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I.1 Lindja e Dukatit 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Gabriel Bella, "il Consiglio di Pregadi" 

 

Venediku, qyteti i përjetësisë, nuk mund të ishte themeluar nga njeriu, përveçse nga 

Zoti, për të përmbushur një mision të përjetshëm në histori; nuk mund të studiohej 
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nga asnjë popull; kishte shijuar gjithmonë privilegjin e “lirisë” dhe asnjëherë nuk 

kishte qenë shërbëtor i askujt, por vetëm padrone. 

Gjatë shekullit VII dhe VIII humbet figurën ideale të pavarёsisë: joshëse dhe 

ambicioze i vendoset një realitet më pak brilant, por i vërtetë dhe më konkret.  

Qyteti që atëherë nuk ekzistonte, ishte një provincë; kishte mbledhur në kasollet e 

përulura trashëgiminë e shpirtit dhe të formës të traditës romane,  por që i bindej asaj 

bizantine. Në vazhdimësinë e pandërprerë të një tradite të vetme, në rregullat e 

brendshme dhe në raportet e jashtme ( niset nga e njëjta kushtetutë politike dhe 

territoriale), zotëronte sekretin e kësaj mrekullie, që çoi në formimin e qytetit në 

provincë dhe transformoi provincën në një shtet me çdo funksion qeverie dhe me çdo 

atribut të sovranitetit
1
.  

Gjatë kësaj periudhe, mbi Italin mbizotëronte sundimi bizantin, i cili i marrë nga 

Ostrogotët zgjati pak më shumë se një dekadë. Të rënduar nga murtaja dhe nga 

rrënojat, e pothuajse, dy dekada  luftëra, popullsitë e gadishullit ende nuk e kishin 

marrë veten dhe sikur të mos mjaftonte bie mbi të edhe pushtimi Longobard, i cili 

ndoqi një politikë antibizantine. 

Pushtimi i territorit italian nga ana e perandorit Giustinian merr fund në vitin 568, 

nga pushtimi longobard i udhëhequr nga Alboino, i cili merr fushën Padane, duke 

pushtuar Forum Iulii (Friuli) dhe disa zona në brendësi.  

Mbreti Alboin, në pranverën e vitit 569 – kjo është data e pranuar tani, ndryshe nga 

ajo tradicionale 568
2
 - me Longobardët e tij dhe kontributet e popujve të tjerë  kishte 

lëvizur nga Panonia drejt pushtimit të Italisë duke kaluar Alpet Lindore, erdhi në 

Isonzo dhe Cividale, sipas rrugës së ndjekur nga pushtuesit e mëparshëm
3
. Nën 

komandën e nipit të tij Gisulf,  që u bë Duka i Friulit Ai la  në zonë  një kontingjent 

të madh luftëtarësh, të zgjedhur në mesin e grupeve më të mira ushtarake: kështu u 

ngrit bërthama e parë e Dukatit Longobard, ai i Friulit, i cili do të ketë shumë 

ndikim në lindje.  

Për t’u vendosur në perëndim në Postumia, Alboino anashkaloi nga veriu dhe nuk 

ndoqi rrugën Postumia pranë Oderzo-s, qendër kjo e ruajtur nga trupat bizantinë
4
. 

Sipas Paolo Diacono, qytetet më të  mëdha të vendosura në faqen kodrinore, fusha e 

                                                 
1
 R. Cessi, La Repubblica di Venezia e il problema Adriatico, Napoli 1953, f. 20. 

2
 S. Gasparri, I duchi longobardi, Roma, 1978, f. 12. 

3
 L. Bosio, Direttrici di traffico e centri di interesse logistico della «Venetia» 

dall’età romana all’epoca longobarda, in La «Venetia» dall’antichità all’alto 

medioevo, Roma, 1988, f. 16. 
4
 L. Bosio, G. Rosada, Le presenze insediative nell’arco dell’alto Adriatico dall’epoca 

romana alla nascita di Venezia, in Da Aquileia a Venezia. Una mediazione tra l’Europa e 

l’Oriente dal II secolo a. C. al VI secolo d. C., Milano, 1980, f. 531 
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lartë veneto dhe lombarde u pushtuan pa luftuar, «sine aliquo obstaculo», Aquileia, 

Ceneda – që korrespondon me Vittorio Veneto e sotme;  Treviso, Vicenza, Verona, 

Brescia, Bergamo dhe në ditët e para të tetorit, Milanon
5
. Rezistenca e parë u bë nga 

Pavia, e cila kapitulloi pas tre vjetësh
6
.  

Në harkun e katër viteve e gjithë Italia në veri të Po-së u pushtua, dhe pushtimi 

vendosi fundin e bashkimit të krahinave Veneto ku pjesët lindore u mbeten 

bizantinëve, kontrolli në fushën e ulët lombarde në të majtë të Po, si dhe qytetet dhe 

qendrat e fortifikuara të Monselice-s, Mantova-s, Padova-s, Altino-s, Concordia-s 

dhe Oderzo-s.  

Aktivitetet Longobarde në Veneto në vitin 601 përshpejtuan shtrirjen e tyre. Të 

udhëhequr nga mbreti Agilulfo, i cili ishte në luftë me bizantinët, në fillim të 

shekullit VII, bëri të mundur dhe pushtimin e Padovës, ndërsa kontigjenti bizantin 

tërhiqet nga Ravena. Pas disa muajsh, ndodh edhe pushtimi i qendrës së fortifikuar të 

Monselice-s
7
. 

Mё 616 Concordia ishte lombarde dhe rreth vitit 639 me mbretin Rotari, i cili pushtoi 

Opitergium e Altino, dhe pastaj me mbretin Grimoaldo, rreth gjysmës së shekullit 

667
8
, arritën në pushtimin e Oderzos, e cila shkatërrohet e tëra dhe territori i saj u nda 

në mes Dukatit limitrof të Friulit, Trevizo-s dhe Ceneda-s Një pjesë e madhe e 

popullsisë mori rrugën drejt lagunave, duke u vendosur në bregdetin e gjerë, që 

përshkonte nga bregu i Grado deri në Chioggia
9
. Eliminimi i Oderzos bizantine, 

përveç se të lejonte kontrollin e plotë mbi rrugën Postumia, përfundoi me 

planifikimin hapsinor territorial të krahinës.  

Në këtë mënyrë, mbaronte një proces historik i filluar me pushtimin longobard dhe 

përfundonte me lindjen e një realiteti të ri lagunar, tashmë ishuj të ndarë nga toka, i 

destinuar t’i jepte jetë qytetit të ardhshëm, Venedikut. 

E mbivendosur në një sfond euganez, krahina e tanishme e Venetos, emri i të cilёs u 

referohet njerëzve të Venetos, u mbivendosën në të njëjtin sfond edhe Rrjetet-Etruske 

dhe grupe të tjera etnike, ndër të cilat Cenomani, një bashkim popujsh që ka pikën e 

tij të kontaktit në Verona, euganese, retika dhe cenomana
10

. 

Tashmë që nga koha e Plinit il Vecchio vihen re dy zona: ndër të cilat, njëra nga 

                                                 
5
 Brühl, Storia dei Longobardi cit., f. 98. 

6
 Gasparri, Pavia longobarda cit., f. 23-25. 

7
 Pauli historia cit., IV, 25, f. 156. 

8
 H.Kretschmayr, Geschichte von Venedig, I, Gotha 1905, f. 21. 

9
 Pauli historia cit., V, 28, f. 196. 

10
 S. Mazzarino, Il concetto storico-geografico dell’unità veneta, in Storia della 

cultura veneta. I. Dalle origini al Trecento, Vicenza,1976, f. 23, ripreso da F. Sartori, 

Introduzione, in Il Veneto nell’età romana. I. Storiografia, organizzazione del territorio, 

economia e religione, a cura di E. Buchi, Verona, 1987, f. 10. 
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Alpet në fushën e ulët deri në Po, dhe tjetra një lagunë e dytë, Veneti. Kontinentale 

dhe lagunare, të bashkuara së bashku çuan në formën e shumësit Venetiae, e 

pranishme në burime deri në fundin e saj perandorak, kur me reformën e 

Dioklecianit, Italia ishte e ndarë edhe në provinca, me themelimin provincia Venetia 

et Histria
11

, duke arritur në këtë mënyrë kufirin jugor të lindjes ‘natyrale’ të Po-së që 

tërhiqte dhe përfshirjen e zonave jugore adriese, Regio X, (fig. 1.2) një nga 11 

regiones, formuar nga veprat e Augustit
12

.  

Qytetet e lidhura me krijimin e Venedikut bënin pjesë në provincën e gjerë të Venetia 

et Histria e ndërtuar si krahina e dhjetë e Italisë romane, në kohën e perandorit 

August, siç u përmend edhe më lart dhe e krijuar si provincë, në kohën kur 

Diocleziano në shekullin e III kishte riformuar rregullin administrativ. Kështu, 

krahina ishte e ndarë në dy popujt Veneti dhe  Histri dhe shtrihej mbi një territor të 

gjerë që nga Istria, përfshinte pjesën më të madhe të tre venedikёve deri në lumin 

Ada të Lombardisë aktuale.  

Tashmë në provincën Venetia et Histria, ka filluar procesi i diferencimit, i cili nxiti 

në popuj të ndryshëm dhe në gjuhë të ndryshme, të caktonin zonën detare të rajonit, 

Venetia maritima, si Venetiké, sipas formës greke
13

.  

Paolo Diacono, historiani i Longobardëve, tregon se e ka të qartë një proces të tillë, 

kur ai siguron listën e krahinave të Italisë, të asht-quajtur Katalogu i Madridit
14

.  

Ai nxjerr në pah, për lexuesit e dhjetë vjeçarit të fundit të shekullit të tetë, duke 

renditur qytetet e Venedikut pushtuar nga Alboin dhe ata që u kishin mbetur 

bizantinëve, që për Venetia  nuk duhet të kuptohet ajo zonë e quajtur Venetiae, e cila 

në kohën e saj shtrihej në pak ishuj, «in paucis insulis», por një rajon që shtrihet nga 

Panonia deri tek lumi Ada. 

Diacono në shekullin e VIII shkruante « Venecia nuk ёshtё e ndёrtuar vetёm nga ata 

pak ishuj qё tashmё i quajmё Venecia, por territori i saj shtrihet nga kufinjtё e 

Pannonia deri nё lumin Adda, siç vёrtetojnё revistat nё tё cilat thuhet se Bergamo 

ёshtё qytet i Venecias » më vonë jep edhe një shpjegim të origjinës së emrit Veneti: 

«emri Veneto – edhe pse nё latinisht ka njё thёnie mё tё gjatё – nё gjuhёn greke do tё 

thotё ‘degni di lode’». 

Në mbështetje të këtij pohimi, ai përmend provat e para, nga e cila rrjedh se Bergamo 

                                                 
11

 C. Zaccaria, Il governo romano nella «Regio X» e nella provincia «Venetia et 

Histria», in Aquileia nella «Venetia et Histria», Udine, 1966 ( = «Antichità 

altoadriatiche», XXVIII), f. 100. 
12

 Po aty, f. 75-78. 
13

 G. B. Pellegrini, Venezia, la laguna e il litorale nell’interpretazione toponomastica, 

in La «Venetia» cit., f. 30. 
14

 Catalogus provinciarum Italiae, app. a Pauli historia cit., f. 243-245. 
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i përkiste Venedikut si dhe Liqeni Benaco, apo Liqeni i Gardës, Ai liqen - shton ai, 

për sqarim të mëtejshëm - nga i cili del lumi Mincio. Venetia i ishte bashkuar Histria, 

në mënyrë që të formojnë një provincë të vetme
15

.  

 

 

 

      Fig. 1.2 Regio X “Venetia et Histria” 

 

Mes situatës longobarde antike dhe asaj në vijim është vënë re se, në lindje provinca 

e madhe i hiqet Istrias, dhe ngelet bizantine, ndërsa në perëndim nuk u konsideruan 

më si të qëna pjesë e Venetia Bergamo dhe Brescia, të cilat rëndonin drejt qendrës së 

mbretërisë, Pavias dhe Milanos
16

. 

Formimi i provincës bizantine, e ndarë nga qendra, mund të quhet rezultati 

përfundimtar i ndarjes së Venetia et Histria-s antike, si rezultat i pushtimit longobard, 

me ndarjen përfundimtare mes qendrës longobarde dhe zonës bregdetare bizantine, 

                                                 
15

 Pauli historia cit., II, 14, f. 96. 
16

 A. N. Rigoni, La «Venetia» nella «Cosmographia» dell’Anonimo Ravennate, 

«Archeologia veneta», 5 (1982), f. 212-213. 
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Venetia maritima, e njohur thjesht si Venetia/Venetiae ose sipas terminologjise 

bizantine, Venetica, i jep një shpërndarje të gjerë emertimit të Veneticus, Venetici, e 

cila bëhet e mundur edhe në Perëndim, për banorët e krahinës, dhe pastaj ducatus
17

.    

Por, le t’i referohemi materialeve për historinë e Venedikut, që përcaktojnë territorin 

e provincës dhe në veçanti ishujt e lagunës, që sot njihen edhe me emrin Venecia, të 

trasferimit nga toka tek laguna, duke u bazuar në rrëfimet e Paolos, tё cilat mbahen 

edhe më të vërtetat, pasi siç kemi përmëndur edhe më lart materialet deri para 

shekullit të VIII janë të pakta. 

Në gjysmën e parë të shekullit të VII, në Grado kishte ardhur Peshkopi i Aquileias, i 

arratisur nga longobardët, dhe siç  rrëfen dioqezani Paolo nga ky fakt filluan grindjet 

mes dy vendeve, nga prania e njëkohshme e dy peshkopëve, të cilët konkuruan për 

titullin e kishës së akuilezëve
18

. 

Polemika vazhdoi për një kohë të gjatë: për shembull, aktet e Sinodit të Mantua-s të 

vitit 827, duke u përdorur vetëm nga peshkopi i Aquileias, i referohen selisë së 

Grados duke e quajtur plebs dhe castrum
19

. Kuptimi i parë, për një kohë të shkurtër i 

përdorur në Longobardi
20

, theksonte organizata kishtare e popullsisë e cila tregonte, 

ndoshta, jo vetëm njerëzit nën kujdesin fetar të klerit gradens, por edhe do të 

theksohej se kjo organizatë e tillë ishte realizuar në nivelin e plebs, kuptohet në 

kuptimin e saj 'teknik' ose në kishën rurale të funksioneve të mëdha, me kusht, 

përparësi mbi të gjitha, administrimin e Pagëzimit, por subjekt i një kishe 

peshkopësh, në rastin në fjalë si ajo e Aquilea-s
21

. 

Shumë më pak mund të mësojmë nga dokumentat tradicionale, publike dhe 

private, pasi ata janë pothuajse jo-ekzistente përsa i përket përjashtimit të 

organizatës kishtare, e cila deri në shekullin e VIII kishte qendra të tjera të 

rendësishme në sedet e peshkopëve të Torcello dhe Cittanova, trashëgimtarë, por të 

lidhur ngushtë me titujt përkatës të Altino dhe Oderzo
22

. 

Pak më i gjerë, por jo më pak i dobishëm, është edhe përshkrimi i Oriogos. 

«Ferocissima moltitudine dei pagani», të cilët drejtohen drejt Altinos, por e  gjejnë të 

                                                 
17

 R. Cessi, Provincia, ducato, «regnum» nella Venezia Bizantina, «Atti dell’Istituto veneto 

di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», 

CXXIII (1964-1965), f. 405-419. 
18

 G. Fedalto, Organizzazione ecclesiastica e vita religiosa nella «Venetia maritima», in 

Carile, Fedalto, Le origini cit., f. 313-347; D. Rando, Le istituzioni ecclesiastiche veneziane 

nei secoli VI-XII. Il dinamismo di una chiesa di frontiera,Trento, 1990, f. 15-22. 
19

 Cessi, Documenti cit., I, n. 50, 827 giugno 6. 
20

 A. Castagnetti, L’organizzazione del territorio rurale nel medioevo. Circoscrizioni 

ecclesiastiche e civili nella ‘Langobardia’ e nella ‘Romania’, II ed., Bologna, 1982, f. 58-66. 
21

 Rando, Le istituzioni ecclesiastiche cit.,f. 20 
22

 Po aty. f. 22- 23. 
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boshatisur, pasi banorët e saj ishin arratisur. Emigrantët ndahen në tre grupe; dy të 

drejtuar drejt Istrias e Ravenas, dhe grupi i tretë drejt lagunës «nelle paludi e nelle 

isole», derisa takohen me një prift i quajtur Geminiano, dhe nga tribune Aurio bashkë 

me të birin Aratorio. Geminiano u rrëfen atyre se «pessima moltitudine» e paganëve 

ishte shkatërruar dhe nën udhëheqjen e Auros dhe të birit vendosen në ishujt e 

lagunës duke ndërtuar kisha dhe shtëpi. Një nga këta ishujt u quajt me emrin 

“Torcello”. 

Informacione më të hollësishme mund të gjejmë nga burimet e kronikave, 

veçanërisht, nga kronika që është e njohur me emrin e Giovanni Diacono
23

 të tjerat 

janë me pak të besueshme, që përsërisin përmbajtjen, pak a shumë duke e shtrirë dhe 

duke treguar gjëra të pavërteta, dhe që mund të mblidhen nga periudha e Mesjetës së 

Hershme në përgjithësi, si shenja për zgjatjen e kujtimit në shekujt pasardhës, pas 

shekullit 1000, me tradita, ngjarje dhe konflikte të antikitetit
24

. 

Pikërisht mbi burimet, që folëm pak më parë, përveç raporteve mes Selive 

ipeshknore, për traditat e ruajtura në kronika dhe mirёnjohjen e përdorimeve 

kolektive të shfrytëzimit të burimeve të tokës, të pranishme në marrveshjet e 

nënshkruara nga Dukët e Venedikut me Perandorët e Perëndimit, duke u nisur nga 

mesi i shek. IX
25

 janë vënë në dukje zonat e prejardhjes së emigrimeve aktuale, që 

duke u arratisur përballë pushtimit longobard dhe pushtimeve pasardhëse – kujtojmë 

të paktën atë të Oderco-s në gjysmën e parë të shek. VII,  kanë përforcuar dhe kanë 

rritur popullsinë e origjinës së lagunave. Në Grado dhe Caorle kanë qenë të bashkuar 

banorë nga territoret e Aquileia dhe Concordia; në Citanova dhe Equilo nga Oderzo; 

në Olivolo, Torcelo dhe Rialto nga Altino dhe Trevizo; në Malamocco dhe Albiola 

nga Trevizo dhe ndoshta nga Padova; nga kjo e fundit edhe në Chioggia dhe 

Brondolo
26

.  

Pelegrini, pohon për një zbulim gjuhësor se venetikët e emigruar te lagunat, 

vazhdonin «traditat dialektore të origjinës së zonës treviziane….lindore», që qendrën 

e saj e kishte në Opitergium - Oderco, nje pjesë e së cilës u bashkua në ishujt 

lagunorë përmes territoreve limitrof të Cittanova ose Eraclea.  

Për të njohur ekuilibrin e provincia-s bizantine të Venedikut, tashmë e kompletuar në 

                                                 
23

 Giovanni diacono, Cronaca veneziana, in Cronache veneziane antichissime, a 

cura di G. Monticolo, Roma, 1890. Per l’inquadramento dell’opera si veda G. Fasoli, I 

fondamenti della storiografia veneziana, I ed. 1970, poi in Eadem, Scritti di storia 

medievale, Bologna, 1974, f. 501-517. 
24

 Origo civitatum Italie seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense), a cura 

di R. Cessi, Roma, 1933. 
25

 R. Cessi, «Pacta Veneta», in Idem, Le origini del ducato veneziano, Napoli, 1951, f. 175-

252. 
26

 R. Cessi, Venezia ducale. I Duca e popolo, Venezia, 1963, f. 52 ss; G. Ortalli, Venezia 

dalle origini a Pietro II Orseolo, in Longobardi e Bizantini cit., f. 361. 
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fillimet e shek. IX, rezultojnë të çmuara listat e qendrave më të mëdha të banuara, që 

shfaqen nga mesi i shek. IX, në fillim të shek. XI, të përfshira në privilegje 

perandorake si ai lotarian i vitit 840, ose në burime letrare, si përshkrimi i pranishëm 

në kroniken e Giovanni Diacono i besueshëm në fillim të shek. XI dhe dy listat e 

përfshira tek De administrando imperio e perandorit bizantin Costantino 

Porfirogenito
27

. 

Vepra e redaktuar në gjysmën e parë të shek. X, bazohet në dokumentacionin e 

mëparshëm me natyrë të ndryshme dhe rrënjësisht ndryshe si dokument zyrtar, por 

edhe si tregime dhe kronikë
28

. Ёshtë përfshirë dhe një përshkrim i provincia-s 

venedikase, e përbërë nga dy lista lokalitetesh, të redaktuara dhe mbi të gjitha me 

përparsi të ndryshme dhe ndoshta në kohëra të ndryshme: ndërsa, i pari përshkruan 

bregdetin, duke dhënë emrat e ishujve, që i përkojnë vendeve bregdetare dhe tek të 

cilat burojne kastra, i dyti, jep emrat e qendrave të banuara drejt tokës, edhe këta të 

quajtura kastra.  

Nëntëmbëdhjetë lokalitetet e listës së parë janë numëruar duke u nisur nga zona 

veriore e dukatit – Grado, Kogradon për kastrum Gradum, duke vazhduar drejt jug-

perëndimit dhe pastaj drejt jugut deri në Loreo, një udhëtim përshkrues që është 

marrë edhe nga lista e dytë. Pas Grado-s janë numëruar Bibione dhe shume vende të 

tjera bregdetare, jo gjithmonë të identifikueshme; vijojnë qendrat e Malamocco, 

Albiola, Pellestrina, Chioggia, Brondolo, Fossone dhe Loreo.  

Në listën e dytë, janë të treguar tetë kastra drejt tokës: Caorle, Neokaston ose  Civitas 

nova ose me saktë Cittanova, Fine, Equilo, Ammiana, Torcello, i përkufizuar si « 

grande emporio », Murano, Rivoalto dhe Cavarzere. Bëhet fjalё, siç do të shohim, 

për disa nga qendrat më të mëdha të banuara.  

Krahasojmë dy përshkrimet e Porfirogenito me atë të diplomës perandorake të vitit 

840 dhe pastaj me atë tё sjellë nga kronika e Giovanni Diacono.  

Tek pactum i Lotario të 840-es
29

, pas listës së popullatës fqinje, me të cilët 

venedikasit kanë lidhje tregtare
30

, janë të numëruara me emra të përftuar nga qendrat 

                                                 
27

 Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio, a cura di Gy. Moravcsik, R.J.H. 

Jenkins, Washington, 1967, f. 116-119. Per la datazione dei due elenchi elementi sono forniti 

da L. Lanfranchi, G. G. Zille, Il territorio del ducato ve crociata, Venezia, 1958, f. 9, e, da 

ultimo, da W. Dorigo, Venezia. Le origini, vëll. 3, Milano, I, f. 308-309: probabilmente il 

primo elenco risale alla prima metà del secolo IX. 
28

 A. Toynbee, Costantino Porfirogenito e il suo mondo, tr. ital., Firenze, 1987, f. 659-664. 
29

 MGH, Capitularia regum Francorum, a cura di A. Boretius, voll. 2, Hannover, 

1883-1897, II, n. 223, 840 febbraio 23; Cessi, Documenti cit., I, n. 55. 
30

 G.Fasoli, Navigazione fluviale. Porti e navi sul Po, in La navigazione mediterranea 

nell’alto medioevo, vëll. 2, Spoleto, 1978, II, f. 593 ss., che sottolinea lalarga presenza di 

interessi nel traffico fluviale, oltre che in quello marittimo; si veda anche Carile, La 

formazione cit., f. 200. 
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respektive demician, habitores që përbëjnë populous venetiarum. Qendrat demike 

janë: Rialto, kështjella e Olivolo, Murano, Malamocco, Albiola, Chioggia, Brondolo, 

Fossone, Loreo, Torcello, Amiana, Burano, Cittanova, Fine, Equilo, Caorle, Grado, 

Cavarzere. E fillojnë listën qendrat më të rëndësishme, Rialto dhe Olivolo me 

ishullin e Murano-s që duket gati e bashkuar me këta. Më pas vjen grupi i i jug-

perëndimit, nga Malamocco në Loreo, kjo e fundit afër Adrieses, dhe pastaj një tjetër 

në verilindje, nga Torcello në Grado, për ta mbyllur me Cavarzese, në kufirin jug-

perëndimor të Dukatit, në tokё drejt territorit të ulët padovan mbi Adige.  

Krahasimi me listat e Porfirogenitos shfaq, se si këto janë lënë pas dore nga 

privilegjet lotariane të ndërtuara nga “ishujt” ose brigjet e detit. 

E drejta kryesore e kësaj mosmarrëveshje bazohet në rolin dytësor që popullsitë e 

tyre shpalosnin në mjediset e jetës publike, sociale dhe ekonomike të Dukatit duke 

filluar nga shekulli IX dhe X, që bёhet i dukshëm edhe në vazhdim të trajtimit tonë.  

Prifti Giovanni në kronikën e tij pasi ka treguar arratisjen e popullatës, popoli 

përballë longombardëve dhe themelimin e civitates dhe castra, në ishujt e lagunës, 

kujton dymbëdhjetë vendbanimet duke na kujtuar që  gjysma e tyre u bënë qendra 

ipeshkvnore. Megjithatë, duhet të theksohet, se lista në fakt është e  një situate të 

afërt  në  kohë dhe jo e njëkohshme në hartimin e kronikës në periudhën gjatë 

shekullit X dhe XI.  

Vendbanimet janë Grado, Bibione, Caorle, Eraclea, Cittanova, Equillo, Torcello, 

Murano, Rialto, Malamocco, Poveglia, Chioggia Minore që duhet të jetë e lokalizuar 

pranë Sottomarina dhe Chioggia Maggiore. Në fund shtohet një e trembëdhjetë  

castrum di Cavarzere, në skajet jug-perëndimore të dukatit që duket se është mbajtur 

e huaj, ose ndryshe, në krahasim me vendbanimet e tjera. Përshkrimi ndjek një ecuri 

të rregullt nga veri-perëndimi në jug-perëndim. Duke patur parasysh përtej rrafshit 

kronologjik të prespektives vlerën simbolike të numrit 12, kemi parasysh që gazetari 

i referohej përshkrimit të një situate reale, jo e lehtë të thjeshtohej në skema të 

paramenduara, kështu që ishte i detyruar të shtonte për të mos lënë përgjysmё një 

datë të konsiderueshme, castrum di Cavarzere. Antarësimi i saj në kohë rezulton edhe 

nga përballja me listën e sotme në privilegjin perandorak i analizuar më lart. Në 

lidhje me këtë janë hequr tetë vendbanime: Olivolo, Albiola, Brondolo, Fossone, 

Loreo, Ammiana, Burano dhe Fine, shtohen dhe ato të Bibione, Poveglia dhe 

Chioggia Minore.  

E rëndësishme edhe mungesa e  Ammiana dhe Burano, motivi mund të jetë dalluar 

nga fakti që të dy ishujt janë perceptuar për shembull në burimet e kronikave të 

redaktimeve të mëvonshme si pjestar i grupit ishullor të Torcellos, ndër të cilat 
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mbisundojnë vici
31

.  

 

I.2  Marrja e zgjedhjeve Dukale dhe Pavarёsia”.  

 

Studimet e kohëve të fundit tregojnë praninё e një rregulli të federatës në dukatin 

venedikas që do të kishte mbështetur pavarёsinë e vendbanimeve të lashta, dhe mbi 

popullin e tyre, pa përcaktuar akoma asnjë dokumentacion që ka të bëjë me 

organizimin e tyre të brendshëm dhe raportet ndërmjet këtyre organizmave lokale të 

pavarur ose të prirur për pavarёsi, ‘federatën’ dhe pushtetin qendror të Dukës
32

.  

Vërtetimi bazohet mbi ekzistencën e një rregulli civil dhe ushtarak bizantin që gjen 

konfirmime në  prezencën e dukëve ose magistri militum ose të tribunave. Emёrtimi i 

njërit apo tjetrit, nuk vjen me zgjedhje, por me caktimin direkt të komandantit të 

forcave ushtarake ose strategut të Italisë që është në fakt i emёruar direkt nga 

perandori
33

. Dux provincial e tribunus civitatis komandojnë kontigjentet ushtarake e 

kryejnë funksione të qeverisë lokale me baze territoriale, përfshirë edhe mbledhjen e 

taksave
34

.  

Venediku kishte mbajtur një rregull politik të bashkuar të qeverisjes me prezencën e 

magistri militum ose dukëve, nuk është e rëndësishme nëse ishin të frymëzuar për 

autonomi nga pushteti qendror, si krahinat e tjera bizantine të Italisë, duke avancuar 

dhe mbi këto edhe në mbetjen e perandorisë
35

, më pas, nga një anë duhet të 

përballeshin me presionin ushtarak logombard, që kishte provokuar para kohe 

qeverisjen civile
36

 dhe më pas presionin ushtarak frank; nga ana tjetër, nuk u pushtua 

asnjëherë, megjithatë rregulli i tij insititucional nuk u fshi me dhunë, dhe pse ishte 

duke evoluar në ndikimet e jashtme dhe për proçese të brendshme të tranformimit. As 

dokumentacionet e pakta, dhe as  kronika e priftit Giovanni nuk na ofrojnë të dhëna  

për të pohuar zhdukjen e një qeverie të perqëndruar nga provincia, që i qëndroi 

gjithmonë besnik një magister militum ose dux, duke lënë gradën e varësisë së saj, 

ose autonomisë nga bizanti.  

 

                                                 
31

 Le të shikohet, Origo civitatum cit., f. 30-31: vici di Burano, Ammiana, 

Mazzorbo e Costanziaco. Cfr. Cessi, Venezia ducale cit., I, f. 76. 
32

 C. G. Mor, Aspetti della vita costituzionale veneziana fino alla fine del X secolo, in Le 

origini di Venezia, Firenze, 1964, f. 127-128. 
33

 A. Carile, Continuità e mutamento dei ceti dirigenti dell’Esarcato fra VII e IX secolo, in 

Istituzioni e società nell’alto medioevo marchigiano, vëll. 2, Ancona, 1983, I, f. 121, 130. 
34

 Po aty, f. 130-131. 
35

 Carile, La formazione cit., f. 218. 
36

 Ferluga, L’Esarcato cit., f. 357. 
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     Fig.1.4 Italia mille 
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     Fig. 1.5 Stemma nobiliare della Serenissima Repubblica di Venezia 

(dall'Albo d'oro della Nobiltà mondiale - dal Codice Da Mosto shekulli XVI - XVII)  

 

Në këto letra paraqitet historia e Venedikut, e ulur në mënyrë madhështore mbi një 

mermer të gjërë, të përjetësisë aluzive së emrit të saj, e mbuluar me një mantel 

ushtarak dhe kokën e rrethuar nga kurora e dogjeve. 

Me të djathtën mban shetrin; me të majtën ligjet e saj të urta dhe voluminoze, të cilat 

në shekujt e kaluar zbatoheshin nga të huajt, sipas rregullave të tyre.  

Shpata e madhe është e ndarë në tre pjesë, ose linja, dhe të gjitha linjat përshkuese e 

ndajnë atë në mënyrë që të formojnë gjashtëmbëlljetë pikë, ose gjymtyrë, me gjashtë 

shpata të vogla të kurorëzuara dhe të vendosura dy e nga dy. Shpata e katërt e 

kurorëzuar, e vendosur poshtë ngjitur me të majtën, i përket mbretërisë së Dalmacisë 

dhe Shqipërisë.  

Në katër pjesët ka: në pikën e parë, ose pjesët me të kuqe të shndritshme, tre koka 

luani prej floriri; për Dalmacinë: i dyti, në kutinë katrore në gjashtëmbëdhjetë pikë 

argjenti dhe me të kuqe të shndritshme; për Kroacinë: i treti në flori, me tre hekura të 

zinj kali; për Rusinë: i katërti po ashtu prej floriri, me një luan në të kuqe e hapur dhe 

i armatosur, ngjyrë të kaltër; për Shqipërinë. 
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Pak a shumë të besueshëm, dy epigrafe dëshmojnë prezencën në provinciav 

Venetiarum të guvernatorëve bizantin, magistri militum dhe të oficerëve të tyre vartës 

tribuni. 

Me siguri, në vitin 639, gjatë perandorisë së Eraclios reagon Maurizio, “glorius 

magister militum province Venetiarum” i cili gjendet në Torcello, ka të ngjarë se në 

rrugën temporanea ndërtohet në pronat e tij kisha e Shën Marisë, “ Madre de Dio” 

me autorizimin e komandantit Isac, kushtuar këtij dhe exercitus së tij
37

.  

Epigrafi i dytë i ardhur në Jesolo në Equilon e vjetër, i përket paraprakisht një 

sarkofagu
38

, që daton rreth shekullit VII, i cili dëshmon vetëm emrin e dy 

bashkëshortëve të varrosur atje: Antonio tribuno dhe bashkëshortja Agnella. Il 

tribuno ishte ai që kryente funksionet më të rëndësishme, ishte në fakt një guvernator 

i vendit një tribunus civitatis
39

. 

Për periudhën e fillimit të Dukatit,  njohim, në gjysmën e dytë të shekullit VIII, emrin 

e një tribune Costanzo i dërguar me priftin Magno tek kryeprifti Stefano II dhe tek 

peshkopi i Grados, me pëlqimin e dukës Maurizio
40

. 

Mund të pyesim, se  kush ishin raportet ndërmjet pushtetit të dukës, që nisin nga 

gjysma e shekullit VIII, drejt formës përparuese të autonomisë, nga perandoria 

bizantine dhe fuqive lokale të mbajtur nga tribunat, të cilat duken në gjendje të 

sigurta në relievin social.  

Te disa tribunë tregohet edhe rezidenca: Equilos, Torcellos, Luprio, Gemine. Por, nga 

funksionet që ata kanë kryer, dokumentacionet nuk tregojnë ndonjë gjë të re. 

Kronika e priftit Giovanni, tregon disa momente në ngritje të veprimit politik të 

tribunave nga shekulli VIII dhe IX. Dy tribuna janë mbeshtetur në qeverinë e dukës 

në dy raste, në vitin 756 me zgjedhjen e dukës Domenico Monegario të Malamokos, i 

ardhur pak vjet pas rënies së sundimit bizantin në Ravenna
41

, dhe gjysmë shekulli më 

vonë përkrah dukës  Agnello
42

; në një rast tjetër janë përbri në regjiment të peshkopit 

                                                 
37

 A. Pertusi, L’iscrizione torcellana dei tempi di Eraclio, «Bollettino dell’Istituo di storia 

della società e dello stato veneziano», IV (1972), f. 31-35. 
38

 F. Sartori, «Antoninus tribunus» in una epigrafe inedita di Iesolo (Venezia), in 

Adriatica Praehistorica et antiqua. Miscellanea Gregorio Novak dicata, Zagabria, 

1970, f. 587-600. 
39

 Diehl, Études cit., p. 113, shpjegon se në çdo qytet  peshkopal gjendet, një zyrë me 
graden tribunus civitatis. 
40

 Cessi, Documenti cit., I, n. 30, anni 770-772; regesto in P. F. Kehr, Italia pontificia. VII. 

Venetia et Histria, voll. 2, Berlino, 1923-1925, II, f. 39, n. 24, anni 768 - 772. 
41

 Giovanni diacono, Cronaca cit., p. 98; cfr. Ortalli, Venezia cit., f. 371. Secondo G. 

Maranini, La costituzione di Venezia, voll. 2, Firenze, 1927, I, f. 41 
42

 Giovanni diacono, Cronaca cit., f. 106 
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të Olivolos; tribunat synojnë në gjysmën e parë të shekullit IX kundra dukës 
43

.  

Krahasimi me krahinat e tjera të perandorisë bizantine nuk sugjeron shumë material 

nga momenti që, dokumentat publike dhe private në lidhje me shekujt e mëparshëm 

mungojnë duke e paksuar edhe atë venedikase, dhe tjetra më pak e rrallë e krahinave 

të Ezarcatos dhe të Pentapolit nga gjysma e shekullit XVIII, prapëseprapë i janë 

marrë nga frankët perandorisë bizantine dhe dhuruar kishës romane, por të vendosura 

nën ndikimin e mbreterisë italike
44

. 

