31 korrik 1913; Vj. 23-29-2917, Ekstrakt i raportit nga ambasada
austro-hungareze në Romë për Ministrinë e Punëve të Jashtme në Vjenë, Romë, 11 tetor 1913.

3

K. Naska, “Politika ekonomike e Qeverisë së Vlorës...”, f. 88-89; Arben Puto, Shqipëria Politike, 1912-1939, Tiranë:
Botimet Toena, 2009, f. 42, “Trami në Vlorë”, Përlindja e Shqipëniës, Vlorë: 27 gusht 1913.

4

Dokumente britanike për Shqipërinë dhe shqiptarët (tetor - dhjetor 1913), përgatiti për botim Valentina Duka, Tiranë:
Botimet Toena, 2012, f. 353, Konsulli i përgjithshëm Lamb për sekretarin britanik të Punëve të Jashtme, E. Grey, Vlorë,
5 nëntor 1913.

5

Për përmbajtjen e Marrëveshjes së Fshehtë midis Austro-Hungarisë dhe Italisë, nënshkruar në Romë, më 8 maj 1913,
shih: Arben Puto, Çështja shqiptare në aktet ndërkombëtare të periudhës së imperializmit (Përmbledhje dokumentesh me
një vështrim historik), Vëllimi II (1912-1918), Tiranë: “8 Nëntori”, 1987, f. 255-258.
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Mbi baza pariteti, Austro-Hungaria dhe Italia do të realizonin edhe dërgimin e specialistëve për
riorganizimin e ekonomisë shqiptare. Pas një varg bisedimesh, të cilat u intensifikuan përgjatë
shtatorit dhe fillimit të tetorit 1913, Vjena dhe Roma ranë dakord që të zbatohej me rreptësi principi
i pjesëmarrjes dhe ndikimit të barabartë në ndërmarrjet e rendit ekonomik në Shqipëri dhe specialistët
austro-hungarezë të dërgoheshin në sektorin e postës, doganave, pyjeve, blegtorisë, organizimin
e komunave fshatare dhe kontabilitetin publik, ndërsa italianët në sektorin e telegrafisë, doganave,
pyjeve, agrikulturës, drejtësisë, porteve dhe minierave6. Sakaq, ata kërkuan që angazhimi parimor
i qeverisë shqiptare kundrejt specialistëve të tyre, të fiksohej sa më shpejt me shkrim, me anën e
një shkëmbimi notash të kësaj të fundit me përfaqësuesit konsullorë austro-hungarezë e italianë në
Vlorë, patjetër para se të fillonte veprimtarinë Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit7.

Pariteti austro-italian dhe krijimi i Bankës Kombëtare Shqiptare
Pjesë e paritetit ekonomik midis Austro-Hungarisë dhe Italisë ishte edhe krijimi i Bankës Kombëtare
Shqiptare. Që në maj 1913, mes palëve, ishte diskutuar themelimi i një konsorciumi financiar
austro-hungarez dhe italian me kontribute e kapitale të njëjta, që do të kishte në ngarkim financimin
e të gjitha ndërmarrjeve në Shqipëri, konkretisht themelimin e bankave, ndërtimin e rrugëve, të
hekurudhave etj.8
Në lidhje me krijimin e institucionit qendror financiar, në rrethet politike dhe ekonomike shqiptare u
shfaq mendimi për krijimin e bankës kombëtare edhe me kapitale shqiptare, të cilat mendohej se
ekzistonin në vend dhe në diasporë. Por, Qeveria e Përkohshme e Vlorës, për sa analizuam edhe
më sipër, nën ndikimin e fortë të politikës së Austro-Hungarisë dhe të Italisë, i dha udhë krijimit
të bankës kombëtare me kapitale të huaja, respektivisht gjysmë austro-hungareze dhe gjysmë
italiane.
Themelimi i Bankës Kombëtare, ashtu sikurse ishte parashikuar mes dy Fuqive të Adriatikut, u
realizua para se Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit të mbërrinte në Vlorë9. Ai mbështetej në
marrëveshjen koncesionare të datës 4 tetor 1913, midis Qeverisë së Përkohshme të Vlorës dhe
përfaqësuesve të Wiener Bank Verein dhe të Banca Commerciale Italiana. Koncesioni jepej në
përputhje me vendimin e Qeverisë së Përkohshme, të datës 2 tetor 1913 dhe kohëzgjatja e tij ishte
60-vjeçare. Kontrata mori vlerë të plotë ligjore pas ratifikimit nga grupi bankar austro-italian dhe
publikimit të koncesionit, më 3 dhjetor 1913 në gazetën “Përlindja e Shqypnies”, organ zyrtar i
Qeverisë së Përkohshme të Vlorës10.
Sipas marrëveshjes, kapitali i bankës do të ishte 10.000.000 korona, i konvertuar në 10.500.000
lira dhe duhej të paguhej vetëm ashtu siç do të kërkohej prej bankës. Ky kapital do të ishte në
monedha ari dhe mund të shtohej me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve (neni
2). Selia qendrore e bankës do të vendosej në kryeqytetin e Shqipërisë dhe në përputhje me
nevojat mund të hapeshin degë dhe filiale si brenda, ashtu edhe jashtë vendit (neni 3). Sipas
6

HHSt.A.PA.A në AIH, Vj. 23-28-2893, Telegram i kontit Berchold për kontin Ambrosy në Romë dhe konsullin Lejhanec
në Vlorë, Vjenë, 13 tetor 1913.

7

Po aty, Vj. 23-28-2897. Telegram i ministrit të Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë dërguar konsullit Lejhanec në Vlorë,
Vjenë, 15 tetor 1913.

8

HHSt.A.PA.A në AIH, Vj. 23-20-2013 Aksioni në Shqipëri, 15 maj 1913.

9

Mbledhja e parë e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit u zhvillua, më 16 tetor 1913 në Vlorë.

10

Përlindja e Shqipënies, Vit’i I, nr. 27, Vlorë, 20\3 dhjetor 1913, f. 3. Banka Kombëtare Shqipëtare. Akt Konqesie.
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nenit 4, institucioni më i lartë drejtues i Bankës Kombëtare Shqiptare ishte Këshilli Administrativ, i
përbërë nga një numër i barabartë përfaqësuesish të dy grupeve financiare dhe prej “elementësh
shqiptarë”. Por, vlera e këtij neni karshi “elementëve shqiptarë” kufizohej dukshëm nga klauzolat
e paragrafëve 2 dhe 4 të tij. Aty përcaktohej se këshilli i parë administrativ krijohej vetëm nga
dy grupet themeluese austro-italiane, ndërsa emërimet dhe rinovimet e administratorëve shqiptarë
do të bëheshin nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve, sipas një liste të vendosur në
marrëveshje midis qeverisë shqiptare dhe këshillit administrativ të bankës. Qeveria shqiptare
lejohej kështu të kishte vetëm një pjesë të barabartë me të huaj, duke mos vendosur dot në
listë kandidaturat e saj, pa rënë në marrëveshje me përfaqësuesit austro-italianë të dy grupeve
financiare.
Këshilli Administrativ kishte nën varësi një komitet, i cili përbëhej nga dy ose katër anëtarë prej
grupit financiar austro-hungarez dhe atij italian. Pjesë e tij nuk ishte asnjë përfaqësues shqiptar.
Administrimi dhe veprimtaria e bankës kryheshin sipas ligjeve të shtetit shqiptar (neni 5). Vetëm
pas një marrëveshjeje paraprake me Këshillin Administrativ, qeveria shqiptare kishte të drejtë të
emëronte një komisar të lartë, i cili do të kontrollonte lëshimin e kartëmonedhave bankare dhe do
të vëzhgonte me rreptësi zbatimin e dispozitave të statuteve dhe rregulloreve, që i referoheshin
procedurave të lëshimit të tyre. Por, komisari i lartë nuk kishte të drejtë të përzihej në administrimin
dhe drejtimin e punëve të bankës (neni 6).
Banka emetonte monedha, kujdesej për qarkullimin e tyre, blinte metale me vlerë dhe ishte i
vetmi agjent financiar i qeverisë, si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë (neni 7). Pavarësisht
ndërhyrjes së kryetarit të Qeverisë së Përkohshme të Vlorës për të forcuar elementin shqiptar
brenda bankës, neni 11 përcaktonte që grupi austro-italian kishte “të drejtën e preferencës
për të gjitha koncesionet që do të japë shteti, si edhe për të gjitha punët e ndërtimeve dhe të
gjitha furnizimet për rezervat e shtetit”. Në këtë mënyrë, ai kishte një monopol faktik në të gjitha
ndërmarrjet financiare dhe industriale në Shqipëri. Kryetari i Qeverisë së Përkohshme të Vlorës
ndërhyri edhe në përmbajtjen e nenit 21, duke ia dalë të siguronte të drejtën e kontestimit. Sipas
shtesës bërë prej tij, në rast kontestimi mbi klauzolat e koncesionit ose të procedurave gjyqësore,
që mund të shfaqeshin midis qeverisë shqiptare dhe bankës, lidhur me zbatimin e statuteve ose
për arsye të punës sociale, marrëveshja i nënshtrohej Gjykatës Federale të Lozanës, pa mundësi
apelimi a rekursi11.
Banka Kombëtare nuk zhvilloi ndonjë veprimtari të mirëfilltë financiare. I vetmi veprim i saj u krye
në datën 6 tetor 1913, pra vetëm dy ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes koncesionare. Bëhet
fjalë për një depozitë prej 545.283 groshësh (rreth 4.000 sterlina) të bërë nga ana e Qeverisë
së Përkohshme të Vlorës pranë “Sindikatës së Bankës Kombëtare të Shqipërisë - Zyra e Thesarit”.
Nga shuma e përgjithshme, 257.000 grosh u tërhoqën nga banka me tre këste, pjesa tjetër prej
288.000 groshësh, mbeti e depozituar në degën e Thesarit. Sipas Haxhi Shkozës, inspektor
financiar në Oborrin e Mbretit Zog I, kjo shumë rezulton të ketë qenë e pandryshueshme deri në
qershorin e vitit 191412. Më tej dokumentacioni mungon, çka e bën të pamundur prognozën mbi
fatin e shumës së depozituar.

11

Dokumente britanike për Shqipërinë dhe shqiptarët..., Vëll. I, përg. V. Duka, f. 414-423. Koncesioni i datës 4 tetor, në
të cilin janë evidentuar shtesat dhe ndryshimet e kryetarit të Qeverisë së Përkohshme të Vlorës.

12 Haxhi Shkoza, Financat e Shqipnis (1839-1934), Tiranë: Shtypshkronja “Nikaj”, 1935, f. 779-780.
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Banka Kombëtare Shqiptare dhe Fuqitë e Mëdha: Debatet në Komisionin
Ndërkombëtar të Kontrollit dhe kancelaritë ndërkombëtare
Fakti që Austro-Hungaria dhe Italia ishin krijuesit, financuesit dhe administruesit e vetëm të Bankës
Kombëtare ngjalli debate në rrethet politike dhe ekonomike shqiptare dhe krijoi xhelozi tek Fuqitë
e tjera të Mëdha. Një rrymë e fortë opozitarizmi mori jetë në këtë drejtim, ku aktivë ishin Faik
Konica, Esat Pashë Toptani, Dervish Biçaku etj. Qeveria e Përkohshme e Vlorës u akuzua se kishte
“uzurpuar në mënyrë kriminale të drejtën e dhënies së koncesioneve”13, kishte cenuar pavarësinë
ekonomike dhe politike të vendit dhe ishte nënshtruar plotësisht ndaj politikës austro-hungareze dhe
asaj italiane.
Me nisjen e punimeve të Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit në Vlorë, debati u shtri edhe në
radhët e të Mëdhenjve, fillimisht në lidhje me vlefshmërinë e aktit koncensionar dhe më pas me
vlerësimin e kontratës për krijimin e bankës14. Në diskutimet e tyre, anëtarët francez, rus e britanik
të KNK-së mbrojtën pikëpamjen se Qeveria e Përkohshme e Vlorës kishte shkelur vendimin e
Konferencës së Ambasadorëve, sipas të cilit Shqipëria duhej të qeverisej në mënyrë unike nga të
gjashtë Fuqitë e Mëdha. Ajo nuk kishte të drejtë të jepte koncesione përfundimtare për një periudhë
të gjatë kohore që angazhonin të ardhmen ekonomike të të gjithë Shqipërisë, nën arsyetimin se
autoriteti i saj qeverisës nuk e mbulonte të tërë njësinë territoriale të shtetit shqiptar. Kjo e drejtë i
përkiste Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, i cili ishte i vetmi organ i rregullt administrativ, që
pasi analizonte avantazhet e koncesionit, mund ta akordonte ose jo atë. Mbi këtë kriter, koncesioni
i Bankës Kombëtare u vlerësua nga përfaqësuesit e Antantës, si i njëanshëm dhe tepër i shtrenjtë
për financat e dobëta shqiptare15.
Çështja e krijimit të Bankës Kombëtare Shqiptare, krahas Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, u
trajtua edhe në kancelaritë ndërkombëtare përkatëse. Fuqitë e Mëdha, përveç Austro-Hungarisë dhe
Italisë, ndonëse njihnin krijimin e institucionit, kërkonin “ndërkombëtarizimin” e Bankës Kombëtare
të Shqipërisë, e cila duhej të ishte një investim i përbashkët dhe i barabartë i të gjitha Fuqive të
Mëdha dhe jo vetëm i dy prej tyre16. “Kokëfortësia” austro-hungareze vazhdoi deri në shkurt të
1914-ës, kohë kur ajo pranoi ndërkombëtarizimin e përkohshëm të bankës, me “kushtin që në
Bankën e Shtetit të sigurohet një pozicion i veçantë për Austro-Hungarinë dhe Italinë, për shkak të
interesave të tyre shumë më të mëdha në Shqipëri, të krijuara nga pozicioni i tyre gjeografik”17.
13

Dokumente britanike për Shqipërinë dhe shqiptarët..., Vëll. I, përg. V. Duka, f. 471-473, Konsulli i përgjithshëm britanik
Lamb për sekretarin e Punëve të Jashtme, E. Grey, Vlorë, 29 nëntor 1912.

14

A. Puto, Çështja shqiptare në aktet ndërkombëtare të periudhës së imperializmit..., f. 467-470. Seanca e 23-të e
Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, Vlorë, 23 nëntor 1913; f. 478-480. Seanca e 30-të e Komisionit Ndërkombëtar
të Kontrollit, Vlorë, 8 dhjetor 1913; Dokumente britanike për Shqipërinë dhe shqiptarët..., Vëll. I, përg. V. Duka, f. 471473: Konsulli i përgjithshëm Lamb për sekretarin britanik të Punëve të Jashtme E. Grey-n, Vlorë, 27 nëntor 1913; po
aty, f. 495, Sekretari britanik i Punëve të Jashtme E. Grey për konsullin e përgjithshëm Lamb, Londër, 10 dhjetor 1913;
523, Konsulli i Përgjithshëm Lamb për sekretarin britanik të Punëve të Jashtme, E. Grey, Vlorë, më 8 dhjetor 1913; po
aty, f. 539-541: Konsulli i Përgjithshëm Lamb për sekretarin britanik të Punëve të Jashtme, E. Grey, Vlorë, 11 dhjetor
1913.
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Po aty.
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Dokumente britanike për Shqipërinë dhe shqiptarët..., Vëll. II, përg. V. Duka, f. 103, Ambasadori britanik në Gjermani,
E. Goschen për sekretarin e Punëve të Jashtme, E. Grey, Berlin, 16 janar 1914; po aty, f. 147-148, Ambasadori britanik
në Romë, R. Rodd për sekretarin e Punëve të Jashtme, E. Grey, Romë, 31 janar 1914; po aty, f. 171-172, Sekretari
britanik i Punëve të Jashtme, E. Grey për ambasadorin në Vjenë, M.de.Bunsen, Londër, 10 shkurt 1914; po aty, f.
222-225, Sekretari britanik i Punëve të Jashtme, E. Grey për ambasadorin në Shën Petersburg, G. Buchanan, Londër,
4 mars 1914; po aty, f. 227, Sekretari britanik i Punëve të Jashtme, E. Grey për ambasadorin në Shën Petersburg, G.
Buchanan, Londër, 6 mars 1914.
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Po aty, f. 172, Notë e qeverisë austro-hungareze për homologen e saj franceze, shkurt 1914.
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Sakaq diskutime u zhvilluan edhe në lidhje me ekipin drejtues dhe administrues të bankës. Nuk mund
të bëhej fjalë më vetëm për austro-hungarezë dhe italianë, sikurse parashikohej në marrëveshjen
koncesionare të tetorit 1913, por për një shpërndarje postesh mes të gjitha Fuqive të Mëdha. Një
post që u diskutua gjatë ishte ai i guvernatorit të bankës. Fuqitë e Antantës në unison u shprehën
për një guvernator britanik, ndërkohë që Austro-Hungaria nguli këmbë që ai post të mbahej nga
një austriak ose hungarez18. Debatet e zgjatura, pa arritjen e një kompromisi tërësor vijuan deri
në korrik 1914. Me shpërthimin e Luftës së Parë Botërore, çështja e Bankës Kombëtare Shqiptare
mbeti peng e rivalitetit mes Fuqive të Mëdha.

18

Po aty, f. 222-225, Sekretari britanik i Punëve të Jashtme, E. Grey për ambasadorin në Shën Petersburg, G. Buchanan,
Londër, 4 mars 1914; po aty, f. 484, Ambasadori britanik në Romë, R. Rodd për sekretarin e Punëve të Jashtme, E.
Grey, Romë, 9 qershor 1914.
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Momentet dhe ngjarjet që paraprinë
themelimin e Bankës Kombëtare të
Shqipërisë
Dr. Erarba Çiraku*

Sh

pallja e pavarësisë më 28 Nëntor 1912, shënon fillimin e një epoke të re për kombin
tonë, epokën e ndërtimit të shtetit shqiptar, një rrugëtim ky i gjatë e i vështirë në shumë
aspekte. Përcaktimi i kufijve territorialë dhe njohja e tyre do të jetë një proces delikat, në
një kohë kur Shqipëria nuk zotëronte një zë të vetin negociues autoritar në arenën ndërkombëtare,
dhe i vështirë, për shkak të përplasjes së interesave të shumëfishta ekonomiko-politike të Fuqive të
Mëdha, të kundërshtive e interesave konfliktuale të fqinjëve tanë ballkanikë, shoqëruar këto dhe
nga destabiliteti i brendshëm. Problemet e shumta, në bazë të të cilave qëndronte prapambetja
e thellë ekonomike, sociale e kulturore, ishin baza e sprovave ekzistenciale me të cilat u përball
shteti shqiptar, qysh në vitet e para të tij. Ismail Qemali, si kryetari i qeverisë së parë të krijuar
pas shpalljes së pavarësisë, ishte i qartë se pa një shëndoshje dhe modernizim ekonomik, vendi
nuk do të gëzonte kurrë një stabilitet të brendshëm politik. Nga Perandoria Osmane vendi kishte
trashëguar një sistem financiar rudimental, megjithëse një pjesë e ligjeve fiskale do të vijonin të
funksiononin me pak variacione edhe gjatë qeverisjes së Zogut1. Sistemi i kreditimit, i domosdoshëm
për zhvillimin ekonomik, ishte thuajse joekzistent. Në këtë kuadër, Ismail Qemali, qysh në fillim
konsideroi/vlerësoi projektin e themelimit të një banke shqiptare. Në kushtet e pamjaftueshmërisë
së kapitalit vendas, ai përqafoi idenë italo-austrohungareze për themelimin e një banke emetimi
me kapital të huaj2.
Qysh në themelimin e saj, Shqipëria ishte zonë konkurrence mes Italisë e Austrisë. Në mënyrë të
veçantë, Italia shfaqet e shqetësuar për aktivitetet tregtare austriake në vend. Nga letërkëmbimet
diplomatike të kohës, vihet re një interes këmbëngulës i politikës italiane për nxitjen e investimeve
private italiane - në konkurrencë ndaj atyre austriake3. Antagonizmi i Austrisë dhe Italisë në fushën
* Dr. Erarba Çiraku, Kërkuese shkencore, Qendra e Studimeve Albanologjike.
1

Këtu vlen të përmendim dispozitat ligjore për taksën e rrugës të trashëguara nga Perandoria Osmane, e cila vijoi të
funksionojë me pak variacione edhe gjatë mbretërisë së Zogut. Shih Haxhi Shkoza, “Financat e Shqipnis (1839-1934)”,
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë 2016.

2

Shih Veprimtaria e Qeverisë së Vlorës për organizimin e brendshëm të shtetit, tek Historia e Popullit Shqiptar, Vëll. III,
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Toena, Tiranë 2007.

3

Konsulli i Shkodrës Galli u drejton më 14 nëntor 1913 një letër Dhomave kryesore Tregtare të Italisë për të nxitur investuesit
e mundshëm italianë, që të vizitojnë Shqipërinë, pasi aktiviteti i madh tregtar austriak është tepër intensiv në krahasim
me atë italian.
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politike, shpesh mimetizohej nën formën e iniciativave të përbashkëta ekonomike, të cilat, në
substancë kishin të përbashkët qëllimin strategjik për moslejimin e hyrjes së fuqive të tjera rivale
në skenën ekonomike shqiptare. Një nga këto ndërmarrje të përbashkëta italo-austriake, në
kuadër të marrëveshjeve formale të bashkëpunimit ekonomik në Shqipëri, është edhe përpjekja
për themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Ideja e një banke shqiptare do të përvijëzohej
në marrëveshjen tregtare mes Austrisë dhe Italisë për Shqipërinë, që sigurisht përkonte edhe me
interesat dhe politikën e Ismail Qemalit për modernizimin e shtetit.
Nga letërkëmbimet diplomatike italiane të kohës, gjatë periudhës korrik–tetor 1913, dalin në
pah detaje interesante rreth marrëveshjeve tregtare italo-austriake në lidhje me Shqipërinë. Në një
dokument të datës 12.07.1913, ndër të tjera, nënvizohet se çështja e shtetit të ri të sapoformuar
po rrezikonte të kthehej në mollë sherri mes Austrisë dhe Italisë, (tekstualisht: ”…è destinato a
rappresentare fra l’Italia e l’Austria quel che i Ducati rappresentarono già fra la Prussia e l’Austria”),
dhe për këtë arsye, ishte e nevojshme të hartohej një marrëveshje e përbashkët, ku interesat e të
dy vendeve të ishin të baraspeshuara. Në kuadrin e zhvillimeve politike të kohës, influenca do të
kishte kryesisht karakter ekonomik dhe do të realizohej nën petkun e bankës italo-austriake, për
themelimin e së cilës duhej shpejtuar, në kushtet kur fuqitë e tjera nuk po e shihnin me sy të mirë
pozicionin e privilegjuar të Austrisë dhe Italisë në Shqipëri4.
Në një studim të e A. Roselli-it, mbi marrëdhëniet financiare mes Italisë dhe Shqipërisë përgjatë
periudhës së fashizmit, ndër të tjera, flitet për ushtrimin e presionit ndaj qeverisë shqiptare për
të dakordësuar themelimin e bankës së emetimit nga ana e Wiener Bank Verein dhe Banca
Commerciale Italiana, si kusht për fillimin e punimeve për delimitimin e kufirit juglindor shqiptar
nga komisioni i 6 Fuqive të mëdha, të ngritur nga Konferenca e Ambasadorëve. Pikërisht, një
pjesë e këtij territori do të shërbente si garanci për kapitalin e huaj, gjë që solli pakënaqësi në
vend5.
Më 30 tetor 1913, në një raport mbi marrëveshjen ekonomike mes Austrisë dhe Italisë mbi
Shqipërinë, punuar për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Italisë nga Kabineti i tij, ndër të tjera,
thuhej se: ...observimet dhe sugjerimet e Shkëlqesisë së tij Nitti-t6 ndaj marrëveshjes, duhen mbajtur
parasysh gjatë diskutimeve me qeverinë e Vjenës.... ekzistenca e Bankës Italo-Austriake, si institucion
i ndërtuar bashkarisht me të drejta dhe detyrime të barabarta, do të shërbejë si institucion, përmes
të cilit, të dyja qeveritë do të administrojnë të drejtat ekonomike që kanë kundrejt shtetit shqiptar
dhe do të garantojë aplikimin efektiv (eksplicit) të këtyre të drejtave7…
Marrëveshja zyrtare e themelimit të asaj që konsiderohet si banka e parë kombëtare shqiptare,
u nënshkrua më 4.10.1913 nga Ismail Qemali dhe përfaqësues të Wiener Bank Verein (me seli
në Vjenë) dhe të Banca Commerciale Italiana (me seli në Milano). Ismail Qemali e cilësoi si fitore
të dytë pas pavarësisë, por banka nuk jetoi më shumë se disa muaj, megjithëse marrëveshja e
koncesionit ishte nënshkruar për një periudhë 60-vjeçare dhe me mundësi shtyrjeje prej 30 vitesh
të tjera. Vendi do të përfshihej në një periudhë destabiliteti, dhe në fillim të viteve ’20 deri në
themelimin e Bankës, bashkitë e disa qyteteve morën dhe funksionin e emetimit të kartëmonedhave
lokale.

4

ASD, Serie Politica 1891-1916 Albania, Pacco N.675, Pos.844.

5

A. Roselli, Italy and Albania: Financial Relations in the Fascist Period, I.B.Tauris 2006, f.18.

6

Nitti, Francesco Saverino; Ministër i Bujqësisë, Industrisë dhe Tregtisë në qeverinë Giolitti (mars 1911-mars 1914).

7

ASD, Serie Politica 1891-1916 Albania, Pacco N.675, Pos.844.
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Kapitali austriak do të luajë një rol të dorës së parë me ardhjen në pushtet të Princ Wied-it, i cili,
në letrën e tij të pranimit të kurorës, përmend faktin e lëvrimit të një huaje prej 75 milionë frangash.
Për shkak të ngjarjeve destabilizuese që pushtuan vendin, kjo hua nuk u ekzekutua plotësisht, por
u lëvruan vetëm 10 milionë franga, në cilësinë e paradhënies.
Me fillimin e Luftës së Parë Botërore, vendi do të përjetonte një kalvar ngjarjesh të mundimshme.
Përgjatë kësaj periudhe, Italia dhe Austria identifikuan në Shqipëri zona potenciale naftëmbajtëse,
duke zgjuar kështu edhe interesin e sektorit industrial britanik. Në fakt, ekziston një lidhje direkte
mes pranimit të Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve më 17 dhjetor 1920 dhe koncesionit të dhënë
shoqërisë britanike Anglo-Perssian Oil Company nga qeveria shqiptare më 1921, për të bërë
shpime në territoret e identifikuara më parë nga italianët dhe austriakët8.
Dispozitat e Traktatit të Paqes së Versajës (Versailles) i ndryshuan ekuilibrat e influencës në zonat
danubiane, të cilat, më parë kishin qenë nën influencën habsburgiane. Po ashtu, vendimet e
Traktatit të Versajës, ndezën një valë pakënaqësie e protestash politike në Ballkan, pasi ravijëzimi
i kufijve kombëtarë në një rajon të shënjuar nga histori mbivendosjeje popullatash, kulturash e
religjionesh, do të ishte një proces aspak i paqtë. Në këtë klimë pakënaqësish, gjetën terren
orientimet politike me nota të theksuara nacionaliste. Vlen të përmendim këtu ngritjen e partisë
nacionaliste serbe të Nikola Pasi , e cila arriti të merrte votat mazhoritare, në zgjedhjet e para të
shtetit të sapoformuar jugosllav.
Problemet me kufirin me Jugosllavinë përputhën interesat shqiptare me ato italiane. Në Konferencën
e Ambasadorëve në Paris, më 9.11.1921, u aprovua protokolli i nënshkruar nga Britania, Franca,
Italia dhe Japonia, i cili ngarkonte komisionin ndërkombëtar (të përbërë nga Britania, Franca dhe
Italia) me detyrën e delimitimit të kufijve. Konferenca e Ambasadorëve i njohu Italisë një pozicion
special në lidhje me këtë çështje. Duke qenë se çdo ndryshim në kufijtë shqiptarë do të rrezikonte
sigurinë e saj strategjike, asaj iu njoh autorizimi i mbrojtjes së kufijve të Shqipërisë me aprovimin
e Lidhjes së Kombeve9. Qeveria italiane, edhe nën trysninë e elitave italiane të sektorit industrial e
financiar, kish negociuar hyrjen në luftë krah aleatëve, me kusht që në rast fitoreje, t`i garantohej
asaj, ndër të tjera, edhe protektorati mbi Shqipërinë. Njohja e kompensimeve koloniale, si dhe të
zonave të influencës ekonomike, do të kishin vëmendjen e veçantë të eksponentëve të spikatur të
sektorit industrial e financiar italian, të cilët, kishin strategjitë e tyre të investimeve, pasi industritë
kishin nevoja të konsiderueshme për importe të sigurta vajguri e qymyri, me kosto të ulët10. Me
ndryshimin e ekuilibrave politikë, erdhën edhe ndryshime në konkurrencën ndaj depërtimit ekonomik
italian në Shqipëri, që tashmë do të ketë ngjyrë britanike.
Ndërkaq, në arenën ndërkombëtare do të ketë zhvillime delikate. Si pasojë e pamundësisë së
Gjermanisë për të paguar detyrimet e dakordësuara nga Traktati i Versajës, më 1923, Franca dhe
Belgjika pushtuan luginën e Ruhr-it, qendra kryesore gjermane e prodhimit të qymyrgurit, hekurit
dhe çelikut. Ndërkohë që Evropa po përjetonte një situatë delikate politike, sidomos financiare,

8

Rifitimi i pavarësisë dhe mbrojtja e tërësisë tokësore, f.171, tek Historia e Popullit Shqiptare Vëll. III, Akademia e Shkencave
e Shqipërisë, Toena, Tiranë 2007.