Krahasimi i vetëm i mundshëm është ai i krahinës së Istrias, që pati një dekret të 

rëndësishëm në fillim të shekullit IX
45

, i cili tregohet i çmuar për njohje të aspekteve 

institucionale, sociale dhe ekonomike dhe pse deshmitarët bëjnë një parashtrim të 

shpeshtë të periudhës së sundimit bizantin. Mor në një ese që prezantohet si tentativa 

më organike në atë drejtim, duke përmbledhur studimet e mëparshme, ka nxjerrë në 

dritë një kushtetutë me natyrë federative të mbështetur mbi klasat e tribunëve, banorë 

të qytetit, me privilegje publike, dhe pronarë të mëdhenj tokash. Me vendimin e 

Risanos merren edhe studiuesit e rinj duke marrë si shembull zonat e Ravenës, dhe 

nga Dalmacia, duke mos kuruar mundësi të dallimit thelbësor ndërmjet Venedikut, 

dalmateve
46

 dhe atë istrane
47

.  

Tribunat venedikase humbën shumë shpejt vlerat e tyre të zyrave publike, inferiorë 

në nivelin lokal. Po t’i kishin mbajtur ato, do të dukeshin në aktet dukale të 

dhjetevjeçarit të parë të shekullit IX afër dukes si paraqitje  “institucionale”, por për 

një paraqitje të tillë nuk kishte shenjë.  

Duke humbur funksionin e zyrave publike, tribunave nuk do t’u kishte mbetur asnjë 

mundësi tjetër, përveç asaj për të përfituar nga alternativat e pushtetit qendror të 

ndërtuar nga kontrolli i territorit dhe i njerëzve. Por, kushte të tilla nuk ekzistonin: 

ndërsa qendrat e vogla të dukatit zvogëloheshin nga rëndësia dhe nuk kishin asnjë 

mundësi që të formonin të drejtat e sinjorisë mbi njerëzit, nëpërmjet ndërtimit të 

kështjellave dhe pronësisë së madhe, as aparatet ushtarake me vasal ose milites, si 

dhe fortifikimi për kontrollet e territorit, si kështjellat në mbretërinë italike.  

                                                 
43

 Giovanni diacono, Cronaca cit., f. 111-112, anno 831; cfr. sotto, cap. II, t. c. 

note 86 ss. 
44

 G. Buzzi, Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall’850 al 1118, «Archivio della 

Società romana di storia patria», XXVIII (1915), f. 119, 140 ss. 
45

 Cessi, Documenti cit., I, n. 40, anno 804, riedito in I placiti del «Regnum Italiae», a cura di 

C. Manaresi, voll. 3, Roma, 1955-1960, I, n. 17. 
46

 J. Ferluga, L’amministrazione bizantina in Dalmazia, Venezia, 1978, f. 121 
47

 Vetë Fergula shpjegon në një kontribut të mëparshëm ngjarjet e Venedikut detar, si në 

origjinë ashtu edhe në zhvillimin e saj, ku këta të fundit janë afruar më shumë me  

Dalmacinë mbretërore  se me atë të Istrias hekzarkale: J. Ferluga, L’Italia bizantina dalla 

caduta dell’Esarcato di Ravenna alla metà del secolo IX, in Bisanzio, Roma e l’Italia 

nell’alto medioevo, voll. 2, Spoleto, 1988, I, f. 175. 
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Pronarët e tokave, si në qytet dhe në territor - terren urban dhe rural; ujërat, kënetat, 

peshkoret dhe kriporet, këto të fundit me rëndësi të veçantë në Venedik. Eksportues 

thelbёsorё ishte dukati i kripës drejt tokës, që ofronin vetëm pasuri trashëgimtare, 

ishin esenciale në këtë periudhë, si dhe në aktivitetet pjesmarrëse të jetës politike. 

Pasuria mund të ishte shumë e zhvilluar nga tregjet ose të mbizotëronte nga këto, siç 

dukej në periudha të zhvillimit ekonomik nga familje të reja në dokumentat publike. 

Në tribunat e mëdha, në përgjithësi, të ndryshme nga ato të prezantuara nga prestigji 

social e politik dhe nga prejardhja ekonomike, mungonte mundësia për të themeluar 

fuqinë e tyre mbi baza të mëtejshme. Ndalimi i parakohshëm i çdo funksioni politik 

lokal i lidhur me mbajtjen e titullit, tashmë ndërprerë në vend që nga shekulli IX, kur 

ishin emёruar zyrat e dukatit, gastaldët kishin bërë trasmetimin trashëgimtarë të vetё 

titullit, që filloi të zhdukej në shek X, siç filluan të zhdukeshin dhe familjet e 

tribunave, e akoma më tepër familjet dukale, që kishin raporte të ngushta me të parët. 

Arsyet për ndërprerjen e funksioneve e tyre publike mund të jenë të shumta. Kemi 

parasysh procesin e shpejtë të funksioneve politike në grupin e izoluar të Rialtos, në 

të cilin trasferohen bashkë me vendin e dukatit dhe familjet e mëdha ( maiores o 

primates) që do të zëvëndësonin me  epërsi sociale, politike edhe ekonomike tributë e 

vjetra tradicionale. 

Roli kryesor i ‘tërheqjes’, i ushtruar nga qyteti i Rialtos, qendra e fuqisë politike dhe 

shumë shpejt qendër edhe e aktivitetit tregtar, e cila i shtynte qendrat e tjera në kushte 

inferiore rurale duke pakësuar kështu prestigjet sociale dhe politike, bazat ekonomike 

të ndërtuara nga terrene dhe aktivitete tregtare, nga familjet rezidentë, të cilët nëse 

donin të mbanin dhe të rekuperonin pozicionet e vjetra duhet të trasferoheshin në 

Rialto. Kjo u bë e mundur vetëm për disa familje të Torcellos dhe të grupit të saj 

mëndjengushtë, si dhe në disa zona pas Rialtos, por dhe për disa familje të shquara të 

trasferuara në Rialto para periudhës së parë komunale, të cilët vazhduan të merrnin 

pjesë në jetën aktive politike
48

. 

Nga zhvillimi i kushteve strukturale më shumë se vullneti politik i pushtetit qendror, 

pengohet një proces që mund të lejonte fuqëzimin e pushtetit lokal. Prania e dy 

tribunave pranë dukës ose zëvendesuesit e tij të perkohshëm nga shekulli VIII e IX 

në tre raste dhe në periudha të shkurtra, sipas kronikës së diakonit Giovanni, është 

provuar përgjithësisht që ta vënë në vend disa herë, por pa sukses nga ana e 

aristokracisë lokale për të kontrolluar pushtetin e dukës, kjo duhet të theksohet se si 

një zyrtar bizantin magister militum i varur drejtpërdrejt nga hekzarku i Ravenës 

fillon të ndjekë një autonomi të kufizuar gjatë kësaj periudhe
49

. 

                                                 
48

 Le të shikohen kërkimet e zhvilluara tek Castagnetti, Insediamenti cit., të marra më të 

detajuara në  Idem, Famiglie cit., nota 10. 
49

 La costituzione cit., I, f. 45-46. 
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Ishte e vështirë të mbështesje një rregull federativ përpara krizës së mbretërisë 

Bizantine në Itali rreth gjysmës së shek të VIII, dhe akoma më e vështirë të 

mbështetësh zhvillimin e një strukture të tillë, nga momenti që manifestimet e para të 

kontrollit dhe fuqisë dukale nga ana e klasës aristokratike ose tribunëve nuk paten 

sukses. Në shek. IX, qendra e pushtetit lokal ishte realitet, një vërtetim gjithmonë 

relativ, ndërkohë që organizata shtetërore ishte domosdoshmërisht embrionale - një 

aspekt i lidhur me moshën dhe i paaftë për të qënë një, vazhdonte aktivitetin e saj 

administrativ.  

Një tjetër drejtim, do të kenë veprimet e aristokracisë venedikase, nga shekulli X dhe 

XI, të cilët synonin të ndalonin krijimin e dinastive dukale, kështu, për të vepruar nuk 

do të ishte më një klasë tribunësh tashmë e zhdukur ku do të shohim më poshtë 

institucionet e funksionareve të varur nga duka, çambelanët në mbrojtje të interesave 

federative ose të autonomive të decentralizuara, por një aristokraci e re.  

Lufta për pushtet zhvillohet rreth një qendre politike që vjen duke u ndërtuar nga 

Rialto dhe nga vendbanimet që sillen rreth tij. Bëhet fjalë për një luftë për kontrollin 

e dukatit që zhvillohet ndërmjet familjeve të pasura, dhe që shpesh janë më të vjetrat, 

pa zëvendësuar një olirgaki, siç dëshmohet nga mundësia e vazhdueshme për të 

marrë pjesë në pushtet familjet e ‘reja’. Vetëm më vonë, në shek. XII, do të shtohet 

një rregull i ndryshëm në pushtet, që do të mbështeste lidhjen instituzionale më 

konplekse, e cila do të lejonte një hapje shoqërore tё ngjashme me atë të periudhës 

dukale, dhe do të vazhdonte të përjashtonte popullimin e qendrave të vogla.  

Në këtë këndvështrrim, sipas nesh, ndërmjet shek XI-XII, rilexohen dëshmi të 

tanishme dhe të vona të kronistëve, të bashkuara në redaksi të ndryshme të njohura 

sot me titullin Origo civatatium: këmbëngulja, në të cilën në shumë hapa dalin në 

dritë raste federale  të vjetra, të cilat reflektojnë dritën e fundit të dëshirës për qendrat 

demike tashmë në numër të madh, por prej kohësh të pakthyeshëm politikisht, që 

konfirmojnë ekzistencën e një qendrimi të vjetër federativ të dukatit venedikas, për të 

pretenduar autonominë, deri tani vetëm administrative, dhe u kujdesën për 

shfrytëzimin dhe administrimin e pasurive të përbashkëta, edhe ato të përfshira nga 

ndërmarrje dhe familje të fuqishme, apo më pak të fuqishme, përfshi këtu dhe të 

drejtat e thesarit të dukës
50

.   

Për shfrytëzimin dhe rregullimin e pasurive të përbashkëta, duhet të kujtojmë një 

tjetër aspekt, ku do të ndalemi më vonë, sepse tregimet e Origo mbi manifestacionet 

e pavarura të popullit janë të lidhura vazhdimisht në kohërat
51

 e dukës Obeleruo dhe 

                                                 
50

 Castagnetti, Insediamenti cit., par. 5: «Alla base dell’autocoscienza dei populi: territorio, 

diritti collettivi e beni comuni». 
51

 I passi dell’Origo civitatum sono molte volte, per finalità e in contesti diversi, impiegati da 

Cessi, Venezia ducale cit., I. 
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Beato, ose në fillim të shekullit IX. Pikërisht, në atë periudhë, tribuna të lënë jashtë 

nga funksionet politike, administrative dhe ushtarake, që në varësinë direkte, të 

magister militum ose duka venedikas, kishin ushtruar në nivel lokal, jo shumë kohë 

më parë, dhe ishin propozuar të kontrollonin pushtetin nëpërmjet institucionit të dy 

tribunave afër dukës. Rrëfyesit e ngjarjeve e njihnin historinë e Venedikut, të paktën 

në momentet politike institucionale kryesore, nëpërmjet kronikës së Giovanit dhe 

zgjidhen periudhën që gjykuan, me arsyen e parë të ishte më e favorshme për të 

vendosur në të shkuarën pretendimet e autonomisë administrative dhe kërkesës së 

pasurisë kolektive të kohës së tyre, ose të afërmëve të tyre.  

Jo e parëndësishme, nga kjo pikëpamje duket shfaqja dhe rikujtimet e origjinës së 

familjeve të mëdha, ato të tribuni anteriores nga qendrat antike, Cittanova dhe 

Equilo, si dhe në krahinën veriore. Duhet të nënvizojmë, bujarinë e këtyre qendrave, 

që prezantoheshin me aspekte të theksuara rurale
52

.   

Procesi i përqedrimit të pushtetit dukal, ishte përfshirë  kundër tribunave, jo sepse ajo 

ishte një shprehje origjinale e një rregulli federativ, por sepse një rregulli të tillë, ata 

mund t’i jepnin jetë në momentin kur tributë tentonin të  trasmetonin zyrat e shtetit 

dhe titullin përreth familjes, një tendencё që do të sillte disa familje të nguliteshin  në 

qendra të vetme.  

Tributë dhe fëmijët e tribuve, janë dokumentuar në shekullin IX: citojmë rastet e 

Carosos, djali i tribunit Bonezo, Jokonnaci djali i tribunit Domenico; Grausone djali i 

tribunos Donato di Equilo, Foscaro djali i tribuve Dedo. Kualifikimi duket në 

brendësi të së njëjtës familje për dy vëllezërit e Equilos; ndërmjet familjeve tribune 

kishte kontrata martesore. Pietro Tribuno ishte dhëndri  i tribus Rosaly.  

Një kërkim thelbësor i familjes tribune, është shfaqur nga episodi i fundit i  ngjarjes 

së Obelerios. Ky, tashmë tribu, me origjinë nga Malamoku, dukë në fillim të shek. 

IX,  me sede në Malamok dhe komandant i një ushtrie kundër Cittanoves, pastaj 

zëvëndësuar me 811 nga Agnello, familje e njohur si Particiaci ose Partecipazi që e 

spostoi qendren dukale në Rialto, rreth vitit 831, tentoi të rimerrte pushtetin duke 

zbarkuar në Malamok
53

. Obelerio ishte duka i fundit, i cili solli edhe shkatërrimin e 

Cittanoves
54

.  

Në shekullin IX, shfaqet një tjetër protagonist i jetës politike (populus). Ne 

                                                 
52

 Një kriter interpretues në një ndërtim të tillë është sugjeruar nga L. Lanfranchi, 

L’episcopato equilense nei sec. XI e XII, «Atti dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. 

Classe di scienze morali, lettere ed arti», CIV (1944-1945), f. 922 që përcakton l’Origo 

civitatum në «cronaca settentrionale», pastaj pjesa më e madhe e saj i është dedikuar 

krahinës veriore të dukatit. 
53

 Giovanni diacono, Cronaca cit., f. 109-110. 
54

 Cessi, Venezia ducale cit., I, f. 139. 
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dokumentet publike të epokës duket se është duka dhe populous;
55

 i pari që prezanton 

dukatin në nivel ndёrkombёtar merr nga i dyti fuqitë e tij. Populli zgjedh dukën dhe e 

aprovon në çështje të rëndësishme, duke u impenjuar në  punë kolektive dhe duke u 

bashkuar në publica concio ose vendimet gjygjsore
56

. Ёshtë e mundur të themi, se në 

institutin e vendimeve, siç ka nënvizuar Gina Fasoli ishte në të njëjtën kohë asamblea 

e tij që do të marrë pjesë në administratën e popullit, ajo që në qytetin e mbretit do të 

quhej conventus civium, vend gjygjësor, që do t’i afrohej nëqoftëse nuk do të ishte 

për paraqitje të ndryshme në vendimet e mbretërisë; ishte mbi të gjitha organi politik 

më i rëndësishëm, që vendoste mbi çështjet më të rëndësishme, duke paraqitur 

rregulla dhe përgjegjësi kolektive
57

.   

Në dekret mund të mblidhen në mënyrë të menjëhershme elementet përbërës rreth 

jetës së politikës venedikase: duka dhe populli.  

Populli, siç do ta tregojmë më mirë në vazhdim, duke u ndalur në aspektet sociale, 

ishte i prirur të ishte i përbërë nga pjestarët e gjithë popullit të dukatit. Vetëm njëri i 

pari nga të gjithë dokumentat public, kujton popujt: bëhet fjalë për dhurimin e kryer 

në vitin 819, nga duka Agnello, abatit të manastirit të Shën Servolos, ndryshuar më 

pas në Shën Ilario, në të cilën afër dukës janë të pranishëm patriarku, peshkopi i 

Olives dhe të gjithë popujt e Venedikut që përbënin popullin e Zotit: “«universi 

Venecie populi habitantes plebe Christi»”
58

.  

Në të gjitha dokumentat pasardhës, gjithmonë në interes të popullit, duke u nisur nga 

testamenti i dukës Giustiniani, i vitit 829, dhe nga ai i peshkopit të Olivense Orso,  

viti 853, do të përmendet vetëm populli venedikas
59

. Ky testament përfshin të gjithë 

popujt e dukatit dhe ndoshta pasqyron një proces në veprim: në përbërje populli i 

pranishëm në vendimet dukale, identifikohet me ato persona që përveç faktit që 

merrnin pjesë dhe nënshkruanin dokumentat publike, ishin dhe një prani që spikate 

në numër: janë më shumë se 60 në aktin e parë që na ka lenë trashëgimi, dhe i 

përkasin vitit 960, duke kaluar më pas qindëshen, gjatë dy dhjetëvjeçarëve të fundit, 

dhe duke i dhënë kështu emër e mbiemër grupeve të qytetarëve, prania e të cilëve 

                                                 
55

 Po aty, I, f. 294 ss.: autori paraqet në riliev se si drejt fundit të shekullit XI, 

filloi «la serie dei duchi elevati all’alta dignità dal suffragio popolare». 
56

 G. Fasoli, «Commune Venetiarum», I ed. 1965, poi in Eadem, Scritti cit., f. 483-484. 

Termi carolingio di ‘placito’ është dokumentuar për herë të parë në vitin 

900 
57

 Fasoli, «Commune Venetiarum» cit., f. 483-484. 
58

 Cessi, Documenti cit., I, n. 44, 819 maggio, riedito in SS. Ilario e Benedetto e 

S. Gregorio, a cura di L. Lanfranchi e B. Strina, Venezia 1965, n. 1. 
59

 Cessi, Documenti cit., I, n. 60, 853 febbraio, f. 114, riedito in S. Lorenzo, a cura di F. 

Gaeta, Venezia, 1959, n. 1. 
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është e treguar në mënyrë të përgjthshme në qytetet mesjetare
60

. 

Dokumenti i vetëm që tregon ekzistencën e popujve të dukatit, edhe i pari në kohë, 

që vjen nga autoritetet dukale, është dhurata e dukës Agnello manastirit të Shën 

Servolos  vitit 819. 

Një vendosje e banoreve të dukatit, nëpër qendra me banesë më të madhe, është e 

perceptueshme menjëhere edhe nga listat e qendrave popullore, të përfshira në 

përshkrimin e Porfirogenito dhe në privilegjet perandorake të shek. IX dhe X.  

Referimet specifike të popujve shfaqen në kronikën e Giovanni dioqezan.  

Në këtë kronikë, termi popull, është i shfaqur në situata të ndryshme: në një rast i 

referohet në mënyrë të përgjithshme grupeve të banorëve që ishin arratisur përballë 

longombardeve, që popullonin Venedikun, dhe në rastin tjetër, tregon popullsinë e 

pergjithshme në një rreth dioqezan, në veçanti popujt dioqezan të Malamakos, popuj 

të shpërndarë nëper qendra të veçanta, të vendosura në etni modeste, ato që në 

mbretëri do të quheshin vici. Këta janë të kualifikuar edhe në dokumentet 

venedikase
61

. Popujt, më në fund, mund të zhvillonin një rol aktiv në zgjedhjet e 

dukës Pietro II Orseolo: jemi në prani të një zgjerimi të rolit, që vetëm asamblea 

venedikase e mbledhur në Rialto zhvillonte kur ishte e thirrur për zgjedhjet e një 

duke të ri; në rastin specifik kronisti propozon, të nënvizohet një miratim universal 

në zgjedhjet e Pietro II Orseolo, duka, shërbimin e të cilit e kreu vet Giovanni, 

dioqezan
62

.  

Termi, siç mund ta nxjerrim përfundimin lehtësisht nga shembujt e ilustruar, nuk ka 

një kuptim të vetin. Në mënyra të ndryshme ai është i vendosur në burime të tjera 

kronikash: tek “Origo Civitatum”, për shembull, paraqitet në përshkrimin e idealizuar 

të operas e riorganizuar dhe pajtuar nën udhëheqjen e dukës Paulicio
63

.  

Një lidhje direkte e popujve në civitate dhe castra është vendosur nga Giovanni 

dioqezan, kur pohon, se të parët kanë ndërtuar qytete dhe kështjella, civitates e castra 

duke na dhënë në vazhdim ata lokalitete të konsideruara nga ne dhe të vendosura në 

përballje me listat e tjera që përmbanin një numër më të madh qendrash
64

.  

Shumë e veshtirë paraqitet të saktësosh identitetin dhe numrin e popujve, në lidhje 

                                                 
60

 Në Venedik, si në qytetet e mbretërisë dhe në qytetet jugore, qytetarët e paraqitur në 

aktet publike janë quajtur si «maiores, mediocres et minores»: G.Fasoli, R. Manselli, G. 

Tabacco, La struttura sociale delle città italiane dal V al XII secolo, «Vorträge und 

Forschungen», XI (1966), f. 302 
61

 Giovanni diacono, Cronaca cit., f. 59-65. 
62

 «Prefazione» di G. Monticolo, in Giovanni diacono, Cronaca cit., pp. XXXI XXXV. 
63

 Origo civitatum cit., pp. 79 e 165; cfr. Cessi, Venezia ducale cit., II/1, f. 6. 
64

 Giovanni diacono, Cronaca cit., f. 64. 
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me qendrat më të mëdha që ndryshojnë sipas listave
65

. Na duket më e përshtatshme të 

ndalemi pak edhe në këtë rast në mënyrë të shpejtë, ku  përdorimi i termave civitas 

dhe castrum nga kronisti na çoi direkt në përshkrimin e Porfirogenitos. Çështja nuk 

është dytësore për qëllimet tona pasi e udhëhequr nga termi castrum i është dhënë 

dukatit një ‘ordinamento castrense’
66

.  

Giovanni dioqezan është i vetëdijshëm për lidhjen e ngushtë që eksiztonte midis 

qytetit dhe mureve të tij, pavarsisht nga roli mbrojtës që zhvilloi muret; përveçse të 

përkufizojnë në mënyrë të përgjithshme civitates dhe castra, të cilat munitissima për 

disa qendra ai përforcon këtë aspekt: midis cilësive të Grado-s janë vendosur në riliev 

alta moenia; munitio e Torcelos është e përbëre nga ishuj të tjerë që e rrethojnë: ajo e 

Malamocco-s pranë bregdetit
67

. 

Veçanërisht domethënës rezulton kalimi në të cilin i jepet dukës Pietro Tribuno 

iniciativa për të krijuar një civitas në Rialto, duke e paisur me aparatura forcuese: një 

mur dhe një zinxhir në ujë
68

.  

Duke ndjekur një topos letrar shumë të përhapur, që vinte në dukje qytetin edhe 

nëpërmjet mureve të tij- mjafton të kujtojmë levdatat në nder të qytetit të Milanos 

dhe Veronës, ku propozon edhe ai të përkujtoj qytetet e atdheut të tij
69

, duke vendosur 

në dukje mbrojtjet e shkëlqyera, nuk ka rëndesi që këto ishin mure reale ose ishuj dhe 

bregdete. “Qytetet” e Venedikut mund t’i bënin ballë përballjes me qytetet e 

mbretërisë italike dhe të rajoneve të tjera, veçanërisht ato pranë Adriatikut
70

.  

Natyrisht që nuk i caktohet Giovanni-t dioqezan përpjekja për të nxjerrë në dritë për 

dukatin zbatimin e një proçesi analog nga ai i përhapur në Mbretëri, ku duke u nisur 

nga shek. X është i njohur si “fortifikata”, mbi të cilin do ndalemi në paragrafin e 

mëposhtëm.  

Si civitates dhe castra të Giovanni-t dioqezan, kështu castra të shumtë në numër, të 

rreshtuar nga Porfirogenito tregojnë qytete ose qendra të mëdha të banuara, të 

shquara në përgjithësi si qytetet e aparaturave forcuese. I tillë është kuptimi i termit 

të parë kastron, i cili shqaqet në burimet e traditave bizantine: kujtojmë shprehjen 

                                                 
65

 Castagnetti, Insediamenti cit., par. 5, ove si segnalano esempi di ‘autocoscienza’ ed 

organizzazione di populi o meglio di singole comunità, in connessione con aspetti specifici. 
66

 Cessi, Venezia ducale cit., I, f. 107-108 
67

 Giovanni diacono, Cronaca cit., f. 63-66. 
68

 Po aty, f. 131. 
69

 Pak nga kështjellat e castrum di Grado lexohet në G. Schmiedt, Le fortificazioni 

altomedievali in Italia viste dall’aereo, in Ordinamenti militari in Occidente nell’alto 

medioevo, voll. 2, Spoleto, 1968, II, f. 896. 
70

 Citojmë, për shembull, përshkrimin e castra ose qytetin e Dalmacisë në Constantinus 

Porphyrogenitus, De administrando imperio cit., f. 123 ss.; cfr. Ferluga, L’amministrazione 

bizantina cit., f. 141-142. 
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civitates et castella, e përsëritur tre herë në dekretin e Risanos, të vitit 804, që ka të 

bëjë me vendet në Istria, dhe sidomos përdorimin e termit kastron në dekretin e 

Porfirogenitos për të treguar qytetet dhe qendrat demike më të mëdha. Me shumë 

kuptim ka edhe termi i civitates në traktat që i bashkohet vetëm civitas ose më mirë 

polis e Kostandinopolit
71

.  

Në një përdorim, të saktë kemi dokumentat publike dhe private. Në privilegj të 840-s 

Grado është përcaktuar civitas dhe urbs në gjysmën e dytë të shek. X
72

. Në gjysmën e 

shek. XI, Equilo përcaktohet civitas në një dokument të peshkopit
73

. Në fillim të 

shek. XII qendra e peshkopit të Malamocco, trasferohet në Chioggia, përcaktuar 

vazhdimisht në dokument me emërtimin civitas
74

. Një dokument privat i së njëjtës 

periudhë, përmend një çambelan të Cittanova Eracliana e përcaktuar në kontekstin 

urbs
75

. Lokalitetet janë të gjitha qendra të peshkopit.  

Rreth gjysmës së shekullit, në traktatin me Fanin, banorët duke u betuar për 

besnikëri, i referohen betimit që bënin njerëzit “uniuscuiusque civitatis in confiniis 

Venecie”. Pushtimet venedikase, padyshim më të mëdhenjtë, janë konsideruar 

civitates jashtë vendit, ndoshta me deshirën e vet venedikasve. Por, në përgjithësi, 

dokumenti është shumë fjalëpak për këtë temë.  

Ёshtë shumë e dukshme që nuk është e mundur që në renditjen e kualifikimeve të 

castra, dhënë qendrave demike venedikase, të propozohen strategji për zhvillimin 

politik, institucional, social dhe ekonomik që paraqiten në mbretërinë Italike në 

kohën mbas Karlit të Madh, siç ndodhi në pohimin e Cessi-t, i cili arriti të krahasojë 

situatën e popujve të dukatit të gjendur poshtë madhështisë së tribunëve, midis 

shekujve VIII dhe IX, me ato të komuniteteve rurale të zotërinjëve të kështjellave
76

, 

një proçes i njohur që nuk fillon para shek. X, dhe vazhdon gati gjatë gjithë kohës, në 

shekujt XI dhe XII
77

.  

Pikërisht, në lidhje me këta aspekte mund të dallojmë ndryshimet më thelbësore: në 
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 Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio cit., f. 327, voce polis. 
72

 Cessi, Documenti cit., II, n. 70, anni 994-1008, p. 141: mes atyre që korespondon në 

decime emërohet një banor «de Gradensi urbe». 
73

 L. Lanfranchi, Documenti dei sec. XI e XII, relativi all’episcopato equilense, «Atti del r. 

Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CIV (1944-

1945), f. 897, n. 4, 1045 febbraio. 
74

 F. Ughelli, Italia sacra, II ed., voll. 10, Venezia, 1717-1722, V, col. 1344, doc. 1110 

aprile, riedito in Venetiarum historia, a cura di R. Cessi e F. Bennato, Venezia, 1964, f. 90-

92. 
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 S. Giorgio Maggiore. II. Documenti 982-1159; III. Documenti 1160-1199 e notizie di 

documenti, a cura di L. Lanfranchi, Venezia, 1968, II, n. 92, 1106 marzo. 
76

 Cessi, Venezia ducale cit., I, f. 107-108. 
77

 G. Tabacco, La storia politica e sociale. Dal tramonto dell’Impero alle prime formazioni 

di Stati regionali, in Storia d’Italia, II/1, Torino, 1974, f. 113 ss. 
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mbretërinë italike, qendrat politike lokale ishin pa dyshim midis shek. X dhe XI, 

qytetet dhe kështjellat. Të parat vazhdonin të prezantonin, nëse jo qendrën, pikën e 

referimit të zyrave të komunitetit, që edhe pse në rënie dhe pa kontrollin e qyteteve, 

nga emri i territorit vazhdonin të nxirrnin emertime për zyrat dhe titujt e tyre; e 

rëndësishme për qytetin ishte prania e peshkopit, që kishte një rol social, ekonomik 

dhe politik gjithmonë dhe më të gjerë.  

Kontët, peshkopët dhe rektorët e kishave dhe manastireve më të mëdhenj, mbanin 

përveç funksioneve që ato kishin edhe pasuri specifike të shumta dhe të mëdha në 

territoret përkatëse, gjithashtu edhe jashtë tyre, në të cilat përgjithësisht, ishin ngritur 

fortifikime që ishin ose nisën të bëheshin qendra sinjorie rurale dhe pastaj të 

përdoreshin për detyra dhe veprime politike në kuptim të mirëfilltë, të ushtruara nga 

dominus loci ose castri 
78

. 

Kemi arritur kështu në qendrën e problemit të ashtuquatur rendi castrens i dukatit. 

Edhe sikur të kishin ekzistuar në shekullin e X vendbanime që mbisundonte këto 

kështjella mund të kujtojmë që asnjë dokument, shtetëror ose privat, nuk përmend 

kurrë ndonjë, vetëm me përjashtim të castrum të Grado-s në 827
79

 dhe ajo e Olivolo-

s, i zhdukur në shekullin e XII
80

 -, ajo që i veçon në çdo rast, në mënyrë rrënjësore 

nga vendbanimet castrense të Mbretërisë Italike është mungesa e më të voglit referim 

e strukturave sociale dhe istitucionale të krahasueshme me ato që kështjellat 

nënkuptonin, dhe mungesa e plotë e mbajtjes së funksioneve politike dhe ushtarake 

nga ana e pronarve të tyre të mundshëm, që në këtë rast duhet të jenë të barabarte me 

«signori di banno» të territoreve italike, por të cilët nuk njohim ekzistencën për 

zonën venedikase: jo vetëm mungon dokumentacioni, por mungojnë edhe të dhënat 

më të voglat. 

Në fund të shekullit të kaluar, Besta
81

 kishte nënvizuar – dhe është ripohuar këto 

kohët e fundit nga Zordan – që mungonte në territorin e dukatës çdo element që sjell 

ndër mend ekzistencën e «servaggio della gleba» ose të një varësie të plotë personale 

për kultivuesit me kushte skllavërore, të kufizuar për ato të kushteve të lira, që 

karakterizonin fshatrat e krahinave me traditë longobardo-franke.  

Studimet e kohëve të fundit kanë treguar, nga ana tjetër, që parakusht i përhapjes për 

fillimin e procesit të formimit të sinjorisë rurale ishte strukturimi i pronës së madhe 

në kohën franke, gjë që sigurisht nuk ndodhi në caqet e dukatit, meqënëse, përveç që 

nuk e lejonte tradita e ndryshme sociale dhe politike, nuk do ta kishin lejuar edhe 

kushte mjedisore, shumë pak të favorshme për një ristrukturim të tillë organik, me 
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 A. Castagnetti, Il Veneto nell’alto medioevo, Verona, 1990, f. 228-257 
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 Cessi, Documenti cit., I, n. 50, 827 giugno 6. 
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 Lanfranchi, Zille, Il territorio cit., f. 56. 
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 E. Besta, Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo, Venezia, 

1900, f. 129. 
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formimin e curtis, dhe ndoshta, më përpara, krijimit të saj.  

Nuk janë të verifikueshëm në territore, aspekte që dëshmojnë kushtet e një varësie të 

llojit sinjoril nga ana e kultivatorëve, për sa e limituar në objekt, e përmbledhur, për 

shembull, në shfaqjet më të vogla të vartësisë së ushtrimit të drejtësisë, të cilat mund 

të jenë mosmarrëveshjet që kanë lidhje me zotëriminin e tokave të dhëna në 

administrim. Nuk gjenden dokumenta të ngjashëm me të drejtat e posaçme me 

përmbajtje politike nga ana e fuqisë qendrore, ose me aktet e tjera dëshmuese, 

ushtrimi i drejtësisë në vendimet sinjolire, që fillojnë në Mbretëri në mesin e 

shekullit të XI
82

. Privilegjet drejtuar manastirëve nuk lënë të drejta të paprekshme, 

jashtë caqeve fiskale, siç vërejmë në paragrafin pasardhës. 

Asnjë të dhënë përsa u përket kontratave të qerave, që fillojnë me druajtje të shfaqen 

në gjysmën e dytë të shekullit X
83

. Ato paraqiten me format, pak a shumë 

tradicionale, por nuk përfshijnë klauzola të ushtrimit ‘private’ të drejtësisë nga ana e 

pronarit, as ndonjë aftësi të ngjashme, as detyrime përkatëse marrë përsipër nga 

qerramarrësit e tokave. Fshatarët, mbledhësit e kripës, marinarët, për aq sa dimë, 

ishin në shumicë të lirë si njerëz dhe në kushtet e vërteta të punës, duke lënë mënjanë 

pa dyshim aspektet në vetvete, ndonjëherë, edhe të rënda, të një varësie ekonomike 

dhe duke lënë mënjane personat me kushte skllavërie, që nuk duken në ndonjë rast të 

përdorshëm për kultivimin e tokës
84

. 

Gjendja venedikase jo vetëm që nuk gjen ngjashmëri me asnjë tjetër të Italisë 

qendrore - veriore me traditën longobardo-franke; por as – aspekt me rëndësi me të 

madhe – me gjendjen e pranishme në rajonin e Romania-s, duke përfshirë Ezarkato-n 

dhe Pentapoli-n, me tradite romanike bizantine. Në këtë zonë, megjithëse u përhap 

vonë dhe në masë të limituar fenomeni i formimit të kështjellave, u verifikua ai i 

formimit të sinjorive territoriale, veçanërisht, në zotërimet e kishës raveneze; ishte e 

pranishme në mënyre të përhapur ‘sinjoria fondiaria’, të drejtat e të cilit nuk ishin 

vetjake vetëm të istitucioneve kishtare, por edhe të shumë zotërinjëve laik: ajo 

buronte nga urdhëri, përmes nënshkrimit të kontratave të nivelit, të detyrimit për 

kultivuesit e lirë, coloni, të jenë nën autoritetin juridik të pronarit për aspektet më të 

vogla të ushtrimit të vet drejtësisë
85

.  

Asnjë shenjë nuk ekziston në territorin venedikas e ekzistencës së dukurive të tilla, as 

për nisjen e procesit. Konstatimi paraqitet me rëndësi themelore jo vetëm me qëllim 

kuptimi i ‘ndryshueshmërisë’ venedikase, por mbi të gjitha, kuptohet, në formë jo të 

drejtpërdrejtë, pikërisht nëpërmjet ecurisë krahasuese, përgatitja e parakohshme 
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 A. Castagnetti, Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del 

comune cittadino, Verona, 1983, f. 24 e 30. 
83

 Cessi, Documenti cit., II, n. 40, 958 marzo, e n. 79, 997 luglio 1. 
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 Zordan, Le persone cit., f. 23-54. 
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 A. Castagnetti, Arimanni in «Romania» fra conti e signori, Verona, 1988, f. 11-21. 
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centralizuese e pushtetit të dukëve, që trashëgimtar të administrimit ‘shtetëror’ 

bizantin, edhe se me vështirësi mundnin të kuptonin karakterin ‘publik’ të pushtetit të 

tyre dhe mbi të gjitha të bazave materiale të këtij pushteti
86

. Ditën të ruanin dhe  të 

rimarrin, nëse përkohësisht të humbur, një pushtet qendror. Mbi të gjitha nuk lejuan 

krijimin e pushteteve vendore, të lidhura me mbajtjen e një zyre, i rrënjosur në 

kuptim dinastik, domethënë në rrethin e familjeve të veçanta që bënin pjesë në 

shtresën e ulët, të cilët megjithatë shfaqen akoma ekzistues në shekullin IX.  

Asgjë nuk na lejon të supozojmë ushtrimin për periudhat e mëparshme, në asnjë 

mënyrë të dokumentuara, veçse në tregimet kronologjike të pikënisjeve, të 

pabesueshme nën këtë aspekt.  