9

Po aty f.174.

10

“Storia contemporanea”- Una speranza rinviata. L’espansione industriale italiana e il problema del petrolio dopo la prima
guerra mondiale, Webster 1980, f. 225.
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(e cila u tejkalua me hyrjen në veprim të planit Dawes11), më qershor 1922, qeveria shqiptare
e kryesuar nga Xhafer Ypi, (Zogu asokohe ishte Ministër i Punëve të Brendshme), i bëri kërkesë
Lidhjes së Kombeve për asistencë teknike për identifikimin e mjeteve që do të inkurajonin tërheqjen
e kapitalit të huaj në zhvillimin e vendit. Përpara se të përcaktonte grupin e ekspertëve, Komiteti
Financiar vendosi të dërgojë paraprakisht në Shqipëri profesorin Albert Calmès, një ekspert ky
në fushën financiare, fiskale dhe ekonomike. Calmès mbërriti në Shqipëri në korrik dhe paraqiti
raportin përmbledhës në sesionin e tetë të Komitetit, në shtator 192212. Në raportin e Calmès,
theksohet se me gjithë kaosin e krijuar nga lufta, Shqipëria, si shkak i politikës së ndjekur të
mbajtjes në qarkullim të monedhave në ar dhe faktit që shqiptarët kishin ruajtur rezervat e arit dhe
argjendit në forma të ndryshme, gëzonte gjendje të mirë financiare, në kontrast me gjendjen e
mjeruar ekonomike13. Një tjetër fakt me interes në raport pozitiv në aspektin financiar, ishte borxhi
i huaj dhe niveli i kontrolluar i huave publike14.
Në përfundimet e raportit të tij, Calmès rekomandon themelimin e një banke emetimi, e cila
do të fitonte besimin e shqiptarëve dhe do t`i nxiste ata të nxirrnin thesaret e tyre të fshehura
pa rendiment, për t`i investuar në forma aksionesh e depozitash. Banka do të ndizte motorin e
parë në sistemin ende joekzistent të kreditimit shqiptar. Ai propozon që banka të jetë private,
pa mundësi që shteti të ndërhyjë në punët e saj. Në mënyrë që të garantohej pavarësia e saj,
një pjesë e kapitalit themelues, apo ndoshta gjysma, do të nënshkruhej nga aksionerë të huaj,
ose vende të cilat nuk kanë influencë politike në Shqipëri, apo prej një grup vendesh, me qëllim
neutralizimin e tentativave të predominimit. Calmès besonte se një zgjidhje ndërkombëtare,
ku interesat e asnjë shteti nuk do të mbizotëronin mbi ato të të tjerëve, do të ishte zgjidhja
më e mirë për Shqipërinë. Banka të ndërtohej sipas parimit të gold exchange standard, duke
mbështetur kartëmonedhat një pjesë me rezervë ari (30-40%) dhe pjesën tjetër nga kapitali i
huaj. Ndërkohë, përveç italianëve dhe britanikëve, ndaj Shqipërisë po shfaqnin interesa edhe
francezët e amerikanët. Megjithatë, Italia vijoi të ruajë pozicionin dominues, duke qenë se
interesat e saj jetike të sigurisë në rajon, ishin konfirmuar nga Konferenca e Ambasadorëve.
Qeveria shqiptare ishte e bombarduar nga kërkesat e kompanive të huaja për koncesione.
Kompanitë britanike, italiane e franceze, interesoheshin për shfrytëzimin e naftës, gjermanët për
pyjet, zviceranët dhe ato angleze për tokat shtetërore. Këshilltari financiar Jan Hunger, i caktuar
nga Lidhja e Kombeve për të asistuar qeverinë shqiptare në çështjet e financave, shënon se
këto kërkesa nuk mbështeteshin nga kapaciteti i mjaftueshëm financiar, ndërkohë që Zogut, për
të mbajtur pushtetin e tij, i nevojiteshin vazhdimisht para15. Në mënyrë që të ndizej ekonomia
shqiptare, ishte i domosdoshëm ndërtimi i sistemit të kreditimit.

11

Sipas planit Dawes, bankat amerikane i huazuan Gjermanisë $200 milion, në mënyrë që kjo të mund të rindizte
ekonominë e saj e të mund të paguante kështu dëmet e luftës të dakordësuara nga palët në Konferencën e Paqes në
Paris, më 1919, ndaj Anglisë dhe Francës. Ndërkohë, këto dy të fundit, me pagesat e marra nga Gjermania, paguanin
borxhet e marra nga SHBA gjatë kohës së luftës. Plani i huasë Dawes rezultoi i suksesshëm. Dawes u dekorua me çmimin
Nobel të Paqes më 1925 për ndihmën në zgjidhjen e krizës. Suksesi i planit të huasë Dawes shënoi fillimin e një faze
të re qetësie të klimës ndërkombëtare dhe ringritjeje të ekonomisë së vendeve të Evropës Juglindore, falë investimeve të
huaja të siguruara nga huatë ndërkombëtare, nën kujdesin e Shoqërisë së Kombeve.

12

League of Nations, C706.M.417.1922.II. [Annex to C.652.1922.II.] Provisional Economic and Financial Committee,
Financial Committee (Annex to the financial Committee’s Report to the Council on its Eighth Session, Held in Geneva in
September 1922)- Report prepared by Professor Albert Calmés.

13

Megjithëse vendi nuk kish një monedhë të vetën në letër, llogaritej se rezerva në metale ishte rreth 50-100 milionë franga
ari, duke përjashtuar këtu stolitë.
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Borxhi publik i Shqipërisë përbëhej nga dy hua afatshkurtra, 1,500,000 franga me 5%, për 2-3 vite i lëvruar më 1920 i
nënshkruar mes Shqipërisë dhe Amerikës, dhe i dyti 710,000 franga me 6%, lëvruar më 1922 për t`u paguar brenda po
atij viti.
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Bernd J.Fischer, “Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri”, f.62-63, Çabej, Tiranë, 2004.
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Në fillim të shtatorit 1923, nën kryesinë e drejtorit të Bankës Belge, Albert-Edouard Janssen,
Komiteti Financiar i Lidhjes së Kombeve vendosi hartimin e një draft-marrëveshjeje për themelimin e
një banke emetimi shqiptare për t`u ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar, por që nuk u finalizua. Sipas
këtij drafti, instituti financiar do të ishte nën mbikëqyrjen e një komisioneri të emëruar nga qeveria
shqiptare, i cili do të kishte të drejtën e votës konsultative në administrimin e bankës. Selia qendrore
do të vendosej në kryeqytetin e vendit, po ashtu dhe Sekretari i Përgjithshëm. Çdo ndryshim në
organet e bankës do të aprovohej paraprakisht nga Ministri i Financave. Sipas planeve fillestare të
Lidhjes së Kombeve, bërthama e bankës do të përbëhej nga kapitali britanik, francez dhe italian,
me nga një kuotë respektive prej 25%.
Hunger bëri disa bisedime paraprake me Marcus Wallenberg të Stockholm Enskilda Bank. Duke
qenë se e konsideronte me rrezik të lartë emetimin e kartëmonedhave në një vend, ku kjo gjë
bëhej për herë të parë dhe për më tepër, popullata e mësuar prej kohësh me monedhë metalike
do të tregohej skeptike ndaj kartëmonedhës, ishte e nevojshme një garanci, në rast zhvlerësimi të
kartëmonedhës. Për këtë arsye, themelimi i një banke me funksione emisioni dhe karakter tregtar,
dukej se do të ishte zgjidhja më e saktë. Përpjekjet e Wallenberg nuk rezultuan të suksesshme për
të bindur grupet financiare franceze, belge, suedeze, britanike dhe italiane, për të investuar në
këtë projekt.
Shkurti i vitit 1924, i gjeti financat shqiptare edhe më të dobëta. Kontrata me Hunger u ndërpre,
me motivimin e mungesës së fondeve.
Më 27 mars 1924, kryetari i Komitetit Financiar të Lidhjes së Kombeve, Janssen, në një letër
drejtuar Mario Albertit (përfaqësuesi italian i Komitetit Financiar) njofton tërheqjen e Lidhjes së
Kombeve nga themelimi i bankës shqiptare, duke lënë disa udhëzime të këshillueshme për t`u
ndjekur në varësi të vullnetit të qeverisë shqiptare. Në këtë mënyrë, i lihet rrugë e hapur financave
italiane, për të luajtur rol të dorës së parë në themelimin e bankës shqiptare. Në vazhdën e këtyre
zhvillimeve Bonaldo Stringher, Drejtori i Bankës së Italisë, fton Giorgio Manzi-Fé të Bankës ItaloBritanike, të marrë pjesë në formimin e Bankës Kombëtare Shqiptare. Autoritetet britanike nuk
treguan ndonjë shenjë entuziazmi në lidhje me këtë propozim, duke mbajtur qëndrim neutral16.
Në qershor 1924, vendi hyri në një fazë të re trazirash politike. Revoltat e udhëhequra nga
Noli, rrëzuan qeverinë e Zogut, i cili kërkoi strehim në Jugosllavi. Në këtë moment, për shkak të
zhvillimeve të politikës së saj të brendshme, Italia mbajti një qëndrim asnjanës. Mussolini nuk iu
përgjigj as kërkesave për ndihmë financiare të Zogut dhe as kërkesave për mbështetje të Nolit.
Kompania britanike British Anglo-Persian Oil Company, në këmbim të premtimeve për koncesione,
i akordoi Zogut një hua prej 50 milionë dinarësh, nga të cilat, gjysma iu pagua menjëherë dhe
gjysma me ratifikimin në parlament. Zogu arriti të rimerrte pushtetin më dhjetor 1924. Shqipëria u
shpall republikë në janar të 1925-ës me Zogun president. Në nevoja të vazhdueshme financiare,
Zogu filloi negociatat me Britaninë dhe Italinë. Italia asokohe kishte vënë në zbatim strategjinë e
depërtimit ekonomik në Ballkan, ku Shqipëria zinte për të një kapitull me interes të veçantë.
Qëndrimi i Italisë ndaj Shqipërisë do të përmblidhej në një memo të datuar 25 janar 1925 të
përgatitur nga Contarini (Sekretar i Përgjithshëm) dhe e aprovuar nga Mussolini nën etiketimin
“Çështje për t`u sqaruar mes qeverive shqiptare e italiane”17, ku ndër të tjera, i kërkohej Zogut
finalizimi i shumë të përfolurës marrëveshje tregtare, si dhe hyrja në fuqi e konventave të ratifikuara
16

A. Roselli, Italy and Albania: Financial Relations in the Fascist Period, I.B.Tauris 2006, f. 26.

17

Po aty f. 34.

Konferenca I e Muzeut të Bankës së Shqipërisë - Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona

152

nga Shqipëria për t`i njohur Italisë koncesionet në fushat naftëmbajtëse, punët publike, pyjeve dhe
më e rëndësishmja, themelimin e Bankës së Shqipërisë. Zogu ndërkohë i kishte bërë premtime
kompanisë Anglo-Persian Oil, së cilës në shkurt të vitit 1925, iu njoh zyrtarisht koncesioni për
kërkime nafte18. Më 25 shkurt 1925, Eyres pati një takim me dy përfaqësues të kompanisë
londineze Gottlieb dhe Godwin të C.E.Tidswell, të cilët kishin qëllim negocimin me qeverinë
shqiptare për krijimin e një banke të re, fillimisht nëpërmjet themelimit të Albanian Development
Cooperation, me një kapital prej 150,000 sterlinash, nga të cilat 10-15% do t`i njiheshin si
aksione qeverisë shqiptare, si dhe një hua prej 2 milionë stërlinash për vepra publike, me kusht që
kontratat t`u akordoheshin vetëm firmave britanike. Kjo bankë e re do të ishte e tëra nën kontrollin
britanik. Autoritetet britanike mbajtën një qëndrim të rezervuar ndaj kësaj oferte, si shkak dhe i
mosbesueshmërisë ndaj firmës, por edhe për faktin se nuk donin të kishin përplasje me palën
italiane. Si përfundim, me tërheqjen e palës britanike nga skena dhe konsensusin e Lidhjes së
Kombeve, iu la rrugë e hapur kapitalit italian për themelimin e bankës së parë shqiptare, e cila,
me ardhjen e Albertit në Tiranë më 24 shkurt, u finalizua me nënshkrimin e marrëveshjes më 15
mars 1925.

18

Republika Shqiptare në vitet 1925–1928 tek Historia e Popullit Shqiptar Vëll.III, Akademia e Shkencave, Toena, Tiranë
2007.
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Fati i bankënotës shqiptare rezervë,
gjatë Luftës e pas saj
Akademik i Asociuar Shaban Sinani*

I. Çështja e historisë së konfiskimit të rezervave të arit shqiptar në Banca Nazionale di Roma
(shtator 1943), përmes një aksioni të posaçëm të shërbimit SS, ka zënë vend të mjaftueshëm në
studimet historiografike shqiptare, duke përfshirë dhe studimet monografike1. Nxitje për studime ka
qenë edhe moskthimi i pjesës së trashëgueshme të kësaj pasurie nga Britania e Madhe deri në
vitin 1998, duke e cilësuar atë si shilingën e fajit, të një faji që tashmë është vërtetuar i paqenë,
që penalizonte Shqipërinë për minimin e anijeve luftarake angleze në kanalin e Korfuzit në vitin
1946. Për ta dalluar nga historia e floririt, dy çështje të tjera, të pandashme prej saj, ose janë
nënçmuar ose nuk janë përmendur fare:
Së pari, bashkë me arin lingotë e monetar (që ruhej në Banca Nazionale di Roma si garanci
për rezervat në kartëmonedhë të shtetit shqiptar, e vlerësuar në shkallë ndërkombëtare si devizë
në deflacion kundrejt floririt, e këmbyeshme lirisht në tregjet evropiane të valutave), shërbimi SS
konfiskoi edhe gjithë rezervën në bankënotë, rezervë që në momentin e konfiskimit u vlerësua
thjesht në peshë: 12 tonë2. Me rezervat në kartëmonedhë u morën edhe presat (klishetë) e shtypjes
së tyre, që gjithashtu ruheshin në të njëjtën bankë. Sipas të dhënave të raportuara ditën e kryerjes
së misionit, në vleftë nominale ari shqiptar u çmua në shumën 7.627.756,9 franga shqiptare,
kurse rezerva në kartëmonedhë 120.513.902 franga3. Këto të dhëna, që nuk u kontestuan edhe
në vlerësime të mëvonshme, tregojnë se pasuria e konfiskuar në bankënotë ishte së paku 16 herë
më e madhe se ajo në ar.
Si dhe pse gjendej ari shqiptar dhe rezerva e thesarit shqiptar në bankënotë në Banca Nazionale di
Roma? Në vitin 1922, kur parlamenti shqiptar shtroi çështjen e rregullimit ligjor të rendit monetar, që
përmbante emetimin e monedhës kombëtare dhe themelimin e një banke qendrore shtetërore, që do
* Akademik i Asociuar Shaban Sinani, Akademia Shqiptare e Shkencave.
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Shih Ksenofon Krisafi, Në kërkim të arit, historia e arit shqiptar të rrëmbyer gjatë Luftës së Dytë Botërore, Tiranë 2008;
idem, Ari shqiptar në labirinthet diplomatike, në Economicus, nr. 7, 2011, f. 73-94.
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Telegram i shifruar i ambasadës gjermane në Romë drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Berlin, Romë, 16 shtator
1943: Duhet të jenë afërsisht 3 tonë ar dhe 12 tonë bankënotë. Citohet sipas botimit shqip në Përmbledhje dokumentesh
nga Fondi i Komandës Gjermane (1940-1944), në Buletin arkivor ushtarak, nr. 1-2, 2017, f. 79.

3

Po aty, f. 79.

Konferenca I e Muzeut të Bankës së Shqipërisë - Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona

154

të kryente funksionet e një institucioni asnjanës në raportet e qeverisë me zhvillimin ekonomik, procesi
ligjvënës dështoi. Tri vjet më vonë, më 1925, u arrit një marrëveshje ndërmjet qeverisë dhe grupit
financiar italian të kryesuar nga Mario Alberti. Në marrëveshje parashihej krijimi i Bankës Kombëtare
të Shqipërisë; e drejta e saj për të emetuar bankënotën e shtetit shqiptar (frangën); e drejta për blerjen
e arit monetar në funksion të krijimit të një thesari shtetëror; e drejta e prerjes së monedhave të reja
prej ari dhe metalesh të tjera të rralla, si dhe detyrimi për risigurimin e saj, duke depozituar në Itali një
të tretën e rezervave të arit dhe të bankënotave që do të hidheshin në qarkullim.
Çështja e dytë lidhet me qëndrimin që mbajti këshilltari i Banca Nazionale d’Albania, ekonomisti
dhe shkrimtari Mitrush Kuteli, gjatë periudhës shtator 1943 - prill 1944, për të mos lejuar rishtypjen
e frangës shqiptare, pas mbarimit të sasisë prej 12 tonësh, që tashmë ishte shpenzuar për pagat
e oficerëve dhe ushtarëve të armatave dhe korparmatave naziste të instaluara në Shqipëri dhe
në vendet fqinje në Ballkan. Mitrush Kuteli iu kundërvu me vendosmëri autoriteteve ushtarake e
civile naziste, kundërshtoi rreptë rishtypjen e frangës shqiptare, duke e konsideruar këtë cenim të
pashmangshëm të vlerës së saj dhe bashkë me këtë edhe të marrëveshjes që njihej me formulën
neutralitet relativ e pavarësi relative. Si i mbijetoi kërcënimit me jetë të autoriteteve naziste, Mitrush
Kuteli pas këtij kundërshtimi, kjo do të merrej vesh vetëm pas mbarimit të luftës, edhe në këtë rast jo për
t’i njohur ndonjë meritë. Të njëjtin qëndrim në mbrojtje të monedhës kombëtare, Kuteli do ta mbante
edhe më 1946, kur qeveria e Shqipërisë pranoi propozimin jugosllav për bashkimin doganor dhe
parifikimin e monedhës. Është pohuar në mënyrë këmbëngulëse se parifikimi i monedhës për fat
mbeti vetëm një projekt, por pikërisht dosja hetimore e ish-këshilltarit të guvernatorit Melis, Mitrush
Kuteli, provon të kundërtën: franga shqiptare hyri në qarkullim e mbivulosur paralelisht nga Ministria
e Financave e Shqipërisë dhe Ministria e Financave e Jugosllavisë:

Franga shqiptare e mbivulosur (mbishtypur, surcharge) për
të autorizuar qarkullimin nga Ministria e Financave e
Jugosllavisë (1946)

Franga shqiptare e mbivulosur (mbishtypur, surcharge) për
të autorizuar qarkullimin nga Ministria e Financave e
Shqipërisë (1946)

Franga shqiptare, emetim i pacenuar, siç qarkulloi para dhe gjatë luftës
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Ka edhe shumë çështje të tjera që ndërlikohen me këtë çështje, të cilat nuk përbëjnë interesim
themelor të kësaj trajtese. Kalimthi po përmendim faktin e rëndësishëm që, qysh prej çastit të
konfiskimit (shtator 1943) deri në atë të rikthimit (korrik 1998), edhe vlefta e arit shqiptar të
rikthyeshëm u përcaktua e u pranua në dëm të interesave të pronarit të tij, duke shpërfillur dallimin
cilësor e sasior në vlerësim midis arit të peshuar dhe arit numizmatik. Në raportin shoqërues të
komandës SS shenjohet se ari që u mor kishte këtë strukturë: 49 shufra të papaketuara, 29 shufra
të paketuara dhe 23 çanta (qeska) me monedha ari4.
II. Në rishqyrtimin tonë në vijim do të mbështetemi në disa burime që ose nuk janë njohur, ose
thjesht nuk janë përfillur në studime:
1. Diario di Banca Nazionale, një dorëshkrim prej më shumë se 700 fletësh, mbajtur në gjuhën
italiane në periudhën e Luftës së Dytë Botërore, duke përfshirë periudhën naziste, në të cilin
Pashku, siç identifikohet rregullisht Mitrush Kuteli, është figurë e rëndësisë së dorës së parë.
Pikërisht autoriteti profesional e intelektual e pati inkurajuar të advokonte për mbrojtjen e fatit
të frangës shqiptare. Ky dorëshkrim ruhet në AQSH, është ende i pabotuar dhe i paintegruar
në studimet historiografike, dhe shpesh ngatërrohet me ditarin dhe shenjimet e Mitrush Kutelit,
ruajtur në arkivin e familjes, që tashmë është botuar5.
2. Dokumente të komandës eprore gjermane; telegrame, urdhra, relacione të komandës ushtarake
naziste dhe kujtime të legatit të Reich-ut në Tiranë Herman Neubacher6. Këto dokumente
ruhen pjesërisht në AQSH dhe pjesërisht në Arkivin Qendror të Forcave të Armatosura të
Shqipërisë. Vetëm para një muaji, pjesa më e zgjedhur e tyre u botua e përkthyer në gjuhën
shqipe nga specialistët e këtij arkivi. Në tërësinë e tyre, burimet që kanë të bëjnë me arin dhe
me frangën shqiptare zënë më shumë se një të tretën e vëllimit.
3. Dosja hetimore dhe gjyqësore në ngarkim të të pandehurit Dhimitër Pasko, që gjendet e
shpërndarë në disa arkiva: të shërbimit të fshehtë, të hetuesisë, të prokurorisë e të gjykatave.
Ne jemi përqendruar kryesisht në procesverbalin e marrjes në pyetje të Kutelit nga hetues të
Gjykatës së Lartë Ushtarake dhe me atë të gjyqit të hapur prej kësaj gjykate (maj 1947-maj
1948). Këto burime ndihmohen për t’u konfirmuar edhe nga dorëshkrimet tashmë të botuara
prej familjes së Kutelit në periodikë shkencorë7.
4. Ditari sekret i Enver Hoxhës për çështje ndërkombëtare, shtypur në 13 vëllime, që u qarkulluan
në duar tejet të kufizuara dhe që sot shërbejnë si burim arkivor, në atë masë që janë ruajtur.
Për çështjen në shqyrtim, ka interes të dorës së parë vëllimi XII i këtij ditari, me mbi 1100 fletë,
që ruhet në Arkivin Qendror të PPSH-së, prej afro dy dekadash pjesë e AQSH-së. Në këtë
ditar gjenden së paku tre dokumente që provojnë se qeveria britanike në vitin 1979 bëri një
përpjekje për një zgjidhje të butë të problemit të arit shqiptar, duke i dërguar pa negociata
diplomatike Tiranës një chèque au porteur, që, siç e tregon vetë emërtimi, nuk kishte emër
bartësi, por nga verifikimi prej Bankës së Shtetit, rezultoi se kishte këmbyeshmëri të garantuar
dhe pa asnjë kusht, me vleftë 8 milionë sterlina. Kjo shumë përfaqëson pikërisht arin tonë të
4
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Mitrush Kuteli (Dr. Pas), Ditar i ekonomistit, nga lufta për të shpëtuar floririn e Bankës dhe disa raporte e kujtime, shtëpia
botuese Mitrush Kuteli, Tiranë 2012.
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grabitur nga forcat naziste gjermane e të bllokuar nga qeveria angleze, shkruan E. Hoxha në
ditarin e tij sekret8.
Çeku mbante nënshkrimin personal të Margaret Thatcher, në atë kohë kryetare e partisë së
konservatorëve, kryeministre e ardhshme e Britanisë. Me sa duket, Zonja e Hekurt donte ta niste
investiturën e saj të afërme me një çështje të zgjidhur paraprakisht, duke tejkaluar pengesën e
shilingës së fajit dhe duke shpresuar në rivendosjen e shpejtë të marrëdhënieve diplomatike.
Siç mund të kuptohet, çeku, që i ishte adresuar Partisë së Punës të Shqipërisë, u refuzua si i
papranueshëm, me argumentin se tek ne Partia nuk merret me këto punë, me to merret qeveria9.
Pavarësisht këtij formulimi, arsyeja e vërtetë e refuzimit të çekut qe paramendimi se qeveria britanike
nuk ka për qëllim të lehtësojë rrugën e normalizimit të marrëdhënieve diplomatike, por të testojë
gjendjen ekonomike të Shqipërisë pas ndërprerjes së bashkëpunimit me Kinën. U kemi dhënë
vëmendje këtyre fakteve sepse çeku i Thatcher-it rikonfirmoi pas 30 vjetësh ekuivalencën e vërtetë
të arit shqiptar, çështja e të cilit, në vitin 1998, me një vendim të qeverisë së atëhershme, u zgjidh
me afërsisht 1,3 milionë dollarë10.

Duke iu rikthyer dy pyetjeve themelore që kemi shtruar në këtë trajtesë, është e pashmangshme
të tentosh rishikimin e çështjes pa kapërcyer një hipotezë të sistemuar me kujdes në dy dekadat
e fundme, sipas së cilës rezervat bankare shqiptare në ar dhe në kartëmonedhë nuk u grabitën,
por u morën në mbrojtje nga ushtria pushtuese11. Është pikërisht fati i rezervave në bankënotë
8

E. Hoxha, Manovra të zonjës Theçer, shenjim i datës 2 shkurt 1979, në Ditar për çështje ndërkombëtare (1978-1979),
vëllimi XII, Tiranë 1985, f. 85-87.
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10

Vendimi nr. 414, datë 09.07.1998, “Mbi marrjen në dorëzim të pjesës së arit shqiptar të grabitur nga gjermanët gjatë
Luftës së Dytë Botërore”.

11

Shih Kastriot Dërvishi, Grabitësit e floririt shqiptar: historia e rrënimit ekonomik të shqiptarëve, bot. 55, Tiranë 2005.
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që provon se qëllimi nuk qe e nuk mund të ishte ruajtja, por marrja në pronësi dhe harxhimi për
nevojat e luftës. Vetë autoritetet gjermane përdorin termin “konfiskim”. Në vijim po citojmë disa
prej urdhrave që këto autoritete kanë dhënë për mënyrën e administrimit të rezervave bankare
shqiptare, konfiskuar në shtator të vitit 1943:
1. I plotfuqishmi i Reich-ut për Juglindjen H. Neubacher i kërkon konsullit të përgjithshëm në
Tiranë Schlip që, për nevojat e trupave, të kërkohet në formë huaje një shumë e barabartë
me pagën e ushtarit për dy dekada12 (telegram i shifruar nr. 1461, 19 shtator 1943);
2. Konsulli i përgjithshëm në Tiranë kapiten Lange i kërkon Ministrisë së Punëve të Jashtme të
Reich-ut shpërndarjen e frangës shqiptare pjesërisht trupave të përqendruara në Mal të Zi13
(telegram i shifruar nr. 86, 15 tetor 1943);
3. Kryetari i delegacionit të Reich-ut për bisedime me qeverinë shqiptare mbi një marrëveshje
ekonomike-financiare, më 28 nëntor të vitit 1943, dy muaj pas konfiskimit, njofton me shqetësim
Ministrinë e Punëve të Jashtme se shtypja e bankënotave është teknikisht e parealizueshme,
sepse kërkon së paku dy muaj dhe deri në shtypjen e bankënotave të reja duhet pritur katër
muaj14;
4. Përfaqësia diplomatike në Romë njofton Reich-un: Klishetë shqiptare për shtypjen e bankënotave
janë paketuar në nëntë arka dhe janë dërguar në Berlin15 (telegram i shifruar nr. 780, datë
15 dhjetor 1943). Në të njëjtin telegram raportohet me hollësi rezerva e letrës speciale, që
mund të përdoret për emetim të bankënotave shqiptare sipas prerjeve të tyre;
5. Ambasadori Neubacher i shkruan Ministrisë së Punëve të Jashtme: Qeveria shqiptare, për arsye
të financimit të forcave tona të armatosura, duhet të pranojë shtypjen e 100 milionë frangave
të tjera për tremujorin e ardhshëm16 (telegram i shifruar nr. 339, datë 16 shkurt 1944);
6. Ambasadori Neubacher i raporton sekretarit të shtetit: Nga rezerva e bankënotave që është
transportuar me nxitjen time nga Roma në Shqipëri, nuk ka më mjete në dispozicion për
të përballuar javët në vazhdim. Gjatë qëndrimit tim të fundmë në Tiranë ... u vendos që
stampimi i bankënotave të fillojë menjëherë në Beograd17 (12 mars 1944). Në të njëjtin
relacion përmendet frika e qeverisë shqiptare prej shembullit të Greqisë fqinje (mezi kam
arritur të marr pëlqimin parimor), ku dhrahmia kishte pësuar një deflacion shkatërrimtar. Në
marrëveshjen e arritur midis qeverisë së Shqipërisë dhe asaj të Reich-ut, më 6 prill 1944, e
njohur si protokolli sekret, nënshkruar nga Vehbi Frashëri dhe homologu i tij gjerman Weihl,
franga shqiptare, rezervat e saj si kartëmonedhë, vlefta e përgjithshme e tyre, vlefta e qindra
milionë frangave shtesë shtypur për nevojat e luftës, nuk ekzistojnë.
Duke u mbështetur në të dhënat e burimeve gjermane, të verifikuara me ato të Diario di Banca
Nazionale në Tiranë, vërtetohet plotësisht se të gjitha veprimet për t’i dhënë karakter formal
konfiskimit të arit dhe frangës shqiptare, duke e paraqitur çështjen si vullnet dypalësh, janë kryer
thjesht për të përligjur veprimet de facto të kryera shumë kohë më parë:
12

Përmbledhje dokumentesh nga Fondi i Komandës Gjermane, cituar më herët, f. 85.