Ёshtë shumë e dukshme, mungesa e elementit tjetër përbërës i sinjorisë territoriale e 

Mbretërisë, element që është materializuar dhe menjëherë paraqitur nga kështjella: 

referimi, natyrisht është i pushtetit ushtarak, i drejtuar nga zotëria, i ushtruar 

nëpërmjet aftësisë së mbrojtjes dhe të cenimit të vete kështjellës, dhe mbi të gjitha, 

nëpërmjet gatishmërisë së grupimit të luftëtarëve të profesionit, milites-it ose vasalet, 

me zotërinë të lidhur nga një betim besnikërie, drejtuar kryesisht shërbimeve 

ushtarake. Por, lidhjet vasalitike-mirëbërës nuk janë të pranishme në shoqërinë 

venedikase, si, në përgjithsi, çdo element i karakterit ‘feudal’ është i papranishëm nga 

istitucionet venedikase
87

. 

Prania pranë dukatit të tribunëve, që, siç kemi konstatuar, nuk kanë në dispozicion të 

drejta ose privilegje politike autonome, shpreh vullnetin e aristokracisë venedikase 

për të kushtëzuar fuqinë e dukatit, që në gjysmën e parë të shekullit të IX shfaqet në 

gjendje të jetë i pajisur me mjete kryesore të ndërhyrjes në territore të veçanta, edhe 

se, natyrisht, nuk mund të njohim shkallën e efikacitetit, ndoshta jo i lartë, për 

kushtet e përgjithëshme të epokës.  

Zyrtarët në shërbim të pushtetit dukal, shfaqen veprues në shekullin IX. Duka 

Agnello, në aktin e dhurimit, të vitit 819, për manastirit e S. Servolo-s
88

, jep edhe 

përjashtimin nga obligimet fiskale, «ominis publica functio», që rëndojnë mbi 

punëtorët e manastirit, qofshin ato mullis, peshkatarë, kultivues të tokës, kështu që 

zyrtarët e dukatit, gastald-et dhe lajmëtarët, nuk do të guxonin të sjellnin shqetësim 

ose të kërkonin ndonjë detyrim: « ... nullus de publicis nostris gastaldis vel aliquis de 

nostro palacio missis ... audeat inquietare vel molestare aut in angaria mittere aut 
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 Zordan, Le persone cit., f. 340-341 e passim. 
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480. 
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 Cessi, Documenti cit., I, n. 44, 819 maggio, riedito in SS. Ilario e Benedetto e S. Gregorio, 

a cura di L. Lanfranchi e B. Strina, Venezia 1965, n. 1. 
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exenia aliqua ab eis exigere».  

Dokumenti është i vetmi që për një kohë të gjatë na tregon praninë e zyrtarëve 

deputet të dukatit, për të tërhequr të drejtat fiskale në territoret e dukatit. Do të duhej 

të pritej afërsisht dy shekuj që të rifillohej të flitej për gastald-et si zyrtar dukal me 

detyra fiskale
89

.  

Ёshtë vërejtur tashmë prania e një terminologjie gjermanike, supozohet të jetë 

importuar nga rajoni tashme longobard: për shembull, termi gastaldo, i traditës 

longobarde; ‘e re’, ndërsa, termi capella, një importim i afërt francez
90

. Duhet vënë 

në dukje, edhe një herë, që formulimin e përjashtimit për manastirin është e 

afrueshme formula e dhurimit dhe e konfirmimit të pronave të pranishme në diplomat 

mbretërore longobarde dhe pjesërisht, në ato karolingje. Shfaqet më shumë e 

përhapur nëse e krahasuar me atë të pranishëm në testamentin e mëvonshëm të vete 

dukës, me një dhjetvjeçar të vetëm, që përjashton manastiret e S. Zaccaria-s dhe e S. 

Ilario-s, tashmë e S. Servolo, nga pagesa e scuxia publica dhe e angariae: akoma 

terminologjia e traditës longodarde 
91

. Thelbi, megjithatë, nuk na duket shumë i 

ndryshuar. Formulimi i dytë, kështu i quajtur, i zvogëluar kthehet edhe në testamentin 

e peshkopit të Olivolo-s
92

. Në dy të fundit, nuk shfaqet asnjë shenjë për gastald-et 

dhe lajmëtarët dukal
93

.  

Autorizimet e dukatit ndaj kishave nuk janë më shumë se përmbajtjet të tipit fiskal: 

kishat, edhe më të mëdha, dhe manastiret venedikase nuk arrijnë në rrethin e territorit 

të dukatit imunitete të tjera, mbi të gjitha nuk arrijnë aftësinë për të mbajtur të drejtat 

publike, për të ushtruar aktivitete juridike, të zotërojnë qendra të fuqisë ushtarake, me 

fjalë të tjera, nuk bëhen objekte të aktivitetit politik në kuptimin e saj, një përfundim 

edhe ky fajësuar të paktën në fillesë, me bërjen pjesë të dukatit në zonën bizantine
94

. 

Vetëm për pronat në territoret e Mbretërisë, entet kishtare venedikase mundnin të 

gëzonin nga përjashtimi, përveç nga taksat fiskale, edhe nga juridiksioni i 

zakonshëm
95

.  

Më ndryshe prezantohej pozicioni i kishave më të mëdha në Mbretërine italike. 

Pushteti politik i përfituar nga kishat ipeshkvenore, megjithëse të ndryshme në situata 

të veçanta, ishte gjithmonë i lartë: nëse shumë pak kisha morën njohjen e një pushteti 
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 Cessi, Documenti cit., II, n. 89, 1000 settembre 22. 
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censimento, in Contributi dell’Istituto di storia medioevale, Milano, 1975, n. 1, 801 maggio 
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 Codice diplomatico longobardo cit., III, n. 44, 772 novembre 11. 
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 Cessi, Documenti cit., I, n. 60, 853 febbraio, p. 114, riedito in S. Lorenzo, a cura di F. 

Gaeta, Venezia, 1959, n. 1. 
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 Cessi, Documenti cit., II, n. 25, 900 febbraio; n. 31, 919 febbraio; n. 61, 982 dicembre 20 = 
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 Rando, Le istituzioni ecclesiastiche cit., f. 39 ss. 
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 Zordan, Le persone cit., f. 373-374. 
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të kontit mbi qytet dhe territor – ai i Trento-s dhe e Aquileia-s, për më tepër, në 

perspektive të ndryshme, ajo e Ravene-s
96

, të gjitha në mundësitë ose nga jashtë të 

Mbretërise italike -, një grup jo i dendur, mori juridiksionin në territorin qytetar dhe 

në periferi
97

, dhe të gjitha patën të drejta të mëdha fiskale në rrethin e qytetit dhe të 

drejta të plota juridike – zotërinjtë e banës – në territore të panumërta të fshatrave 

rreth qytetit
98

.  

Në dukat, kishat u nënshtruan një kontolli efikas nga ana e pushtetit qendror, kontroll 

shumë i madh dhe i drejtpërdrejtë, saqë duka mundi në këtë rast të ndërhynte 

menjëherë në rregullimin e punëtorëve të dioqezës, duke shtyrë në fillim të shekullit  

XII, selinë e ipeshvit të Malamocco-s në Chioggia
99

. Asnjë pushtet, as ai i mbretërisë, 

mund të kishte bërë në të njëjtën kohë me kaq shumë siguri një operacion të tillë në 

Mbretëri. Një akt, ku nuk ishte i pranishëm patriarku; as nuk ka lajme të një 

konfirmimi nga ana e Papës
100

.  

Përreth kishave ipeshkvnore periferike nuk po themelohej një shoqëri komplekse dhe 

e ndërtuar mirë, me fjalë të tjera, një shoqëri urbane, e krahasueshme me atë të 

qyteteve të Mbretërisë, por mbizotëronin aspekte të jetesës kryesisht rurale. Me këtë 

nuk duam të themi, që prania e kishësh ipeshkvnore nuk pati ndikim lokal: përveç 

lejimit të kualifikimit të qendrave si civitates, kontribuoi të karakterizimin e 

popullsisë banuese, që mundi të quhej si populus, i pajisur, siç kemi treguar dhe në 

vende të tjera
101

më përpara, afërsisht embrionale, afërsisht të zhvilluara, të 

organizimit të brendshëm; por bashkëlidhja nuk ishte e nevojshme: as zyrtarët e vënë 

përpara qeverisë lokale në shekullin XI-XII, gastalde-t, as organizimet e brendshme 

administrative ishin vetëm te populi të gjetshëm nëpërmjet një perkufizimi 

ipeshkvnor. Afër kishave ipeshkvnore të Torcelo-s, dhe mbi të gjitha të Rialto-s, u 

ndërtua një shoqëri urbane komplekse e ndërtuar mirë, marrja e zyrave kishtare, 

ipeshkvnore dhe patriarkale – të merret parasysh që patriarku transferoi selinë e tij në 

shekullin XI në dioqezen e  Olivolo-s/Castelo-s, domethënë të Rialto-s -, ku nuk kreu 

një rol përcaktues në ngritjen politike të zotërinjve dhe të familjeve
102

. 

 

I.3   Shtrirja dhe mbledhja e fuqisë detare 
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Fig. 1.5 Republika e Venedikut, c. 1000 

E kuqja e errët zotërimet e Republikës, e kuqja e çelët brezi kufitar, e kuqja me pika 

kufinjtë e përafërt të zotërimeve mbi det. 
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Fig. 1.6 Shtrirja e zotërimeve venedikase në Terrafermë, në fillimet e ‘500: Venediku 

përfitoi nga luftërat e Italisë, domethënë luftërat që bënin Franca dhe Spanja për 

pushtimin  mbi gadishull (në veçanti ishin Milano e Napoli), për tu shtrirë më së 

fundmi në Terrafermë (pushtimi i Cremonas, të porteve mbi bregdetet romagnole, 

mes të cilave edhe  Ravenna, portet  pulieze), derisa u ndalua me betejen e 

Agnadellos, më 1509 
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    Fig. 1.7 Harta e zotërimeve venedikase, 1560 
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  Fig. 1.8 Kontrolli i Golfit (rreth shekullit X ) 
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Fig. 1.9 Fazat e mëdha të historisë së Venedikut: kontrolli i Adriatikut të ulët  

(shekulli XI ) 

 

Historia e Venedikut është e lidhur ngushtë me detin.  Mbi det Venediku u ngrit dhe 

mbi det e bëri pasurinë e tij duke arritur një pushtet politik dhe ekonomik të një niveli 

shumë të lartë. Simbioza mes një qyteti lagunar dhe detit është konsideruar aq e fortë 

dhe bindëse saqë kur venedikasit ishin drejtuar drejt tokës, flitej për krizë identiteti, 

për tradhëti, rënie morale dhe ekonomike. Toka mbi të gjitha nuk ishte një konkurrent 

i detit: dy elementet plotësoheshin.  
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Problemi është të analizojmë shkallën e efikasitetit shtetëror, kuptuar si një 

“përqëndrim dhe sistematizim i burimeve të rëndësishme strategjike dhe kompetencat 

në mënyrë që të konvertohet në diçka që u jep atyre politikë dhe pushtet
103

.  

Kthesa e vërtetë  në historinë venedikase ndodh më 1202, kur flota e saj zbarkoi të 

kryqëzuarit, të cilët duhej të ishin drejtuar për në Tokën e Shenjtë. Organizatorët e 

kryqëzatës kishin nënshkruar një kontratë me doxhën e Venedikut për kryerjen e një 

pagese me shumën e 85.000 marka (rreth 20000 kile argjend) për trasportin dhe 

riformimin e një ushtrie prej 35000 ushtarësh. Sigurisht, kryqtarët nuk ishin në 

gjendje të mbanin angazhimin dhe venedikasit ditën të përfitojnë. Ushtria e 

kryqtarëve u përdor për të marrë Kostandinopojën, më 1204 dhe për të ndërtuar 

Perëndorinë e Lindjes Latine
104

.  

Më 1261, Michele Paleologo merr Kostandinopojën, Venediku ishte ulur me lehtësi 

në portet e mëdha strtegjike të Levantes, ku Perëndori ndihej i detyruar të legjitimojë, 

me 1265 zotërimet venedikase, si Korone, Modone, Negroponte, Kretën e Cikladeve 

dhe të rinjohë lagjet venedikase të Kostandinopojës, Almisës dhe Selanikut.  

Gjatë treqindës, Venediku e shtriu territorin e tij kolonial romaniol duke marrë 

Korfuzin në 1386
105

,  Argos dhe Nauplia më 1389 – 1390
106

, për të riforcuar 

zotërimet e tij mbi qytetin e Moreas dhe për të konsoliduar linjen mbrojtëse të 

Moreas kundër rrezikut turk. 

Por jo të gjitha qytetet romaniole, kishin të njëjtat lidhje me qytetin. Pavarësisht 

kryengritjeve, me Kretën dhe pastaj me Korfuzin, lidhjet u ndërthurën tërësisht duke 

sjellë nga kolonitë venedikase një fluks të madh grekësh
107

, 

Prandaj, pas pushtimit të Qipros më 1489, perandoria venedikase shtrihej nga 

Adriatiku në Arqipelago dhe në Qipro, duke kaluar për Kretë e deri në Tana, si dhe në 

portet e Stretit dhe Propontides. 

Kështu, Venediku ndërtoi një koloni të madhe mbisunduese që fillonte nga bregdetet 

e Istras dhe përmes bazave bregdetare dhe ishujve arrinte deri në Detin e Zi.  

Një tjetër  fuqi e madhe detare, Gjenova, nuk ngeli duke parë. Nga mesi i shekullit të 

13-të, interesat e dy qyteteve u përleshën ekonomikisht dhe ushtarakisht. Lufta e parë 

u zhvillua midis 1257 dhe 1270 në ujërat e Mesdheut dhe përfundoi me fitoren e 

venedikasve. Një nga betejat vendimtare në brigjet e Akrës më 1258,  pa nga një anë 
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flotën venedikase me 39 gale, 4 anije të mëdha dhe të rrumbullakta dhe 10 tarete, 

ndërsa gjenovezët rreshtonin 50 gale dhe 4 anije të rrumbullakta. Pesë vjet më vonë 

një tjetër betejë u zhvillua nga 30 galerat për çdo flotë. Strategjitë e dy 

kundërshtarëve ishin të ndryshme: Venedikut kishte  zgjedhur  për  të mbrojtur 

konvojet  e  saj me një aksion  të fortë galeratë luftuese duke u mbështetur në 

superfuqinë ushtarake që ata kishin treguar tek gjenovezët. Këto në fakt pas disa 

humbjeve kishin vendosur të shmangnin përleshjet me flotën ushtarake duke 

ndërmarrë veprime piraterie kundër anijeve tregtare të armikut
108

. 

Lufta e dytë, shpërtheu më 1294 dhe filloi me një humbje të Venedikut. Vitin e 

ardhshëm u shfaq një flotë e armatosur Gjenoveze me madhësi të  jashtëzakonshme 

me 165 galerat dhe 35000 burra. Kjo forcë e madhe, megjithatë, nuk ishte e 

angazhuar në luftime. Në 1298, të dy flotat  u përleshën në  ishullin Curzola, në 

Adriatikun e veriut. Venedikasit ishin përballur me 90 anije kundër 80 anijeve 

gjenoveze. Gjenovezët fituan betejën, por vitin e ardhshëm nënshkruan dokumentin 

për paqe, sepse të dy rivalët nuk  ishin në gjendje të mbizotëronin mbi njëra tjetrën. 

Edhe në shekullin e ardhshëm, rivaliteti midis këtyre dy fuqive të mëdha vazhdoi, 

saqë  u transformua në luftë, më 1350-55 dhe 1378-81. Karakteristikat e këtyre 

luftërave  ishin shumë të ngjashme: asnjë nga të dy kundërshtarët nuk ishte në 

gjendje të mbizotëronte mbi njëra tjetrën me vendosmëri. Lufta e katërt me Gjenovën 

solli pasoja të rënda për Venedikun; ajo u bë “banka më e ashpër për kohezionin e 

shoqërisë venedikase dhe forca e istitucioneve republikane”
109

. Edhe njëherë interesi 

për Detin e Zi ishte fitili që ndezi luftën. Fazat fillestare rezultuan në favor të 

gjenovezëve dhe aleatëve të tyre i cili në 1379 kërcënoi në mënyrë të drejtpërdrejtë 

Venedikun. Megjithatë, më në fund gjenovezët u detyruan të braktisnin lagunën. 

Ёshtë interesante të vihet re se në këtë luftë u përdorën për herë të parë artileri në 

anijet venedikase
110

. Duhet theksuar, për më tepër, që numri i flotave ishte më i vogël 

se ajo e një shekulli më parë. Paksimi i popullsisë pas murtajës së 1348, vështirësitë 

financiare, dhe duke u nisur nga viti 1400, angazhimet ushtarake në Kontinent, kishin 

bërë që të pakësohej numri i anijeve luftarake
111

. Pushtimi i një zone të madhe në 

Luginën e Padanës, në fillimet e shekullit 15, u konceptua si një funksion në interes 

të forcave detare. Kontrolli kontinental ishte bërë i nevojshëm për të parandaluar 

formimin e një fuqie rivale në afërsi të Lagunës dhe për të mbrojtur rrugët e transitit 

të mallrave, të cilat vinin në Venedik.  

                                                 
108

 F. Lane, Storia di Venezia, Einaudi, Torino, 1978, f. 88-93. 
109

 Po aty, f. 224. 
110

 Po aty, f. 232. 
111

 Për ngjarjet politike të ’400 shiko  G. Cozzi, Politica, società, istituzioni, in G. Cozzi e M. 

Knapton, Storia della Repubblica di Venezia. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista 

della Terraferma, Utet, Torino, 1986, f. 3 sgg. 



 

MARRЁDHЁNIET MES KULTURЁS VENEDIKASE DHE ASAJ 

SHQIPTARE NЁ  PERIUDHЁN MESJETARE DHE PASMESJETARE 
 

35 

 

Gjysma e parë e shekullit të 15 u karakterizua nga përfshirja në luftën mes shteteve 

territoriale në Itali. Për një kohë shumë të shkurtër, Venediku arriti të mbizotërojë një 

fushë të gjërë territoresh, që shtriheshin deri në Bergamo dhe në Friuli. Ndryshe nga 

flota, ushtria toksore ishte e përbërë nga mercenarë me një prani sporadike të 

ushtarëve venedikas.  

Do të shohim, shkurtimisht, ndryshimin mes organizatës ushtarake venedikase në det 

dhe në tokë. 

Shekulli i 15-të pa eklipsin e rivalit të madh tregtar, Gjenovën, dhe daljen e një 

kundërshtari të madh politik, Perandoria Osmane. Nëse në gjysmën e parë të 

shekullit marina venedikase ishte e angazhuar shumë rrallë në fushata të ndryshme, 

megjithëse mbizotëronte mbi armiqtë, në gjysmën e dytë u karakterizua nga lufta e 

parë turke në 1463-79. Vlen të përmëndet se ka qenë Venediku, ai që ndërmori një 

luftë kundër turqve, që do të thotë se patriciata venedikase ushqente një besim të 

madh në forcën e saj ushtarake dhe mbi të gjitha tek flota e saj. Si fillim, u pushtuan 

disa qendra të Moresë, por potenciali i madh i Perandorisë Osmane bëri ta ndjejë 

peshën e saj. Kalorës turk depërtuan në zemrën e kontinentit duke plaçkitur disa 

fshatra dhe kundërgoditja e Muhametit II çoi në rënien e Negropontit. Ndërkohë 

Qipro ishte nën ndikimin venedikas. Ёshtë e mundur që kjo fushatë bëri që 

venedikasit të kishin një pasiguri në superioritetin e tyre ushtarak ndaj ushtrisë turke.  

Një epokë e re u hap në fakt me ardhjen e Karlit të VIII, në Itali. Midis fundit të 

shekullit të 15-të dhe fillimit të shekullit të 16, Republika Venedikase arriti zgjerimin 

e tij territorial më të madh në gadishull. Klasa drejtuese venedikase do të bëhet 

gjithnjë e më tepër pronare e tokave të kontinentit duke braktisur atë pamjen e 

tregtarit tradicional. Megjithatë, parashikimi detar i shtetit nuk ishte dobësuar, 

territoret jashtë shtetit ishin mbrojtur gjithmonë me burime të konsiderueshme 

ushtarake dhe financiare. Edhe në fund të shekullit 17-të pas disa viteve nga humbja 

e Kretës, Venediku ndërmerr një vendim për pushtimin e Moreas duke u frymëzuar 

për një mbretëri në detin Egje. 

Historia e Venedikut ofron një shembull të shkëlqyer për të verifikuar tezat mes 

raportit të ngushtë midis luftës, financës dhe formimit të shtetit në një kontest 

venedikas dhe në përgjithësi atë italian.  

U pushtuan disa porte pulieze në mënyrë që të kontrolloheshin më lehtë rrugët 

përgjatë detit Jon dhe Adriatik. Një sulm i papritur turk, shënoi një krizë serioze në 

anijet venedikase. Më 1499, ushtria osmane pushtoi disa baza venedikase në Morea 

dhe kreu disa bastisje të tjera pak kilometra nga Venediku, ndërkohë flota osmane 

arriti të pushtonte atë venedikase në Zonkio. Dështimi për të fituar kishte pasoja të 

rënda, jo vetëm ushtarake, por edhe morale. Marina venedikase, e cila u konsiderua 

ende shumë më e lartë se ajo turke, pësoi një humbje të rëndë, e cila i dha fund mitit 
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të pathyeshmërisë së galesë së shën Markut. 

Sinjoria mes frikës dhe kërkimit të vërtetë të paqes, vendosi disa herë akorde për të 

vendosur atë dhe për të rregulluar lidhjet politiko – ekonomike me turqit, ku njëri 

akord ishte me 10 shtator 1453 dhe ajo dërgoi atje një ambasador ose orator, Lorenzo 

Moro, pranë sulltanit
112

; akordi tjetër ishte më 25 janar 1479, ku u vendos një traktat 

paqeje midis sulltanit dhe sinjorisë
113

.  

Në vitin 1503, Republika venedikase nënshkroi paqen, duke hequr dorë nga disa 

koloni në Greqi dhe Shqipëri. Shekulli i ri u hap me klasën venedikase në pushtet, që 

manifestonte tashmë zgjedhje të qarta: mbi det, qëllimi ishte të mbaheshin pozicione 

duke u përpjekur që të mos krijoheshin konflikte për të mos i dhënë një motiv 

pushtuesit turk; preferohej në fakt që të shpenzohej pjesa më e madhe e burimeve në 

Itali, ku po luhej edhe fati i Republikës. 

Luftërat e Italisë në fakt thithën shumë burime financiare, saqë e detyruan qeverinë të 

mbante një ushtri që për momentin arrinte deri në 30.000 njerëz. Deri në betejën e 

Pavias, roli i Venedikut ishte shumë aktiv, por edhe në gadishull  u zgjodh një 

strategji e mbajtjes së pozicioneve të fituara. 

Në dekadën e dytë të shekullit XVI, ishte ndërmarrë një program masiv i 

fortifikimeve, që të mbronte territoret nga kufinjtë perëndimor deri në Qipro. Kalatë 

që përbënin  një limes të vërtetë, për të marrë hua shprehjen e Braudel, përfaqësojnë 

gjithashtu zgjedhjen strategjike të Venedikut; në mbrojtjen e territoreve dhe bazave 

bregdetare.  

Periudha në mes të fillimit të shekullit të gjashtëmbëdhjetë dhe 1670, pa Perandorinë 

Osmane të marrë një politikë shumë agresive në drejtim të Venedikut. Humbja e 

Qipros, pavarësisht nga fitorja e Lepantos, dhe lufta e gjatë e  Kretës (1645-69) ishin 

ngjarjet që e detyruan Venedikun të marrë një pozicion mbrojtës, edhe pse ai kishte 

një mënyrë  të fortë të ndërtimit të anijeve. Nuk ka nevojë të theksohet roli i luajtur 

nga anijet e Venedikut në Lepanto, por është e rëndësishme të theksohet, se flota e 

shën Markut  përfaqësohej akoma si një kundërshtar i vështirë edhe gjatë shekullit të 

XVII. Megjithatë, forca detare nuk e ka penguar rënien e Candias dhe humbjen e 

bazës venedikase më të rëndësishme në Mesdhe. 

Dihet, se cilësia e artilerisë venedikase dhe e europës në përgjithësi ishte më e madhe 
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se ajo e turqve
114

.  

Pas këtij ekspozimi të shkurtër të angazhimeve venedikase detare ne përpiqemi të 

nxjerrim disa konsiderata. Fazat e zgjerimit dhe tkurrjes ekonomike të Venedikut 

lidhnin fort si konjukturën e tregut ndërkombëtar, si atë të politikës. Aftësitë e 

venedikasve për të ofruar shërbime detare efikase, i lejoi ata të ndërtonin  një 

perandori koloniale, duke u fokusuar tek bazat dhe portet me rëndësi të 

konsiderueshme strategjike. Duhet të konsiderohet në fakt se galerat - arma 

tradicionale e flotës venedikase – kishin nevojë të furnizoheshin shpesh me ushqim 

dhe ujë, ku dhe dispononin pak  hapësirë në bord. Një mbështetje linjeje pothuajse e  

pandërprerë nga Adriatiku Verior deri  në Egje  që i lejonte  për një veprim efektiv të 

aksioneve të anijeve tregtare  dhe të kontrollit të ujërave. Sistemi venedikas ushtarak  

tregonte  një integrim të fortë në mes komponenteve detare dhe fortifikimeve 

tokësore. Nuk është rastësi, që Traktati i Cristoforo Da Canal mbi marinën 

venedikase në mes të shekullit të XVI, kishte një  foto të një gale e gdhendur në një 

katërkëndësh, ku në maje ngriheshin katër kalatë.  

Pushtimi i territoreve në Levante, pasqyroi një burim të pasur të ardhurash për 

qytetin. Rasti venedikas, hyn në mënyrë të drejtë  në modelin që Tilly e quan 

"«capitalised coercion». Fuqia ushtarake kishte për qëllim rritjen e gjendjes 

ekonomike të shtetit dhe lehtësonte arritjen e një ekonomie tregu që favorizonte 

nevojat qeveritare
115

.  

Me të drejtë ka qenë thënë, se Senati, i cili ishte organi më i lartë politik i qeverisë 

venedikase, mund të konsiderohet si bordi i administratës së Republikës. Deri në 

fillim të shekullit të XVI, në fakt, pjesa më e madhe e Senatit përbëhej kryesisht nga 

fisnikët, të cilët kishin interesa të mëdha në tregtinë detare. Kështu, mund të thuhet, 

se vendimet e qeverisë u ndikuan fuqimisht nga nevojat e tregtisë ndërkombëtare dhe 

tregtarëve. Më 1449, Venediku numëronte më shumë se 50 gale ushtarake dhe 15 

gale të mëdha tregtare si dhe 20 – 30 karakë të mëdha
116

. 

Me gjithë sundimet e shumta që kishte Venediku i gjysmës së parë të shekullit 14-të 

në sytë e një të huaji duhet të jetë dukur si njëri prej shteteve më të fuqishme e më të 

pasura të Perëndimit. Sundimet e tij ishin të gjëra dhe shtriheshin prej lagunës nëpër 
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Istrie e Dalmaci në portet e Koronit dhe Modonit në Poleponez, përfshinin ishullin e 

pasur të Kretës, sovranitetin faktik mbi arqipelagun e Kikladeve, shumica e ishujve të 

të cilit ishin pronë e aristokratëve të veçantë venedikas deri në Negroponte (Eube). 

Në qytetet e mëdha të Levantit ndodheshin konsuj e kryetar bashkie venedikas, që 

shpesh ishin më të fuqishëm sesa princat vendas; tregtarët udhëtues venedikas 

popullonin portet e Rumanisë së poshtme dhe të sipërme, të Detit të Zi dhe detit 

Azov, të Qipros dhe të Lindjes së Afërme.   

Perandorinë e vet të përtej detit (Stato da mar) Republika e shën Markut e kishte 

themeluar pas kryqëzatës së katërt (1204).  

Nga trashëgimia e shtetit bizantin Venediku mori kontrollin mbi rrugët tregtare në 

Detin e Zi, që prej viteve 1204-1261 mbeti i mbyllur ndaj çdo konkurrence, si dhe 

mbi një radhë portesh, të cilët u shërbenin lundrimeve me anije si baza, më vonë edhe 

si tregje në brigjet e shteteve siriane e palestineze të kryqëzatave. Perandoria latine e 

Konstandinopojës (1204-1261) ishte përgjatë periudhash të tëra kohore një 

protektorat venedik. 

Rivalja më e madhe nga Liguria, Republika e Gjenovës, i dha fund monopolit 

venedik në Detin e Zi dhe në Kostandinopojë, pas shembjes së perëndorisë së 

kryqtarëve (1261), i nguci keqas tregtarët venedikas prej Rumanisë deri në Krime 

dhe u vendos në garë me Serenisiman për të fituar hiret e perandorit bizantin, por pa 

e mundur ta nxjerrte dot jashtë loje konkurrentin. Luftërat e shpeshta midis dy 

republikave italiane u ndërprenë nga vite të një bashkëjetese me më pak tension. 

Egjeu dukej se ishte ndarë midis venedikasish dhe gjenovezësh. Të parët, 

parapëlqenin sundimin e drejtpërdrejtë të qytetit mëmë, i cili dërgonte funksionarë 

dhe ushtarë për administrimin e territoreve të përtej  dhe drejtonte gjithçka në Stato 

da mar prej jetës juridike deri në tregti; ndërsa, ligurasit, nuk e njihnin këtë lidhje të 

ngushtë me qendren, porse mblidheshim tok në kompani të veçanta, si persona 

privatë që merrnin përsipër zotërimin dhe shfrytëzimin e sundimeve levantine, më së 

shumti duke vetërrezikuar. Republika e Venedikut dhe familjet venedikase, Venierët, 

Sanudot, Querinët, Ghisët jetonin në Kretë dhe në ishujt e Arqipelagut; gjenovezët, 

Zaccariat dhe Gattilusiot në Kios, Lesbos dhe në bregdetin e afërt të Azisë së Vogël. 

Në Konstandinopojë, të dyja republikat kishin përfaqësitë e tyre trgtare, gjenovezët 

më të privilegjuar në lagjen e periferisë Pera. Venedikas e gjenovezë lundronin në 

Detin e Zi, duke ngritur aty filiale tregtare dhe konsullata në Trapezunt, në Tanë të 

detit Azov dhe në gadishullin e Krimesë
117

. Sinjoria e Venedikut nuk e kishte ngritur 

shtetin e vet të përtejdetit për të nxitur zhvillimin ekonomik të popullatave të atyshme 

e për t’u siguruar atyre një administratë të qendrueshme; Stato da mar i shërbente 
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pasurimit të qytetarëve të vet. 

 

 

 

Fig. 1.10 Zingjiri i bazave koloniale dhe  zotërimet mbi Mesdheun Lindor  shekulli 

XIII-XIV (Stato da mar) 
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       Fig. 1.11 Stato da mar 
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      Fig. 1.12 Lo Stato da Mar në fillimet e ‘500 

 

Venediku ndiqte me një politikë kembëngulëse hegjemoniale zgjerimin në hapësirën 

e Mesdheut lindor: synim ishte sundimi i rrugëve detare për në tregjet e Levantit dhe 

të Detit të Zi. Në sytë e shtresës udhëheqëse të Venedikut ia vlenin mundimet për të 

arritur tregtinë fitimprurëse me mallra luksi të Orientit, të cilat prej Venediku 

shpërndaheshin më pas në gjithë Europën, por edhe për furnizimin e qytetit të shumë 

populluar të lagunës, pak më pas edhe të brëndatokës italiane, me drithë dhe kripë 

prej importit. I jepej një rëndësi e veçantë kontrollit të Adriatikut. Ai shihej si “gjiri 

ynë”, mare nostrum i shtetit, arteria jetëdhënëse e lundrimit detar Venedik. Arsyeja 

shtetërore kërkonte ndërhyrjen kundër çdo fuqie të mundshme hegjemoniale në të 

dyja anat e detit, dhe për të siguruar lundrimin e lirë të anijeve venedike, ngritjen e 

një vargu bazash detare, portesh, të cilat ofronin ujë dhe ushqime, mbrojtje prej 

shtrëngatave, si dhe siguri prej piratëve dhe anijeve të shteteve armike; vende të cilat 

krijonin lidhje me brendatokën, që i furnizonte venedikasit me mallra dhe që blinte 

prej tregtarëve venedikas mallrat e tyre; kështjella prej të cilave mëkëmbësit 
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venedikas mund të hidhnin vështrimet e tyre vigjilente mbi viset e brendshme fqinje. 

Pjesë të tëra të Adriatikut, Venediku i shihte si ujëra të shteti të vet dhe realizimin e 

këtij pretendimi e arrinte dhe me përdorimin e forcës. Qysh prej fillimit të shekullit 

14-të, deti patrullohej nga galera shtetërore, që gjuanin piratët, por edhe konkurrentët 

e padëshiruar në tregti. Prej viteve 1330, këto skuadrilje do të dërgoheshin në mënyrë 

të rregullt për lundrim nën “kapitenin e Gjirit” (capitaneus culphy). Ato ishin një nga 

mjetet më të rëndësishme të pushtetit, në duart e shtresës udhëheqëse venedikase. 

Asnjë shtet tjetër, në hapësirën e Mesdheut lindor, nuk dispononte një flotë të 

ngjashme kaq të aftë për goditje
118

. 

Epoka midis vitit 1204 dhe çerekut të tretë të shekullit 14-të, mund të përkufizohet si 

“periudha perandorake” në historinë e Venedikut: Gjenova ishte një rivale e 

rrezikshme, por e llogaritshme; Perandoria bizantine me dobësinë e vet nuk mund të 

quhej më kundërshtare; dhe fuqia e ardhme në Levant, Perandoria osmane, ishte ende 

njëri prej shteteve të shumta të vogla në trojet e Anatolisë së dikurshme bizantine.   

Por, Venediku nuk ishte i fuqishëm vetëm pse nuk kishte dalë ende përballë një 

Levanti, armik serioz. Në krahasim me shtetet e tjera të Italisë, Republika spikaste: 

ajo ishte shumë më pak e tronditur nga luftërat e brendëshme vetëshkatërruese, sesa 

për shembull Firence. Uniteti i një shtrese të lartë, që qendronte lart edhe në 

pikëpamje morale, dhe përcaktonte në mënyrë të urtë punët e shtetit, të ekonomisë e 

të ligjit, ishte pjesë e “mitit të Venedikut”, që u kultivuan sidomos duke nisur prej 

shekullit 16-të autorë nga shtresa aristokratike, por që shkenca e sotme e sheh në 

mënyrë kritike. 

Vëzhguesit që vinin prej një shteti të qeverisur në mënyrë monarkike duhet t’i kenë 

rënë në sy veçoritë e ndërtimit shtetëror venedik. Këtu, personat e veçantë nuk dilnin 

thuajse fare në pah; pushteti nuk ishte vetëm në duart e dozhës, kryetarit të 

Republikës, që zgjidhej me një procedurë të ndërlikuar, por ishte i shpërndarë në një 

drejtpeshim të mirëllogaritur ndër autoritete të ndryshme
119

. Asambleja popullore 

ishte zëvëndësuar, si instancë e lartë vendimmarrëse, prej kohësh nga Këshilli i 

Madh, i cili nga ana e vet, aty rreth vitit 1400, ia kaloi shumë kompetenca të tij një 

instancë tjetër të lartë, Senatit (Senato, Consiglio dei Pregati).  

Anëtarësia në Këshillin e Madh, prej shekullit 14-të, kishte të njëjtën rëndësi si dhe 

përkatësia në shtresën aristokratike. Vetëm pjestarët e këtij Maggior Consiglio mund 

të zinin funksionet e rëndësishme në Venedik dhe në sundimet e përtejdetit; vetëm ata 

kishin privilegje të jashtëzakonshme në tregëtinë e largët, që mbështetej prej shtetit, e 

kësisoj mundësi fitimi në shkëmbimet aq fitimprurëse të mallrave me Levantin.  

Numri i zotërinjve pjesëtarë në Këshillin e Madh ishte mjaft i lartë, në vitin 1349, ata 
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ishin plot 950, madje disa vjet më parë kishin pasur të drejtë pjesëmarrjeje në 

mbledhje edhe më shumë burra. Pas përfitimit të sundimeve të përtejdetit, shteti 

kishte në shërbim të vet më shumë qytetarë, se asnjëherë më parë për të administruar 

territoret e reja. Brenda një kohe të shkurtër, u rrit së tepërmi kërkesa për përfaqësues 

të mirëpërgatitur të Republikës, çka solli ndërthurjen në qerthullin e brendshëm të 

pushtetit dhe familjeve të shumta, që para 1204-ës kishin qënë të parëndësishme, gjë 

që solli një rritje të madhe numerike; sidomos klasa e vjetër udhëheqëse u shkri me 

bomines novi, me populares veteres ose antiqui përkatësisht antiquiores, siç është 

quajtur me shtresën e nobiles, familjeve me përvojë administrimi në territoret e 

përtejdetit, njohuritë dhe aftësitë shtetdrejtuese të të cilëve nuk viheshin në përdorim 

veç nga republika e tyre, por edhe nga komunat italiane, të cilat për të pajtuar 

konfliktet e tyre të brendëshme thërrisnin ndërmjetës dhe administratorë së jashtmi, 

të ashtëquajturit podestà
120

. Ai që ushtronte një pushtet të tillë politik, jashtë vendit, 

kërkonte të kishte ndikim edhe në qytetin e vet. 