13

Po aty, f. 110.

14

Po aty, f. 146.

15

Po aty, f. 159-160.

16

Po aty, f. 185.

17

Po aty, f. 209.

Konferenca I e Muzeut të Bankës së Shqipërisë - Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona

158

1. Këto rezerva, bashkë me presat dhe klishetë metalike, amzat e emetimit, u morën nga Banka
Nazionale di Roma më 16 shtator 1943, me një aksion special të shërbimit SS të Reich-ut,
pa dijeninë e asnjë autoriteti shqiptar;
2. Mehdi Frashëri, me të cilin u bënë bisedimet për qëllimin e marrjes së arit dhe frangës
shqiptare pranë Reischbank, mbërriti në Tiranë më 18 shtator;
3. Siç shkruan në kujtimet e veta, ambasadori Hermann Neubacher mori urdhër nga Führer-i
për të udhëtuar menjëherë me mision drejt Tiranës për të mbikëqyrur formimin e një qeverie
të re më 11 shtator. Ai udhëtoi disa herë nga Beogradi në Tiranë dhe anasjelltas. Për
qëllimin e kësaj trajtese është me interes të ndërtohet një kalendar që pahëson kur nisën
bisedimet e tij me katër përfaqësuesit e çerekmbretërve të Regjencës me misat e qeverisë
së re. Sipas burimeve të autoriteteve naziste në Tiranë, këto bisedime u zhvilluan më
23 shtator18. Ka rëndësi të saktësohet ky kalendar sepse pikërisht kur nisën bisedimet, u
përkufizua se ç’do të kuptohej me pavarësi relative dhe me neutralitet relativ. Këto ishin
kategoritë themelore që përmbante rinjohja e shtetit shqiptar prej Reich-ut, akt që, për
rëndësinë historike që kishte, u shkrua në një letër në pergamenë19. Formula e pavarësisë
relative nënkuptonte mosndërhyrjen e Reich-it në punët e brendshme të Shqipërisë, duke
përfshirë suprimimin e funksionit të parashikuar të komandantit ushtarak për Shqipërinë. Por
garancia e mosndërhyrjes përjashtonte tri çështje: dorëzimin e rezervës së arit për arsye
sigurie (konfiskimi i frangës nuk u përmend asnjëherë); dorëzimin e listave të hebrenjve
dhe të ungjijve të shenjtë (dy kodikët Beratinus). Hermann Neubacher këto çështje i quajti
të negociueshme dhe dha garanci se nuk do të veprohej pa marrë pëlqimin e qeverisë
së Shqipërisë. Mirëpo, siç shkruan legati i Reich-ut, avioni me të cilin udhëtoi Mehdi bej
Frashëri nga Roma për në Tiranë (16 shtator 1943) solli edhe rezervat e monedhave
shqiptare të ruajtura në Bankën e Italisë20. Ky kalendar na lejon të kuptojmë se, së paku
sa i takon floririt dhe frangës shqiptare, bisedimet ishin thjesht një hipokrizi, një veprim për
t’i dhënë legjitimitet aksionit të kryer më herët nga shërbimi SS i Reich-ut. Dhe më së fundi,
edhe ajo që u njoh si pavarësi e Shqipërisë, që pati si kryeshenja mosshpalljen e gjendjes
së luftës dhe kthimin e subjektivitetit ndërkombëtar deri në shkallën e përfaqësimit diplomatik,
nuk qe tjetër veçse një ëndërr e bukur shqiptare21.
4. Marrëveshja formale (protokolli sekret) për dakordësinë e detyruar të palës shqiptare për
këto veprime, pasi ajo kishte kërkuar depozitimin e arit shqiptar në një bankë në Zvicër22
dhe kjo kërkesë i ishte refuzuar me insistim, u nënshkrua në Berlin më 6 prill 1944.
Prej këtyre fakteve që u përmendën, provohet katërcipërisht jo vetëm se të gjitha veprimet janë
parakryer dhe formalizimi i tyre është bërë me shumë vonesë, por dhe se e gjithë rezerva në
kartëmonedhë, në tremujorin e parë të vitit 1944 ishte harxhuar për paga të ushtrisë pushtese
18

Po aty, f. 93.

19

Hermann Neubacher, Misioni i posaçëm në Europën Juglindore: Shqipëria, bot. Klubi i Poezisë, Tiranë 2016, f. 15,
17-18.

20

Po aty, f. 16.

21

Telegram i ambasadorit Neubacher Ministrisë së Punëve të Jashtme në Berlin, 8 tetor 1943, po aty, f. 105: Mehdi
Frashëri më është drejtuar me lutje që qeveria e Reich-ut të marrë në shqyrtim dy mundësitë për neutralitetin e Shqipërisë.
E para, që Gjermania dhe aleatët e pranojnë neutralitetin e Shqipërisë, kështu që ajo për të dyja palët përjashtohet si
zonë lufte. Unë i kam tërhequr vëmendjen Mehdi Frashërit për pamundësinë e realizimit të një ëndrre të tillë të bukur
shqiptare.

22

Po aty, f. 184: Ambasadori Neubacher njofton Berlinin për kërkesat e qeverisë shqiptare për kalimin e arit shqiptar në
një bankë në Zvicër, 16 shkurt 1944.
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dhe të administratës së ngritur prej saj, që do të thotë se minimalisht e kishte mbyllur së paku një
herë ciklin e këmbimit me mall. Kjo do të thotë se, po t’i shtojmë fondit të gatshëm në bankënotë
edhe 100 milionë të tjera të shtypura në muajt mars-prill 1944, kthyer në mall vlera e floririt
krahasimisht me vlerën e frangës qëndronte në raportin 1 me 25. Në fakt, në mall u kthye vetëm
franga, sepse ari, së paku në masën 45%, sa pranohej deri në vitet 199023, ishte ruajtur në
gjendje të paprekur. Dhe bëhej fjalë për frangën shqiptare, e cila ishte një prej monedhave më të
fuqishme të Evropës, e vetmja me kushte deflacioni dhe e mbivlerësuar jo teorikisht, por praktikisht
ndaj floririt.
III. Patëm rast të përmendim se autoritetet naziste nuk e patën të lehtë të merrnin pëlqimin parimor
të qeverisë shqiptare për lejimin e shtypjes së frangës, në limitin 100 milionë, që praktikisht do
të thotë të priteshin 500 mijë copë bankënota 20-frangëshe. Por figura më e rëndësishme e
rezistencës kundër cenimit të monedhës kombëtare gjatë periudhës vjeshtë 1943 - pranverë 1944
ka qenë Mitrush Kuteli. Në Testamentin e tij, midis fare pak gjërash që lejon ky nënlloj rreptësisht
i kursyer në fjalë, ai i shkruan së shoqes: “Të kam treguar se gjermanët do të më varnin përpara
bashkisë, kur muarr vesh se kisha sabotuar nxjerrjen e monedhës së re që donin të bënin. Më
shpëtoi fati”24. Ne nuk e dimë se si i ndihu fati Kutelit, veçse e dimë mirë se pas muajit shtator
1944, ai qe i detyruar të largohej nga Tirana dhe të qëndronte në ilegalitet në Priskë, derisa iu bë
e mundur të shkonte në një zonë të lirë si Berati dhe të rifillonte punën e tij si ekonomist, ku dhe e
zuri fundi i luftës antifashiste.
Situatën që kishte provuar Kuteli gjatë periudhës kur shërbente si këshilltar i guvernatorit italian
Melis në Bankën Kombëtare e njohim më së miri përmes procesverbalit të mëposhtëm të marrjes
në pyetje të tij prej shërbimit të fshehtë shqiptar (7 prill 1948) dhe vendimit të shpallur prej tre
hierarkëve të lartë të gjykatës ushtarake, shpallur më 20 maj 1948:

Pyetje: Puna që ke bërë ti ka qenë në shërbim të okupatorëve?
Përgjigje: Unë kam menduar si kundër okupatorit, për të mos dhënë mjete financiare, për të
larguar ose ngadalësuar ato që jepte Qeveria, për të siguruar rezervën e arit, që të mos emetohej
monedhë e re etj.
Pyetje: D.m.th., ti e paske paralizuar aparatin e shtetit nazi-fashist?
Përgjigje: Po, e kam sabotuar25.
Mitrush Kuteli përjetoi të njëjtin fat edhe pas mbarimit të luftës, kur, siç patëm rast të përmendnim,
iu kundërvu politikës zyrtare për njësimin e frangës shqiptare me dinarin jugosllav, që gjatë luftës
kishte pësuar të njëjtën traumë deflacioniste sikurse dhe dhrahmia greke. Kur e pa se veprimet e
tij ishin të padobishme, dha dorëheqjen dhe u largua nga detyra. Ai u hetua edhe në lidhje me
këtë gjatë gjysmës së parë të vitit 1948, kur E. Hoxha po kërkonte përkrahje midis përfaqësuesve
të antijugosllavizmit, por, gjatë intervistës hetimore, nuk e përmend askund këtë kontribut të tij.
Mitrush Kuteli pati të njëjtin fat me frangën shqiptare, ndoshta ca më të keq. Për monedhën
23

E. Hoxha, në ditarin e tij për çështje ndërkombëtare, i udhëzonte ekspertët e diplomacisë shqiptare që do të negocionin
me delegacionin britanik, që të mos e pranonin sasinë e arit shqiptar kthyer në kusht për detyrimet që rëndonin mbi
Shqipërinë për incidentin e Korfuzit më shumë se 45% të sasisë së grabitur, në vend të një kuote prej 60% që i takonte.
Shih: Ne nuk mund ta pranonim në heshtje çekun e Theçerit, e hënë, 23 prill 1979, në Ditar për çështjet ndërkombëtare,
vëllimi XII.

24

Dhimitër Pasko, Testament, botuar në Hylli i Dritës, nr. 3-4, 1994; idem, Puna ime në fushën e monedhës dhe të Bankës,
kujtime të shkurtra, në Hylli i Dritës, nr. 3-4, 1994.

25

Procesverbal i marrjes në pyetje të të pandehurit Dhimitër Pasko, në zyrat e Sigurimit të Shtetit, shkurt 1948. Dosja ku
ruhet ky procesverbal, në të cilin shkrimtari i njohur paditet për faje penale kundër popullit dhe shtetit, mban numrin 297.
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kombëtare dhe harxhimin e saj të dyfishtë gjatë luftës dhe pas saj thuajse nuk u fol asnjëherë.
Madje as në negociatat për reparacione e restitucione nuk u zu në gojë kjo çështje. Edhe kur
situata e solli që së paku 220 milionë franga ari shqiptare të përmendeshin në bisedime, në mesin
e viteve 1980, gjatë tri vizitave të kancelarit bavarez Shtraus, u kujtuan shumë dëme, por jo ai që
lidhej me frangën. Ishte një çështje për të cilën u hesht26, ashtu siç u hesht në historinë e letërsisë
për Mitrush Kutelin27, i cili, edhe në të vetmen provë për një rikthim të të përjashtuarve (1968),
mbeti sërish me kolaboracionistët: me Ernest Koliqin dhe Lumo Skëndon.

26

Shaban Sinani, “Shansi i humbur” gjerman: kostoja e precedentit të bashkimit, në Përveçime (Rrjedhave historike, kulturore
dhe letrare në Kosovë), bot. Fokus, Prishtinë-Tiranë 2007, f. 17-28.

27

Koço Bihiku (kryered.), Historia e letërsisë shqipe 1912-1939, vëllimi III, përgatiti Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, Tiranë
1968 (u çua në shtyp, por u pezullua).
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Monedhat shqiptare të periudhës 19451991, pasqyrim tipik i politikës dhe
ideologjisë së kohës – ngjashmëria/
dallimet me vendet e ish-bllokut
komunist lindor
Prof. Dr. Adrian Civici*

K

ur shkruhet apo flitet për paranë dhe lidhjen e saj me historinë, artin, kulturën, jetën publike,
sistemet politike apo ideologjinë dominuese, ndeshesh shpesh me një vlerësim që i ka bërë
monedhës, Magdi Hanafi, studiues i historisë së monedhave, sipas së cilit: “Gjatë shumë
shekujve, monedhat, qofshin këto metalike apo letër, dëshmojnë për gjithshka që ka ndodhur,
përfshirë këtu edhe ngjarje apo personazhe që janë neglizhuar apo nuk kanë ngjallur interes
edhe për vetë historianët. Ato luajnë një rol të dorës së parë në sferën politike e diplomatike,
ekonomike dhe artistike”.
Në shumë raste monedhat cilësohen si “media më e mirë e epokës”, si libri më i rëndësishëm
ku mund të “lexosh” dhe kuptosh lehtësisht historinë politike dhe historinë e ideve, ideologjinë
sunduese dhe propagandën që e ka shoqëruar atë, historinë financiare dhe ekonomike, historinë
kulturore e fetare etj. Nëse nuk ke kohë dhe mundësi të lexosh dhe studiosh historinë, idetë, utopitë
dhe ngjarjet më të rëndësishme të një kombi, të mjafton një album apo enciklopedi e monedhave
të tij, për të kuptuar esencën e rrugëtimit të tij historik dhe problematikën politike, ekonomike e
sociale, që e ka shoqëruar atë në periudha të ndryshme historike.
Në këtë këndvështrim, është interesante të shihet pasqyrimi që i kanë bërë monedhat e ndryshme,
metalike apo letër, ideologjisë dhe periudhës historike të “ndërtimit të socializmit dhe komunizmit”,
kryesisht në Bllokun Lindor dhe satelitët e tij, të udhëhequr nga Bashkimi Sovjetik. Në këtë rast,
analiza e “rolit të parasë në socializëm” nuk synon të trajtojë funksionet specifike dhe të cunguara
të parasë në një sistem politiko-ekonomik me planifikim të centralizuar, por të ndalet vetëm në
dy aspekte më specifike që kanë të bëjnë me monedhën: a mund të “lexohet” dhe kuptohet
socializmi dhe komunizmi lindor marksist-leninist nëpërmjet pamjeve të monedhave? A mund
të kuptohen qartë mesazhet teorike, ideologjike e politike të pushtetit dhe drejtuesve komunistë
nëpërmjet imazheve të monedhave?
Autorë të shumtë, sidomos studiuesit e historisë dhe simbolikës së monedhave, mendojnë se bota
dhe realiteti socialist apo komunist reflektohet mjaft qartë në evolucionin e pamjeve dhe simbolikës

* Prof. Dr. Adrian Civici, Universiteti Europian i Tiranës.
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së monedhave. Ato shprehin në mënyrë besnike historinë komplekse të vendeve ish-socialiste,
sidomos atë të viteve 1945-1991. Mjaft interesant është dhe studimi i kartëmonedhave shqiptare
të kësaj periudhe, të cilat, me disa specifika të vogla në krahasim me kartëmonedhat e vendeve të
tjera të bllokut komunist, duket se kanë ndjekur të njëjtën logjikë e qëllim, bile në mjaft raste, edhe
konceptimi grafik, simbolika apo ngjyrat janë të ngjashme me monedhat e vendeve si Bashkimi
Sovjetik, Republika Demokratike Gjermane, Bullgaria, Republika Popullore e Kinës etj.