Grupi i familjeve që kishin të drejtë ta trashëgonin anëtarësinë e tyre në Këshillin e 

Madh, u kristalizua në një proces të gjatë prej fundit të shekullit 13-të deri në fund të 

shekullit 14-të. Si datë simbolike, vlente viti 1297, vit i së ashtuquajturës “serrata”, 

mbylljes së Këshillit të Madh, kur u përcaktua se për kandidim lejohej çdokush që 

kishte pasur në katër vitet e mëparshme ofiqet e anëtarësisë në Këshill. Kush bënte 

pjesë në Këshill quhej “fisnik”, nobilis; dhe vetëm një fisnik mund të ishte anëtar i 

Maggior Consiglio, sipas fjalëve të një fisniku venedikas të shekullit 16-të: “...ne nuk 

kemi asnjë anëtar në Këshillin e Lartë, asnjë qytetar fisnik nuk bën pjesë aty, e në të 

njëjtën kohë, nuk kemi asnjë fisnik që nuk do të mund të ishte anëtar i Këshillit të 

Lartë”.
121

 Shtresa e fisnikëve, rreth vitit 1300, nuk kish marrë ende trajtat 

përfundimtare. Qysh në shekujt XI dhe XII dyert e vjetra nobiles e kishin toleruar 

futjen e tregtarëve të pasur në rrethin e tyre; edhe në këshillin 14-të shpërbleheshin 

merita të veçanta për shtetin; pas luftës së Chioggias (1378-1381) u përfshinë në 

Këshillin e Madh qytetarë me një besnikëri të veçantë, gjithsej 30 vetë, natyrisht, 

shumica e tyre nga familjet e njohura venedike të Stato da mar
122

. Me këtë zgjerim të 

madh kristalizimi i shtresës udhëheqëse kish arritur në përmbylljen e vet
123

. Si një 

nderim të veçantë, shteti u akordonte anëtarësinë në Këshill edhe princave të huaj,  

sidomos sundimtarëve nga Europa Juglindore u ofronte një azil të pasur në kohë të 

vështira. 

Shtresa e lartë venedikase në shekullin 14-të përbëhej nga rreth 200 fise, ose më 

mirë: “dyer” (në gjuhën venedike: cà), një lidhje që mund të përcaktohet më mirë me 
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nocionin e “klanit”, sesa me atë të “familjes”
124

. Një cà shpesh përbëhej nga një 

numër bërthamash familjesh të ndryshme. Familje të mëdha si Contarinët, Morosinët, 

Querinët dhe Venierët, rreth vitit 1400, ishin ndarë në një numër degësh (rami). Jo të 

gjitha dyert që përfaqësoheshin në Këshillin e Madh ushtronin të njëjtin ndikim. Të 

përbashkët ata kishin vetëm trashëgimin e ofiqit të pjesëmarrjes në Këshill. Përtej 

kësaj, “dyert” e ndryshme dallonin nga njëra-tjetra në madhësi, pasuri dhe respektin 

që gëzonin. 

Një numër nga këta cà me shumë anëtarë merrnin pjesë në ndarjen e pushtetit prej 

shekujsh. Barbarigot, Bembot, Canalët, Contarinët, Cornerët, Dandolot, Dolfinët, 

Donatët, Foscarinët, Giustinianët, Loredanët, Malipierot, Michielët, Molinët, 

Morosinët, Pisanët, Querinët, Soranzot, Trevisanët, Venierët, Zanet dhe Zorzët, 

ndeshen si funksionarë, oficerë, tregtarë dhe pronarë trojesh dhe në sundimet e 

përtejdetit, ku, sikurse Sornerët në Qipro, zotëronin krahina të tëra dhe 

monopolizonin edhe prodhimin e mallrave
125

. Dyert që nxirrnin dozhët deri në vitin 

1381, quheshin “të vjetra” ose “të gjata” (case vecchie përkatësisht longhe); ndër to 

bënin pjesë pjesërisht të sipërpërmëndurat Contarinët, Cornerët, Dandolot, 

Giustinianët, Gradenigoti, Falierët, Michelët, Morosinët dhe Zenot. Në mënyrë 

simbolike bëhej fjalë për 12 stirpes antiquiores dhe 12 stirpes quasi nobiliores
126

. Pas 

luftës së Chioggias dyert e “reja” (të shkurtrat”; curti) morën ofiqin e dozhës, por pa i 

shmangur nga pushteti familjet me tradita. Kjo nuk bëri që shtresa udhëheqëse e 

Republikës të përçahej në parti. Interesat e përbashkëta në tregti dhe në qeverisjen e 

Stato da mar funksiononin si zingjir lidhës. Fisnikët më të varfër, të cilët ishin në 

numër të madh, u veshën me poste dhe funksione në shërbim të shtetit; në shekullin 

15-të u krijuan madje edhe poste të reja për të kënaqur pjestarë më pak të kamur të 

shtresës së lartë.  

Ndërkohë që disa cà krenoheshin me prejardhjen e tyre, po kaq vlente së paku në 

elitën venedikase suksesi ekonomik dhe zotësia në ushtrimin e funksioneve. Pasuria 

në shekullin e 14-të krijohej para së gjithash nga veprimtaria në tregtinë e largët me 

Levantin në Mesdheun perëndimor, e deri sipër në Flandër. Blerja e tokave në 

brendësi të Italisë së Sipërme u shfaq si fenomen në një periudhë, kur osmanët ende 

nuk po i kërcënonin rrugët tregtare të Lindjes, çka nuk ishte një barazpeshim për 

mundësitë e fitimit në përtejdet; edhe kur Cornerët, Contarinët dhe Trevisanët, për të 

përmendur këtu vetëm disa pak syresh, blenin prona në krahinë të Ferrarës, këtë nuk 

e bënin si ndonjë investim; këto zotërime sillnin në Venedik pikësëpari bazën aq të 

kërkuar ushqimore. Vështrimi i aristokratëve venedikas ishte i drejtuar për nga deti. 
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KREU II 

 

 

VENEDIKU NË SHQIPËRI: NDЁRTIMI I ADMINISTRATЁS 

 

 

II.1.  Shtrirja e zotërimeve venedike 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Shqipëria venedikase më 1479 ( portokalle), të treguara datat e pushtimit 

turk mbi territoret ballkanike. 

Treqinta ka asistuar në zbritjen e fuqisë shtetërore në Europë dhe njëkohsisht të 

shtohej me revolta të mëdha sociale, të cilët pëlqenin të mbronin pozicionet që kishin 
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blerë nga forcat popullore
127

. Sigurisht, që Italia nuk ka qenë e huaj ndaj këtij 

fenomeni. Treqinta është periudha, me të cilën identifikohet politika venedikase.  

Origjinaliteti i Venedikut në krahasim me qytetet e tjera italiane, qendronte në faktin 

se pushteti nuk ishte monopol i vetëm një individi, as e një familje të vetme, por e një 

oligarkie të ngushtë
128

.  

Shtrirja koloniale venedikase ishte edhe ajo pjesë e oligarkisë dominuese që duhej 

patjetër të ruante dhe zhvillonte fuqinë e saj – shkëmbimet detare, për të cilat ishte e 

nevojshme një kontroll i shtrënguar i golfit. Në kohën kur kah lindja rritej rreziku i 

osmanëve, nga perëndimi doli një rrezik tjetër: Republika e shën Markut
129

, e cila 

synonte pushtimin e bregdetit shqiptar. Ajo shpejtoi të nxirte përfitime nga paniku, që 

u përhap në Ballkan prej disfatës së Kosovës, dhe u përpoq të vinte dorë mbi qytetet 

e bregdetit shqiptar, para se ata të binin në duart e osmanëve.
130

 Duhet mbi të gjitha 

të kujtojmë, se Dominuesja donte të ishte padrone e bregdeteve dalmate dhe 

shqiptare për motivet e qena strategjike e politikës së saj ekonomike. Synimet e 

shtrirjeve venedikase kanë qenë motivuar nga arsye të rendit ekonomik
131

. Partitio 

Imperie Romanie duke hequr përkohësisht mbretërinë bizantine, ndihmonte fuqinë 

venedikase. Venedikasit shkonin përtej detit për të kërkuar fitime, fitime që nuk 

mund të ofronte pasiguria e topografisë lagunare. 

“Qëllimi kryesor i politikës venedikase në vendet Juglindore, të pasura me drithëra, 

verë, vaj, lëndë druri dhe metali, ishte të mbante dhe të ruante hyrje të lira në territore 

kaq të çmuara
132

. 

Historia e lidhjeve të Dalmacisë me Venedikun është historia e lirimit të Adriatikut 

nga pirateria dhe nga shtrirja sllave
133

. Dalmacia paraqitej si një vend në lojë nga 

kompeticionet mes perandorisë bizantine dhe shteteve fqinjë, si dhe qytetet dalmate 

duke kaluar njëra pas tjetrës nën autoritetet venedikase u ribeluan deri në fund të 

treqintës.
134

 Ky aspekt kaotik i raporteve mes Dominantes dhe Dalmacisë, nuk ka 

bërë tjetër, veçse të shtyjë Venedikun të interesohej gjithnjë e më shumë drejt 

brigjeve shqiptare. Venediku kërkonte të shtrinte kontrollin e tij detar drejt bregdetit 
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 Cfr. G.CRACCO, Il Medioevo, Corso di Storia per i Licei e gli Istituti Magistrali, Torino 

1975, f. 261. 
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 V. F. Sejminov, Historia e Mesjetës, Tiranë, 1962, f. 219 - 220. 
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 Historia e popullit shqiptar, I, vep. E cit., f. 223. 
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 F. THIRIET, Quelques reflexions sur les entreprises vénitiennes dans les pays dy Sud-Est 

Européen, “R.E.S.E.E.”,3,(1968), f.395-400. 
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133

 G. PRAGA, Manoscritti,12366, et “Dalmatica”, (1919), f. 26-30. 
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të Durrësit, ku shumë shpejt filluan lidhjet me Shqipërinë
135

.  

Paqja e Torinos (1381), përcaktoi luftën kundër gjenovezëve, dhe aleatët e tyre 

hungarez, e detyruan Venedikun të braktiste Dalmacinë. Një ngushëllim i thjeshtë për 

këtë humbje bëri që Venediku të fuste në dorë portet shqiptare: Durrësin (1392), 

Shkodrën (1396), Lezhën dhe Drishtin  (1403)
136

.
   

 

 

 

Fig. 2.2 Repubblica della Serenissima 

Në kushtet që u krijuan në Venedik, pas konfliktit me Hungarinë, kur Republika 

kishte qenë dëbuar nga Dalmacia, zotërimet e saj në Shqipëri, me të cilat fillonte pak 

a shumë vargu i territoreve venedikase të përtejdetit, kishin një pozitë veçanërisht të 

rëndësishme, për të siguruar ndërlidhjen me këto. Pa zotërimet e Shqipërisë, do të 

ishte vështirë që Adriatriku të konsiderohej e të quhej nga Venediku “Golfo nostro”. 

Rrjedhimisht ngjarjeve të Shqipërisë dhe ruajtjes së forcimit të pozitave të veta në 
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 G. TAFEL-G. THOMAS, Urkunden, cit., f. 51-54; R. MOROZZO DELLA ROCCA-A. 

LOMBARDO, Documenti del commercio veneziano dei sec. XI, XIII, Roma 1940, I, f. 29, 

149, 344, 347, 348. 
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 A. DUCELLIER, L'Albanie entre Byzance e Venise, Xe-XVe siècles , London 1987, f. 
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vendin tonë, Republika do t’u kushtonte tërë vëmëndjen e vet
137

.  

Një tentativë e tillë u bë e mundur lehtësisht nga Jura di Balsha, që përballë 

bastisjeve të shpeshta turke në territorin shqiptar, kërkoi mbrojtjen nga 

“Serenissima”.  

Realisht, përparimi i osmanëve dhe plaçkitjet e mëdha, që ata bënin shkaktuan 

shqetësim të madh te të gjithë popujt e Ballkanit. Për t’i bërë ballë këtij rreziku, mjaft 

sundimtarë serbë, bullgarë, shqiptarë, rumunë, i lanë përkohësisht në një anë grindjet 

e vjetra dhe formuan kundër osmanëve një koalicion nën kryesinë e knezit Lazar 

Hrebljanit të Rudnikut të Shumadisë
138

. 

Që në fillim, kjo situatë shkaktoi reagimin e aktivizimin e politikës së Venedikut për 

të ruajtur e përforcuar në çdo mënyrë pozitat e tij. Lëvizja e fuqishme e vitit 1443 

përfshiu edhe Shqipërinë e Jugut, dhe krijoi kushte të favorshme për çlirimin e kësaj 

zone, ku “turqit”, siç thotë një dokument i këtij viti, i kishte pushtuar një tmerr i 

madh dhe me nxitim ata të Vlorës, Kaninës dhe Gjirokastrës po përpiqen të 

fortifikoheshin. Duke parë dobësinë që kishte kjo lëvizje në Shqipërinë e Jugut, si 

rezultat i likuidimit me kohë prej turqve të eksponentëve kryesorë të klasës drejtuese 

vendase, Republika e shën Markut e quajti të mundshme të përpiqej për të shtënë në 

dorë qëndrat kryesore të kësaj zone, me interes ekonomik për venedikasit
139

.  

Nga paniku që u përhap dhe nga nevoja për ndihmë e shqiptarëve, ajo u përpoq të 

nxirrte përfitime nga kjo disfatë dhe të vente në dorë qytetet e bregdetit shqiptar. 

Duke shfrytëzuar mosmarrëveshjet që lindën gjatë kthesës vendimtare të luftës së 

popullit tonë dhe në procesin e grupimit të forcave drejtuese, Venediku arriti të 

shtjerë në dorë, që në shtator 1444, Danjën, ndërhyrje kjo që kishte një rëndësi të 

shumanshme nga ana ekonomike, si një nyjë rrugore, ku paguheshin dogana; nga ana 

strategjike e ushtarake, siç shprehej vetë senati i Venedikut, më 1445, ajo “ishte hapi i 

parë”, për t’u futur në tokat shqiptare që nuk ishin nën zotërimin e tij. 

Në këto rrethana, pushtimi i Lezhës çoi drejt konfliktit midis Balshajve dhe Sinjorisë. 

Gjergji II Balsha protestoi ashpër në Venedik për pushtimin e Lezhës, duke e quajtur 

atë si një akt armiqësor të shtetit venedikas kundër shtetit të tij. Denoncoi këtë akt 

pushtues dhe kërkoi largimin e menjëhershëm të venedikasve nga Lezha, duke e 

argumentuar protestën dhe faktin se Lezha kishte qenë gjithmonë pjesë e pandarë e 

zotërimeve të familjes së tij. Senati i Venedikut duke shfrytëzuar presionin që bënin 

osmanët mbi feudalët shqiptarë, nuk i vuri rëndësi klësaj proteste madje iu përgjigj në 
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mënyrë cinike, duke i thënë se e kishte marrë qytetin, jo prej tij, por prej armikut të 

tij, nga i cili nuk kishte pse të friksohej më, dhe se po të mbante lidhje miqësore me 

Republikën, pushteti venedikas në Lezhë do të ishte mbështetja më e sigurtë e tij
140

.  

Gjatë kësaj kohe, Shkodra ishte pushtuar prej osmanëve, ku me ndërhyrjen e Gjergji 

II Balsha, osmanët u tërhoqën nga Shkodra dhe Ulqini, të cilët kaluan përsëri në 

duart e Gjergjit II. Më 1396, Gjergji II hyri në luftë me feudalët Dukagjinë të Lezhës, 

të cilët kishin përkrahjen e Venedikut. Presioni i Venedikut kështu do të shtohej ndaj 

Gjergjit II Balshës, saqë ky u detyrua t’u nënshtrohej, duke lidhur me ta një 

marrëveshje, sipas së cilës Venediku do të merrte Shkodrën, Drishtin, Danjën dhe 

Shasin. Gjergji, përveç  shpërblimit që do të merrte nga Venediku, mbajti edhe 

doganën e Shirgjit në lumin Bunë
141

.  

Sipas kësaj marrëveshje që u nënshkrua me 14 prilll 1396, midis përfaqësuesve të 

plotfuqishëm  të Balshajve dhe të Republikës së Venedikut, kjo e fundit merrte 

“qytetin e Shkodrës  me kështjellën e saj me të gjitha të ardhurat, doganat, taksat 

(datijs et gabelis) qoftë në Shirgj, qoftë në vendet e tjera, që i përkisnin atij qyteti  së 

bashku me Liqenin dhe ishujt që janë me të”. Veç kësaj, Venediku merrte edhe 

“qytetin e Drishtit me “kështjellën e Shasit me doganën e Danjës me të gjitha 

fshatrat, doganat, të ardhurat, përkatësitë dhe tokat
142

. Si shpërblim, Sinjoria pranonte 

ta trajtonte Gjegjin II dhe trashigimtarët e tij si qytetarë dhe fisnikë venedikas. Kjo u 

jepte të drejtë atyre që sa herë që të shkonin në Venedik të “vijnë në Këshillë” 

(Këshillë të Madh) sikurse edhe fisnikët venedikas
143

. Sipas tij, Balsha II ( 

paraardhës i Gjergjit II) në fillim nuk kërkoi që t’i lëshojë Sinjorisë zotërimin e tij, 

por përkundrazi i kërkoi asaj ndihmë, që të armatosej për t’u bërë ballë dhunimeve 

osmane.  

Mirëpo qytetet e bregdetit shqiptar të pushtuara nga Venediku nuk u njohën nga 

pushtuesit osmanë. Kjo situatë filloi të armiqësojë Gjergjin II Balsha kun-dër 

Republikës së Venedikut, duke shkelur në mënyrë flagrante marrëveshjen e vitit 

1396. Kështu, Senati venedikas i jep urdhër flotës venedikase të Gjirit që të çante 

rrethimin e Shkodrës e të mbronte krahinën e Lezhës, dhe të kalonte deri në Ulqin, 

Tivar, Budva, të cilët Gjergji II i mbante për vete dhe trashigimtarët e tij, nën 

juridiksionin e tyre (Ulqinin Tivarin dhe Budva) dhe “secilit prej këtyre vendeve t’i 

shkaktonte çdo dëm e dhunë të mundshme derisa t’i pushtonte ata”
144

.  

Sulmet që bëri flota venedikase ndaj forcave të Balshës III u shoqëruan me marrjen e 
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qytetit të Ulqinit, ku një ndihmë përkrah forcave venedikase u dha edhe nga Kojë 

Zaharia, i cili e motivon Sinjorinë për plotësimin e disa kërkesave.  

Tradhëtia dhe tradhtarët, gjithashtu, ndikuan në pushtimin e qyteteve shqiptare duke i 

ardhur në ndihmë pushtuesve venedikas. Me këtë ndihmë, këta tradhtarë merrnin 

shpërblime, si të holla dhe prona. Dy krerë të krahinës së Popratit, Aleksi dhe Pjetri, 

u ngritën kundër Balshës III, dhe ishin të parët që shkuan pranë Marin Karavellos për 

të kërkuar flamurin e shën Markut
145

. Gjithashtu, edhe klerikët i dhanë një ndihmë të 

madhe pushtuesit. Mund të përmëndim “fra Françeskun”, i cili u bë shkak që të 

merrej Shkodra. 

Me pushtimin e këtyre qyteteve bregdetare shqiptare, Sinjoria venedikase iu afrua 

tregtisë me qytete e tregjet e Kosovës
146

. Mirëpo, edhe në këta momente Balsha III 

nuk arriti t’i lëshonte këto vende kundrejt propozimit të Sinjorisë, për t’i shkëmbyer 

ato me qytete si Tivari dhe Budva. Qëllimi i Republikës së Venedikut, ishte që të 

mbajë me çdo kusht Ulqinin. 

Nga ana tjetër nga raporti venedikas, më 25. 7. 1419 vërehen sulmet e osmanëve , të 

cilat ishin të shpeshta dhe e kishin detyruar palën venedikase të bënte konçesione 

ndaj osmanëve
147

.  

Këto kontradita me venedikasit që edhe më parë kishin shpërthyer herë pas here, do 

të shfaqen në mënyrë edhe më të plotë gjatë periudhës kur në krye të popullit tonë 

erdhi Skëndërbeu, ku nevojat objektive të luftës kundër turqve, që kërkonin mjete të 

fuqishme ekonomike e njerëzore, e bënin të nevojshme që sa më parë edhe qytetet 

kryesore të vendit, me ekonominë e përparuar dhe të ardhurat e tyre shumë të 

rëndësishme, t’i shërbenin kësaj lufte. 

Mirëpo, dokumentet dëshmojnë, se më 20 janar 1423, Gjon Kastrioti lidhi një 

marrëveshje të fshehtë me Venedikun, në të cilën shihet qartë se Gjoni ishte në 

gjendje të ndihmonte qytetin e Shkodrës, dhe se donte që ky qytet më mirë të mbahej 

nga Venediku, sesa nga despoti i Serbisë
148

.  

Kjo paqe me venedikasit Skënderbeut i nevojitej, sepse ai me 1448, në radhë të parë, 

dëshironte të nisej kundër osmanëve me qëllim që aksionet e veta t’i harmonizonte 

me fushat e ushtrisë hungareze e cila nën komandën e Janosh Hunjadit, kishte 

depërtuar në Shumadi dhe shkonte drejt Kosovës. 

Pasi kaloi faza fillestare e stabilizimit të situatës së brendshme, nisi të dalë me 

fizionominë e vet gjithnjë e më të plotë përmbajtja e lëvizjes së fuqishme politike, të 

                                                 
145

 L. MALLTEZI, Qytetet e bregdetit shqiptar, vep. . e cit., f. 66. 
146

 Dr. J. DRANÇOLLI, Raguzanët në Kosovë, në më shumë vende. 
147

 LULZIM LAJÇI, Shkodra në shekullin e XV, Prishtinë 1997, f. 84. 
148

 Po aty. f. 87. 



 

MARRЁDHЁNIET MES KULTURЁS VENEDIKASE DHE ASAJ 

SHQIPTARE NЁ  PERIUDHЁN MESJETARE DHE PASMESJETARE 
 

51 

 

drejtuar nga Skëndërbeu, lëvizje që synonte bashkimin e tërë vendit. 

Si një nga shprehjet pragmatike të kësaj lëvizjeje, ishte referimi që heroi ynë pasi 

çliroi Krujën dhe vende të tjera të Shqipërisë, u bënte me 1443 lidhjeve familjare me 

Balshën “duke thënë se ishte trashëgimtar i Balshës dhe donte vendet që ishin të 

këtij”, kërkesë kjo që ishte kryekëput kundër ekzistencës së zotërimeve venedikase 

në tokat shqiptare dhe do të vijonte të rihapte një konflikt të vjetër me venedikasit.
149

  

Këto kontradikta nuk vonuan të çonin në 1447 në veprime ushtarake kundër 

Venedikut.  

Trupat shqiptare të udhëhequra nga Gjergj Kastrioti Skëndërbeu, pas përgatitjeve 

intensive ushtarake dhe diplomatike për të siguruar një ndihmë ushtarake nga jashtë, 

rrethuan dhe sulmuan vazhdimisht Durrësin, Danjën, Shkodrën, etj., dhe depërtuan 

kështu thellë nëpër zotërimet venedikase, deri në Tivar, duke i vënë në gjendje tepër 

kritike garnizonet e qeveritarët venedikas të grumbulluar në kështjellat e 

qytetarëve.
150

  

Duke u ndodhur përballë një situate të tillë , Venediku i angazhuar ndërkohë në luftë 

edhe në Lombardi, duke parë se nuk ishte në gjendje të përballonte nga ana ushtarake 

aksionin shqiptar, bëri përpjekje për të dalë nga konflikti, me anën e një marrëveshje 

të leverdisshme ose të një armpushimi me Skëndërbeun, apo duke paguar njerëz për 

të vrarë heroin shqiptar.
151

  

Traktati i paqes, që u nënshkrua në kampin e Skëndërbeut, më 4 tetor 1448, caktonte 

që Danja t’i mbetej Venedikut. Skëndërbeu të merrte si shpërblim një pension të 

përvjetshëm prej 1400 dukatësh, strehim në tokën venedikase dhe shumë privilegje të 

tjera, në rast se, Skëndërbeu dhe aleatët e tij do të kishin nevojë. 

Sipas historianit Aurel Plasari, kishte një kuptim të thjeshtë në marrëdhëniet me 

turqit: të luftojë gjithmonë me ta duke bërë paqe (kur ishte e mundur) vetëm për të 

fituar kohë për përgatitje të mëtejshme për luftë. Sado të rrekeshin venedikasit, 

gjenovezët dhe grekët të peshonin protë dhe kundrat për bashkëjetesë paqësore me 

turqit, Skënderbeu ishte i mendimit se çmimi përfundimtar i një paqeje të tillë do të 

ishte robëria degraduese
152

. 

Në kushtet e një kthese të tillë, kur Murati II, e më vonë Mehmeti II, me forcat 
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 Kasem Biçoku, Disa aspekte të marrdhënieve të Skëndërbeut me Venedikun, Tiranë 1968. 

f. 8. 
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ushtarake më të fuqishme të kohës, u drejtuan për të mposhtur me çdo kusht 

Shqipërinë nuk mund të mbahej i njëjti qendrim ndaj Venedikut, i cili ushtarakisht 

nuk mund të dëmtonte forcat e bashkuara shqiptare. 

Për të përballuar rrezikun osman, Skëndërbeu duhej të fuqizonte gjithnjë e më tepër 

bazën e brendshme politiko – ushtarake, dhe të përpiqej për sigurimin e një 

përkrahjeje efektive nga jashtë, për t’i kundërvënë luftës antiturke. Në këtë kuadër 

hyjnë edhe marrëdhëniet që Skëndërbeu u përpoq të krijonte me Venedikun. 

Një nga mosmarrëveshjet kryesore që do të shpërthejnë, më 1457, midis Skëndërbeut 

dhe Sinjorisë ishte mosrespektimi i marrëveshjes të lidhur midis Gjon Kastriotit, të 

atit të Skëndërbeut dhe Venedikut për dhënien e 800 dukatëve Kastriotit nga kriporja 

e Durrësit. Në korrik të vitit 1457, Skëndërbeu kërkonte nga Sinjoria 2000 dukatë, 

duke mos llogaritur aty provizionin e tij nga eksportimi i kripës. Kërkesa e 

Skëndërbeut u pranua, sepse Venediku kishte interes të mos t’a kishte kundër vetes në 

Shqipëri, kështu sundimtarit shqiptar iu mundësua të merrte kripë të Korfuzit në 

Shkodër dhe në Lezhë, kurse provizionin e vet, në mesin e viteve 60-të, e merrte nga 

të ardhurat e kripës.
153

  

Ushtria osmane po ecte shumë përpara, në vitin 1463, kur Papa shpalli zyrtarisht 

kryqëzatat, u krijua një lidhje e fortë miqësie midis Skëndërbeut dhe Venedikut, kjo 

për t’u vënë kundër ushtrisë osmane, e cila në vitin 1466, vendosi kampin e tij në 

qytetin e Krujës.   

Gjithmonë dhe më e ngushtë bëhej lidhja mes Republikës dhe zotërinjve shqiptar.
154

  

Në fund, mund të themi, se Republika e Venedikut përmes një aparati të tillë, që ishte 

i organizuar dhe kontrollohej mirë prej tij, kishte arritur të realizonte politikën e saj të 

shfrytëzimit të popullsisë në viset e pushtuara, dhe njëherit nëpërmjet tij, drejtohej e 

kontrollohej e gjithë jeta ekonomike dhe politike e këtyre viseve. Edhe pse prezenca 

e Venedikut, në territoret shqiptare u vendos shpesh në diskutim, përgjatë gjithë 

treqindës; gjatë fillimit të katërqindës, Venediku kishte shtrirë sundimin e tij mbi 

bregdetet lindore të Adriatikut. 

 

II.2 Funksionet më të rëndësishme të hierarkisë administrative Venedike 

 

Republika e Venedikut, rreth vitit 1400, kishte një përvoje gati 200 vjeçare në viset e 

përtejdetit. Me ftesë të princave vendas, rreth këtij viti, ajo filloi të ngrejë sundimin e 

saj në bregdetin arbëror. Por, shtrirjet venedikase në Shqipëri, verifikohen vetëm pas 
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paqes së Torinos
155

. Parimet themelore, që Republika kishte zhvilluar ishin të 

qedrueshme, se si duhej të ishte marrëdhënia me nënshtetasit, ç'funksione  do të 

mbulonin detyrat e ndryshme administrative, se sa duhej t'i përshtatej aparati 

administrativ venedik zakoneve e dokeve juridike të shoqërisë. Drejtimi i 

institucioneve të veçanta ndodhej në duart e shtresës fisnike venedikase. Anëtarët, të 

cilët ishin aktivë në politikë kalonin nëpër një cursus honorum, ku ushtrimi i 

funksioneve në Stato da mar zinte një vend të rëndësishëm. Ofiqet që duhej të 

ushtroheshin në viset e përtejdetit bënin pjesë në tiparet e veçanta të një aristokrati 

venedikas.  

Guvernatorët venedikas, në qytetet shqiptare, nuk ishin të gjithë njëlloj, përsa i përket 

titullit, fuqisë dhe rrogës së tyre. Përveç gjendjes që ekzistonte, ato vareshin sidomos 

nga madhësia dhe rëndësia e qytetit përkatës. 

Guvernatori i Durrësit (1392-1501) quhej baiulus et capitaneus. Titulli i parë është i 

ri dhe krejt i Perëndimit
156

, i dyti është nga koha e anzhuinëve “capitaneus”
157

. 

Shtresa e varfër Popularesit ishin të përjashtuar nga zgjedhja në autoritetet e 

rëndësishme të administratës së sundimeve të veçanta. Po kështu, vendasit ishin 

përjashtuar nga ushtrimi i funksioneve kyçe administrative në Greqinë venedikase, 

më pas në Arbërinë venedikase. Ushtrimi i pushtetit politik në sundimet venedikase, 

ishte një privilegj i fisnikëve; kontrollin ekonomik, ata e ndanin me qytetarët e tjerë 

venedikas. Venediku nuk e vështronte asnjëherë Stato da mar vetëm në 

këndvështrimin e thjesht politikstrategjik
158

, Vërtetë që Kreta kishte një rëndësi 

themelore, si bazë flote  për sundimin e Egjeut dhe si stacion i ndërmjetë për tregtinë 

e Levantit, si nyje e lundrimeve në Mesdheun lindor; ishulli u shkel nga kolonët 

venedikas qysh në shekullin 13-të, dhe u vendos në shërbim të sistemit ekonomik 

venedikas, i cili duhej të mbante me ushqime popullatën qytetase të Venedikut. 

Mirëpo interesat ekonomike të qytetit mëmë, jo rrallë ishin në kundërshti me deshirat 

e kolonëve venedikas, ca më shumë të nënshtetasve të tjerë. Këtë konflikt, Venediku 

e zgjidhi, kur qe nevoja, me forcën e armëve, gjithmonë në të mirë të interesave të 

veta shtetërore. Kërkesat lokale, si rregull, merreshin parasysh, vetëm atëherë kur 
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 Emilio Scapolo, Venezia e Albania, Saggio documentato delle relazioni Veneto-Albanesi 

nei secoli XIV-XV, Venezia 1908, f. 4 
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predki, Serta Borysthenica, Sbornik për nder të Kulakovskijs (Kiev, 1911) 343-358. 
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 Që nga viti 1272-1349, qyteti bëhet i pavarur (1350-1361) (AAIb 2, 73, 164, 177, 
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nuk u binin ndesh objektivave të mbivendosura të Republikës së shën Markut. 

Shtypja e kryengritjes kretase, të vitit 1363, që shpërtheu për shkak të çmimeve 

shumë të ulëta të drithit të Kretës, të vendosura shtetërisht, është shembulli më i 

njohur për konfliktet midis interesave venedikase dhe atyre lokale. Sundimet e 

përtejdetit, shërbenin edhe për të konsoliduar politikën shtetërore dhe atë tregtare të 

Venedikut, në Lindje, për të ushtruar trusni për sundimtarët vendas për të hapur tregje 

për tregtarët venedikase. Tregtia e drejtuar shtetërisht, ishte një nga shtyllat kurrizore 

të sistemit ekonomik venedik; ndihma politike dhe ushtarake për tregtarët e vet, një 

objektiv i deklaruar i Republikës, që qeverisej nga sipërmarrësit aristokratë. Venediku 

ia kishte frikën përparimit osman drejt Adriatikut, prandaj i përfshiu përmes 

marrëveshjes, qytetet arbërore, me miratimin e sundimtarëve përkatës, në lidhjen e 

vet shtetërore. Përshkrimi i historisë së jashtme tregon, se Venediku nuk mund t'i 

shmangej dinamikës politiko-ekonomike të Arbërisë së veriut: mbrojtja e pronave të 

veta dhe vënia në jetë e objektivave ekonomike, e detyronin Republikën që ta shtrinte 

në një periudhë afat-mesme pushtetin e saj në krejt bregdetin arbëror. Monopoli mbi 

kripën dhe drithin, apo me fjalë të tjera, ngërthimi i Arbërisë në sistemin ekonomik 

venedikas nuk mund të mbahej më këmbë, në qoftë se Venediku nuk do t'i mbyllte 

edhe ato zbrazëti të mbetura në bregdet. Vërtetë, që aneksimi i qyteteve balshe nga 

Ulqini në Budva, erdhi si reagim ndaj një sulmi të Balshës III, pra nuk lindi prej 

ndonjë agresioni venedikas, megjithatë ai përfaqësonte një kapitull të ripushtimit 

venedik të Dalmacisë në dy dhjetëvjeçarët e parë të shekullit 15-të. Kështu, u 

shmangën vakuumet e pushtetit në bregdet. Por, Venediku ishte qyteti që jetonte me 

tregti, dhe natyrisht, kishte lidhje të mira me perandorë të ndryshëm, dhe sidomos me 

atë të Serbisë, i cili mund të ndalonte kalimin e mallrave nëper shkallët detare të 

Kotorrit, Raguzës, Antivarit, Dulcinjos, etj. Me të cilët ajo kishte një përfitim të 

madh
159

. Në brendatokë, mbrojtja e Shkodrës kërkonte kontrollin mbi hyrjen drejt 

pellgut shkodran: Lezha, e para së gjithash, Danja ishin çelësat e sundimit mbi 

Arbërinë e Veriut. Ato kontrollonin grykat drejt ultësirës e në të njëjtën kohë rrugët 

tregtare drejt Ballkanit të Brendshëm. Kështu, ndërthureshin pra në kalkulimin e 

Venedikut elementet strategjike dhe me ato politiko-tregtare. 

Arbëria Venedikase nuk ka përbërë asnjëherë një unitet administrativ, nën një 

guvernator të vetem të përgjithshëm të tipit të dukës së Kandisë. Ishte më tepër një 

bashkim qarqesh administrative të mëvetshme, të cilat vareshin për gjithçka 

krejtësisht nga udhëzimet e qendrës në Venedik. Në këtë mes, u ruajtën të gjithë 

kufinjtë e qarqeve, siç kishin qenë në periudhën paravenedike. U krijua kështu një 

grumbullim komunash me pozicione juridike mjaft të ndryshme. Megjithatë ndarjen 

bazë të qarqeve si njësi autonome, rrethanat politike-ekonomike në Arbëri, e bënin të 
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nevojshëm bashkërendimin e administratës venedikase me qarqet fqinje. 

Megjithatë, kjo nuk ishte e vetëkuptueshme. Mëkëmbësit përgjigjeshin para 

autoriteteve në Venedik për sjelljen e tyre, si funksionarë, ata zhvilluan njëfare 

egoizmi në raport me kolegë që ishin në pozicion më te dobët, që vuanin për 

shembull nga ngushtica financiare, ose nga sulmet e osmanëve
160

. Ky përqëndrim, 

përforcohej edhe më shumë në zonën përkatëse administrative nga ndikimi i 

qytetarisë. Kundërshtite e vjetra midis komunave, kështu për shembull, midis 

Shkodrës dhe Drishtit, si dhe Ulqinit e Antivarit, nuk u kapërcyen nën sundimin 

venedik, por thjesht u kaluan të mëkëmbësit e rinj venedikas, qarku i të cilëve 

përputhej  me qarkun e dikurshëm të qytetit. Jo rrallë, ndodhte që këta guvernatorë të 

rinj, të hynin në skenë si përfaqësues komunash – e jo vetem të shtetit venedik – duke 

i yshtur edhe më fort grindjet e vjetra, natyrisht për të bërë sa më shumë emër. 

Kështu një armiqësi e hidhur vinte përballë mëkëmbësin e Shkodrës me atë të 

Drishit, të cilët nuk binin  dot në ujdi mbi kufirin që ndante dy qarqet e tyre. Kolegët 

e tyre në Ulqin dhe në Tivar, ishin po aq pak të zot të ndalonin kacafytjet e 

përgjakshme mes banorëve kufitare. Vetëm në situata tepër të rënda kanë ndodhur 

takime e bisedime midis guvernatorëve
161

.   

Meqë mungonte për një kohë të gjatë një hieraki formale midis mëkëmbësve të 

ndryshëm, detyra e rregullimit të çështjeve të gjithë provincës u binte të dërguarve të 

veçantë (proveditoreve) nga Venediku. Ndërtimi heterogjen i administratës e 

dobësonte Arbërinë venedikase. Për të penguar një përqendrim rajonal të pushtetit në 

duart e një sundimtari të vetëm, por edhe për shkak se Venediku ishte i detyruar të 

respektonte marrëveshjet me komunat, të cilat nuk ishin të gatshme t’i 

nënshtroheshin një sundimi qendror të provincës në Shkodër, u pranua një ndërtim i 

tillë heterogjen. 

Rëndësia e ndryshme, që u jepte Venediku, vendeve të veçanta, kuptohet edhe nga 

tingujt e mëkëmbësve. Durrësi, i pari sundim që u mor në dorë, më 1392, mori si 

guvernator një baiulus et capitaneus. Mbas dukës (dux), i cili ekzistonte vetëm në 

Kretë, baili përfaqësonte administatorin provincial më të lartë në rang (për shembull 

në Negroponte). Titulli i parë është i ri dhe krejt i Perëndimit, i dyti është nga koha e 

anzhuinëve “capitaneus”
162

, titulli cili vazhdoi nën Topiajt, kurse në krahinat e 
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hapura përmënden në atë kohë vetë qefalia (1367 Gin Balta, 1376) Gin Barelli). 

Venedikasit nuk përdorin më titullin e Dukatit, sikundër bënë herën e parë (1204-

1213) në Durrës ose në Selanik, ku përmëndet (1424) një dux dhe një capitaneus
163

, 

ndoshta për të evituar një konflikt me anzhuinët
164

. 

Rroga e bailit të Durrësit arrinte 90 fund (= 900 dukate) nga të ardhurat e qytetit. 

Guvernatori i Shkodres kishte në fillim (1396) 90 pastaj me (1397) ë 60 fund, ai i 

Drishit (1396) 30, pastaj (1399) 40
165

. Por të gjithë guvernatorët ishin të detyruar të 

mbanin me këtë rrogë disa kuaj si dhe rojat e tyre (domicelli), pazhet (ragatti), 

noterin dhe ndoshta dhe përkthyesin e nevojshëm.
166

 

Në sytë e venedikasve Durrësi e meritonte këtë rang, për arsye të rëndësisë së vet 

strategjike. Meqë, në vitin 1392, ende nuk ishte planifikuar ndonjë zgjerim i 

krahinave venedikase në Arbëri, baili do te ishte përfaqësues i Venedikut në 

Ballkanin Perëndimor, me peshën përkatëse protokollare. Ideja e një rangu nderi të 

Durrësit, mbeti për disa vjet edhe pas shtënies në dorë të Shkodrës (me 1396). Për sa 

kohë Shkodra pengohej në zhvillimin e vet ekonomik, për shkak të luftërave me 

osmanët dhe Balshajt, nuk doli dhe aq fort në pah dobesia strukturore e qytetit të 

Durrësit, i cili nuk kishte një brendatoke të veten, e që varej nga dashamirësia e 

sundimtarëve fqinj arbër, më vonë osmanë. Pozicioni i Shkodrës, si pararojë e 

Arbërisë Venedike prej fillimit  të shekullit 15-të, mbështetej mbi vendndodhjen 

qendrore, mbi kështjellen e fuqishme të Rozafës, në vijueshmërinë e sundimit 

venedik e sidomos në shtrirjen sipërfaqësore të qarkut, i cili, i vetmi në Arbërinë 

Venedikase, përfshinte mbi 100 fshatra. Rëndësia e Shkodrës mbahet parasysh në 

përpjekjet e druajtura për të vendosur njëfare rregulli në marrëdhëniet midis qarqeve 

administrative.  

Në vitin 1407, në Shkodër, u ngrit një gjykatë apeli për të gjithë Arbërinë Venedikase. 

Në pikëpamje thjesht formale, ky organizim juridiksioni ishte i vetmi që lidhte qarqet 

administrative venedike të Tivarit, Ulqinit, Shkodrës, Drishtit, Danjës, Lezhës, dhe 

Durrësit: brendapërbrenda shtetit venedik të përtejdetit, ata përbënin një qark juridik 

midis qarkut gjygjësor të Kotorit dhe qarkut të Korfuzit, me përfaqësitë e veta të 

jashtme nga Butrinti deri në Lepanto
167

.  

Në një rrafsh të dytë, por që nuk ishte përcaktuar legalisht, lokalitetet arbëre përbënin 

gjithashtu një unitet. Pak kohë mbas marrjes së Shkodrës, Senati urdhëroi pagesat 

kompensuese të vendeve më të pasura për qarqet më të varfra. Nëpërmjet këtyre 

pagesave, brendapërbrenda Arbërisë venedikase mund të dallosh mirëqënien 
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 Jorga, Notes l, 367. 
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 Shih AAlb l, 570 dhe 2, 195. 
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 Castellanus popularis i viteve 1397-1399 kishte 8 dukate në muaj. 
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 Për shembull në Shkodër (1399) (AAIb 2, 613). 
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 VALENTINI, Appunti 862v. 
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ekonomike përkatëse të një qarku. Për një kohë të gjatë, Durrësi dhe Lezha me tregjet 

e tyre të pasura bënin pjesë te dhënësit, Shkodra, e ngushtuar prej armiqsh, më vonë 

Ulqini dhe Tivari të dëmtuar nga lufta, e me burime të varfra, te marrësit. Pagesat 

brenda provincës bëheshin me urdhër të Senatit dhe kishin vlerë të njëhershme. Çdo 

pagesë bëhej veçmas. Nuk ekzistonte ndonjë detyrim i përhershëm për të mbështetur 

arka me të varfra. Senati ishte tepër i përmbajtur me dhënien e urdhrave për pagesa të 

tilla kompensuese në fillim të shekullit 15-të. Por, kur shpenzimet e vendeve të 

veçanta u rritën shumë për shkak të luftërave, ndërkohë që të tjera nxirrnin përfitime 

nën hijen e luftërave të vogla lokale, Venediku e përdori gjithmonë e më shumë këtë 

mjet për të barazpeshuar ngarkesat e ndryshme të arkave të ndryshme. Vetëm, kur 

Arbëria venedikase do të rrënohej në tregtinë e vet, rrjedhimisht edhe në të ardhurat e 

veta nga sulmet osmane dhe kur kriporet e Durrësit thuajse nuk prodhonin më kripë, 

Korfuzi i pasur u shtrëngua që të subvenciononte vijueshëm administratën e Arbërisë 

Venedike. Për dhjetëvjeçar të tjerë, Korfuzi do të furnizonte me kripë e cila shitej në 

Arbëri nga zyrtarët venedikas. Fitimi nga tregtia e kripës hynte në arkat venedike. Me 

këto të ardhura paguheshin rrogat dhe shpërblimet vjetore, si dhe shpenzimet e 

rregullta.  

Tek e fundit Senati i udhëzoi rektoret arbër që të bashkëpunonin me njëri-tjetrin në 

rast lufte. Por, këtu doli qartë në pah, egoizmi i administratave të veçanta të qarqeve. 

Në vend që t'u vinin në ndihmë kolegëve të tyre, shumë mëkëmbës parapëlqenin të 

bënin tregti me kundërshtarin. 

Në vitin 1412, Senati mundi të konstatonte së gjatë luftës së parë të Balshajve, konti i 

Shkodrës, kishte luftuar i vetëm, megjithëse rektorë dhe të tjerë u ishte tërhequr në 

mënyrë të përsëritur vërejtja nëse do të shkonin ta ndihmonin
168

. Senati i Venedikut 

vendosi t’i mbrojë interesat ekonomike, politike, ushtarake të Sinjorisë në krahinën e 

Shkodrës dhe në trojet shqiptare, me anën e forcës dhe të dhunës.
169

 Sadoqë 

Venediku kurrë nuk ngriti një hierarki formale të qarqeve, aty nga mesi i shekullit të 

15-të prania e Shkodrës ishte e padiskutueshme. Shkodra mbahej si “principalis 

ciuitas” i provincës; arka e saj përkrahte qarqet e Drishtit, Danjës dhe Budvës; masat 

dhe peshat shkodrane vlenin edhe në tregtinë e kripës në Tivar. Konti i Shkodrës 

kishte në qarkun e Danjës të drejtën për të dhënë urdhra në politikën e jashtme dhe në 

ushtri. Në commissio-n për proveditorin e kështjellës kufitare Senati përcaktonte: “ 

lidhur me marrëdhënien në luftë e në paqe me fqinjët dhe sundimtarë të tjere t’i ( 

d.m.th. proveditori i Danjës; O.J ) bindeshin  proveditorit apo kontit te Shkodrës
170

.”   

Në qoftë se nuk kishte një guvernator të përgjithshëm që të kontrollonte krejt 
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 P. Bogdani, Lufta kunder Venedikut, pun. I cit., f. 220. 
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 AAV XVIII 4946; XIX 5173; 5179 (citat Dagna; udhëzim proveditorit të Danjës: “si forte 

introitus non sup-lerent soluatis tibi a camera Scutari”); (citat “ principali ciuitati”). 
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provincën, midis qyteteve të veçanta ekzistonin marrëdhënie varësie të kushtëzuara 

historikisht. Në vitet e para të administratës venedikase Lezha u sundua nga Durrësi, 

që asokohe ishte ende një pararojë e Arbërisë venedikase; në shekullin 15-të baili i 

Durrësit ndërhynte në mënyrë të përsëritur në administrimin e të ardhurave nga 

dogana dhe tregtinë e Lezhës.
171

 I ngjashëm ishte raporti midis Shkodrës dhe Drishit 

të Vogël, të cilat kishin rënë në dorë të Venedikut në të njëjtën kohë (1396). Për një 

kohë të shkurtër, Senati madje u përpoq që t'i bashkonte të dyja këto vende në një 

qark të vetëm, gjë që dështoi nga armiqësia e hidhur midis shkodranëve dhe 

drishtianëve e që u bë edhe shkak i kryengritjes së vitit 1399
172

. Pas kësaj u lanë 

mënjanë përpjekjet për bashkime të ngjashme qarqesh. Republika e shën Markut 

duhej t'i hapte rrugë trysnisë së fortë të komunave qytetare që këmbëngulnin për 

pavarësinë e tyre, duke hequr dorë nga njesimi i strukturës administrative. Megjithatë 

në gjysmën e dytë të shekullit 15-të, Tivari, Drishti dhe Danja iu bashkëngjiten 

interesave ekonomike të Shkodrës, Danja iu nënshtrua kryeqëndres së Arbërisë së 

Veriut edhe në çështje të ushtrisë dhe politikës së jashtme
173

.  

Si në Greqi dhe në Dalmaci, struktura administrative e Arbërisë venedikase nuk 

ndryshonte nga aparatet administrative venedikase.  

Qarqet e veçanata qeveriseshin nga Sinjoria nëpërmjet mëkëmbësve (rector) që vinin 

nga dyert e mëdha aristokratike dhe bënin pjesë në Këshillin e Madh ose nga Senati 

në një procedure të ndërlikuar me disa raunde zgjedhjeje
174

. Këta rektorë kishin të 

drejtën e zgjedhjes së një shtëpie
175

.  Koha e ushtrimit të funksionit zgjaste zakonisht 

dy vjet. Të drejtat, rroga dhe madhësia e shpurës së një rektori vareshin nga rëndësia 

e qarkut, ku ai ushtronte detyrën. Si funksionarët më të lartë në rang, krahas bailit 

dhe kapitenit të Durrësit, qendronte konti dhe kapiteni i Shkodrës (comes et 

capitaneus Scutari), i cili u mbivendosej  konteve (comites) të tjerë si rector 

solemnes. Një comes et capitaneus normal e kish selinë në Ulqin, që përbënte midis 

viteve 1423 dhe 1442 një kryeurë venedikase në Zabojanën serbe. Vende më të vogla, 

si Antivari (Tivari) dhe Drivasto (Drishti) qeveriseshin nga një prodesta (potestas). 

Në Lezhë, ndodhej se pari një kryekëshilltar (castellanos). Kur u konsolidua sundimi 

venedik dhe Lezha u shkëput nga varësia e drejtpërdrejtë prej Durrësit, funksioni i 

kryekëshilltarit u kthye në një funksion mbikëqyrësi nën një proveditor. Titulli i 

proveditorit më vonë iu dha edhe mëkëmbësit të Danjës në dalje të Drinit në fushë, 
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dhe kapitenin e Ulqinit; si dhe podestanë e Drishtit dhe të Tivarit; kryekështjellarin e Lezhës 

dhe arkëtarin e Durrrësit; 868 A.2. 
175

 Mon. Slav. Mer. IV. 303. 



 

MARRЁDHЁNIET MES KULTURЁS VENEDIKASE DHE ASAJ 

SHQIPTARE NЁ  PERIUDHЁN MESJETARE DHE PASMESJETARE 
 

59 

 

gjithmonë të rrezikuar
176

.  

Kërkesat që i viheshin një rektori ishin tepër të larta: sidomos në vendet e vogla ai 

shërbente si komandant i njësive vendore të ushtrisë, të policisë, si kryefinancier dhe 

si gjykatës, duke bashkuar kësisoj në një dorë pushtetin ekzekutiv me atë gjyqësor. Ai 

mbante, gjithashtu, në përputhje me udhëzime të sakta të Senatit, marrëdhenie të 

jashtme me sundimtarët fqinjë dhe oficerët kufitare osmane (uç beg). Sinjoria bënte 

kujdes të madh që të parandalonte krijime pushtetesh individuale të dyerve të veçanta 

fisnike venedikase. Për këtë arsye ekzistonte një kufizim i rreptë i kohëushtrimit të 

detyrës si dhe ndalesa që pjestare të së njëjtës “dere” të ushtronin poste në po të 

njejtin sundim. Funksionarët gjithashtu u ndalohej të bënin tregti ose të përkrahnin 

punët e tregtarëve të afërm a miq
177

. Në fillim të kohëushtrimit të detyrës së tij, çdo 

mëkëmbës merrte nga Senati detyrën me përcaktime të veçanta për kryerjen e 

funksioneve (commissio). Në qoftë se rektori s'mund t'i ushtronte më detyrat e tij, për 

shkak sëmundjeje, vdekjeje ose arrestimi nga prokuroria, ai zëvendësohej për pjesën 

e mbetur të kohëushtrimit të funksioneve nga një nënrektor. Në vende më të mëdha, 

ky mund të ishte kamerani ose kancelari ose dhe ndonjë i afërm i mëkëmbësit që 

ndodhej në atë qytet. Në Drisht u caktua një anëtar i një familjeje fisnike venedikase 

që ndodhej në Arbëri prej një kohe të gjatë. Në Durrës qytetaria zgjodhi një nënbail 

nga rradhët e fisnikërisë durrsake dhe të venedikasve të pranishëm
178

.  

Në qarqe më të rëndësishme me një shtrirje të trojeve të shtetit dhe të drejta të 

rëndësishme  mbi doganat dhe tatimet rektorit iu caktua në kah një kameran 

(camararius, camerlengo), i cili administronte suzeranitetin e Sinjorisë, në këtë 

drejtim varej jo vetëm nga rektori por personalisht edhe nga organet e kontrollit në 

Venedik
179

. Rektori dhe kamerani duhej të mbikëqyrnin njëri-tjetrin ndërsjelltazi në 

ushtrimin e detyrave të tyre. Në portet e mëdha si Durrësi u caktua një kapiten porti 

(admiratus) shpesh për vite të tëra, veçse ky nuk pati në Arbëri asnjëherë rëndësine e 

kolegëve të vet në portet e Greqisë. Në Durrës, Shkodër dhe Ulqin komandonte 

policinë një socius miles. Kapiteni i portit dhe komandanti i policisë vareshin nga 

rektori përkatës; po kështu dhe komandanti i policisë së liqenit në Liqen të Shkodrës, 

skuadriljet e të cilit ishin ngritur për të luftuar kontrabandën, në kohën kur Tivari dhe 

Ulqini ende ndodheshin në sundimin e Balshajve.  

Funksione më të ulta, si ato të mbikëqyrësit e doganës në Bunë
180

, drejtuesit e 
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kriporeve (salinarius, saliner)
181

 dhe komandantët vendas të policisë (kefalia, 

vayvoda) mbikëqyreshin gjithashtu nga rektori. 

Ndërkohë, që këta funksionarë paguheshin veçan, rektori shpurën e vet personale 

duhej ta paguante nga rroga e tij. Ai shoqërohej përherë nga një noter, i cili ishte i 

domosdoshëm për kryerjen e detyrave të tij. Në varësi nga rëndësia e qarkut të vet, ai 

kishte gjithashtu shambellanë dhe shërbëtorë të armatosur.  

Pushteti civil dhe ai ushtarak ndodheshin gjithmonë në duart e një personi: këtë 

funksion të dyfishtë e bëjnë të qartë edhe titujt bail dhe kapiten i Durrësit si dhe kont 

dhe kapiten i Shkodrës apo i Ulqinit. Ndarja e këtyre dy pushteteve doli se ishte e 

pazbatueshme. E vetmja përpjekje që është bërë në këtë drejtim dështoi pas një kohe 

të shkurtër: meqë në vitin 1424 konti tepër i zënë i Shkodrës nuk mund edhe të 

ushtronte komandën mbi trupat e tij, Senati zgjodhi Francesco Querinin si 

“capitaneus omneum gentium nostrarum in Scutarum et in alijs partibus Albanie 

existentibus”, të cilit iu kalua drejtimi i ushtrisë dhe i politikës së jashtme krahinore. 

Rektorët e tjerë duhej t'i bindeshin atij në këto çeshtje. Pak më pas titulli “kont dhe 

kapiten i Shkodrës” u ndryshua në “kont i Shkodrës”. Tanimë, ai përgjigjej vëtëm për 

administraten civile, ndërsa Querini drejtonte si “kapiten i Shkodres” sektorin 

ushtarak. Mirëpo, konti, kapiteni dhe kamerani i Shkodrës shumë shpejt u ngatërruan 

në grindje mbi kompetencat e tyre, kështu që kjo reformë e frenoi ushtrimin e 

qeverisjes, në vend që ta lehtësonte. Pasi konti i rregullt i Shkodrës e përfundoi 

periudhën e ushtrimit të funksionit, Senati vendosi kalimin e pushtetit civil te 

kapiteni Querini dhe pas mbarimit të periudhës së ushtrimit të funksioneve të këtij 

rivendosjen e sistemit të vjetër me një kont dhe një kapiten në bashkim personal, të 

cilit iu pranëvunë një kameran dhe një kryekëshilltar, përsëri në bashkim personal, si 

zëvendësues (1425)
 182

.  

 

II.3 Mekanizmat e kontrollit në një sistem centralist 

 

Sistemi centralist i qeverimit të Republikës së shën Markut nuk u linte hapësirë 

veprimi të pavarur, të paktën teorikisht, as rektorëve. Të gjitha urdhëresat dhe 

shpenzimet, duhej të miratoheshin nga autoritetet në Venedik, qoftë kur ishte fjala për 

shpenzime në ndërtime, qoftë lidhur më marrëdhëniet me princat e vegjël fqinj. Çdo 

furnizim me materiale, me armatime, çdo pagesë për qarqet e përtejdetit miratohej 

veç e veç dhe evidentohej në qender. Senati dhe zyrat e tjera të qendres mbikëqyrnin 

me xhelozi kompetencat e tyre urdhërore. Drejtimi i politikës së jashtme dhe 
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administrimi i Stato da mar ishte në fund të shekullit të 14-të dhe në shekullin 15-të 

privilegj i Senatit. Këshilli i Madh i kishte kaluar atij rregullimin e punëve të 

përditshme, duke i kufizuar kompetencat e veta në zgjedhjen e funksionarëve më të 

rëndësishëm
183

. Gjatë shekullit 15-të kolegji (collegio) mori përsipër prej Senatit që e 

shihte veten gjithmonë e më të ngarkuar, kryerjen e çeshtjeve më pak të rëndësishme, 

si për shembull: përgatitjen e dërgatave në vendet e vogla të perandorisë se 

përtejdetit. Për këtë arsye, humbja e shumicës së dokumenteve të Kolegjit rëndon 

shumë. 

Kontrollimi i funksionarëve vendorë bëhej, si rregull çdo 4 deri 5 vjet, nga 

inspektorët shtetërorë (sindici), të cilët udhëtonin në provincat e Venedikut dhe 

dëgjonin ankesat e nënshtetasve, shqyrtonin librat e evidences financiare dhe 

juridiksionin, bënin padi kundër funksionarëve me mangësi. Ndjekja penale e 

keqbërësve mbetej megjithatë kompetencë e Avogaria de Comun, (pak a shumë: 

prokuroria) në Venedik. Vetëm në çeshtjet civile këta sindici mund të funksiononin si 

gjykatës. Sindicit i paraqisnin Senatit një rapot duke i bërë njëkohësisht propozime 

për reforma. Një tablo për veprimtarinë e tyre na e jep porosia që u duhej dhënë 

inspektorëve që vizituan Arbërinë Venedike në vitin 1404: ata kishin për detyrë të 

shqyrtonin, sidomos ankesat e nënshtetasve, lidhur me pronat e komunës dhe ato 

private që ishin tjetërsuar nga shteti. Të pajisur me “plena libertas iquirendi”, ata 

mblodhën për këshillim një komision vendasish, të cilët “mund të thonin e të 

paraqisnin gjithçka që kishin mësuar apo dëgjuar për veprimet e një rektori ose të 

një funksionari...që i binte ndesh nderit tonë ose së drejtës dhe drejtësisë”
 184

.  

Në kohë krizash politike dhe ekonomike, Senati dërgonte përfaqësues të 

plotëfuqishem (provisores). Pas marrjes nën pushtetin venedik të vendeve të veçanta, 

proveditorët ngrenin administratën dhe qeverisnin deri në mbërritjen e rektorit të parë 

të rregullt, që zgjidhej.
185

 Ata krijonin librat e kadastrës, inspektonin administrimin e 

ushtrisë dhe të financave, mbikëqyrnin marrëdhëniet me palët lokale e me fqinjët. Me 

plotëfuqinë e veçantë që kishin ata qëndronin mbi rektorin. Në çështjë me pak të 

ngutshme proveditorët shërbenin si këshilltarë të rektorit, të cilit i mbetej 

administrata lokale, ndërsa vendimet e rëndësishme merreshin me miratim të 

proveditorëve. Kjo vlente edhe në raste luftërash, kur komanda në terren i takonte 

proveditorit (provisores), ndërsa kompetenca mbi garnizonin rektorit
186

. Për 

mbrojtjen e Durrësit dhe pushtimin e Arbërisë së Mesme u dërgua në Arbëri, më 
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1396, një proveditor dhe një guvernator si kryegjeneral
187

. Këtë funksion 

proveditorët e zgjedhur për periudha krizash e ruajtën deri në perëndimin e Arbërisë 

Venedikase. 

Jo rrallë, pranëvendosja e rektorit me proveditorin normal krijonte konflikte për 

shkak të kompetencave të papërkufizuara qartë; në vitin 1422, proveditori Jacobo 

Dandolo lutej që të shkarkohej nga detyra për shkak të kundërshtive të papajtueshme 

me kontin e Shkodrës
188

.  

Sindicit dhe proveditorët bënin pjesë në organet më të rëndësishme të kontrollit të 

qendrës mbi zotërimet e saj të përtejdetit. Megjithatë, edhe pas mbarimit të periudhës 

së ushtrimit të funksionit funksionarit mund t'i kërkohej ende llogari. Revizorët e 

financave (officiales rationum veterum et novarum; ufficiali alle rason vechie e nove) 

dhe zyra qendrore e kripës (officium rationum salis) e kontrollonin evidencën 

financiare me shumë përpikmëri; Avogaria de Comun kryente procese 

dëmshpërblimi, të cilat shpesh bëheshin pas padish prej nënshtetasish venedikas të 

dëmtuar. Aktet e proceseve janë burime të vyera për historinë e përditshmerisë 

administrative në Arbërinë Venedikase dhe do të shqyrtohen në kapitullin mbi 

“zotërinjtë”. Qendra është përpjekur gjithmonë që t'i sofistikojë në mënyrë të 

vazhdueshme mekanizmat e kontrollimit për ta kufizuar edhe më shumë hapësirën e 

veprimit të rektorëve. Mirëpo pretendimet e qendrës për të pasur kompetencë të plotë 

në veprimtarinë administrative të përtejdetit ndesheshin me vështirësitë natyrore të 

lidhjes me këto vende. Edhe në stinët e mira, në muajt e lundrimit në det midis marsit 

dhe shtatorit, një lajmi i duheshin për të ardhur nga Arbëria në Venedik dhe 

anasjelltas disa javë. Në dimër, komunikimi me qendrën vështirësohej së tepërmi nga 

rrethanat e pafavorshme detare, vetëm në raste tepër të ngutshme, anijet kuturisnin të 

udhëtonin drejt Venedikut. Në dimër shumica e rektorëve ishin të pavrojtuar, duke i 

shpëtuar kësisoj mbikëqyrjes së qendrës. Po këtë liri gëzonin ata edhe midis dy 

inspektimeve edhe në kohë paqeje, kur dobësohej vëmendja e qendrës. 

 

II.4  Pozita e jofisnikëve në strukturën administrative 

 

Zhvillimi historik i organizimit administrativ në Arbëri nga serenisima bëhej 

nëpërmjet posteve të ndryshme që ajo vendoste. Postet e rektorëve dhe arkëtarëve 

zakonisht u rezervoheshin fisnikëve venedikas. Për pozicione më të ulta, si shkrues, 

doganier, noter, oficer merreshin më së shumti populares. Vetëm në raste shumë të 

rralla, kur për shkak të rrogës së vogël, ose për rrethana të një rrezikshmërie të 
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veçantë nuk pranonte të ushtronte detyrën një fisnik, mund të vendoseshin në rangje 

të larta populares: shembull për këtë është funsioni i kryekështjellarit në Durrës, në 

vitin 1422, ose propozimi për të mos çuar më fisnikë në Durrësin e pllakosur nga 

epidemia e malarjes (1425). Kjo u refuzua nga Senati me një shumicë të vogël -59 

kundër 42 votash. Megjithë rrezikun për jetën që nënkuptonte pranimi i postit të 

bailit, interesat e grupit të fisnikëve për të ruajtur monopolin e pushtetit në 

administratën shtetërore ishte aq i madh sa nuk mund t'u liheshin qytetarëve të 

thjeshtë pozicionet kyçe. Rritja e fortë në numër e fisnikërisë, e cila jo gjithmonë 

ishte e kamur, ndaj kërkonte funksione, kërkonte që t'u mbylleshin jofisnikëve rrugët 

drejt administratës. Veprimtarinë, si funksionarë në zotërimet e përtejdetit fisnikët e 

shihnin si një okupim që i përgjigjej rangut të tyre, e që çelte, sidomos për ata që nuk 

merrnin pjesë në tregti me vendet e largta, mundësi për karrierë. “Lëvduar Zotit ky 

vend (Venediku;O.S.) është i pasur me fisnikë të zotë e të ndershëm, që janë në 

gjendje t'i ushtrojnë gjithmonë funksionet e sipërmenduara”, mburrej Senati aty nga 

fundi i shekullit 14-të
189

.  

Duhet theksuar, se para se Venediku të ushtronte fuqinë e saj në vendet e Arbërisë 

veriore gjejmë në Veri të Zetes një Balsha, në Contea e Chelmos gjejmë kontin 

Voisava: nën mrojtjen individuale të mbretit serb janë Kotorri, Budva, Tivari, 

Dulcinjo, Shkodra: që nga viti 1350 Durrësi i ishte afruar Venedikut por që qëndronte 

nën udhëheqjen e Karl Topias: sllavi Alessandro Gioric drejtonte Vlorën dhe 

Kaninën. Por cili ishte qëndrimi i Venedikut përballë këtyre situatave? Sigurisht që 

duhej ta ekuilibronte politiken e tij, në mënyrë që të mos ofendonte rrjedhen 

drejtuese të Zotërinjve në mënyrë që të kishte sa më shumë përfitime tregtare nga ata. 

Me t’u bërë paqja me 1358, Venediku hyn menjëherë dhe zgjerohet në vendet e 

bregdetit jugor të Arbërisë, në Epir dhe Greqi
190

. 

Në vitin 1410, ndodhi nje rast i jashtëzakonshëm, kur për shkak të sulmeve të 

Balshajve mbi Shkodrën e rrethinat e saj, asnjë fisnik nuk pranonte ta merrte 

funksionin e podestait në Drisht. Në të njëjtën kohë, fisnikët e qytetit të Zarës, që i 

kishte kaluar një vit më parë Venedikut, kembëngulnin për pjesëmarrje në 

administratën shtetërore venedikase. Për këtë arsye Venediku e pranoi dërgimin e një 

rektori nga Zara dhe vendosi në vitin 1411, për shkak të trazirave të parreshtura, 

emërimin e fisnikëve prej Zare në mëkëmbësitë e Budves, Drishtit, Tivarit dhe 

Ulqinit. Nuk dihet asgjë mbi zbatimin e këtij vendimi. Mirëpo me 1421 u percaktua 

shprehimisht që në Drisht, Ulqin dhe Tivar duhej të shkonin si rektorë fisnikë 
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venedikas
191

.   

Edhe në pikëpamje të tjera Sinjoria i kushtonte shumë kujdes ushtrimit të 

funksioneve të rëndësishme nga qytetarë venedikas. Kështu, doli dhe udhëresa e vitit 

1419, sipas së cilës kancelarë të rektorëve mund të ishin vetëm qytetarë venedikas; 

më 1424, ky percaktim u shtri edhe mbi noterët  dhe socii-t
192

. Kontrollin mbi zyrën e 

kancelarisë, “mushkëria e administratës”, Venediku nuk donte t'ua linte vendasve, që 

kishin të tjera besnikëri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
191

 Oliver.J. Schmitt , Das venezianische Albanien 1392-1479, Munchen: Oldenbourg 2001,  

f. 329 
192

 AAV X 2347; XII 2978. 



 

MARRЁDHЁNIET MES KULTURЁS VENEDIKASE DHE ASAJ 

SHQIPTARE NЁ  PERIUDHЁN MESJETARE DHE PASMESJETARE 
 

65 

 

 

 

KREU III 

 

 

POLITIKA FINANCIERE DHE EKONOMIKE E VENEDIKUT 

NË ARBËRI 

 

 

III.1 Politika doganore Venedike 

 

Senatit i duhej të mbante parasysh rrethanat e ndryshme në pjesët e veçanta të 

zotërimeve venedikase në Arbëri. Krah porteve klasike, si Durrësi, ishin dhe qarqet 

komunale të Tivarit, Ulqinit dhe Drishtit, si dhe provinca e shtrirë e Shkodrës, më e 

madhja trevë e brendatokës, që zotëronte Venediku në Ballkan. 

Meqë administrimi i Arbërisë venedikase drejtohej në mënyrë qendrore nga Senati, 

mund të përfytyrohet mirë edhe me hollësi politika e Arbërisë që ndiqte Sinjoria. 

Shtylla kurrizore e zotërimeve arbëre ishte administrata financiare. Sapo që Venediku 

merrte në duar qarqet arbërore, fillonte ngritja e një sistemi shtetëror të taksave dhe 

doganave, me synim mbarështrimin e të drejtave  zotëruese të Republikës mbi tokë e 

troje, dogana, taksa e tatime, me sa më shume fitim. Në fillim, pronarët ishin të 

përjashtuar personalisht nga taksat, por ishin të detyruar të shkonin në luftë si 

kalorës. Por, dalëngadalë, ata u detyruan të paguanin edhe taksën e tokës, sidomos 

gjatë kësaj kohe
193

.  

Në kohën e pushtimit serb dhe ndoshta qysh në kohën e pushtimit bizantin, qytetarët 

ishin përjashtuar nga të gjitha këto pagesa. Por, në kohën e pushtimit venedikas puna 

ndryshoi dalëngadalë. Qysh në fillim (1397) në Drisht del urdhëresa që qytetarët 

duhet të paguanin të dhjetën. Në vitin 1425, për shkak të lutjes së shkodranëve, hiqen 

“diesima”, e cila, “nuk ishte paguar madje edhe në kohën e “tiranëve” për “terreni 

liberi”
194

. Gjithashtu, shërbimi ushtarak i qytetarëve për mbrojtjen dhe ruajtjen e 

qytetit ishte i detyrueshëm dhe të gjithë qytetarët e Durrësit (1393) ishin të detyruar 
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të bënin roja (facere guardiam); ai i cili nuk paraqitej për të bërë rojen e natës 

(custodia nocturna), paguante (1401) vetëm dy grosh si në kohët e vjetra
195

. Ashtu si 

dhe në zotërimet greke, qendra priste prej autoriteteve në provincë së paku një buxhet 

të barazpeshuar, që të mos kërkonte mbështetje nga qyteti lagunor. Nëse ishte 

mundësia, Senati kërkonte që të nxirrej fitim për qendrën. Tepricat, arkat e përtejdetit 

duhej t'ia dorëzonin qendrës. Shembulli i Arbërisë venedikase tregon se si i zbatontë 

një shtet i organizuar me forma të prera, tejet i burokratizuar, i ngritur mbi 

efetshmërinë dhe rentabilitetin; këto ide themelore në një mjedis kulturor dhe 

shoqëror të huaj. Historia e financave të Arbërisë së kësaj periudhe ka të bëjë me 

çështje që duken të ekonomisë moderne, si me raportin e ekonomisë shtetërore dhe 

asaj private, me barazpeshimin e deficiteve brendapërbrenda një njësie politike, me 

kundërshtime midis përparësisë së politikës apo të ekonomisë në drejtimin shtetërorë 

të financave. Ajo pasqyron veç kësaj, zhvendosjen e rëndesës midis qarqeve të 

veçanta, ngjitjen dhe rënien e tyre në hierarkinë e administratës. Nëse në kapitullin 

paraardhës u trajtua zhvillimi i jashtëm i Arbërisë, në atë vijues do të shpalohet një 

pjesë e rëndësishme e jetës së brendshme të zotërimeve venedikase. 

Po bëjmë paraprakisht një vërejtje para se të kalojmë në paraqitjen më të 

hollësishme. Në shqyrtimin e çështjeve financiare-teknike me të drejtë priten pohime 

të natyrës sasiore, të cilat do të mbështeteshin mbi njoftime të përgjithshme nga 

dokumentat e kohës. Por, Arbëria Venedikase, në këtë pikëpamje, për arsye të 

gjendjes burimore, nxjerr probleme jo te vogla. Giuseppe Valentini ne Appendices të 

vëllimeve të veçanta të veprës së tij Acta Albaniae Veneta merret me hollësi me 

buxhetin e zotërimeve venedike dhe i duhet të konstatojë se sado që me njërën anë 

mund të renditen plot zëra shpenzimesh, për të ardhurat që nxirrte administrata 

venedike nuk dihet pothuajse asgjë. Edhe në pjesën e deficiteve mungon një pasqyrë 

e plotë. Vetëm për pak vjet njihen të ardhurat kryesore të qarkut të Shkodrës. Për 

qarqet e tjera mungojnë të dhënat. Megjithatë, edhe sikur të kishim në dorë buxhetin 

e përgjithshëm të gjithë zotërimeve venedike në Arbëri, nuk do të mund të jepej një 

gjykim përfundimtar mbi dobinë e tyre ekonomike, meqë nuk mund të përcaktohet as 

me përafërsi fitimet venedike nga tregtia. Meqë, pasiguria në rrafshin sasior është 

kaq e madhe, nuk mund të bëhen as hamendje. Por, mund të mbërrihet në përfundime 

domethënëse, në qoftë se të dhënat e materialeve të pasura dokumentore shqyrtohen 

në bazë të vlerës së tyre përmbajtësore. Kështu arrihet, sido që të jetë, një përshtypje 

e përgjithshme mbi zhvillimin e financave shtetërore në Arbërinë venedikase. Po të 

njëjtat mangësi të materialit e bëjnë të pamundur një pasqyrë të saktë të zhvillimit të 

çmimeve të mallrave kryesore të tregtisë drithit dhe kripës. 