Përmbajtja dhe “mesazhet” e monedhave në Rusinë sovjetike
dhe bllokun komunist, 1919-1991
Ndërtimi i socializmit
Rusia e post-Revolucionit të Tetorit dhe më vonë Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike (BRSS)
janë pasqyra më evidente e shteteve dhe sistemit socialist dhe komunist. Duke qenë qendra
ideologjike dhe politike e Bllokut Komunist, BRSS-ja është shembulli më domethënës edhe në
“sjelljen” kundrejt monedhës. Fryma dhe stili sovjetik i kartëmonedhave u bënë pika referimi dhe
udhërrëfyese për gjithë vendet e tjera me të njëjtin model politik.
Pamja dominuese e ilustrimit të monedhës ruse, rublës, në periudhën 1880-1914, kishte në qendër
figurën e Carit, “Nënës Rusi” dhe simbolet perandorake, ku mbizotëronte shqiponja me dy krerë
me kurorën perandorake, siç dëshmohet dhe në monedhën e prerjes 500 rubla të vitit 1910. Pas
Revolucionit të Tetorit dhe rënies së Perandorisë Ruse, monedhat e para të emetuara nga qeveritë
e reja ruse, nuk shquhen për ndonjë karakteristikë apo mesazh të veçantë, por tentojnë thjesht
të dëshmojnë se tashmë, me epokën e re politike e shoqërore, ka filluar dhe një epokë e re në
sistemin monetar e bankar. Monedhat ruse të periudhës 1919–1922 kanë të stampuar vetëm
simbolin e shqiponjës dhe shënimin e Bankës së Rusisë për monedhën e re dhe vlerën e saj, siç
mund të shihet edhe në monedhën me vlerë 10000 rubla, prerje e vitit 1919.
Gjatë periudhës 1919–1991, monedhat
e emetuara në Bashkimin Sovjetik,
(por edhe në gjithë vendet socialiste
e komuniste të kohës), reflektojnë
besnikërisht situatat që kalonte shteti
i sapoformuar komunist, ankthet dhe
shqetësimet e tij, mesazhet kryesore që
donte të përcillte, diferencat politike,
ideologjike e kulturore me armiqtë
kapitalistë perëndimorë. Pothuajse në çdo
dekadë, monedhat e reja që emetoheshin
prodhonin besnikërisht “fjalët kyç” të
regjimit, mesazhet bazë të tij, nevojat e tij
për të evidentuar sukseset, treguar forcën
ushtarake, qëndrueshmërinë e sistemit dhe
besnikërinë ndaj marksizëm-leninizmit
dhe udhëheqësve komunistë, diferencat
ndaj vendeve borgjezo-kapitaliste.
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Edhe tendencat për ndërmarrjen e disa reformave liberalizuese në vitet 1960-’70, gjejnë shprehje
në përmbajtjen e monedhave duke tentuar t’i çlirojnë dhe zhveshin nga ideologjia komuniste
tradicionale konservatore dhe t’i zëvendësojnë pamjet e deritashme të monedhave me skena e
imazhe më piktoreske si “pamje nga Kremlini”, “kulla Spasskaia” etj. Me gjithë këto nuanca e
tipare të përbashkëta, karakteristika më e qëndrueshme e monedhave sovjetike gjatë periudhës
1931-1991, është prania e portretit të Leninit që nuk mungonte në asnjë prerje. Pushteti sovjetik
ndjente vazhdimisht nevojën për të treguar besnikërinë ndaj ideologjisë marksiste-leniniste dhe
liderit të saj, Leninit. Figura e Leninit u zhduk nga monedhat ruse mbas vitit 1991.
Duke filluar nga viti 1924 e deri në fund të viteve ‘70,
monedhat ruse filluan të pasqyrojnë besnikërisht ideologjinë
komuniste dhe dogmat apo parimet bazë të saj për ndërtimin
e socializmit dhe komunizmit, diktaturën e proletariatit
dhe luftën e klasave, kooperativizmin e bujqësisë dhe
industrializimin socialist, rolin e klasës punëtore dhe aleatit
kryesor të saj, fshatarësisë punonjëse, ndërtimin dhe fuqinë e
Ushtrisë së Kuqe si garante e fitoreve të socializmit. Një vend
të veçantë zinin personazhet tipike të ndërtimit të socializmit
dhe “mbrojtësit e atdheut socialist”, siç ishin: punëtorët e
uzinave dhe fabrikave, kooperativistët, minatorët, inovatorët
dhe rinia vullnetare, aviatorët, tankistët dhe ushtarët etj.
Element tjetër i evidentueshëm në monedhat e kësaj periudhe
janë dhe pamjet që dëshmojnë transformimin socialist të
Bashkimit Sovjetik nën udhëheqjen e Partisë Komuniste të
ilustruar në monedha me pamje nga hekurudhat, lokomotivat
dhe trenat; fusha plot me autokombajna e traktorë, uzina
çeliku dhe fabrika me oxhaqe të lartë, parada ushtarake
ku parakalojnë armët moderne të Ushtrisë së Kuqe, avionë
luftarakë në fluturim etj.
Në prerjet e viteve 1980-1990 shfaqen elemente që
përpiqen të dëshmojnë sukseset e Bashkimit Sovjetik në
raport me SHBA-në dhe vendet e Evropës Perëndimore,
armët moderne me efekte ndërkontinentale, zotërimi i deteve
dhe hapësirës, teknologjitë moderne etj. Mbas vitit 1991,
monedhat ruse dëshmojnë fundin e një epoke – epokës së
Bashkimit Sovjetik – dhe rikthimin në Rusinë tradicionale,
duke hequr përfundimisht Leninin nga monedhat.

Heronjtë revolucionarë
Një nga elementet e rëndësishme dhe tiparet dalluese të ilustrimit të monedhave ishte dhe
“kulti i individit” të udhëheqësve më të shquar të socializmit. Përveç Bashkimit Sovjetik që e
çoi deri në ekstrem kultin e individit me figurën e Leninit dhe Stalinit, edhe në shumë vende të
tjera socialiste e komuniste të kohës, monedhat e reja të emetuara vihen tërësisht në funksion
të këtyre figurave.
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Në monedhat e viteve 1960-1990, në vende si Republika Demokratike Gjermane, Bullgaria,
Rumania, Jugosllavia, Kuba, Vietnami, Kina, etj., shfaqen monedha me portretet e klasikëve të
marksizëm-leninizmit, Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit, baballarëve themelues të komunizmit,
drejtuesve të partive komuniste marksiste leniniste, heronjve të revolucioneve në vende të ndryshme,
etj. Monedhat e këtyre vendeve janë të mbushura me portretet e Karl Marksit, Leninit, Che
Guevara-s, Ho Shi Minit, Mao ce Dunit, Josif Broz Titos, Causheskut, Dimitrovit, etj.

Heronjtë e vërtetë - “njeriu i ri” socialist
Me gjithë tendencat dhe thelbin e ideologjisë komuniste
që glorifikonte frymën e barazisë shoqërore, “njeriu i ri
socialist”, që përbënte synimin kryesor të teorisë marksisteleniniste dhe sistemit komunist, u pasqyrua gjerësisht në
monedhat e kohës, duke u personalizuar në heronjtë e
sistemit, të ndërtuar sipas logjikës “personazhe tipike, në
rrethana tipike”. Këta heronj, që shërbenin si “model”
për t’u vlerësuar dhe ndjekur nga gjithë shoqëria,
mishëroheshin në figurën e punëtorit të industrisë apo
metalurgjisë, kooperativistit të dalluar me kallinj gruri në
duar, të rinjve revolucionarë që kryenin punë vullnetare në
fusha apo fabrika, femrave me krahë dhe fizik mashkullor
që punonin në torno apo drejtonin traktorin, etj.
Pavarësisht frymës dhe përmbajtjes së përbashkët,
monedhat e viteve 1945-1990, kategoritë e zgjedhura
për t’u përfaqësuar në monedha, varionin nga njëri vend
socialist në tjetrin në funksion të strategjive dhe traditave
historike të zhvillimit, prioriteteve industriale, sektorëve
ekonomik dominues, etj.
Kështu p.sh., Polonia, e lidhur ngushtë me një traditë të
industrisë navale, kantiereve të ndërtimit të anijeve dhe
tregtisë detare, paraqiste në monedhat e saj kantiere
detare, anije tregtare, peshkatarë, vinça që ngarkonin e
shkarkonin anijet plot me mallra, etj.
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Monedhat bullgare, vend ku mbizotëronte prodhimi bujqësor, u ilustruan me kooperativiste të
dalluara me shporta të mbushura me prodhime të ndryshme, duke tentuar të përcjellin mesazhin e
fshatarësisë së lumtur dhe bollëkut ushqimor të Bullgarisë socialiste. E njëjta logjikë u përdor dhe
për monedhat rumune, shqiptare, ukrainase, jugosllave, kineze, vietnameze, etj.
Në një fazë të mëvonshme, që korrespondon me periudhën 1960-1980, vendet e ish-bllokut
komunist lindor ndjenin vazhdimisht nevojën të dëshmonin sukseset e tyre në fushën e industrializimit
socialist, modernizimit të ekonomisë dhe krahasimit dinjitoz me industrinë dhe nivelin e zhvillimit të
vendeve perëndimore, veçanërisht me SHBA-në. Në monedhat e këtyre viteve filluan të shfaqen
dendur pamje uzinash moderne, puse dhe uzina gjigande të prodhimit dhe përpunimit të naftës
dhe gazit, fabrika të prodhimit të makinave, etj.

Evokimi i të kaluarës së lavdishme
Megjithëse sistemi komunist kishte heronjtë e tij që duheshin glorifikuar, në shumë nga vendet
socialiste e komuniste të periudhës 1945-1990, bankat dhe autoritetet politike të tyre u kujdesën
t’i linin një vend të veçantë edhe figurave historike të cilat vlerësoheshin se “ishin të denja të
kujtoheshin” e të respektoheshin nga shteti komunist.
Kjo tendencë ishte veçanërisht e dukshme në vendet
satelite të ish Bashkimit Sovjetik. Hungaria përkujtonte
me respekt në monedhën e saj me prerje 100 fiorinta
të vitit 1983 kompozitorin hungarez Béla Bartok,
Banka Kombëtare e Polonisë zgjodhi të përkujtonte
personalitete të shquara si astronomin Nicola Kopernik,
kompozitorin e famshëm Chopin, shkencëtaren Marie
Curie. Gjermania Lindore pasqyroi në monedhat e saj
në vitet 1970, figura si Johann Wolfgang Goethe,
avokaten e shquar me prirje të forta komuniste Clara
Zetkin, Carl Friedrich Gauss apo Thomas Muncer;
Rumania zgjodhi Mihai Eminescu-n, Ion Luca
Caragiale, etj; Hungaria zgjodhi mbretërit e saj Robert
Karoly, Matyas, St. Stephan, etj.; Çekosllovakia
zgjodhi personalitete si Jan Ziska, Ludovit Stur apo
Klement Gottwald, etj.