Pas marrjes në zotërim të viseve midis Durrësit dhe Shkodrës, për Venedikun ngrihej 
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pyetja se si mund të mbarështoheshin sa më mirë e më me përfitim të drejtat e 

sovranitetit që gëzonte tani Sinjoria. Për këtë qëllim, një herë Senati duhej të krijonte 

një përfytyrim për sistemin tatimor arbëror. Republika e shën Markut dëshironte t'i 

shfrytezonte deri ne fund te drejtat e veta, por duke mbajtur parasysh edhe privilegje 

të vjetra, që vërtetoheshin pas shqyrtimit. Kështu dominikanët vazhdonin të mos 

paguanin taksë në portet e qytetit të Durrësit
196

. Por, aty ku Venediku kishte marrë të 

drejtat që gëzonin më parë zotërit vendas, ai arrinte të vinte interesat e veta mbi ato të 

vendasve: kështu, dogana e mishit iu hoq duke u shtetëzuar pajtimarrësit në Drisht, 

një fisniku vendas, i cili pajtinë e tij e kishte marrë përpara sundimit venedikas. 

Vetëm mbasi komuna bëri ankesë në Venedik, atij iu kthye përsëri e drejta për ta 

shfrytëzuar pajtinë deri në fund të afatit të caktuar
197

.  

Pikat e ndryshme të doganës në Arbërinë e Veriut, sidomos në rrugën e Zetës, pranë 

Danjës, në S. Sergius (Shirgj) dhe në portet e Lezhës dhe të Durrësit ishin mjaft 

fitimprurëse. Venedikasit e dinin mirë se përshtatja e tarifave doganore mund të sillte 

një drejtim efikas të rrjedhave të tregtisë
198

. Ndërsa, gabimet në administrimin e 

doganave i jepnin shpejt pasojat: disa masa të ngathta të një ekonomie centraliste 

shtetërore e kishin dëmtuar në mënyrë të përsëritur tregtinë në Arbërinë e Veriut: 

heqja e doganave në Durrës çoi në përmbytjen e qytetit me mallra të lira importi dhe 

në shkatërrimin e tregtarëve vendas, të cilët e panë veten ngushtë përballë tregtarëve 

të huaj (1395)
 199

. Më 1403, mbeti pezull tregtia e vajit në Drisht, për arsye se tani 

kërkohej taksë jo vetëm në Danjë dhe në Drisht, por edhe në kryeqendrën 

venedikase, në Shkodër, çka solli një shtrenjtim të mallit. Më 1406, u desh të 

prapësohej shtrenjtimi i doganave të eksportit për mallrat ushqimore me qëllim 

financimin e luftës së parë kundër Balshajve (1406)
 200

. Tarifat e tejngritura të Danjës 

i mbajtën larg Arbërisë venedikase për një kohë të gjatë tregtarët raguzanë; por kur 

konti i Shkodrës, ngushtë për të holla, e uli doganën me një të tretën, mallrat filluan 

ta vërshejnë përsëri në vend, duke sjellë të holla për arkën e shtetit (1409)
 201

. Në 

mënyrë të ngjashme pati efekt pengues edhe dogana e portit të Durrësit, që i trembi e 

mbajti larg shumë tregtarë me anijet e tyre.  

Kjo politikë doganore do të shkaktonte medoemos qendrese. Këtu, rreziku Sinjorisë i 

vinte nga dy anë: nga jashtë, d.m.th, nga fqinjët Arbërisë, Balshajt, dhe fisnikët e 

tjerë arbër, dhe nga brenda, nga zyrtare të korruptueshëm venedikas. Për nënshtetasit 
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e Balshajve që nuk donin të vuanin skamje, nuk mbetej rrugë tjetër, veçse të arrinin 

në zotërim të drithërave dhe kripës me forcë ose përmes mashtrimesh, pasi këto 

mallra ndodheshin nën kontrollin e Venedikut. Atyre u vinte në ndihmë në këtë mes 

terreni i hapur Arbërisë; venedikasit nuk zotëronin as në Bunë, e as në liqen të 

Shkodrës, ose në Drin, kështjella të përshtatshme doganore, të cilat do mund të 

ndalonin me veprimin e tyre kontrabandistët. Ushtarët e paktë venedikas ishin më së 

shumti të zënë me mbrojtjen  ndaj osmanëve dhe rrallë dilnin nga kalatë e tyre; kurse 

besnikët arbër të Venedikut nuk e kundërshtonin kontrabandën. Lidhjet farefisnore në 

Arbërinë jovenedikase dhe pjesëmarrja në fitimin nga kontrabanda nuk i nxisnin ata 

që të mbronin politikën monopoliste të Venedikut. Ashtu, si edhe në çështje të tjera 

edhe në monopolin e diskutueshëm mbi drithërat dhe kripën, Venediku nuk ishte i 

gatshëm të bënte lëshime. Kontrabandës që lulëzonte në Drin dhe në Bunë, 

Republika nuk iu përgjigj me lehtësime doganore dhe me respektimin e rrjedhave të 

vjetra të mallrave nga Arbëria venedikase në viset fqinje, por masa policore me efekt 

të dyshimtë. Lundra e policisë në liqen të Shkodrës nuk ishte në gjendje të pengonte 

eksportimin ilegal të kripës, megjithëse Senati dha shumë herë urdhëra në këtë 

drejtim. Edhe konfiskimi i anijeve raguzane, që ngarkoheshin me drithë shqipëtar, pa 

respektuar sovranitetin doganor venedik në deltat e lumenjve, nuk pati në afat të gjatë 

ndonjë dobi të madhe. Kërkesa për drithë e kripë arbëre ishte kaq e madhe në Zetë e 

në Raguzë, saqë tregtarët megjithë represionin venedik, guxonin të udhëtonin këndej 

me anijet e tyre. Ndërkohë, që raguzanët mund të shmangeshin në Epir dhe në 

Peloponez, ulqinakët dhe tivarasit ishin të detyruar të furnizoheshin me prodhimet 

arbërie. Kontrabanda në Bunë u dobësua vetëm kur Venediku i shtriu zotërimet e veta 

edhe mbi Tivar dhe Ulqin, duke zotëruar tani të gjithë bregun midis Kotorit dhe 

Lezhës: në këtë mënyrë krahinat nevojtare për drithëra u përfshinë në sistemin e 

zotërimeve venedike- e tashmë do të furnizoheshin drejtpërdrejtë nga Arbëria  

venedikase - duke mbyllur kësisoj vrimat e mundshme për kontrabandë. Nëse në këtë 

mënyrë në bregdet ra qetësia skena e veprimtarive kontrabandiste, u zhvendos tani 

edhe më tepër drejt Durrësit, i cili ishte i rrethuar nga krahina jovenedikase. Në 

pikëpamje afatgjatë, edhe këtu përpjekjet e policisë venedikase ishin të dënuara të 

dështonin.
202

 Rendi ekonomik shtetëror i Republikës së shën Markut parashikonte që 

të gjitha prodhimet e Stato da mar të silleshin më së pari në Venedik, e prej aty të 

ofroheshin për në vende të tjera, edhe në qoftë se ato mund të shiteshin me çmime më 

të larta në tregje të huaja. Ky  rregullim, vlente edhe për sende ushqimore, për të cilat 

qyteti lagunor kishte kërkesë të vazhdueshme. Banorët e Venedikut ky sistem i 

favorizonte në mënyrë të njëanshme dhe e kufizonte shumë lirinë e tregtisë në 

zotërimet e përtejdetit. Tundimit që drithërat të shiten shtrenjtë në krahina 

jovenedikase nuk i shpëtonin shpesh edhe vetë funksionarët e lartë të Arbërisë 
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venedikase, të cilët në të vërtetë duhej të mbikëqyrnin eksportin e drithërave. Meqë 

licensat për import autoritetet i nxirrnin në vend, ato nuk e kishin të vështirë të 

sajonin vula të falsifikuara doganore për gjoja destinacionin Venedik, duke i lënë 

pastaj anijet të lundronin në një tjetër drejtim
203

. Në vitin 1415, Senati ua ndaloi 

porteve të tjera, veç Venedikut, nxjerrjen e vulave doganore. Mirëpo në këtë mënyrë 

ai vetëm sa e emërtonte problemin, pa arritur dot ta mënjanonte. Më 1417, baili i 

Durrësit i nxirrte vetë licensat e eksportit për Raguzën dhe Kotorin
204

. Dëmtimi i 

arkave venedikase në Arbëri prej mashtrimeve dhe korrupsionit është vështirë të 

matet duke u mbështetur mbi burimet. Veçse, ai përfaqësonte një problem të 

vazhdueshëm, që nuk u zgjidh asnjëherë. 

 

III.2  Sistemi monetar  

 

Politika monetare ishte një mjet i dytë, për drejtimin e financave dhe të drejtësisë 

arbërore. Edhe këtu në krye Venediku iu përgjigj zakoneve të vendit duke lënë në 

qarkullim monedhat e komunave të ndryshme. Meqë, në vijim u shtua tregtia 

venedike me qytete që i kishin kaluar tashmë Venedikut, në vend hynë gjithmonë e 

më shumë monedha të huaja, të cilat jo rrallë shkaktuan hutim dhe mosbesim te 

tregtarët vendas. Problemi u ndje më së pari në Durrës, ku piqeshin karvanet nga 

brendësia e Ballkanit me tregtarët e anijeve që lundronin në Adriatik. Tregtarët u 

zinin besë vetëm prerjeve venedikase dhe u shmangeshin atyre vendeve, ku 

qarkullonin monedha të këqija. Kur në vitin 1404, Durrësi u pushtua nga “disa 

monedha që nuk janë aq të mira sa tonat dhe nuk kanë prerjen tonë”, karvanet nuk 

erdhen më. Senati shpresonte ta përmirësonte këtë gjendje duke lejuar në Durrës 

monedha venedikase e duke u dhënë një afat banorëve të Durrësit, “që të heqin dorë 

nga ato monedha”. Porse, ai nuk i kishte të qarta pasojat e një ndërhyrjeje të tillë dhe 

kërkoi një relacion të hollësishëm mbi zhvillimin në Arbëri
205

. Në të gjithë Arbërinë, 

qytetarët i shikonin shtrembër tornesët apo tornesellët, që qarkullonin në Levant. Kur 

u mor qyteti i tyre, ulqinakët kërkuan që të ndaloheshin  shprehimisht këto monedha. 

Me sa kuptohej, komunat shihnin tek tornesit një rrezik për monedhat e tyre. 

Megjithë këto shqetësime, pagesat në gjysmën e parë të shekullit të 15-të u bënë 

kryesisht në monedhat lokale (grossi = groshë; moneta de Scutaro; moneta usualis 

                                                 
203

 AAV VII 1875: në vitin 1414 autoritetet në Shkodër, Lezhë dhe Durrës, nuk u dhanë 

trgtarëve të drithit vula doganore për eksportim drejt Venedikut, duke kërkuar në të njëjtën 

kohë eksportim në territor jovenedik. 
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f. 333 
205
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scutari). Këto monedha të vogla të ngrëna nga përdorimi shërbenin, para së gjithash 

për pagesat e brendshme lokale, për të cilat nuk ishte i përshtatshëm dukati i shtrenjtë 

venedikas. Në shenjë të njohjes së mundimit venedik, nga njëra anë e monedhës, 

paraqitej ungjilltari Mark, ndërsa në anën tjetër, ashtu si deri me aty, shenjti mbrojtës 

i komunës përkatëse. Në gjithë Arbërinë e Veriut, kohë mbas përmbytjes së dinastisë, 

ishin ende në qarkullim monedhat e Balshajve (grossi; moneda de balsa)
 206

. 

Megjithë, këtë shumëllojshmëri tendencash, ishte e qartë drejt njësimit të sistemit 

monetar. Ky zhvillim kishte arsye të ndryshme: nga njëra anë tregtarët venedikas, 

vepronin kryesisht me monedha venedike, duke ndikuar me pozicionin e tyre 

tregzotërues popullsinë e Arbërisë, në këtë vend me kapitale të dobëta, të mësuar prej 

shekujsh me këto monedha. Pas kësaj komunat, që i prisnin këto monedha, njoftonin 

për vështirësi gjithmonë e më të mëdha për të afirmuar interesat e veta ndaj 

administratës venedikase: kështu, në vitin 1433, Ulqini nuk mori leje që t'i 

zëvendësonte monedhat e dobëta prej bakri për pagesat lokale, me prerje në një vlerë 

të përgjithshme modeste prej 30 dukatesh
207

. Edhe në nivel të monedhave më të 

vogla jocilësore, monedha venedike arriti të bëjë vend, natyrisht shumë ngadalë. 

Banorët e Arbërisë venedikase shikonin te dukati monedhën e tyre orientuese. Faktin 

që, Venediku nuk mund të ishte fort i lumtur me këtë tablo, e tregon kriza monetare e 

vitit 1436, kur shkodranët ndjenë pasiguri të thellë nga qarkullimi i monedhave të 

shumta të dobëta dhe kur vlera e dukatit u ngrit në mënyrë të fortë, nga 84 ne 90 

groshë, ndërkohë që deri në 1432, kursi i një dukati ishte caktuar me 38 groshë
208

. 

Zhvlerësimi i shpejtë i grossos kishte pasoja të rënda për financat shtetërore, meqë të 

gjitha tatimet në vend, si për shembull obruku fiks, merreshin me groshë: “meqë 

taksat vendore të qarkut të shtetit tonë dhe gjithë të ardhurat e tjera të komunës 

merren me groshë, në atë shumë që ishte caktuar në kohë të monedhës së mirë, shteti 

tani merr më pak se gjysmën e të ardhurave të veta; po kështu me shitjen e kripës nuk 

arrihet as gjysma e çmimit të zakonshëm, për arsye se shitja bëhet në groshë; në 

qoftë se, nuk do të merren shpejt masa kundër këtyre groshëve false, atëherë të 

ardhurat shtetërore shumë shpejt do të bien në zero dhe tregtarët tanë në këto vise do 

të dëmtohen rëndë”. Për këtë arsye, Venediku përtëriu një vendim që ishte marrë 

qysh në vitin 1409, sidoqoftë pa sukses afatgjatë , dhe ngriti një qendër për prerjen e 

monedhave në Shkodër, e cila duhej të nxirrte në qarkullim monedha argjendi nën 

mbikëqyrjen e kontuit të Shkodrës
209

. Vlera e një dukati tanimë ishte 40 groshë. 
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(Cattaro 1440; aso kohe 54 groshë të Balshave shkëmbeheshin me 1 dukat). 
207

 Oliver.J. Schmitt , Das venezianische Albanien 1392-1479, Munchen: Oldenbourg 2001,  

f. 335 
208

 AAV XV3526: në atë kohë në Shkodër kishte paqartësi nëse duheshin paguar rrogat me 
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Rivlerësimi i dukatit ndryshoi edhe vlerën e njësisë përllogaritëse të perpërë nga 8 

perpër për dukat në 3 perpër dhe 1 grosso për dukat. Kjo i preku e gjithë tregtarët e 

afaristët, që kishin bërë investime afatgjata me vlerën e vjetër. Kështu për shembull, 

pajtimtarin Dominicus Dobranci në Ulqin, i cili kish pasë paguar 800 perpër me 

kursin e vjetër për një pajti, e cila në kohë të mbara kishte kushtuar vetëm 300 deri në 

400 perpër. Me marrjen e pajtisë 800 perpërat që duhej të paguante ai vlenin 100 

dukate, ndërsa pas reformës monetare 250 dukate. Për këtë arsye Venediku duhej t'i 

bënte atij lëshime në pagesën e borxhit të vet duke i akorduar zbritje me afate 

bujare
210

.  

Megjithatë, zhvlerësimi i monedhës nuk mund të pengohej për një kohë të gjatë. 

Shkaqet vinin kryesisht prej krizës financiare venedikase aty rreth vitit 1450. Edhe 

Arbëria do t'i ndjente pasojat e saj. Kështu për shembull, me 1457, Skënderbeu 

kërkoi që t'i paguhej shuma e tij vjetore me një kurs të ri, prej 48 groshë për dukat 

dhe jo me 40 groshë, që ia ofronin autoritetet venedikase
211

. Krah kësaj, vazhdoi 

llogaritja në bazë të monedhave vendase. 

Këto pak fragmente nga historia monetare tregojnë sesi kanë bashkëjetuar monedha e 

florinjtë venedikase me prerjet vendase, prej bakri, çka u përshtatej dëshirave të 

Venedikut dhe të komunave. Komunat e ruajtën të drejtën e tyre monetare, sado që 

tani nën mbikëqyrjen e Venedikut, duke mundur ta furnizonin edhe më tej tregun 

vendas me monedha të vogla bakri. Për pagesa më të mëdha përdorej më së shumti 

dukati venedikas. Venediku mjaftohej të ndërhynte në politikën monetare të Arbërisë 

venedikase vetëm në raste krizash.  

 

III. 3 Kontrolli shtetror mbi mallra të rëndësishme strategjike: drithërat dhe kripa  

 

Frut paqeje: me nje shprehje të tillë sugjestionuese, Giovani Grevembrok, shoqëronte 

imazhin e tregtarëve shqipëtarë në Venedik në repertorin e tij të çmuar të jetës dhe 

zakoneve, ruajtur në dorëshkrimin pranë muzeumit Correr të Venecias
212

.  

Në atë kohë, tregtarët shqiptarë ishin shtetas të shtëpisë otomane dhe përbënin 

ndërmjetësin në tregtinë e Venedikut me Lindjen: në Venedik prania e tyre ishte e 

vazhdueshme dhe në shën Mark në veçanti, kujton Grevembroch, ishte e pamundur 

të mos ndalonin, sidomos përballë mozaikëve të bazilikatës që aludonin “ceremoni 

dhe vegla orientale” 

Edhe prania e tyre ishte sigurisht Frut i asaj peme të politikës venedikase me rrënjë 
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shekullore, që kishte bërë të bashkëjetonin në qytetin pazar, në qytetin udhëkryq të 

tregtisë, të gjuhëve të racave zakone nga më të ndryshme, duke siguruar një 

bashkëjetesë paqësore midis çifutëve dhe armenëve, gjermanëve dhe grekëve, 

dalmatëve dhe persianëve.   

Venedikasit përshkonin detin për të gjetur fitime, edhe deri në fillimet 1400, burime 

që nuk mund të ofronte pasiguria e tipografisë lagunare. Qëllimi kryesor i politikës 

veneciane në vendet e Jug-lindjes europiane, të pasur me drithëra, verëra, vaj, dru 

dhe metal, ishte  për të mbajtur dhe ruajtur hyrje të lirë me këta territore kaq të 

çmuara
213

.  

Tregtia dhe qarkullimi, ashtu si dhe në shekullin XIV,  në Arbëri zotëroheshin nga të 

huajt, nga venedikasit.  

Por, Arbëria venedikase duke pasur marrëdhënie të vazhdueshme tregtare me 

venedikasit, nuk përbënte një hapësirë të mbyllur ekonomike, që frekuentohej vetëm 

nga këta tregtarë lagunarë. Kjo provincë ishte më tepër pjesë e një madhësie 

ekonomike që shtrihej nga grykat e Kotorit deri ne Gjirin e Patras, e që kishte si porte 

kryesore Kotorin, Shën Shirgjin, Lezhën, Durrësin,Vlorën, Arten dhe Vonicën
214

. Ajo 

frekuentohej, gjithashtu, nga raguzanët dhe sidomos nga fiorentinët; në një masë më 

të vogël nga tregtarë të tjerë italianë.  

Në shekullin e XV, venedikasit dhe osmanët përcaktuan në thelb ecurinë e tregtisë 

arbërore. Kështu, në fillim të  këtij shekulli, në Arbëri të veriut zotëronte monopoli 

venedikas. Ky shtet u përpoq qysh me marrjen e qyteteve arbërore, që t’i lidhte ato në 

qerthullin ekonomik venedikas; ishte e natyrshme që tregtarët venedikas të josheshin 

nga mundësitë e reja në Arbëri, si dhe të krijoheshin, për tregtinë venedike në Arbëri, 

kushte më të  mira për qytetarët venedikas, sesa në shekullin e  XIV, në kohën e 

princërve të vegjël e të  paqëndrueshem arbër. 

Shqipëria gjatë Mesjetës dallohej në rrafshin ballkanik, si vend i zhvilluar ekonomik 

dhe kulturor. Prodhimet e vendit tonë u bënë të rëndësishme për ekonominë 

venedikase. Një varg qendrash me tradita të lashta antike, si Durrësi, Shkodra, Vlora, 

Ulqini, Tivari, Lezha, Kruja, Drishti, Shasi, Trepça, Berati, Kanina, Novo Bërda, 

Prizreni, Vuçiterna, Prishtina, Nishi, Peja, Shkupi, Tetova, Manastiri, Ohri, etj, u 

zhvilluan në këtë kohë si qendra të rëndësishme prodhimi e shkëmbimi me rreze 

mjaft të gjërë veprimi, në plan të brendshëm e të jashtëm e me peshë politike e 

kulturore të vendit.  

Vendasit në Arbërinë venedikase nuk e kishin të lehtë aktivitetin në këtë fushë, nën 

administratën ekonomike  venedikase. Republika tregtare e Venedikut nuk u kishte 
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dhënë nënshtetasve të saj të njëjtën liri ekonomike, siç do t’u jepnin osmanët, të cilët 

merreshin më mirë më administratë e me ushtri sesa me çështje parash. 

 

 

 

Fig. 3.1 La rete commerciale e i possedimenti veneziani nel Mediterraneo orientale. 

 

Tregtarët venedikas, të cilët filluan të veprojnë në  sundimet e reja të Sinjorisë rreth 

vitit 1400, ndjekin gjurmët e bashkëatdhetarëvë të tyre, të cilët kishin bërë tregti me 

Arbërinë edhe në kohët e mëparshme. Ata sillnin në Arbëri stofra italiane, dhe 

merrnin në shkëmbin drithë dhe kripë arbëre. Kështu, Nicolo Giustinian, solli në vitin 
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1430, në Venedik një “magnam quantitatem frumenti”
 215

. Në vitin1424, Catarina 

Baffo kishte blerë në Venedik për 45 dukate  drithë “dal zustignan”.
216

 Strategjinë 

tregtare venedikase e përshkruan në mënyrë domethënëse porosia që i jep tregtari 

Jacobo Faxolo përfaqësuesit  të tij  në Arbëri: “ia albania ivestisse in formenti ouer 

altre merchandtie”
 217

.  

Ashtu siç njihte vendet veriore Venediku dinte për lumenjt dhe pyjet rreth Durrësit 

“... que sunt in tanta quantitate, de quibus possent extrahi galee et ligna, quia ibi 

sunt lignamina et de pice et aliis prepara mentis ad nocendum in mari”
 218

. 

Kështu, investuesit  venedikas krahas Lezhes i tërhiqte sidomos porti i vjetër i 

Durrësit. Prandaj Venediku hodhi tërë vështrimin tek qytetarët durrsakë duke dërguar 

në shtëpi me shpenzimet e saj ambasadorët e tyre, duke shkruar dhe duke dhënë 

paraprakisht 30 dukatë në vit katër fisnikëve, që mund të ndërhynin mbi mendimet e 

bashkëqytetarëve të tyre dhe duke premtuar edhe më shumë nëse qyteti do të ishte në 

duart e Republikës
219

.  

Qysh dy muaj mbas marrjes së qytetit, Biagio Dolfini, bleu nëpërmjet përfaqësuesit 

të tij, mercenarit venedikas Antonio da Ancona, për 20 dukate ari prej durrsakut 

Feculus, i quajtur Ferro, 14 kripore në afërsi të qytetit (30 shtator 1393)
 220

. Jacomo 

Barbo, themelues i dinastisë së Barbove në Lezhë, e përmirësoi pozicionin e tij në 

provincën e re venedikase duke blerë një shtëpi në Durrës (1404). Në Durrësin e 

fortifikuar, ku mund të mbërrije lehtë me det, mesa dukej tegtarët ndiheshin të 

sigurtë. Megjithatë edhe aty tregtia varej nga gjendja e paqëndrueshme politike. 

Rrethet e qyteteve, veçanërisht, Durrësi, kishin shumë pyje dushku, pishe dhe vidhi. 

Në grykën e Bunës dhe të Drinit, ngarkoheshin dru që përdoreshin për të ndërtuar 

galeret e Venedikut dhe të Raguzës, për anzhuinët drutë priteshin afër Durrësit. 

Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe në krahinën e Durrësit dhe sidomos ajo midis Beratit 

dhe Vlorës bënin shumë mëndafsh.  

Durrësi zotëronte portin më të mirë të Arbërisë dhe shumë fortifikime; si sundimi i 

vetëm venedik në Arbëri të Mesme, ai ishte tregu i natyrshëm për drithin e zotërive 
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arbëror aq të lakmueshëm nga ultësirat e Arbërisë së Ulët. Mundësia e fitimit në 

tregtinë  e drithit, ishte kaq tunduese, saqë tregtarët venedikas vinin në këtë port me 

gjithë rreziqet. Edhe pse është e pamohueshme rënia e dalëngadaltë e Durrësit 

përgjatë shekullit 15-të, do të ishte gabim sikur të flitej për një shkatërrim të tregtisë; 

Durrësi varej fort  nga marrëdhënia venedike-osmane; si “qytet fronti”, ai e ndiente i 

pari krizën politike midis dy fuqive të mëdha. Kur Skënderbeu mori pushtetin në 

Arbëri të Mesme, Durrësi ashtu dhe si Lezha shërbente si pikë kontakti e Venedikut 

me princat arbër. Vetëm, pasi shpërtheu lufta e gjatë turke(1463), Durrësi mori, ashtu 

edhe si qytetet e tjera të Arbërisë Venedikase, një karakter kështjelle dhe luajti një rol 

të rëndësishëm, si bazë dhe pikë furnizimi për trupat venedikase dhe për 

Skënderbeun
221

. 

Peshkimi bëhej në buzë të detit në liqenin e Shkodrës dhe në Bunë. Si duket, në 

kohën paravenedikase, përsa i përket peshkimit ishte në fuqi zakoni bizantin. Në bazë 

të këtij zakoni, njihej pronë private në buzë të detit dhe ishte caktuar largësia 

minimale e veçuar për të zënë peshk. Venediku e shtetëzoi plotësisht peshkimin dhe 

qyteti i Shkodrës merrte vit për vit 4000 perperë,
222

 nga Venediku. 

Një burim të ardhurash të majme ishin kriporet. Lezha po kthehej në një nga tregjet 

më të rëndësishme te Arbërisë. Megjithatë, Shën Shirgji do të vazhdonte edhe në 

gjysmën e dytë të shekullit të 15-të të ishte një skelë dhe treg sidomos për kripën
223

; 

ndërsa shën Nikolla, më 1451, do të ishte thjesht një katund peshkatarësh me një 

tavernë; pika doganore e skelës ishte vetëm një “parui tamen valoris”
 224

. Në Lezhë, 

të ardhurat nga monopoli i kripës (1399) ishin më shumë se 800 dukatë. Nga të 109 

kriporet që përmenden në vitin 1425, gjurmët e tij shihen akoma sot në fushën e 

Soliles në juglindje të Prevlakës në gjirin e Kotorrit, 32 ishin të këtij qyteti. Të gjitha 

këto kripore, të cilat ishin mjaft të kërkuara edhe nga mbretëritë e tjera gjendeshin 

nën mbikqyrjen e qeverisë. 

Gjithashtu, çdo qytet, kishte mjaft gëzoftarë dhe regjës lëkurash; Durrësi dhe Vlora 

kishin sidomos shumë endës të pëlhurave të mëndafshit, Shkodra argjendarë, Lezha 

dhe Prizreni punëtorë që bënin qirinj dylli dhe Ulqini kishte mjeshtra që derdhnin 

kambana
225

. Mallra të tjera si lënda drusore, mishi pastërma, putarga dhe vera, 

thuajse nuk shfaqen në burimet. Materialin regjës për manifakturën e tekstilit, si 
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mazin, e furnizonte Arbëria e Jugut, por jo veriu venedikas. Nuk ndryshoi  asgjë gjatë 

gjithë sundimit venedik në këmbimin e thjeshtë të produkteve të gatshme me 

prodhimet bujqësore. 

Që të kapte të 100 mijë vetët, shtetit venedikas i duhej të siguronte furnizimin e një 

popullsie në Lagunë. Nevoja vjetore e një personi të rritur për drithëra, ishte rreth 

186 kg. Për këtë arsye, Venediku kërkonte kontrollin mbi mallrat më të rëndësishme 

strategjike të eksportit në provincën e vet arbërore. Qëllimi i Sinjorisë ishte që të 

siguronte për hambarët e qytetit lagunor furnizime, për 3 deri në 4 muaj. Pavarësisht, 

nga stina dhe sasitë e të korrave kërkesa e vazhdueshme e qytetit mëmë mbetej 

vazhdimisht e lartë dhe krijonte gjithmonë probleme logjistike me të cilat shteti duhej 

të merrej. Duke e parë hyrjen e lirë të Venedikut në burimet bujqësore si një nga 

detyrat e veta qendrore, shteti rregullonte importin e drithit, mishit, vajit, verës, 

djathit dhe sendeve të tjera bazë ushqimore. 

Një ndër qytetet, me të cilat ishte orientuar Republika e Venedikut ishte qyteti i 

Shkodrës, ku falë pozitës gjeografike që ajo kishte, mundësonte lidhjet tregtare me 

trevat e Dardanisë – Kosovës dhe të Shqipërisë Veriperëndimore, si me qytetet dhe 

tregjet e Shqipërisë së Ulët dhe të asaj bregdetare.  

Për sa kohë Venediku, zotëronte vetëm një pjesë të vogël të terra ferma-s në Italinë e 

Sipërme, ai ndodhej në një varësi të rrezikshme nga furnizimet prej shteteve fqinje, si 

Padova, te të cilat nuk mund të mbështetej politikisht asnjëherë me siguri. Për të mos 

qenë në dorë të orvatjeve për shantazh që bënin princat e qyteteve italiane, Venediku 

e merrte drithin e vet nga viset e Detit te Zi, por veç kësaj ishte i interesuar edhe për 

zona të tjera furnizimi. Arbëria e Mesme, e pasur në drithëra, e cila ishte shmangur 

për një kohë të gjatë për shkak të trazirave politike, ishte pas marrjes së Durrësit një 

ofertë e hapur. Senati kish nxjerrë urdhëresën që të gjitha drithërat prej Arbërisë të 

dorëzoheshin drejtpërdrejt në Lagunë. Ndaloheshin transportet në krahinat 

jovenedikase të Balshajve dhe në zotërimet venedikase të Dalmacisë dhe Greqisë. 

Rektorët duhej t'i pajisnin ngarkesat e drithit me licensa eksporti të vulosura, çka 

duhej të parandalonte çdo lloj shpërdorimi. Venediku tërhiqte kështu drithërat nga 

Arbëria e Mesme dhe Veriore duke i përjashtuar klientët tradicional, raguzanët, 

ulqinakët dhe tivarasit nga kjo tregti.  

Por, për shkak të luftrave turke, që ndodhin në Arbëri do të shohim se si, edhe 

konsumatorët tradicional të drithrave të Shqipërisë së Veriut – qytetet e bregdetit të 

Zetës mesjetare dhe të Bokës së  Kotorrit u orinetuan kah drithërat e Italisë së 

Jugut
226

. Megjithatë, në vitin 1490 -91, Raguzanët importuan mel nga Buna
227

. 
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Megjithatë, reagimi i të prekurve ishte mjaft i ashpër; të shtyrë nga uria, ata e luftuan 

monopolin vendik me të gjitha mjetet. Se çfarë fitimesh i sillte Republikës monopoli 

vetjak mbi drithin dhe kripën, nuk  dihet; por do të këtë qënë mjaft i madh, për arsye 

se Sinjoria nuk stepej për të ruajtur privilegjet e saj ekonomike, as para luftërave dhe 

as para shpenzimeve të mëdha për luftimin e kontrabandës. Trusnia mbi Venedikun 

në fillim të shekullit të 15-të u shtua aq shume saqë iu lejua Gjergjit të Dytë Balsha 

eksporti i drithërave nga Arbëria venedikase, por vetëm nëse më parë ishin plotësuar 

nevojat e venedikut me ta. Venediku nuk pranonte, as që konkurrentet  e tij të 

furnizoheshin në pjesën jovenedike të Arbërisë. 

Shteti venedik merrte sasi të mëdha drithi, si taksë në natyrë, nga fshatarët e 

krahinave të Shkodrës.  

Nga regjistri kadastral i viteve 1416 – 1417, del qartë, se shtetit venedikas detyrimet i 

paguheshin pjesërisht në të holla, e pjesërisht në prodhime bujqësore. Nga kulturat 

bujqësore, gruri ishte kultura kryesore midis drithërave, e cila shkonte në dobi të 

rentës qëndrore
228

. Sistemi i taksave fikse garantonte një furnizim të pandryshuar të 

tregut venedik me drithëra të Arbërisë. Veç kësaj, Venediku blente vetë drithëra të 

pronarëve të trojeve në Arbërinë venedikase dhe në krahinat e sundimtarëve fqinjë, 

kur tregtarët venedikas nuk mund ta merrnin gjithë prodhimin e tyre. Në parim, blerja 

e drithërave u ishte lënë tregtarëve venedikas, të cilët favorizoheshin prej kushteve të 

krijuara nga shteti prej monopolit në qarqet venedikase dhe prej trusnisë politike mbi 

fisnikët vasale arbëror. Diplomacia venedikase punonte prej fundit të shekullit 14-të, 

për t'i fituar si furnitorë sundimtarët e vegjël arbëror e për të përjashtuar çdo lloj 

konkurencë, sidomos atë raguzjanë, të cilët më 8 gusht 1461, i luteshin Sinjorisë që 

t’u lejonte eksportimin e drithërave nga Shqipëria, me arsye që të furnizonin qytetin. 

Për këtë shërbim, ata njohën sundimin e Venedikut në det
229

. 

Tregtia e drithit bënte pjesë në veprimtaritë më fitimprurëse të tregtarëve venedikas, 

në Arbëri. Megjithatë, edhe ajo vuante, ashtu si gjithë ekonomia e Arbërisë së Veriut, 

nga trazirat e shkaktuara prej luftërave. Sulmet e Balshajve, të serbëve dhe 

osmanëve, dëmtuan rëndë të korrat, për shembull në vitet 1400, 1419, 1422, 1426, 

1429, si dhe gjatë luftës 16 vjecare me Mehmetin II (1463-1479). Në këta vite, 

Venediku duhej t'i furnizonte vetë krahinat prodhuese të Arbërisë, me sasi të mëdha 

drithërash buke. Uria ka qenë, sidomos gjatë sulmeve osmane rreth viti 1400 dhe 

shkatërrimit sistematik të fushave shkodrane, aq e tmerrshme, saqë popullsia 

kërkonte të emigronte.  
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Në vitet e paqes, si për shembull me 1414, të korrat e mbara, jo vetëm që i 

balanconin humbjet, por mundësonin edhe eksportin e drithërave nëpërmjet 

tregtarëve venedikas. Tregtia private e venedikasve, që do të trajtohet më poshtë, i 

përligjte së paku në periudha paqësore përpjekjet mbrojtëse të Sinjorisë edhe në 

pikëpamjet ekonomike.  

Të korrurat e Shqipërisë duhet të kenë qenë më të pasura në vitin 1462, sepse nga 

Shqipëria, në atë vit, u eksportuan sasi të mëdha drithi dhe në anë të ndryshme. Në 

burimet, që i ka shfrytëzuar studuesi Bogumil Hrabak, përmenden disa stacione të 

ngarkimit, të cilat përpara nuk shënoheshin në mënyrë të veçantë. Masarët raguzanë, 

të cilët merreshin me  furnizimin e drithërave, blenë në Bunë, 300 staio. Për këtë sasi, 

ishte ngarkuar një detar nga Kolloçepi për të eksportuar në Venedik për llogari të një 

venedikasi. Po kështu, një anije kotorase ngarkoi në Bunë drithë për një raguzan, por 

me kusht, që drithin ta eksportojë në Istëri (Pulë, Poreç, Piranë). Masarëve të drithit 

në Raguzë, u ish lejuar të blenin 200 staio nga një anije, e cila transportonte drithin 

nga Buna. Edhe një ortonjanas transportoi nga Buna për në Raguzë 300 staio drithë, 

të cilin duhej ta ngarkonte në ndonjë anije tjetër, që do të shkonte më tutje
230

.  

Pas marrjes së qyteteve të Zetës, Ulqin dhe Tivar, të varfra në drithëra, rrjedha e 

tregtisë së drithërave do të ndryshonte. Ata vetë flisnin për “maxima neccesitate 

victualum”- kalimi i të cilave te Venediku ishte bërë edhe pse qytetarët shpresonin 

kështu një kalim më të lehtë, ose një hapje për te tregjet e drithërave të Arbërisë, të 

cilat më parë kishin qënë të mbyllura për ta.  

Në Durrës, që ishte tregu i drithërave i Arbërisë së Mesme, Republika e shën Markut 

ua lejonte komunave, edhe shprehimisht, blerjen e drithërave. Megjithatë, shpejt doli, 

se ulqinakët dhe tivarasit, autoritetet dhe tregtarët venedikas në Arbëri, i shihnin si 

konkurrentë të bezdisshëm, të cilët pengonin eksportin fitimprurës të drithërave për 

në Venedik. Për këtë arsye, tregtarët e këtyre dy qyteteve nuk e kishin të lehtë punën 

në Durrës: ata kërcënoheshin e shaheshin dhe shpesh ktheheshin duarbosh në vendin 

e tyre. Ankesat e përsëritura të dy komunave në Venedik dëshmojnë, se qendra nuk u 

tregua e zonja të vendoste respektimin e solidaritetit brenda për brenda Arbërisë 

venedikase.  

Vetëm, kur ekspansioni osman, po i kërcënonte seriozisht zotërimet venedike, 

rektorët e ndryshuan qendrimin e tyre. Ata refuzuan ta eksportonin drithin në 

Venedik, për sa kohë, nuk kishin furnizuar vendet e Arbërisë, duke i rënë ndesh 

kësisoj rregullimit që kishte vendosur shteti për drithërat, e që ishte respektuar për 

dhjetëvjeçare. Lufta e gjate turke (1463-1479), i ndërpreu përkohësisht eksportet 

arbëre të drithërave, të cilat bëheshin nga vetë shqiptarët. Patën pasoja rrënuese 

fushatat e Mehmetit II, në vitet 1466 dhe 1467. Në atë kohë, mbijetesa e Arbërisë 
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venedikase varej nga furnizimet që dërgonte si ndihme qyteti mëmë. Qytetari 

shkodran, Stefano Sabin i përshkruan me fjalë të sakta pasojat e harbimit osman mbi 

Arbërinë venedikase: “...aty ku në kohën e përmendur (1466; O.S.) ishin dërguar nga 

Shkodra në këtë vend (Vendik;O.S.) drithëra në sasi shumë të mëdha, tani nevojitet 

që Sinjoria fort e shkëlqyeshme të marrë masa dhe të dërgojë herë pas here drithëra 

dhe ushqime të tjera për mbijetesën e (Arberisë;O.S.)dhe të atyre pak banorëve të 

qarqeve që kanë shpëtuar kokën në male...”
 231

. Megjithatë ky vend pjellor për habi e 

mori veten shpejt nga këto goditje. Kështu, venedikasit në dhjetor të 1473, 

shpresonin për eksporte të mëdha drithi nga Arbëria (dhjetor 1473). Katër vjet më 

vonë, në Durrës u paraqit një i dërguar i bailit të Korfuzit, i cili bleu drithë për 4000 

dukate, që të ngarkohej në anije drejt Venedikut. Edhe pas humbjes së Shkodrës 

tregtarët venedikas çonin drithë të Arbërisë për furnizimin e qytetit mëmë nëpërmjet 

portit të Durrësit (1485). Fakti, që Venediku me gjithë vështirësitë politike, u 

furrnizua me prodhimet e të korrave arbërore, shpjegohet me pjellorinë e Arbërisë së 

Ulët dhe me shpirtin sipërmarrës të tregtarëve venedikas.  Prej viseve Shqiptare 

eksportohej gjithashtu mishi, lëkura, gëzofi, mëndafshi e dylli, që ishte si prodhim i 

mire dhe njëherit tregonte zhvillimin e blegtorisë në rrethin e Liqenit të Shkodrës.  

Ndër artikujt më të rëndësishëm, në lidhjet ndërkombëtare, ishte padyshim kripa 

“nafta” e Mesjetës
232

.  

 Në përgjithesi ajo prodhohej në kriporet e Durrësit dhe sillej në Shën Shirgj 

(Sergius) prej ku shpërndahej nga tregtia me karvan përgjatë rrugës së Zetës në 

brendësinë ballkanike, së cilës i mungonte kripa, në Fushën e Kosovës dhe në pjesë 

të tjera të Serbisë. Kripa përdorej si për ruajtjen e ushqimeve që prisheshin ashtu dhe 

për kopetë e mëdha të bagëtisë në zonat malore. Vise të tëra të Serbisë dhe të 

Arbërisë së Veriut ishin në varësi të fortë nga furnizimet prej Durrësit. “Major utilitas 

Durrachi es sal”, thuhej në një vendim të Senatit. Meqë mbretëria e Serbisë njihte 

vetëm katër tregje kripe (Drijeva, Raguzë, Kotor dhe Shën Shirgj), mund të merret 

me mend sasia e madhe e mallit që kalonte nëpër Shirgj. Kripa paguhej më së shumti 

me prodhimet nga minierat e Serbisë dhe të Bosnjës, me argjend dhe plumb; deri në 

ngritjen e sundimit venedik kjo tregti u zotërua prej raguzanëve. Kjo do të ndërronte 

me përfshirjen e Arbërisë në sistemin ekonomik venedik. Për Vendikun, kripa nuk 

shërbente vetëm si mjet konservimi dhe ushqim për kafshët. Tregtia e kripës ishte 

shumë më tepër se një shtyllë mbështetëse e tregtisë së largët të Venedikut. Venediku 

kënaqte kërkesat e Italisë së Veriut për këtë mall të vyer me përfitim të madh, por 

kërkonte as më pak e as më shumë monopole në tregtinë e kripës. Menjëherë, pas 

pushtimit të Shkodrës dhe të trevave të tjera shqiptare, venedikasit filluan të akuzonin 
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Gjergjin II dhe njerëzit e tij, për kontrabandë dhe vjedhje të kripës. Ata dëshironin që 

shitja e kripës të mbetej ekskluzivisht monopol i tyre, në mënyrë që  jo vetëm që vetit 

do t’i siguronin shuma të mëdha fitimi, por në të njëjtën kohë do t’i bëntë të varur 

ekonomikisht edhe banorët e tjerë të Zetës, që nuk ishin nën sundimin venedikas
233

. 

Me të ardhurat nga monopoli subvencionohej tregtia e përtejdetit. Ky sistem që në 

vështrim të parë, duket tepër i veçantë, kërkonte për t'u zbatuar përpjekje shumë të 

mëdha politike dhe ushtarake. Ideja në themel ishte e thjeshtë: lundërtarët venedikas 

të distancave të largëta duhej të sillnin në Venedik nga vendet ku udhëtonin kripë, të 

cilën shteti e blente me një çmim fiks duke i dhënë njëkohësisht tregtarit për një 

garanci eksporti. Tregtari fitimin nga shitja e kripës mund ta llogariste si një njësi të 

sigurtë në faturat e tij. Blerja e produkteve të shtrenjta të luksit në Lindje, çka 

përbënte fitimin e vërtetë për tregtarin, përkrahej kësisoj shtetërisht nga tregtia e 

kripës
234

. Meqë drejtimet më fitimprurëse të tregtisë së Levantit, nuk ndodheshin në 

Adriatik, por në Egjipt e në Tunizi, Venedikut i duhej të importonte kripë nga largësi 

të mëdha; kjo natyrisht që ishte më e shtrenjtë, sesa kripa e prodhuar në hapësirën 

adriatike. Për ta siguruar, megjithatë subvencionimin e tregtisë se largët, Venedikut i 

duhej t'i nxirrte jashtë loje kriporet e Adriatikut, ose duke i shtënë ato në dorë e duke 

i mbyllur, ose duke i bërë pronarët, me anë të parasë ose të forcës, që të hiqnin dorë 

nga prodhimi. Veç kësaj, kripa përdorej si një ballast fitimprurës për anijet luftarake 

dhe ato tregtare; nëpërmjet anijeve shoqëruese, që i mundësonte kjo mënyrë 

pakësoheshin pagesat e sigurimit për anijet tregtare. Kripa ishte gjithashtu një objekt 

spekullimi të ethshëm. Administrata e kripës në Venedik i ishte dhënë me pajti 

personave privatë, që e blenin kripën e importuar nga tregtarët. Veçse shitësit 

paguheshin nga shteti, jo nga pajtimarrësit, përveçse atëherë, kur pajtimarrësit ia 

kishin paguar shtetit shumën e pajtisë. Në periudhën midis pagesës së pajtisë nga 

pajtuesi i kripës dhe zhdëmtimit të shitësit, që vinte më pas - një periudhe që zgjaste 

ndonjëherë deri në 3 vjet - dëftesat e debitit të zyrës së kripës, mund të bliheshin nga 

shitësit e kripës prej personave të tretë me çmime të leverdisshme e pas njëfare kohe 

të shiteshin te shteti. Pra, kripa ishte më tepër sesa një mall i thjeshtë tregtie, ajo ishte 

një nga forcat më të rëndësishme shtytëse të ekonomisë politike venedikase. Për të 

kënaqur kërkesën e Italisë së Sipërme, duhej siguruar një ofertë e mjaftueshme. 

Monopolin e rrezikonin më shumë se gjithçka mungesa e kripës dhe mbiprodhimi i 

saj nga konkurentët e huaj. Mbyllja e kriporeve të huaja, jo gjithmonë sillte dobi për 

Venedikun, në rastet kur ky nuk kishte vetë kripë të mjaftueshme për Italinë e 

Sipërme, kurse kriporet e veta në Adriatik nuk duhej ta konkuronin importin e kripës 

nga Mesdheu Perëndimor. Rregullimi i çmimeve përmes ofertës tek e fundit i 

kapërceu mundësitë e ekonomisë shteterore venedike. Pezullimi i shumë kriporeve të 
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Adriatikut shkaktoi një mungesë kripe, të cilën Venediku nuk mund ta kompensonte 

(1440- 1460). Pas vitit 1460, shteti çliroi shtrëngesat mbi prodhimin e kripës duke i 

lënë përsëri më shumë hapësirë iniciativës private. 

Administrimi i kripës në Arbërinë venedikase ndiqte dy synime: së pari ai i duhej 

përshtatur ekonomisë shtetërore të kripës së Venedikut; së dyti, duhej të siguronte 

furnizimin fitimprurës të klienteve tradicionale të kripës arbëre. Senati u përpoq që t'i 

kënaqte të dyja këto kërkesa, duke u përpjekur të siguronte një monopol venedik për 

blerjen e kripës. Në këtë mes, ai përshtati pjesërisht strukturat e vjetra, por nuk u 

druajt edhe që ta fusë në shina të reja tregtinë arbëre të kripës. I vjetër ishte monopoli 

i furnizimit të kriporeve durrsake
235

. Në rast se, nuk mjaftonte prodhimi i Durrësit, 

ndërhynte Vlora, si furnizues i dytë. Për dhjetëvjeçarë të tërë, komuna e Durrësit i 

mbajti privilegjet e saj të vjetra përballë administratës venedike, sidomos përballe 

qarqeve fqinje venedike. Mirëpo, durrsakët qysh prej fillimi, ishin në pozicione të 

humbura, meqë kriporet e tyre nuk mundeshin më gjëkundi që ta plotësonin nevojën 

për kripë. Venediku pruri ndyshime në shpërndarjen e kripës: pozicioni monopolitar i 

Shirgjit, që privilegjohej nga sundimtarët serbë u kthye nga përkrahja e tregjeve të 

kripës në Lezhë dhe në Shkodër: Lezha kishte pozicion më të favorshëm për 

furnizimin e principatave të vogla të Arbërisë së Mesme. Veç kësaj, tregtarë të 

shumtë raguzanë vinin më lehtë në portin lumor, që ishte prekur më pak nga luftërat 

sesa krahina rreth Bunës, objekt konfliktesh. Ata udhëtonin përgjate Drinit në Danjë, 

duke e shmangur kohë më parë rrugën nëpër Shirgj.  

Qeveritarët venedikas, gjatë shekullit XV, i kushtuan kujdes të madh vjeljes së 

prodhimit të drithërave në rajonin pjellor përreth Shkodrës
236

. Edhe nga Gjergj 

Kastrioti, i cili asakohe ishte faktor i rëndësishëm në Arbëri, lypsej të inkuadrohej në 

politikën ekonomike të Venedikut dhe të shfrytzohej për rritjen e transportimit të 

drithërave në qytetet bregdetare të Venedikut
237

. Nuk duhet larguar nga mendja se 

ushtria e Skënderbeut në dhjetëvjetshin e pestë u furnizua me ushqime nga territoret 

venedikase, sepse aty vetëm nganjëherë i arrinte ushqimi nga Apulia
238

. 

Drithi i Shqipërisë, me një cilësi pak më të dobët, por gjithsesi më i lirë se sa ai në 

fushëdrithërat e atëhershme të mëdha e më të njohura, në mënyrë të vazhdueshme 

edhe pse jo gjithëherë njësoj, gjendej në qarkullim tregtar të Adriatikut. Deri sa 

importi në Raguze i qe lënë në dorë iniciativës private, në Venedik ai gjendej në duar 

të shtetit
239

. 
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Lidhur me eksportimin e drithit nga dokumentacioni i botuar venedikas, shihet, se 

Shkodra, përkatësisht Shqipëria e Veriut, ishte një nga katër krahinat prodhuese, 

respektivisht tregjet me të cilat ishin orientuar venedikasit.
240

  

Në Ultësirën e Shkodrës, me terren tërësisht fushor, e cila përbëhej nga nahijet e 

Shkodrës, të Drishit, prodhimet bujqësore ishin: gruri, thekra, meli, elbi, okra, etj, si 

edhe perimet, qepa e spinaqi dhe frutat kumbulla, fiqtë etj; dhe në mënyrë të veçantë 

rrushi, i cili jo vetëm që përpunohej si i freskët, por edhe përpunohej duke nxjerrë 

prodhime të ndryshme, si: verë, musht, raki
241

. Në këtë zonë, gruri përbënte kulturën 

më të rëndësishme dhe kishte shtrirjen më të madhe
242

. 

Shkodra kishte si treg kripë pozicion qendror të favorshëm, gjithashtu edhe se selia e 

rektorit me rang më të lartë në Arbëri të Veriut, i cili mbante aparatin më të madh 

administrativ, e në të njëjtën kohë kishte edhe shpenzime më të mëdha për mbrojtje e 

për pagesa vjetore. Me këtë vendosje të shpërndarjes së kripës, Venediku bëri që të 

pengohej Shirgji si treg, çka u shpejtua edhe më shumë nga betejat rreth Manastirit.  

Por ngritja e një monopoli të plotë venedik mbi prodhimin dhe eksportimin nuk u 

realizua asnjëherë krejtësisht. Qendresa brenda dhe jashtë hapësirës arbërore ishte 

shumë e madhe. Megjithatë, synimi i një monopoli të tillë, bëri që Republika e shën 

Markut ta shtinte zonen e vet të sundimit dhe të ndikimit në Arbëri të Veriut. Si u mor 

Durrësi, bashkë me të edhe kriporet më të mëdha te Arbërisë, u pa e nevojshme që të 

kontrolloheshin vendet e shitjes, të cilat asokohe u takonin Dukagjinasve në Lezhë 

dhe Balshajve (përkatësisht osmanëve midis viteve 1392-1395). Marrja e Lezhës u 

arsyetua në Senat edhe me kujtesën për pozicionin që kishte ky qytet në tregtinë e 

kripës me serbët (1393). Kur Gjergji II Balsha, dy vjet më vonë, ofroi Shkodrën dhe 

Shirgjin, hapej mundësia që t'u lidhej mbrojtja e rrugëve detare – motivi kryesor i 

Venedikut – me sundimin mbi tregun tradicional të kripës të Arbërisë së Veriut. 

 Më 1396, Sinjoria kishte në dorë shumicën e kriporeve dhe të tregjeve të kripës të 

Arbërisë. Megjithatë, fisnikët arbër vazhduan të prodhonin kripë edhe jashtë Arbërisë 

vendikase. Gati-monopoli venedik e sfidonte fisnikërinë arbërore që jetonte nga 

shitja e lëndëve të para, si drithë, kripë e dru, dhe klientët e tyre raguzanë, të cilët  

kërkonin të plotësonin nevojen e tyre me kripë dhe ata të boshnjakëve, sfidonte për 

qendresë gjithashtu edhe qytetet e Zetës, Tivar dhe Ulqin, që kishin marrë prej shume 

kohësh një sasi të rregullt nga ky mall i çmuar prej Durrësit, kurse tani, si qytete nën 

zotërimin e Balshajve, papritur e shihnin veten të përjashtuar nga blerja e kripës në 

Arbëri të Mesme. Sundimtarët e vegjël e dinin mire vlerën e kriporeve; për këtë arsye 

Dukagjinët e mbajten një të treten e të ardhurave nga kripa në Lezhë, kur ia kaluan 
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Venedikut, më 1393, mbrojtjen e këtij qyteti. Ata kërkuan, madje, monopol për 

kriporet dhe për tregun e Lezhës, për të rritur të ardhurat e tyre në kurriz të Durrësit. 

Por kjo strategji e tejpashme nuk u lejua nga Venediku
243

. Pasi kaloi koha e luftës, një 

barkë me kripë e nisur për në Bunë qe sekuestruar prej venedikasve, del në skenë 

doganimi i kripës së qytetit të Shkodrë, që niset për Kotorr për të blerë kripë. Dhe me 

këtë rast thuhet, se tregu i Shkodrës u siguronte venedikasve 8 deri në 10% fitim më 

shumë se sa nxirrnin në tregun e Rizanos
244

.  

Në fund të shekullit të 14-të Sinjoria njoftonte, se kish vështirësi të mëdha për ta 

gjallëruar tregtinë e kripës në viset që tanimë ishin bërë venedikase. Durrësi ishte 

marrë në një gjendje të mjeruar. Në këtë qytet, venedikasit nuk gjeten thuajse 

kurrfarë rezerva kripe. Kriporet e Vlorës, rivales më të madhe të Durrësit, dhe 

furnizimet me kripë nga Brindizi e menjanuan fort kripën e Durrësit, i cili  nuk mund 

të nxirrej më në treg për arsye të trazirave luftarake (1393); tregtinë me Shkodren, e 

cila asaj kohe ishte osmane, baili s'mund ta vendoste  vetë, por duhej ta rregullonte 

nëpërmjet një marrëveshjeje me mëkëmbësin osman. Kur u bë venedikase Shkodra, 

më 1396, Senati dërgoi menjëherë 400 dukatë për të nxitur blerjen e kripës në Durrës 

prej shkodranëve. Karvanet filluan të vijnë, përsëri nga Serbia, Bunës teposhtë. 

Nevoja për kripë në brendatokën ballkanike, ishte përherë aq e madhe, saqë tregtarët 

merrnin parasysh çdo lloj rreziku e pengese për të kënaqur nevojën. Mungesa e 

kripës në të njëjtën kohë ushtronte një trysni të madhe mbi vendimmarrësit jashtë 

Arbërisë venedikase për t'ua hapur nënshtatsve të tyre hyrjen për në tregjet e kripës. 

Kundër kësaj, Venediku përpiqej të ngrinte diga të forta. Një nga masat më të 

rëndësishme ishte pezullimi i kriporeve jovenedikase, sidomos atyre në zonën e 

Jonimajve në Drin dhe të Niketas Topias në rrethinat e Durrësit. Veç kësaj, duheshin 

mbyllur edhe tregjet jovenedike të kripës; kështu, para së gjithash, Shufada në jug të 

Lezhës. Të dyja këto strategji në pikëpamje afatgjata dështuan, pasi ato lidheshin 

tërësisht me varësine politike të fisnikëve të prekur të Venedikut dhe nga aftësia 

furnizuese e kripës venedikase. Ndërkaq, të dy këta lumenj, nuk u zhvilluan në një 

periudhë afatgjatë, ashtu siç dëshironte Venediku. 

Ndërsa, në vështrim afatshkurtër, kjo politikë monopoliste u duk se dha rezultate. Për 

paradoks, qendresat ndaj këtij sistemi janë një nga treguesit më të sigurtë të aftësisë 

të tij funksionuese
245

. 

Armiqësia përherë më e madhe e Balshës shpjegohej me mungesën e furnizimeve me 
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kripë në Zeta, rrjedhimisht me efikasitetin e monopolit. Rezultatet flasin një gjuhë të 

qartë: më 1401, Gjergji i II, Balsha sulmoi Arbërinë venedikase; po atë vit princi 

kërkoi që nënshtetasit e tij nga Tivari dhe Ulqini të mund të hynin në tregun e kripës 

venedikase në Arbëri; më 1402, fshatarë nga krahinat e Gjergjit II sulmuan depot 

venedike të kripës në Shirgj; më 1403, kontrabanda e kripës midis Arbërisë Venedike 

dhe trevave të Balshës lulëzonte; më 1404, e veja e Gjergjit II, lutej për furnizime 

shtesë me kripë; po atë vit, tregtarë raguzanë dërguan kripë në Zetë; ndërsa, më 1405, 

Ulqini dhe Tivari iu bashkuan Republikës së shën Markut duke shpresuar për kripën 

venedikase. Të dyja këta qytete, moren përveç drithit venedikas edhe kripen 

venedikase (1406). Në të njëjten kohë Venediku i bllokoi në zonën e vet të ndikimit 

të gjitha kriporet e tjera duke i detyruar për shembull Jonimajt, që të mos tregtonin 

tanimë në Shufade kripë të veten, por kripë të Durrësit. 

Venedikasit ia arriten që ta mbanin në këmbë këtë sistem për disa vjet: kështu 

tregtarët durrsakë munden t'i furnizonin tregjet e Lezhës dhe të Shkodres. Megjithëse 

eksperimentimet me dhënien e tokave me pajti shkaktuan në Lezhë një luftë çmimesh 

me Shkodren (1409) dhe u krijuan vështirësi të mëdha në shitjen e kripës në 

kryeqendrën e Arbërisë së Veriut (1410), tregtia lulëzoi në një kohë kur venedikasit 

përfaqësonin fuqinë më të madhe në hapësiren arbërore. Tregtia u fut, më 1412, për 

herë të parë, në stil të gjerë edhe për pagimin e trupave në Shkoder. Shteti kursente 

kësisoj para të thata dhe kënaqte me leverdi kërkesat e ushtarëve. Këta ua shisnin 

kripen klientave vendas në  tregjet arbërore. Meqë sasitë e kripës, që u paguheshin 

trupave ishin të vogla, shteti atë kohë nuk pati ndonjë konkurencë të re në shitjen e 

kripës. 

Por, pushtimi i Vlorës, nga osmanët (1417), i dha ekonomisë venedike të kripës një 

goditje të rëndë. Administrata osmane e rriti prodhimin e kripës, në një kohë të 

shkurtër, para së gjithash ajo arriti t'i zhvendosë karvanet e kripës nga Kosova dhe 

hapësira maqedone prej Durrësit drejt Vlorës.  

Kripa nga tregjet shqiptare arrinte në thellësi të Siujdhesës Ballkanike. Në Serbi ajo 

arrinte nga Shkodra dhe Danja, përmes rrugës që shkonte kah Prizreni dhe 

Novobërda, apo përmes ultësirës së Limit për në Fushë Kosovë
246

. Kjo tregti në të 

njëjtën kohë ishte e ndërsjelltë, sepse mungesa e plotë e mineraleve të qytetit e 

bregdetit shqiptar, i kishte lidhur qytetet në fjalë me trevën e Kosovës dhe me qëndrat 

e saj të njohura, si Janjevën, Trepçën, Novobërdën etj. Për këtë flasin materialet e 

shumta të kohës, në të cilat përmenden karavane të ngarkuara me plumb e minerale të 

tjera që vinin nga Kosova në qytetet shqiptare
247

.  
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Kështu, Venediku nuk humbi vetëm zonën e vet politike të ndikimit, por edhe 

kontrollin mbi ekonomine arbëre të kripës. Tregtarë raguzjanë dhe italianë nga Pulja, 

më vonë, sidomos nga Firencja, morën me pajti toka të Vlorës, duke e shpërthyer 

kështu monopolin venedik. Vlora u zevëndësua nga Korfuzi si furnizues i Arbërisë 

Venedikase
248

. 

Pasojat e këtij zhvillimi u ndjenë shpejt në Arbërinë venedikase. Vetëm pak muaj pas 

ndryshimit të rrjedhave tregtare, Durrësi i kërkonte Venedikut heqjen e ndalimit të 

eksportit në tregjet jo venedikase të kripës, ç'ka kishte përbërë deri aty një nga 

shtyllat kryesore të monopolit (1417). Durrsakët donin ta shisnin mallin e tyre në 

viset e Balshës, në Vrego të Arbërisë Jugore dhe ne tregjet e vjetra të kripës të 

mbretërisë serbe, në Drieva buzë Narentës dhe në Raguzë. Më 1418, Senati dha 

pëlqimin që edhe Narenta dhe Raguza të furnizoheshin, në rast së Lezha dhe Shkodra 

ishin furnizuar në mënyrë të mjaftueshme. Mirëpo, durrësakët nuk ishin në gjendje ta 

shfrytëzonin për një kohë të gjatë këtë leje të veçantë, pasi prodhimi i tyre së shpejti 

nuk do të mjaftonte më, as për kënaqjen e nevojave të Arbërisë venedikase (1423). 

Rrethanat e pavolitshme të motit ndoshta shpjegojnë edhe një rënie të përkohshme të 

prodhimit; megjithatë, shkaku kryesor për rrënimin duhet të ketë qenë trazimi i 

vazhdueshëm i Durrësit prej osmanëve, që e bllokonin qytetin dhe i shtynin drejt 

mjerimit banorët e trembur të tij, ç'ka shpejtonte edhe më pakësimin e popullsisë, për 

shkak të malarjes, bashkë me të edhe bjerrjen e krahut te punës.  

Veç këtyre, sidomos Kastriotët, mbanin kripore në tokat e veta dhe u shisnin kripën e 

tyre në Shufadë raguzanëve dhe tregtarëve italianë (1424). Venediku reagoi duke e 

detyruar Joan Kastriotin që të blinte kripë venedike (1428), sigurisht pa arritur dot 

një pezullim të plotë të Shufadës. Venedikasit kërkuan edhe bashkëpunimin me 

komandantët osmanë të Krujës, (1423) tek e fundit ata e furnizuan tregun arbër me 

kripë nga kriporet e mëdha të Korfuzit (1419)
 249

.  

Tregtia në viset tokësore bëhej me karavane të shtazeve të ngarkuara, që i jepnin me 

qira blegtorët që ishin të organizuar në shoqata transportuese. Karavanet e tilla, 

kishin përcjelljen e armatosur për të siguruar mallin dhe tregtarët nga kusarët gjatë 

udhëtimit
250

. 

Prej të trija këtyre masave lidhja e Korfuzit me qarqet ekonomike të Arbërisë ishte 

përcaktuese. Kjo për arsye se Durrësi nuk ishte në gjëndje të plotësonte nevojat 

vjetore të tregjeve venedike. Më 1423, prodhimi mezi arriti sasinë e shitjes për 4 

muaj; së shpejti, do të binte edhe më shumë. Sulmet osmane gjatë luftës venedike - 
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turke për Selanikun (1423 – 1430) goditën para së gjithash Durrësin, kriporet e të 

cilit u rrënuan. Osmanët kërkonin të shmangnin konkurentë të bezdisshëm të 

kriporeve të Vlorës. Ky qytet, në vitet 30 e 40 të shekullit të 15-të u ngjit në 

prodhuesin më të rëndësishëm të kripës në hapësirën arbëre. Më pas 1436, 

venedikasit dhe osmanët zhvilluan pranë kriporeve të Durrësit, në mes të paqes 

përleshje të përgjakshme nate; tre vjet më vonë, u ra dakord që nënshtetasit osmanë 

të merrnin kripë nga Durrësi “me një çmim të arsyeshëm”, që ishte më i 

leverdisshëm, sesa çmimi për nënshtetasit venedikas. Vendiku nuk mund të 

garantonte sigurinë e kriporeve, për këtë arsye, ua dha ato me pajti osmanëve. Këta 

në shkëmbim premtuan që ta respektonin sistemin e dyfishtë të çmimeve
251

. 

Mungesa e përgjithshme e kripës, mbas rënies së kriporeve të Durrësit, goditi jo 

vetëm tregtinë, por edhe sistemin venedik të shpërblimit të ushtrisë, që mbështetej 

mbi pagimet në natyrë me kripë. Transportet e kripës nga Korfuzi, prej vitit 1430, 

nuk shërbenin vetëm për mbajtjen në këmbë të shpërndarjes, por para së gjithash për 

mbështetjen e administratës venedikase. Gjithmonë e më qartë po dilte në pah 

rëndësia e Korfuzit për Arbërinë venedikase: ishulli i Korfuzit mbështeste me 

furnizimet e veta me kripë, midis viteve 1430 e 1478, arkat defiçitare të Arbërisë. 

Megjithatë, jo vetëm konkurenca osmane, por edhe kazanet serbë të kripës  në Budva 

ku kripa u shitej banorëve të Zetës së Epërme, e mënjanonin sistemin ekonomik 

venedik. Budva dëmtonte, sidomos tregun e kripës në Kotor, që furnizohej prej 

Korfuzit. Qytetarët e këtij kërkuan, pas përfshirjes së Budvës në lidhjen e shteteve 

venedikase, mbylljen e tregut të saj. Kështu, Venediku për të pasur shitjen e kripës 

ekskluzivisht monopol të tyren, akuzonin Gjergji II, se shiste nëpër vendet e tij kripë, 

kurse njerëzit e tij plaçkitnin venedikasit dhe këtë e shitnin nëpër territoret e 

Venedikut. Kjo politikë shkaktoi një pakënaqësi të përgjithshme, e cila shpërtheu me 

1402, kur fshatarët nga 27 fshatra nga territori i Balshajve dhe 24 fshatra nga territori 

i pushtuar venedikas sulmuan dhe plaçkitën depot e kripës te Shën Gjini
252

. Venediku 

ishte në gjendje ta siguronte mbijetesën ekonomike të zotërimeve të veta arbërore 

vetëm nëpërmjet një organizimi të rreptë. Ky sistem parashikonte furnizimet prej 

Durrësit, dhe në rast se kriporet e Durrësit nuk do të ishin në gjendje, nga Korfuzi 

drejt Lezhës dhe Shkodres. “...Il scutaro errat Canipa salis totius Albanie”, thuhej në 

Senat (1435). Ulqini dhe Tivari furnizoheshin drejtpërdrejtë nga Korfuzi, ndërkohe 

që ngarkesa, pra kripa, për pagimin e nënpunësve dhe ushtarëve venedikas, i shitej 

popullsisë. Veç kësaj qytetarët e Tivarit dhe të Ulqinit kishin të drejtë të importonin 

një sasi të caktuar kripe. Tregu i kripës së Budvës iu mbivendos atij të Kotorit, që 

mori përsipër furnizimin dhe mbajtjen e evidencës financiare (1453). Ndërsa, 
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drithërat e Shqipërisë gjatë vitit (1494-1495) i transportonin vetëm trasportuesit e 

jashtëm
253

. Situata rreth eksportimit të tyre ndryshoi vetëm gjatë viteve 1495 – 1496, 

për shkak të mungesës së drithrave në vend. Nënpunësi i kripës në Shkodër, Lezhë, 

Ulqin dhe Durrës vëzhgonin në vend tregtinë. Detyrat e tyre i lustron mirë rregjistri i 

Chamerlengo esaliner Sora la chamera del Sal, në Durrës, në vitin 1406: ai duhej të 

mbante evidencën financiare për hyrjet e kripës dhe të ardhurat nga tregtia e saj; të 

vëzhgonte biznesin e marrësve me pajti të kripës (dazieri); të shpërblente çdo katër 

muaj ushtarët dhe të mbante evidencën mbi pagesat; pa urdhërin e vulosur nga baili 

ai nuk duhej të bënte shpenzime; ndihmësit e tij u jepnin matësve te kripës  

(mesuradorj dej Sal) udhëzime të vulosura; po këta ndihmës duhej të vëzhgonin 

karvanet e blerësve të kripës, t'u jepnin atyre një vulë doganore, e krahas kësaj edhe 

t'i vrojtonin karrocat dhe kuajt që kalonin nëpërmjet portës së detit (Porta mar) dhe 

portës së kuajve (Porta chavallo) që sillnin në qytet prodhimin e kripës nga kriporet 

e Durrësit
254

.  

Megjithëse, zbrazëtia tokësore midis Kotorit dhe sundimeve venedikase rreth 

Shkodres ishte mbyllur prej viteve 1442/43, Sinjoria nuk ishte në gjendje ta 

mënjanonte krejt konkurencën vendase: si Crnojeviqi ashtu dhe Kastrioti, nuk ishin 

të gatshëm të hiqnin dorë nga kriporet vetjake. Ata kishin nevojë për kripë të veten, 

për kopetë e tyre si dhe për t'ua shitur tregtarëve të huaj, që sillnin një shkëmbim 

kapital në vend, të cilin sundimtarët e donin për të blerë armë dhe pajisje të tjera të 

luftës. Kështu, në vitin 1455, Skendërbeu e mbushi tregun e Lezhës me kripë të lirë. 

Pas përmirësimit të marrëdhënieve me Sinjorinë (1456) ai ra dakort që ta marrë 

kripën venedikase në Lezhë (1460).  

Përveç kësaj konkurence, tregtia venedikase vuante në mënyrë të përsëritur nga 

mungesa e ofertës: kur Durrësi nuk prodhonte kripë të mjaftueshme dhe ngarkesat 

me anije nga Korfuzi nuk vinin në kohën e duhur, karvanet duhej të ktheheshin bosh 

nga Shkodra në drejtim të Serbisë. Senati e njihte mirë rrezikun e një “deviatio 

mercature” që kanosej, siç thonë dokumentet, në vitet 1435 dhe 1454. Një problem 

tjetër strukturor të tregtisë së kripës e krijoi vetë Senati nëpërmjet përdorimit të 

kripës për shpërblimin e ushtarëve: padashur ai shkaktoi kësisoj një tregti të dendur 

kripe në Drisht dhe në Danjë, ç'ka dobësoi pozicionin e Shkodres dhe të Lezhës. Për 

këtë arsye, në vitin 1465, ai e ndaloi furnizimin e drejtëpërdrejtë nga Korfuzi për këta 

vende, dhe urdhëroi që kripa të shitej në Shkodër, e të ardhurat prej saj t'u kalonin 

rektorëve në qytetet kufitare. Në të njëjten kohë, numri i tregjeve të kripës në Arbëri 

u kufizua në atë të Lezhës dhe te Shkodres. 

Ky ishte rregullimi i fundit shtetëror i tregtisë së kripës në Arbëri. Pas vitit 1466, në 
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Arberinë venedikase do të sundonte me ndërprerje të shkurtra lufta deri në rënien e 

Shkodres (1479); dhe ashtu si edhe prodhimi i drithërave, ekonomia e kripës në 

Arbëri vuajti sulmet osmane. Të dyja këto degë të ekonomisë iu nënshtruan kushteve 

së një shekulli luftarak. Në kohë paqeje ato përbënin megjithatë një shtyllë të 

rëndësishme të ekonomisë së Arbërisë Veriore nën sundimin venedikas. 

Tregtarët venedikas interesoheshin qartazi për drithin dhe kripën.Tregtarët e drithit  

përmenden edhe në kronikat venedikase në luftën e parë kundër Balshajve (1405), 

tek fillojnë me një sulm mbi “algunj venetiani cum li suo nauilli che erano li …per 

cargar formento avno luogo che se chiami san zorzi”(Shën Shirgj)
 255

. 

Drithi dhe kripa, mallrat e eksportit të Arbërisë, u vunë kështu në sherbim të 

ekonomisë venedikase. Kjo nuk do të thoshte asgjë më pak, sesa devijim i rrjedhës së 

mallrave drejt Venedikut dhe shkëputje e Arbërisë venedikase nga mjedisi i vet i 

zakonshëm ekonomik, nga Zeta, Arbëria e Mesme dhe Sebia
256

.  

Në vitet 40 të shekullit XV, përveç kripës, eksportimi i drurit zuri vendin e dytë, duke 

zërë vendin që më pare e kishte kripa. Gjithashtu, peshku i kriposur prej Liqenit të 

Shkodrës, eksportohej nga Shqipëria nëpërmjet tregtarëve vendas e atyre vlonjatë. 

Mirëpo, me pushtimin venedikas u bë shtetëzimi i plotë i peshkimit, dhe qyteti merrte 

4000 perperë nga kjo veprimtari në vit
257

.  