Tiparet dhe karakteristikat kryesore të monedhave shqiptare në vitet 1945-1990
Deri në vitin 1912, Shqipëria përdorte si monedhë Lirën Turke, valutën e Perandorisë Otomane.
Pas pavarësisë, nga viti 1912 deri në 1926, kur doli për herë të parë valuta kombëtare, në
Shqipëri qarkullonin monedha të huaja, pasi kaosi politik vonoi paraqitjen e një valute kombëtare
deri më 1926. Gjatë kësaj kohe, shumë valuta të jashtme qarkulluan, veçanërisht ato të Unionit
Monetar Latin, domethënë, monedhat italiane, franceze, greke, zvicerane dhe belge.
Historia e monedhës shqiptare fillon në një kohë me ngritjen e Bankës Kombëtare të Shqipërisë,
e konstituar më 2 shtator 1925. Ky mund të quhet institucion emetues kombëtar i parasë. Leku
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shqiptar për herë të parë është futur në përdorim nga
mbreti Ahmet Zogu në vitin 1926, si nënfish i frangut
ar. Emërtimi vjen për nder të Aleksandrit të Madh.
Prerjet e kësaj kohe ishin prej ari, argjendi dhe bronzi.
Sipas biografëve të Mufit Libohovës, ka qenë pikërisht
ai që ka propozuar emrin Lek gjatë kohës që ushtronte
detyrën e Ministrit të Financave.
Pamjet e para të monedhave shqiptare deri në vitin
1939, ilustroheshin me portretin e Mbretit Zog,
portretin e Skënderbeut, shqiponjën dykrenore, anijen
Ilire, kostumet popullore, etj. Gjatë pushtimit fashist
në monedhat shqiptare mbizotëronte portreti i Mbretit
të Italisë Vittorio Emanuele. Me mbarimin e Luftës II
Botërore, të gjitha funksionet e Bankës Kombëtare të
Shqipërisë pushuan së ekzistuari. Banka u shtetëzua
dhe në vitin 1945 u formua Banka e Shtetit Shqiptar.
Me dekret-ligjin e datës 7 korrik 1947, si njësi monetare caktohet leku i cili zëvendësoi frangun.
Në periudhën 1944-1990, në Shqipërisë “socialiste”, “komuniste” apo të “diktaturës së
proletariatit”, monedhat metalike dhe kartëmonedhat filluan të pasqyrojnë besnikërisht “doktrinën
marksiste-leniniste”, “ndërtimin e socializmit”, “njeriun e ri revolucionar” dhe “sukseset e zhvillimit
dhe modernizimit të vendit nën udhëheqjen e Partisë së Punës së Shqipërisë (PPSH)”. Duke ndjekur
në mënyrë kronologjike kartëmonedhat shqiptare të kësaj periudhe, është e lehtë të ndërtohet apo
ravijëzohet fryma revolucionare e kohës, shqetësimet dhe mesazhet kryesore politike e ideologjike
që PPSH kërkonte të përhapte apo glorifikonte.
Kartëmonedhat e para të emetuara mbas vitit 1947 dominohen nga dy simbole të rëndësishme,
që dëshmonin legjitimitetin dhe forcën e Republikës së re popullore të dalë nga lufta nacional-
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çlirimtare: figurën e partizanit fitimtar dhe stemën e
Republikës. Deri në vitin 1950, këtyre simboleve filluan
t’iu shtohen dhe imazhe që dëshmonin fillimin e procesit
të ndërtimit të ekonomisë socialiste dhe hapave të parë
drejt industrializimit të vendit, në qendër të të cilave
ishte figura e “punëtorit” si simbol i pushtetit të klasës
punëtore dhe diktaturës së proletariatit.
Në periudhën 1950-80, në kartëmonedhat shqiptare
konstatohet një ndryshim i dukshëm orientimi drejt
simboleve që kanë të bëjnë ekskluzivisht me “ndërtimin
e socializmit”, “modernizimin e bujqësisë socialiste”,
“heronjtë e punës socialiste”, “veprat madhështore
të planeve pesëvjeçare”, “mbështetjen në forcat e
veta”, “mbrojtjen e atdheut”, “i gjithë populli ushtar”,
“emancipimin e grave dhe vajzave shqiptare”, “luftën kundër burokracisë”, “aleancën e ngushtë
revolucionare ndërmjet klasës punëtore, fshatarësisë punonjëse dhe intelektualëve”, “kazmën dhe
pushkën” si simbole të ndërtimit dhe mbrojtjes të shoqërisë së re socialiste, etj. Në sfond të kësaj
situate, në disa prerje, sidomos në ato të emetuara në kuadrin e 25- dhe 30-vjetorit të çlirimit të
atdheut, qëndron gjithmonë figura e partizanëve dhe portreti i heroit tonë kombëtar, Skënderbeut.
Në këtë periudhë, Shqipëria dhe PPSH-ja vazhdonin të qëndronin, bile dhe ta shpallnin botërisht e
me krenari “besnikërinë ndaj mësimeve të marksizëm-leninizmit dhe stalinizmit”. Kartëmonedhat e
kësaj periudhe ngjajnë në shumë elemente me kartëmonedhat e Bashkimit Sovjetik të viteve 19401970. Simbolika dhe imazhet e tyre janë mjaft të përafërta me ato të këtyre monedhave.
Një element i veçantë i kartëmonedhave shqiptare është mungesa në to e figurës së Enver Hoxhës.
Ndryshe nga shumë vende të tjera komuniste të kohës, si Jugosllavia, Bullgaria, Bashkimi Sovjetik,
Kina, Vietnami apo Kuba, në Shqipëri megjithëse ekzistonte kulti i personalitetit të Enver Hoxhës,
kjo nuk u reflektua asnjëherë në imazhet e kartëmonedhave.
Gjithashtu, ndryshe nga fryma deri-diku liberale që u shfaq në shumë vende të ish-bllokut komunist,
ku kartëmonedhat u ilustruan me personalitete të shquara të shkencës, artit, letërsisë apo historisë,
Shqipëria, në kartëmonedhat e saj, gjatë kësaj periudhe nuk reflektoi një tendencë të tillë. Deri në
vitin 1991, kartëmonedhat shqiptare dominoheshin nga “heronjtë e socializmit” dhe “diktaturës së
proletariatit”. Personalitete të shquara të historisë sonë si Ismail Qemali, Fan Noli, Naim Frashëri,
Mbreti Gent, Pjetër Bogdani, etj., filluan të shfaqen në monedhat shqiptare vetëm pas përmbysjes
së sistemit të diktaturës së proletariatit dhe vendosjes së demokracisë, domethënë, pas vitit 1991.
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Bankingu modern në Shqipëri - Një
retrospektivë e shpejtë në përvjetorin XXV
Gramoz Kolasi*

V

iti 2017 përkon me 25-vjetorin e krijimit të sistemit bankar modern në Shqipëri. Për
dekada me radhë gjatë ekonomisë së centralizuar, mbizotëroi modeli i mono-bankës, ku e
ashtuquajtura Banka e Shtetit Shqiptar kryente njëherazi funksione të bankës qendrore dhe
veprime të natyrës tregtare. Kuvendi i Shqipërisë, në muajin prill 1992, me miratimin e ligjit nr.
7559, datë 22.04.1992 “Për Bankën e Shqipërisë” dhe ligjin nr. 7560, datë 28.04.1992 “Për
sistemin bankar në Republikën e Shqipërisë” i hapi rrugë krijimit të sistemit bankar me dy nivele në
Republikën e Shqipërisë.

Sistemi bankar dynivelor në Shqipëri
Në një vështrim të përmbledhur retrospektiv, shthurja e ekonomisë socialiste përkoi me një sistem
financiar të pazhvilluar, të ngjashëm me modelin mbizotërues në gjithë bllokun komunist. Më
konkretisht, në fund të vitit 1990, sistemi bankar në Shqipëri, përbëhej nga vetëm 3 institucione1:
(i) Banka e Shtetit Shqiptar, si institucioni më i rëndësishëm, i cili njëherazi kryente funksione të
pjesshme të bankës qendrore dhe veprime tipike për bankën tregtare;
(ii) Banka e Kursimeve2, si institucioni i cili shërbente për thithjen e kursimeve të individëve, në
formën e depozitave me afat, likuiditet ky që në një fazë të dytë ridepozitohej në Bankën e
Shtetit;
(iii) Banka Bujqësore, si institucioni i specializuar në kreditimin e drejtpërdrejtë të fermave dhe
kooperativave bujqësore.

* Gramoz Kolasi, Banka e Shqipërisë.
1

Në të vërtetë më datë 1 dhjetor 1990, me dekretin nr. 7493, u krijua dhe një bankë e katërt, e quajtur Banka Shqiptare
e Tregtisë, e cila e filloi veprimtarinë e saj në muajin janar 1994. “Historia e bankës qendrore në Shqipëri”, botim i
Bankës së Shqipërisë, 2003.

2

Deri në korrikun e vitit 1991, quhej Instituti i Arkave të Kursimit dhe Sigurimeve. Ky i fundit me ligjin nr. 7505, datë
31.07.1991, u shndërrua në Bankën e Kursimeve (pjesa e sigurimeve u krijua si institucion i veçantë) si institucion shtetëror
i pavarur, pjesë e sistemit bankar. “Historiku i bankave në Shqipëri”, botim i Shoqatës Shqiptare të Bankave – nëntor 2012.

Konferenca I e Muzeut të Bankës së Shqipërisë - Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona

170

Në muajin janar 1991 filloi veprimtarinë Banka Shqiptare e Tregtisë, veprimtaria e së cilës do të
përqendrohej në fushën e tregtisë së jashtme dhe të valutës. Qëllimi parësor i këtij institucioni do
të ishte administrimi i të gjitha transaksioneve të vendit me jashtë, përfshirë dhe marrëdhëniet e
kleringut me ekonomitë lindore.
Përbën interes fakti që periudha të cilës i referohemi, përkon me një zhbalancim të skajshëm të
ekonomisë së vendit. Për disa vite radhazi, prodhimi i përgjithshëm shënoi rënie të fortë, ndërkohë
që inflacioni i fshehur për vite shpërtheu me hapa galopante, duke arritur nivele 3-shifrore dhe duke
zeruar plotësisht kursimet e popullatës. Bilanci i jashtëm i vendit precipitoi në një borxh të jashtëm
të papërballueshëm, duke çuar praktikisht në bllokimin e të gjitha transaksioneve hyrëse valutore
të vendit me botën. Situata nuk kishte si të mos ndikonte financat publike. Subvencionet e fshehura
ndaj ndërmarrjeve shtetërore dhe borxhet me jashtë të natyrës si financiare ashtu edhe tregtare
çuan në shpërthimin e borxhit publik dhe në rritjen e papunësisë. Si rezultat, situata e përgjithshme
politike, ekonomike dhe sociale e vendit ishte dramatike duke imponuar nevojën për ndryshime të
thella në të tre drejtimet e sipërpërmendura. Pjesë e këtyre ndryshimeve ishte dhe përpjekja për të
ndërtuar një ekonomi tregu funksionale, ku një pikë kyçe do të ishte dhe krijimi i sistemit bankar
me dy nivele.
Më konkretisht, në mesin e vitit 1992, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin "Mbi Bankën e Shqipërisë"
dhe ligjin "Mbi sistemin bankar". Banka e Shtetit Shqiptar u shndërrua në Bankën e Shqipërisë dhe
fitoi të gjitha funksionet e një banke qendrore.
Në 1 janar 1993, Banka Kombëtare e Shqipërisë dhe Banka Tregtare Shqiptare u bashkuan
duke krijuar kështu Bankën Kombëtare Tregtare të Shqipërisë. Në tetor 1993, Banka e Zhvillimit
dhe e Bujqësisë shndërrohet në Bankën Tregtare Agrare dhe të gjitha aktivet dhe depozitat i
kalojnë bankës së re. Njëkohësisht gjatë kësaj periudhe kemi dhe “lindjen” e të parave banka me
pjesëmarrje private, atë të Bankës Italo-Shqiptare dhe Bankës Arabo-Shqiptare Islamike. Të gjitha
bankat tregtare zyrtarisht u lejuan të ushtronin funksionet e tyre si banka universale, duke marrë
depozita dhe duke u dhënë kredi si individëve ashtu edhe ndërmarrjeve.
Fundi i vitit 1993, siç thuhet në “Raportin Vjetor” të Bankës së Shqipërisë për vitin 1994, e gjeti
sistemin bankar sipas përbërjes së mëposhtme:
Tabela 1. Sistemi bankar në Shqipëri – Fundi i vitit 1993
Bankat

Pronësia

Banka e Shqipërisë

Shtetërore

Bankat e nivelit të dytë
Banka Kombëtare Tregtare

Shtetërore

Banka e Kursimeve

Shtetërore

Banka Tregtare Agrare
Banka Italo-Shqiptare

Shtetërore
Joint-venture (Banca di Roma, Italia)

Banka Arabo-Shqiptare Islamike
Dardania Bank

Joint-venture
Private

Që nga ai moment e deri në ditët e sotme, sistemi bankar në Shqipëri ka njohur trajektoren e
vet të zhvillimit ku nuk kanë munguar as përballjet me vështirësi dhe pengesa të ndryshme. Nga
këndvështrimi historik, viti 1997 mund të konsiderohet si një nga momentet më delikate me të cilat
është ballafaquar sistemi bankar gjatë këtyre 25 viteve. Shpërthimi i tullumbaces së piramidave, i
shoqëruar me një periudhë anarkie të përgjithshme politike, financiare dhe civile, solli një tronditje
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të besimit të publikut ndaj sistemit bankar në Shqipëri (shih Tabelën 3). Pavarësisht kësaj, stabilizimi
i situatës politike në gjysmën e dytë të vitit 1997, solli një kthim në normalitet të parametrave
makroekonomikë dhe financiarë. Nga ky këndvështrim, u arrit të ndalej zhvlerësimi i kursit të
këmbimit, filloi ridepozitimi i kursimeve në sistemin bankar dhe veprimtaria nëpër sportelet e sistemit
bankar iu kthye tërësisht normalitetit.
Tabela 2. Treguesit e depozitave të sistemit bankar, në %*
Dhjet-‘96

Mar-‘97

Qer-‘97

Shtat-‘97

Para jashtë bankave/depozita gjithsej

Emërtimi

44.80

56.30

77.10

66.70

Dhjet-‘97
57.80

Depozita gjithsej /M3

69.06

63.90

56.46

59.98

63.37

Depozita në lekë/depozita gjithsej

68.23

64.82

62.72

68.55

71.13

* “Tronditjet e sistemit bankar shqiptar dhe politikat e Bankës së Shqipërisë”, Suzana Sheqeri, Material Diskutimi, Nr. 2(13)
03, Shkurt 2003.

Periudha dyvjeçare që pasoi vitin 1997, është e pasur me aksione reformuese të natyrës strukturore.
Prej kohësh ishin evidentuar mangësi të theksuara në administrimin e bankave me kapital shtetëror,
të cilat dolën më në pah pas falimentimit të skemave mashtruese. Simptoma më e dukshme ishte
rritja e shpejtë e kredive të këqija, të cilat në banka të veçanta si Banka Tregtare Agrare arriti në
90% të portofolit. Në muajin korrik ‘98, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin
nr. 94, vendosi t’i revokojë licencën Bankës Tregtare Agrare3, me kërkesë të aksionerit të saj,
Ministrit të Financave. Likuidimi i bankës u realizua duke kaluar një pjesë të aktiveve të saj të mira
tek Banka e Kursimeve dhe tek Banka Kombëtare Tregtare, ndërsa aktivet e këqija tek Agjencia e
Trajtimit të Kredive4.
Likuidimi i Bankës Tregtare Agrare u pasua nga një seri hyrjesh të reja në treg të bankave private,
ndërkohë që në muajin korrik 2000, Kuvendi i Shqipërisë, aprovoi shitjen5 e BKT, Konsorciumit të
Investitorëve Ndërkombëtare (60% e aksioneve), Korporata Ndërkombëtare Financiare (20%) dhe
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (20%).
Nga këndvështrimi rregullator dhe mbikëqyrës, kjo periudhë përkon me adoptimin e politikave
konservatore, veçanërisht në drejtim të kapitalizimit të veprimtarisë. Gjatë kësaj periudhe pati
një sërë ndryshimesh ligjore, përfshirë ligjin “Për Bankën e Shqipërisë” dhe ligjin “Për bankat në
Republikën e Shqipërisë”. Pjesë e këtij revolucioni ligjor dhe rregullator ishte dhe ligji “Për sigurimin
e depozitave”. Në mënyrë paradoksale, në pranverën e vitit 2002, gjatë periudhës së diskutimit
në Kuvend, sistemi bankar u ballafaqua me një tjetër episod të humbjes së besimit të publikut. Për
arsye spekulative, si dhe për shkaqe të tjera të moskuptimit dhe të keqinterpretimit të ligjit ndodhi
një rrjedhje e depozitave e cila ishte veçanërisht e mprehtë në qytete të tilla si Vlora dhe Fieri (dy
qytete me histori të spikatur nga koha e piramidave). Kohëzgjatja e këtij episodi ishte relativisht
e shkurtër dhe rikuperimi i depozitave ishte i shpejtë dhe u pasua nga një rritje e qëndrueshme
përgjatë viteve në vazhdim.
Me simptoma hemorragjie por me intensitet më të ulët u shoqëruan edhe lajmet në lidhje me
shpërthimin e krizës botërore në vitin 2008. Në mënyrë paksa paradoksale, shqetësimi vinte nga
nënshtetasit tanë me banim jashtë Shqipërisë. Këta të fundit, të frikësuar nga lajmet e përditshme me
banka të mëdha në vështirësi, transmetonin stres të veçantë në familjet e tyre në lidhje me depozitat
e vendosura në sistemin bankar shqiptar. Argumenti ishte sa i thjeshtë aq dhe bindës: “për aq kohë
3

“Historia e bankës qendrore në Shqipëri”, botim i Bankës së Shqipërisë, 2003.

4

Agjencia e Trajtimit të Kredive u krijua në atë periudhë për t’u marrë me rikuperimin e kredive të këqija të krijuara në
bankat me kapital shtetëror.

5

http://www.bkt.com.al/historiku.aspx.
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sa grupe të mëdha ndërkombëtare janë buzë humnerës, si ka mundësi që në Shqipëri bankat janë
të sigurta?”. Në fakt, nisur nga shkalla e ulët e integrimit me tregun global financiar përfshirë dhe
arsye të tjera më specifike, sistemi bankar në Shqipëri, qëndroi jashtë vorbullës së ciklonit. Gjithsesi
valët e emetuara prej tij, kohë pas kohe i shtrinë tentakulat e tyre edhe në mjedisin ekonomik dhe
financiar shqiptar. Ndër efektet më të spikatura do të veçonim rritjen e kredive me probleme një
çështje që ka përbërë kryefjalën e rrezikut me të cilin përballej stabiliteti i sistemit. Pavarësisht kësaj,
dy vitet e fundit janë regjistruar përmirësime të dukshme, duke reflektuar përpjekjet e shumta të
Bankës së Shqipërisë dhe të institucioneve të tjera publike dhe të huaja që u bënë pjesë e aksionit
për uljen e kredive me probleme.
Struktura e sotme e sistemit bankar është shumë e ndryshme nga ajo e vitit 1992. Gjatë gjithë
periudhës, sistemi i është nënshtruar një procesi reformues të vazhdueshëm, karakteristikë e të cilit
ka qenë hyrja e aktorëve të rinj, privatizimi dhe konsolidimi nëpërmjet bashkimit dhe përthithjes.
Aktualisht, sistemi numëron 16 banka tregtare të gjitha me kapital privat, të mbikëqyrura mirë dhe
të afta për të realizuar ndërmjetësimin financiar në ekonomi. Tabela më poshtë pasqyron strukturën
e sistemit bankar në Shqipëri në fund të vitit 2016 bazuar në origjinën e pronësisë së shumicës së
kapitalit për çdo bankë.
Tabela 3. Sistemi bankar në Shqipëri
Numri i bankave në Shqipëri

2011

2012

2013

2014

2015

2016

16

16

16

16

16

16

Nga të cilat sipas origjinës së kapitalit:
Shqipëria
Bashkimi Evropian

2

2

2

2

3

3

10

10

10

10

9

9

Turqia

1

1

1

1

1

1

Të tjera*

3

3

3

3

3

3

* Tre banka me kapital nga Zvicra, Arabia Saudite dhe Kuvajti. Pesha e tyre në sistem është shumë e vogël.

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë
Përtej zhvillimeve sasiore që lidhen me numrin e bankave tregtare të pranishme në treg, një element
pikant nga këndvështrimi i 25-vjetorit të bankingut qendror modern do të ishte dhe evoluimi i vetë
Bankës së Shqipërisë si në dimensionin e saj institucional ashtu edhe politikëbërës.
Në ligjin e miratuar në vitin 1992, objektiv primar i Bankës së Shqipërisë u vendos ruajtja e vlerës
së brendshme e të jashtme të monedhës kombëtare nëpërmjet zbatimit të një politike monetare të
përshtatshme.
Për të mundësuar një vendimmarrje efektive, ligji i akordoi Bankës së Shqipërisë pavarësi
institucionale të konsiderueshme, ndërkohë që për balancim i imponoi asaj një kuadër të plotë
llogaridhënieje dhe transparence të domosdoshme.
Politika monetare në Shqipëri për herë të parë u ideua dhe u zbatua në mesin e vitit 1992.
Qeveria e dalë nga zgjedhjet e marsit të vitit 1992, nënshkroi një marrëveshje 6-mujore stabilizimi
të ekonomisë me FMN-në, pjesë e së cilës do të ishte dhe mbështetja financiare nga kjo e fundit.
Për vetë specifikat e kohës, vendimet e politikës monetare synonin kontrollin mbi ofertën e parasë
nëpërmjet përdorimit të instrumenteve të drejtpërdrejta të kontrollit monetar. Më konkretisht, objektiv
i ndërmjetëm u zgjodh baza monetare, ndërkohë që si instrumente bazë për kontrollin monetar
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do të shërbenin kufiri i kredisë dhe vendosja në mënyrë administrative e përqindjes së interesit për
depozitat me afat në lekë të vendosura në bankat me kapital shtetëror.
Veprimet e para ishin të natyrës thellësisht shtrënguese. Ato synonin stopimin e shpejtë të
hemorragjisë ekstreme të ekspansionit monetar. Më konkretisht: (i) nga njëra anë u vendos që
përqindjet e interesit për depozitat në lekë të vendosura në bankat me kapital shtetëror të rriteshin
në nivelin 28% krahasuar me 2-3% para korrikut ‘92, ndërkohë që (ii) nga ana tjetër u vendosën
kufizime sasiore për të gjitha bankat tregtare në rritjen e tepricës së kredisë.
Në lidhje me politikën valutore u adoptua një regjim i luhatjes së lirë të kursit të këmbimit i shoqëruar
me liberalizimin e plotë të transaksioneve në llogarinë korrente. Gjendja kritike e rezervave valutore
të vendit nuk mundësonte rol aktiv të Bankës së Shqipërisë në tregun valutor, ndërkohë që kursi i
këmbimit lirisht i luhatshëm vlerësohej si element kyç në balancimin e pozicionit të përgjithshëm të
bilancit të pagesave.
Në mungesë të alternativave të tjera u vendos që financimi i deficitit buxhetor me burime të
brendshme të bëhej në masën 100% me kredi të drejtpërdrejtë të Bankës së Shqipërisë. Duke filluar
nga viti 1994, përveç këtij burimi gjithnjë e më shumë filloi të përdorej shitja e borxhit te publiku
nëpërmjet bonove të thesarit.
Kuadri i mësipërm u zbatua pa ndryshime për një periudhë trevjeçare. Duhet theksuar se materializimi
i saj në praktikë ishte sfidues. Vendosur në kontekstin historik, vështirësitë lidheshin si me formimin
jo adekuat të personelit të Bankës së Shqipërisë, ashtu dhe me nivelin e ulët të kuptimit dhe
reagimit nga ana e industrisë bankare, sidomos në respektimin e kufijve të vendosur për kreditimin
e ekonomisë. Pavarësisht kësaj, duke iu referuar të dhënave statistikore, kuadri i mësipërm rezultoi
të ishte terapia e duhur për stabilizimin e shpejtë të ekonomisë kombëtare. Periudha 1993–1994,
regjistroi një ndalim të hemorragjisë së parasë në qarkullim. Në fund të vitit 1994, paraja gjithsej
u rrit 41% në bazë vjetore krahasuar me 74.4% që ishte në fund të vitit 1993 dhe 153% në fund
të vitit 1992. Këto arritje u reflektuan dhe në ecurinë e inflacionit, i cili në fund të vitit 1994 zbriti
në vetëm 15.8%, 15 herë më i ulët se ai në fundin e vitit 1992.
Stabilizimi makroekonomik dhe financiar i vendit njohu arritje të spikatura edhe gjatë vitit 1995,
ndonëse në muajt e fundit të tij u panë shenjat e para të histerisë piramidale që pasoi në dy vitet
në vazhdim. Normat jashtëzakonisht të larta të kthimit nga investimi provokuan një shkallë shumë
të lartë të angazhimit të popullatës në skemat e ndryshme mashtruese. Për rrjedhim efektiviteti i
politikës monetare nëpërmjet kanalit të normave të interesit doli plotësisht jashtë loje. Viti 1996
ishte vit i ngjeshur elektoral (zgjedhje politike dhe vendore), duke çuar në rritjen e shpenzimeve
buxhetore me 25% krahasuar me vitin 1995. Deficiti buxhetor regjistroi vlerën 11.2% të PBB-së
duke “zyrtarizuar” shthurjen fiskale të nisur që në fund të vitit 1995.
Pa u ndalur në detaje në histerinë e vitit 1997, duhet theksuar se fatura më e kushtueshme i takoi
ekonomisë. Me pak fjalë, fundi i vitit ‘97 përkoi me rënie të fortë të prodhimit të përgjithshëm,
rikthim të inflacionit galopant, humbjen e besimit publik ndaj sistemit bankar, shthurjen e plotë të
financave publike dhe zhvlerësimin e fortë të monedhës kombëtare.
E ndodhur në këto kushte, Banka e Shqipërisë reagoi me vendosmëri duke rritur ndjeshëm normën
e interesit në 29%, një lëvizje e cila u vlerësua si një nga faktorët bazë që ndikoi në frenimin e
shpërpjesëtimeve të mëtejshme makroekonomike.

Konferenca I e Muzeut të Bankës së Shqipërisë - Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona

174

Riparimi i efekteve negative të vitit të mbrapshtë ‘97, vazhdoi me shpejtësi gjatë ’98. Inflacioni u
kthye në nivel njëshifror përsëri, ndërkohë që rritja ekonomike njohu ecuri pozitive në nivelin 8%.
Gradualisht i afrohemi periudhës kohore kur filluan diskutimet e para në lidhje me modernizimin
e kuadrit të politikës monetare të ideuar dhe të zbatuar prej saj. Gjatë vitit 2000, veçanërisht në
gjysmën e dytë të tij, reagimi i bankave nuk ishte në sintoni me uljet e vazhdueshme të përqindjes
administrative, nga ana e Bankës së Shqipërisë. Në këto rrethana u mor në konsideratë, një
rimodelim i kuadrit operacional të deriatëhershëm, i cili nënkuptonte kontrollin monetar nëpërmjet
instrumenteve të tregut6.
Më konkretisht, atributin e përqindjes bazë në ekonomi e mori norma e përqindjes së marrëveshjeve
të riblerjes me afat maturimi njëjavor, transaksione që do të kryheshin në ankande të rregullta
javore nga ana e Bankës së Shqipërisë.
Që nga ajo kohë e deri në ditët e sotme, kuadri politik dhe ai operacional i politikës monetare ka
pësuar rafinim të vazhdueshëm, duke ngjasuar gjithmonë e më shumë me praktikat dhe modelet
mbizotëruese në shumë prej ekonomive të zhvilluara evropiane dhe kudo gjetkë.
Vitet e fundit, në përgjigje të valëve të herëpashershme të gjeneruara nga kriza globale, Banka e
Shqipërisë ka ndërmarrë një seri lëvizjesh në krahun lehtësues, duke zbritur normën bazë të interesit
në nivelin historik prej 1.25%. Që nga muaji maj 2016 e deri në mbledhjen e fundit të Këshillit
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, norma ka mbetur e pandryshuar. Ndërkaq komunikimi i kursit
të ardhshëm të politikës monetare dhe modifikimi i korridorit të lehtësive të përhershme përbëjnë
dy elemente të reja, të cilat ndihmojnë në uljen e pasigurisë në tregjet financiare dhe rritjen e
efektivitetit të instrumenteve tradicionale të saj.
Prej kohësh Banka e Shqipërisë ka rritur kapacitetet e saj modeluese dhe parashikuese, ndërkohë
që dhe komunikimi i kuadrit dhe vendimmarrjes politike është përafruar shumë me standardet e
sistemit evropian të bankave qendrore.
***
Njëzet e pesë vite në rrjedhën e historisë së një kombi nuk janë shumë. Megjithatë, nëse kemi
parasysh vende të cilat, në rrjedhën e kohës, hasin vështirësi, në ndërtimin dhe respektimin e
institucioneve, atëherë 25 vite nuk duhen neglizhuar. Banka e Shqipërisë në formatin e saj modern
ngjan shumë me simotrat e saj kudo në botën e qytetëruar. Merita për këtë i takon të gjithë atyre
njerëzve që me dëshirë dhe me përkushtim i kanë dhënë dhe vazhdojnë t’i japin institucionit çdo
gjë të mirë që ata kanë. Është përgjegjësi e brezave që do të vijnë, ta drejtojnë atë me sukses në
ujërat e pashkelura të së ardhmes.
6

17 maj 2000, Këshilli Mbikëqyrës me vendimin e tij nr. 49, vendos heqjen e nivelit të interesit minimal për depozitat
me afat gjashtëmujor në lekë për bankat me kapital shtetëror.
19 korrik 2000, Këshilli Mbikëqyrës me vendimin e tij nr. 66, vendos të miratojë heqjen e nivelit minimal të interesave
për depozitat me afat dymbëdhjetë mujor në lekë, për bankat me kapital shtetëror.
6 shtator 2000, Këshilli Mbikëqyrës me vendimin e tij nr. 74, vendos të miratojë heqjen e nivelit minimal të interesave
për depozitat me afat tremujor në lekë, për bankat me kapital shtetëror.
7 shkurt 2001, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, me vendimin nr. 8, miraton rregulloret "Për instrumentet
indirekte të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë" dhe konkretisht rregulloret:
a-

“Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”;

b-

“Mbi kredinë njëditore”;

c-

“Mbi kredinë lombard”;

d-

“Mbi transaksionet e shitblerjeve me të drejta të plota”;

e-

“Mbi depozitën njëditore”.
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