Krahas kulturave të arave, ku vendin kryesor e zinin drithërat e bukës, të zhvilluara 

ishin edhe vreshtaria , kopshtaria dhe pemëtaria. Shfaqet kështu një game e tërë me 

prodhime të tokës, ku si bimë të arave ishin edhe gruri, thekra, elbi, tagjia, meli, e 

buxhaku
258

. Venediku ngriti në jetën ekonomike arbërore pretendimin për sovranitet, 

për monopol në tregti. Ai ushtroi ndikimin e tij mbi monedhat, masat dhe peshat. 

Tregtinë detare të nënshtetasve të vet, ai e shtrëngoi që të kryhej me anije venedikase, 

çka i siguronte monopolin në transportet, e në të njëjten kohë vëzhgimin e 

veprimtarisë ekonomike të nënshtetasve. 

Prej kohës së dorëzimit, banorët e Arbërisë venedikase veprimtarinë e tyre 

ekonomike e zhvilluan në interes të shtetit venedik. Ky shihte në Arbëri një treg për 

shitjen e pëlhurave venedikase. Për këtë qëllim, dogana e eksportit drejt Serbisë në 

Danjë thuajse u përgjysmua; në anën tjetër, bëhej përpjekja që të menjanoheshin si 

konkurentë, sidomos nga Tivari, tregtarë të huaj nga Raguza dhe Balshajve, duke ua 

ndaluar atyre kalimin nëpër tokën venedike, e duke përdorur të tjera pengesa. Para 
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vitit 1425, tregtarët raguzjanë u dëbuan nga Shkodra.  

Megjithatë, duken edhe në atë kohë shenjat e para, se Venediku nuk mund t’i 

përjashtonte vazhdimisht tregtarët e huaj nga Arbëria venedikase. Një nga shkaqet  

ishte, se tregtarët e vet nuk mund ta merrnin gjithmonë përsipër krejt prodhimin 

arbër(1403)dhe do t’i duhej shtetit të  ndërhynte për ta, për të mos ua lënë mallrat 

rivalëve
259

; një arsye e dytë, qe që raguzjanët shtyheshin nga ngjarjet luftarake në 

territor venedik, meqë rrugët e tyre të zakonshme ishin të bllokuara(1410)
260

. Për 

shkak të luftimeve në Zeta dhe në Arbëri të Veriut raguzjanët nuk mund të mbërrinin 

nëpër Ulqin, Tivar dhe liqen të Shkodrës në Danjë, porse u duhej të kalonin përmes 

Lezhës venedikase, në mënyrë që, duke ndjekur rrjedhën e Drinit nëpër rrugën e 

Zetës, të mbërrinin në kështjellën  e vjetër doganore.Venediku ua lejonte kalimi, pasi 

që tregtarët e paguanin doganën qysh në Lezhë (1431)
 261

. Lezha ishte gjithashtu 

vrima e gjilpërës për tregtinë raguzjane me Joan Kastriotin, i cili ndërhyri në Venedik 

për miqtë e tij të tregtisë(1433)
262

. Në qytetet fqinje jovenedikase, Ulqin dhe Tivar 

raguzjanët kishin qenë aktivë deri në marrjen e tyre prej Venedikut
263

. 

Në vitin 1431, u ndalua krejt importimi i pëlhurës së huaj nga Dalmacia dhe Arbëria 

venedikase. Tregtarët venedikas të pëlhurës, që kishin sjellë mallin e tyre në Arbëri të 

Veriut, qysh në shekullin e XIV, arritën t'i menjanonin konkurentët nga Republika e 

shën Vlashit, të cilët kishin pasur epërsi për një kohë të gjatë.  

 Kështu e gjeti Arbëria vendin e vet në qerthullin ekonomik venedik. Senatorët herë 

herë madje ishin të mendimit që tregtia venedike mund të perhapej në Arbëri të 

Veriut edhe pa depërtimin politik të Venedikut. Pa dyshim, që për këtë arsye, në vitin 

1401, Sinjoria e peshoi për një kohë të shkurtër mundësinë e tërheqjes së trupave nga 

provinca e vet arbërore. 

Tregtarët venedikas e paguanin drithin e Arbërisë, jo vetëm me para të  holla, por 

përpiqen të ndërfusin në biznes edhe produkte të vetat, si stof ose sapun. Nuk 

zgjedhin si vend të tregtisë vetëm Arbërinë venedikase, por përfshijnë aty edhe 

sanxhakun osman në jug të  hapësirës arbërore.Venediku –së paku në gjysmën e parë 

të  shekullit të 15-të i mbajti, me sa duket, edhe në kohë të vështira pozicionet e veta 

në Vlorë, të ngritura nga Contarinit në shekullin e 14-të. Blerës, transportues e 

ndërmjetës dalin qartë nëpërmjet dokumenteve; prodhuesit dhe shitësit, pra ana 

arbërore e biznesit, mund të rroket vetëm në vija të trasha. Kjo dëshmon, se në 

kontaktet e tyre  me ofruesit arbër, tregtarët venedikas mbështeteshin kryesisht mbi 

ndërmjetës vendas, shpesh hebrenj dhe grekë, të cilët e mbajtën gjallë tregtinë edhe 
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gjatë luftërave midis Venediut dhe Perandorisë Osmane.  

Krejt ndryshe paraqitej gjendja në Arbëri të Jugut: aty mbisundonte qartë elementi 

raguzjan, sidomos pasi që osmanët morën Vlorën. Tregtarët raguzjanë sillnin stofra 

dhe blinin drithë, kripë, peshk, pastërma, lëndë regjëse e deri dhe indigo për të 

mbuluar nevojat raguzjane. Ashtu sikurse venedikasit në Veri, raguzjanët përpiqeshin 

në Jug të hapësirës arbërore të ngrenin një monopol të kripës, çka edhe e arritën në 

një masë të madhe
264

.  

Megjithatë, fakti që karvanet e rrihnin Arbërinë e Veriut edhe në kohë krizash, flet 

për një vijimësi mbresëlënëse të shkëmbimit rajonal të mallrave, i cili kënaqte 

nevojat e banorëve të malësisë, që vareshin shumë nga furnizimi me kripë e drithë 

prej Arbërisë së Ulët. Dihet shumë pak për produktet që sillnin në bregdet karvanet. 

Sido që  të ishte, tregtia me metale, para së gjithash me plumb, të  cilin e blinin 

venedikas, raguzjanë dhe fiorentinë në Lezhë, kishte rëndësi të kufizuar. 

Nuk mund të sqarohet krejtësisht nëse shtimi i importit të tekstileve të huaja shkaktoi 

rrënimin e rritjes së mëndafshit në Arbëri të Veriut. Sidomos në Drisht, në shekullin e 

14-të rritja e pemës së manit kishte arritur lulzim të vërtetë; dhe ende në fillim të 

kohës venedikase dogana e mëndafshit u dha me pajti. Mirëpo, pak dëgjohet  për këtë 

degë të ekonomisë: më 1417, refugjatë nga Arbëria e Mesme sollën në Durrës, 

fshikëza të mëndafshit. Mirëpo, ndërkohë, mëndafshi i papërpunuar i Arbërisë së 

Jugut që ofrohej në Vlorë kishte ngadhënjyer qysh në dhjetëvjecarin e tretë të 

shekullit të 15-të ndaj konkurrencës prej Arbërisë së Veriut
265

.  

Ishin rrethanat e mbrapshta të jashtme, luftërat kundër Balshajve, serbëve dhe 

osmanëve, të cilat e penguan më së pari tregtinë venedikase në Arbëri të Veriut, që të 

shpalosej siç duhej. Por kjo nuk do të  thoshte, se tregtarët  nuk vepruan fare, porse 

vetëm që ata iu shmangën vatrave të luftimeve. Në vend që të shkonin në Shën Shirgj 

në Bunë, ata dilnin në Lezhë dhe në skelat e Shufadës dhe të Ishmit; në kohë paqeje, 

sikurse, në vitin 1416, ata filluan të vinin  sërish në Shkodër
266

.  

Në një shembull, i cili përfaqëson një nga proceset më të mëdha që u zhvilluan midis 

vitit 1430 dhe 1440, para Giudici di Petizion, na jep tablonë e një sipërmarrjeje të 

madhe, ku morën pjesë një numër dyersh të mëdha aristokratike
267

. 

Sipërmarrja u vu mbi udhë në zemër të botës së biznesit venedik, në Rialto, ku 
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Giovanni Contarini, aty nga fundi i viteve 20 të shekullit të 15-të, u propozoi 

vëllezërve Francesco dhe Andrea Querini si dhe Francesco Giustinianit, një tregti në 

Arbëri.  

Contarini shpresonte të eksportonte në masë drithë arbër për në Kretë, e ta shiste aty 

me një fitim të mirë. U ra dakord që Contarini, dy Querinët dhe Giustiniani të 

merrnin nga një të tretë prej këtij fitimi. Për çudi këta tregtarë thoshin, se nuk e dinin 

që ndalohej eksportimi i drithit nga një provincë e Zotëruesit të deteve
268

. Për këtë 

arsye iu drejtuan administratës shtetërore të drithit, Provededori delle biave, e cila në 

fillim refuzoi eksportimin e 4000 starjeve (rreth 360 ton) drithë, por pastaj duke 

marrë parasysh nevojën që vërtet ekzistonte, dha pëlqimin. Pa e pritur miratimin e 

autoriteteve, tregtarët ia besuan realizimin e biznesit djalit të Francesco Giustinianit, 

Giovannit, i cili kishte disa vjet që jetonte si përfaqësues fisnikësh të ndryshëm 

venedikas në Lezhë. Për transportimin e drithit, ata angazhuan kapitenin Nicolo Zio 

dhe i dhanë atij urdhër të lundronte për në Lezhë; kur të mbërrinte aty, ai do të 

zbatonte udhëzimet e Giovanni Giustinianit. Pagesa e drithit do të bëhej pjesërisht në 

para të thata -pjesëtarët e sipërmarrjes dërguan në Arbëri 500 dukate-pjesërisht në 

formë stofrash me një vlerë prej 1000 dukatesh, të cilat duhej t’i shiste ose t’i 

këmbente në Arbëri, Giustiniani. Gjithsej u investuan 1500 dukate, një kapital i 

konsiderueshëm për tregti në Arbëri, e cila megjithatë në krahasim me shumat që 

futeshin në bizneset e Levantit, ishte modeste. 

Tregtia venedikase në Arbëri ishte e lidhur ngushtë me administrimin e provincës, 

çka nuk habit kur ke parasysh funksionin e dyfishtë që ushtronin shumë venedikas si 

tregtarë dhe funksionarë. Kripën dhe drithin shumë tregtarë e merrnin nga magazinat 

shtetërore. Ato ndihmonin edhe për arritjen e drejtpeshimeve financiare midis 

qarqeve, çka bëhej kryesisht përmes furnizimeve me kripë. Për transportimin e 

ngarkesave me kripë janë përdorur pjesërisht armatorë vendas, megjithatë 

parapëlqeheshin venedikasit. Vështirësitë që barte në vetvete kryerja e porosive të 

tilla, i dëften një dokument i vitit 1436: Është fjala për procesin kundër funksionarit 

të kripës Zuan Sabazi në Ulqin, i cili u padit në Venedik se kishte shitur pa leje kripë 

të shtetit në Pirgon osmane dhe në disa vende të Arbërisë venedikase. 

Për kryerjen e bizneseve në terren venedikasit preferonin të përdornin tregtarë 

vendas. Shembull tipik është lidhja që krijoi fisniku Benedetto Guoro me tregtarin 

durrsak Alexio Nicolo në vitin 1442. Guoro dhe Nicolo kishin në plan të blinin drithë 

në masë: venedikasi investoi në këtë sipërmarrje 800 dukate, durrsaku 500 dukate. 

Çështja e logjistikës ishte e vështirë, pasi Guoro nuk qëndronte vazhdueshëm në 
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Arbëri. Marrëveshjen e biznesit, ata të dy e lidhën në Shkodër; të hollat Guoro ia 

dërgonte ortakut të vet një pjesë me anijen e fisnikut Giovanni Michiel nga Korfuzi, 

pjesën tjetër si mbërriti edhe vetë në Shkodër, “per la via d’Alexio” drejt Durrësit. 

Nicolo atë që i takonte e paguante pjesërisht me verë, të cilën e importonte nga 

ishulli dalmat i Lesinës. Një biznes të ngjashëm lidhën në vitin 1456, Andrea Duodo 

dhe Andrea Bushati në sheshin kryesor të Lezhës
269

. Tregtar dinak ishte edhe Petrus 

de Montenigro, i cili bënte tregti në Durrës për Dominicus de Magnesin me stof dhe 

drithë, porse e mashtroi porosidhënesin e tij në çmim. Gjithsej, ai kishte blerë 514 

starja (33,4 ton) drithë; nëpërmjet një “marcadante del paixe” ai lidhi një pazar 

stforash: një petk grash i qëndisur me ar (“uno vestido de uno tesudi doro de 

donna”), mall tipik luksi prej një manifakture italianë iu shit me sa kuptohet një 

arëberesheje të pasur për 90 dukate. Drithi do të cohej në Venedik me anijen e 

fisnikut Biagio Boldu. Petrusi, jo vetëm që, e zvarrisi furnizimin me drithë, ai u zu 

edhe me faktorin e Magnesit në Durrës, Zuan Ballën
270

. Në vitin 1438, Petrusi hapi 

gjyq edhe me fisnikun Pietro Bembo, me të cilin kishte ngritur një kompani. Bembo i 

kishte dhënë atij tri stofra dhe mallra të tjera me një vlerë prej 500 dukatesh; Petrus 

de Montenigro i shtoi kësaj, stof me një vlerë prej 204 dukatesh si dhe 296 dukate 

para të thata, kështu që të dy sipërmarrësit investuan një shumë prej 1200 dukatesh, 

jo e pakët për rrethanat e Arbërisë. Të hollat malazezi i mori nga Pasquale 

Grandenigo në Lezhë dhe nga baili i Durrësit Francesco Loredan.Durrësi ishte dhe 

vendi, ku u bë i  gjithë biznesi
271

. 

Tregtarët arbër shërbenin edhe si sigurues të hollash për partnerët e tyre venedikas: 

kështu Andrea Bon ngarkoi në Shkodër Nicholaos Andree de Alexio që të tërhiqte 

stofin, të cilin Johannes Georgio de Alexio nuk e kishte paguar (1424)
 272

. 

Bashkëpunimi midis kapitalit venedik dhe vendas, ishte i frytshëm për të dyja palët 

dhe dëften se dhe tregtarët arbër ishin lidhur,jo pa fitim, në qerthulin ekonomik 

venedik
273

.    

Në këtë vështrim, është domethënës edhe një faturë e Bartolomeo Lambertazzit, i cili 

zhvillonte në Arbëri biznese në një nivel prej 1763 perperësh (1438) nga kapitali i të 

vëllait Alessandro. Ndër kredimarrësit e Lambertazzive gjen emra nga sëra e lartë e 

shoqërisë shkodrane, si bie fjala zotërisë Antonio de Pati, komandant mercenarësh në 

Rozafë, i cili kishte borxh 22 perperë; Leka Maxoran nga Drishti, zotëri i kamur me 
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një borxh prej 26 perpeësh
274

; tregtarin Zanne Sanador nga Shkodra, me 89 

perperë;
275

 tregtarin Francesco da Barletta me 35 perperë dhe së fundi arbërin Gjin 

Bushati, pronar i një toke praen Danjës me shumën modeste prej 3 perperësh
276

. 

Lambertazzët pas kësaj lëviznin në mjedis të tregtarëve të vegjël italianë e të 

mercenarëve në Shkodër si dhe të fermerëve  të provncës, prej të cilëve mesa dukej 

merrnin drithë. Duhet të kenë qenë të shumtë tregtarët venedikas që u drejtoheshin në 

blerjet e drithit drejpërdrejtë prodhuesve: është i njohur rasti i Bortolamio Brutos, i 

cili nisi për këtë qëllim në krahinë një ushtar
277

. Në dosjet e shumta të zyrave 

politike, të tilla tregtira nuk shfaqen; ndaj është mjaft i vyer informacioni që kemi 

nga një konflikt legal midis Giustinanëve dhe Querinëve, ku thuhet shprehimisht se 

ishin blerë 20 starja, pra 1,5 ton drithë në Kukul (chuchulj) dhe në Blinisht buzë 

Drinit. Shitësi ishte Vulkata, pjesëtar i një fisi të fuqishëm në këtë krahinë
278

. Drithi u 

soll me një anije raguzjane,por jo në Lezhë porse në Medua(Shëngjin)
279

.  Benedetto 

Gritti shkoi edhe një hap më tej dhe mori me pajti së bashku me fisnikët arbër 

Dabisio dhe Johanes Ducha,për shumën e konsiderueshme prej 220 dukatesh ari, të 

ardhurat e manastirit të Shën Shirgjit,të cilat u dorëzuan në një pjesë të mirë në formë 

drithi
280

. Gritti, që ndenji në Venedik, shfrytëzoi njohuritë që kishin për vendin të dy 

vëllezërit, e këta përfituan nga kapitali i investuar prej partnerit të tyre venedikas .  

Krahas këtyre shoqërive të përziera, gjen sipërmarrës vendas edhe në transport. 

Pronarët arbër të anijeve kontrollonin një pjesë të qarkullimit lokal të mallrave, si për 

shembull Petrus Sachati, patronus unius nauigij, i cili sillte nga Korfuzi në Tivar  

kripë
281

. Një marrveshje midis Giuliano Loredanit dhe pronarit të anijeve Johannes 

Duracinus e vitit 1424, ilustron bashkëpunimin midis porosidhënësit venedikas dhe 

transportuesit arbër: Loredani angazhoi Johannesin dhe ekuipazhin e tij prej pesë 

vetësh për një udhëtim për në Ulqin. Më tej Johannesi angazhoi një detar, i cili do të 

bënte të njëjten rrugë me një anije të Loredanit. Për krejt udhëtimin Loredani pagoi 

24 dukate ari
282

.  
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KREU IV 

 

 

GJURMЁT E VENEDIKUT PËRMES GJUHЁS DHE 

ARKITEKTURËS NЁ SHQIPËRI  

 

 

 

 IV.1. Raporti mes gjuhёs Veneto  dhe shqiptareve venedikas 

 

Kryepeshkopi i Tivarit Ëilhelm Adae (1332) shkruan se Tivari, Ulqini, Svaçi, 

Shkodra, Drishti banohen vetëm me latinë, por venedikasit bëjnë këtu një dallim 

ndërmjet latinëve dhe shqiptarëve (1404). Gjuha romane e vendit zëvendësohet nëpër 

skela nga dialekti venedikas, të cilët patricët e dinin para periudhës venedikase. 

Madje këtu elementi shqiptar kishte depërtuar në kastën e familjeve fisnike sunduese, 

sikundër na tregojnë emrat e familjeve dhe e fiseve shqiptare, si Malliocus, Maliocus 

(1376 shqip - malok ). Shkodra, si duket, u shqiptarizua krejt në shek. XIV; sa filloi 

sundimi venedikas (1399), komesi ( latinisht comes) u detyrua të marrë një 

përkthyes, mbasi nuk e kuptonte gjuhën
283

.  

Në marrëdhëniet e përditshme midis autoriteteve dhe banorëve tё provincës problemi 

i gjuhës e pengonte të kuptuarit e thjeshtë. Si rregull, funksionarët venedikas nuk e 

njihnin gjuhën e vendit dhe as e mësonin këtë përpara, ose gjatë qendrimit të tyre në 

Arbëri. Meqë pasi të mbaronin shërbimin mund të caktoheshin në Itali, Greqi, Krime 

ose në Egjipt, as që nuk kishin mundësi që të mësonin gjuhët përkatëse. Vetëm disa 

pak aristokratë venedikas i zotëronin aq mirë gjuhët e Ballkanit, saqë mund të 

komunikonin pa vështirësi me vendasit. Në qytete duhet të kenë komunikuar vetë pa 

vështirësi me mbetjet e popullatave romane. Përndryshe, u duhej të mbështeteshin 

mbi përkthyes ose ushtarë e nëpunës të rangut të ulët që ishin dy gjuhësh. Probleme 

të mëdha u shfaqte venedikasve edhe gjuha e kancelerive serbe, që përdorej në krejt 
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Arbërinë. Për sa kohë Balsha dhe despotët serbë, këta fqinj të fuqishëm, përdornin në 

gjuhën e dokumentave të tyre sllavishten, autoritetet venedikase nuk kishin rrugë 

tjetër veç t’i përkthenin të gjitha tekstet në latinisht ose venetisht. Ka shumë të 

ngjarë, që në Shkodër të ndodhej një zyrë e tillë përkthimesh. Në Shkodër, shfaqet në 

vitin 1409, Ginus Juban, d.m.th. Gjin Jubani si përkthyes; megjithëse ai ka një emër 

tipik arbër, nuk mund të thuhet krejt pa dyshim se në ç’gjuhë punonte ai. Po e njëjta 

pasiguri eksiston edhe te Dobrosani nga Shkodra (1458), por jo më te Stefan Sabini, i 

cili si “përkthyes arbër” sigurisht që përdorte gjuhën arbërisht (1459)
284

. 

Eshtë e qartë që rrjedhat luftarake të kohës nuk ishin të përshtatshme për zhvillimin e 

jetës kulturore në hapësirën arbëre. Kushtet për përqafimin e ideve humaniste, që 

hynë në shekullin e 15-të në Dalmaci, sidomos në Raguzë, mungonin në një masë të 

madhe në Arbërinë venedikase: nuk ekzistonte një shtresë e arsimuar laike që ta 

siguronte mirëqënien prej tregtisë me vendet e largëta; për arsye materiale, komunat 

nuk morën në shërbim të tyre intelektualë italianë të rangut të një Philippus de 

Diversis, të cilët do të mund të bënin përshkrimin e qyteteve me një latinishte 

humaniste energjike; mungonin jo vetëm mjetet financiare, por edhe një mjedis laik 

me interesa letrare, siç kishte aso kohe ne Raguzë. Në rrethana të vështira politike e 

ekonomike nuk mundi të lulëzonte në provincën venedike një jetë e spikatur 

shpirtërore. Tregtarët, funksionarët e ushtarët venedikas po ashtu nuk i dhanë 

shoqërisë laike arbëre ndonjë nxitje të shënuar shpirtërore. Postet kyçe të jetës 

“intelektuale”, vendet e noterëve e të sekretarëve të kancelarive mbaheshinnë pjesën 

më të madhe nga italianë. Kjo pati për pasojë që latinishtja dhe italishtja venedikase 

të shmangnin gjuhët e vjetra të kancelarive serbisht e greqisht dhe - sikurse 

dëshmojnë statutet e Shkodrës - t'i mbishtresohen edhe dialektit dalmat të qyteteve. 

“Romanizimi” i kulturës së shkruar nën pushtetin venedik duket si nga dokumentet e 

ruajtura prej kancelarisë shkodrane, ashtu edhe në zhdukjen e kancelarisë së vjetër 

sllave në Shkodër mbas vdekjes së Thomas Sclavos, kancelarit e pronarit me ndikim 

të gjërë (1429)
285

. Epërsia e venedishtes në jetën juridike dhe tregtare i dha efekt asaj 

edhe në gjuhën arbërishte. Serbishtja, e cila kishte luajtur rol të rëndësishëm nën 

Balshajt te despotët si gjuhë e dokumenteve, u zhduk bashkë me perëndimin e këtyre 

shteteve; greqishtja u mënjanua prej Durrësit në drejtim të jugut, aty ku ndodheshin 

përreth Vlorës ishuj ngulimesh greke. Asnjëherë më parë, gjuha e kancelarisë nuk 

kishte pasur në Arbëri të Mesme e Veriore një karakter të tillë të unifikuar roman, 

sikurse nën sundimin venedik. Kjo bëri, që sidomos qytetet të lidhen fort në 

qerthullin jetik mesdhetar – përmes tregtisë. Nënshtetasit venedikas në Arbëri 
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ndiheshin që i përkisnin hapësirës kulturore adriatike, po ashtu si dhe qytetarët e 

qyteteve dalmate. Debizantinizzazione.  

“Çbizantinizmi” i Arbërisë kishte mbërritur kulmin e vet në gjysmën e dytë të 

shekullit të 15-të. Por, ky nuk u zëvendësua nga ndonjë “arbërizim” të gjuhës së 

shkruar, pasi me përjashtim të një përpjekje të vogël të arkipeshkvit imzot Pal 

Enjëgjëlli, i cili regjistroi në vitin 1462 një formulë pagëzimi në arbërisht, gjuha 

arbërishte nuk u përdor në formë të shkruar
286

. Sundimi venedikas shumë më tepër 

solli forcimin e elementit roman. Sidoqoftë, këto ndikime kulturore, kishin të bënin 

vetëm me shtresën e hollë të atyre që dinin të shkruanin; për gjuhën dhe mënyrën e të 

menduarit të shumicës së pashkolluar të popullsisë nuk dihet thuajse asgjë.  

Megjithatë, mungesa e veprimtarisë intelektuale të laikëve nuk mund të merret si 

argument, që ndryshimi kulturor në Arbëri i la të paprekur nënshtetasit e Venedikut. 

Humanistët me prejardhje arbëre, sikurse astronomi i famshëm dhe njeriu i besuar i 

Skënderbeut Gjon Gazulli (Johanes Gasulus), nuk gjenin dot në vendin e tyre kushtet 

e nevojshme materiale dhe intelektuale, ndaj dhe emigronin; Gazulli do të bënte 

karrierë në Raguzën e pasur
287

. Përpara tij, klerikë të shumtë kishin emigruar në 

Dalmaci dhe Itali. Kjo hemoragji mendore u shkaktua në thelb nga luftërat e shumta 

në hapësirën arbëre dhe nga pasiguria që do të sillnin ato, së bashku me bllokimin e 

përsëritur të jetës ekonomike. Në Arbërinë venedikase nuk mungonin talentet, por 

kushtet e favorshme të përgjithshme. 

Tjetër pati jeta kulturore në gjirin e kishës katolike. Marrëdhëniet e klerikëve arbër 

me Italinë kishin qënë të ngurta prej kohësh dhe klerikët të lartë, si imzot Pal Engjëlli 

dhe Gjergj Pelini e njihnin mirë Gadishullin Apenin nga udhëtimet e tyre të shpeshta, 

të cilat i prunë në kontakt me mendimin humanist. Klerikët kërkoheshin edhe në 

komuna të thella, si në Drisht, aftësi për të lexuar, mundësisht edhe në gramatikë
288

. 

Nëpërmjet kishës, sidomos nëpërmjet Selisë Arkipeshkvnore të Durrësit depërtoi në 

Arbëri të Mesme mendimi rilindas në gjysmën e dytë të shëkullit të 15-të; 

Skënderbeu tregon në një shkresë se si i kishin rrëfyer për prejardhjen epiriote të 

popullit të tij. Edhe më i zhvilluar qe interesi tek arkipeshvi imzot Pal Engjëlli, i cili 

pas gjithë gjasave, pati një ndikim në vetëdijen historike të princit Kastriot. Pal 

Engjëlli, ky njeri krenar për aristokratizimin, përhapi mitin e lidhjes së fisit të tij me 

dinastinë perandorake bizantine të Angeloive, një legjendë me të cilët pasardhësit e 

arkipeshkvit në mërgim italian do të vetëstoliseshin. Engjëlli interesohej sido- mos 

për familjen princërore me prejardhje bizantine dhe serbe, që patën sunduar dikur në 

hapësirën arbëre. Në këtë mes, ai përdorte, si dhe shokët e sërës së vet, forma sllave 

të emrave; kështu Topiat ai i quan “Karloviçi”; po kështu e kish quajtur vetveten 
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Johan Balsha përpara Senatit si “Ivan Balsic ose Stezh”
289

. Këta emra të përveçëm të 

sllavizuar dëshmojnë, se si rreth vitit 1465, në mjediset bujare, edhe në Drisht, një 

vend aq katolik e antiserb, ishin ruajtur mbeturina të ndikimit kulturor serb prej 

kohëve mbretërore
290

. 

Dy veprat e vetme historike prej pendës se banorëve të hapësirës arbërore lindën në 

fillim të shekullit të 16-të në mërgimin italian. Ështe pothuajse e sigurtë, që si fisniku 

Johan Muzaki, ashtu dhe prifti shkodran Marinus Barletius, autor i një kronike 

familjare përkatësisht i një biografie për Skënderbeun dhe i një historie të rrethimit të 

Shkodrës (1478), ishin ndikuar thellë nga imzot Pal Engjëlli dhe anëtarë të tjerë të 

këtij fisi drishtian. Angelët luajtën një rol të rëndësishëm si gjatë ashu edhe pas 

sundimit venedik, në krijimin e një tabloje të historisë arbërore, që kanë në qendër 

figuren madhore të Skënderbeut dhe thurimën e larmishme të shtresës së lartë të 

shoqërisë.  

 Rrezatimi kulturor i qerthullit të Angelve në vendstrehimin e tij Venedik – le të 

mbahen parasysh vetëm përkthimet e shumta të veprës së Barletit, që përcaktuan 

kryesisht imazhin e Skënderbeut në Perëndim – nuk duhet të na krijojne ndonjë 

iluzion për faktin që si latinisti i talentuar Barleti, ashtu edhe Johan Muzaki, që rrëfen 

në një italishte pa pretendime, veprat e tyre nuk i shkruajtën në atdhe, por në Itali.  

 

 IV.2. Arkitektura e stilit venedikas nё Shqipёri 

 

Një shtet “perëndimor” për të mbrojtur interesat e veta strategjike dhe ekonomike, 

ndërhyn në një konflikt në Ballkan. Në fillim dërgon trupa, pastaj zyrtarë. Pasi 

ndërton një protektorat, fillon të organizojë administrimin e zonës që ndodhet në 

krizë. Në rastin e Arbërisë, ishin sundimtarët vendas ata që e thërritën Venedikun në 

ndihmë kundër osmanëve.  

Pas një ngurrimi shumëvjeçar, Sinjoria ndërhyri thuajse në çastin e fundit, duke 

siguruar një pjesë të bregdetit lindor të Adriatikut nga pushtimi osman. Këtu bëhej 

fjalë, për një sipërmarrje me karakter thjesht mbrojtës: synimi i saj ishte sigurimi i 

rrugëve detare adriatike dhe paqëtimi i viseve bregdetare arbërore. Me ngritjen e një 

protektorati mbi portin e Durrësit (1392) Venediku vuri një gurë themeli për një 

provincë të re në viset e përtejdetit: Arbërinë venedikase, e cila së shpejti do të 

përfshinte treva të gjëra të Arbërisë veriore dhe Malit të Zi të sotëm, me qarqe veriore 

që do të mbeteshin nën administrimin venedik, deri në perëndim të Republikës 
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(1797)
291

. 

Pas Durrësit, në shekujt e mëvonshmëm, prania venedikase u shtri edhe në qendra të 

tjera të rëndësishme të bregdetit shqiptar: në Shkodër, Lezhë, Vlorë, Spinaricë, 

Butrint, Bashtovë dhe Pargë. Me leje perandorake, venedikasit, e festuan praninë e 

tyre në këto vende duke filluar të ndërtojnë ecclesiam, curiam et fundicum, elementë 

të nevojshëm për një prani të qendrueshme ekonomike dhe kulturore
292

.  

Gjatë pushtimit osman, Sinjoria nuk mund të mbështetej në mbrojtjen e saj, as mbi 

sasinë e trupave, as mbi epërsitë teknologjike; ndaj u mbështet mbi sistemin e 

qyteteve të fortifikuara, që i kishte marrë rreth vitit 1400. Qytetet, të cilat lulëzonin 

në kohën antike në bregun lindor të Adriatikut, ishin një themel ilirik, pastaj marrin 

një formë greke të vjetër dhe kalonin në fund në Mesjetë me një brendi, me pjesën 

më të madhe romane
293

. 

Fortifikatat e hapësirës arbërore në këtë periudhë ndodheshin në një gjendje të 

mjeruar. Ndaj detyra e tyre e parë ishte që t’i bënin këto fortifikata përsëri të afta për 

mbrojtje. Më 1403 u përtërinë muret dhe kullat e Shkodrës, po atë vit u përmirsua një 

kullë në Durrës.
294

 Mënyra e të menduarit për sigurinë e venedikasve solli edhe disa 

ndërhyrje në stukturën banuese të qyteteve. Më tepër, Venediku u mbështet në disa 

kështjella kryesore, në Shkodër, në Durrës
295

, në Lezhë, në Ulqin, të Tetovës dhe të 

Budvës pararoja rreth të cilave vinin e mblidheshin qytetet e tjera
296

. 

Qendra e të gjitha fortesave bizantine të Epirit të Ri ishte Durrësi. Sistemi i 

fortifikatave të këtij qyteti ishte ndërtuar në mënyrë që të mbrohej nga sulmet që 

vinin nga ana e tokës, gjë që kuptohet vetvetiu në kohën e lëvizjeve së popujve, e cila 

do të ishte fuqia detare bizantine. 

Fortifikata më e jashtme ishte muri që mbyllte Istmin, Muri i Istmit kishte një gjatësi 

prej 200 m dhe një gjerësi prej 1 m dhe ishte ndërtuar me tulla të mira bizantine. 

Interesi për këtë fortifikatë u ngjall menjëherë, kur venedikasit morën përsipër 

mbrojtjen e qytetit kundër turqëve (1392) që po përparonin në tokë.
297

 

Në vitin 1394, senati dha urdhër të kontrollohej ky mur (examinare muros, qui sunt a 

                                                 
291

 Oliver Jens Schmitt, Das venezianische Albanien (1392-1479), fq. 15 – 16 
405

 Bota Shqiptare nr. 90, gusht 2003  
293

 MILAN SHUFLAI Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë, kryesisht në mesjetë, Onufri 

2009, fq 12. 
294

 Oliver Jens Schmitt Das venezianische Albanien (1392-1479), fq. 533. 
295

 Po aty, fq. 534. 
296

 MILAN SHUFLAI Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë, kryesisht në mesjetë, Onufri 

2009, fq. 24 
297

 Po aty, f. 51 



 

MARRЁDHЁNIET MES KULTURЁS VENEDIKASE DHE ASAJ 

SHQIPTARE NЁ  PERIUDHЁN MESJETARE DHE PASMESJETARE 
 

99 

 

parte ponentis videlicet a capite balte usque postum Pallorum)
298

.  

Banorët e këtij qyteti mendonin që gadishullin e Durrësin ta bënin një ishull duke 

çarë rripat ranorë të kënetës së madhe të Baltës, në një thellësi 1 m e gjysmë nën 

sipërfaqen e detit moçalik (cavari per unum passum subtus in mari) në skajin verior 

dhe jugor, me anë të hendeqeve dhe kanaleve. Në këtë mënyrë, në kohën e baticës, 

uji i detit do të hynte në kënetë dhe në kohën e zbaticës do të rridhte përsëri jashtë. 

Por, në vitin 1455, filloi energjikisht zbatimi i këtij plani. Punimet u kryen nën 

drejtimin e një inxhinieri venedikas. Punëtorët u mblodhën në të gjitha qytetet 

venedikase të Shqipërisë, disa të tjerë i dërguan princërit shqiptarë
299

.  

Deri në kohën anzhuine (1280), respektivisht venedikase (1403), forma e qytetit nga 

ana e tokës ishte caktuar prej kurorës së dytë, i cili fiksonte murin e qytetit. Një 

shëtitje për të ishte shumë e lehtë, sepse muret, mesa duket, ishin kaq të gjëra, saqë 

mbi ato mund të kalonin katër kalorës pranë njëri – tjetrit. Praetorium – i, lobia 

(loggia) i mëvonshëm, në të cilin në vitin 1400 rrinin 14 ushtarë venedikas të 

armatosur me harqe (et ballistarii quatuordecim ad lobiam), gjendet te muri verior i 

skajit perëndimor, afër katundit Stani i sotëm, pranë së cilës ishte edhe një portë 

kryesore (porta praetoriana)
300

.  

Kurora e tretë e fortifikatave formohej prej kështjellës në skajin juglindor të qytetit 

bizantin, mbi kodrën, ku sot qendron akoma kalaja e Turqisë, e cila përbën këndin 

veriperëndimor të qytetit modern. Kështjella kishte (1280) një kullë kryesore (turris 

magistra), një pirg me çisternën dhe një kullë me kishën e vogël. Me emrin e të zotit 

mbrojtës të kësaj kapele, Shën Ilia, u quajt kulla që u riparua në kohën e Venedikut në 

vitin 1399 (turiss S. Elie) kështu u quajt i gjithë qyteti (1440 castellum S. Elie)
301

. 

Megjithatë, puna që bënë venedikasit ka qenë vetëm një ëndërr e vajtueshme. Në 

vitin 1426, dëgjojmë ankime mbi gjendjen e keqe të fortifikatave. 

Një tjetër qytet i vjetër dhe me ndikime venedikase, ishte edhe qyteti i Lezhës, në të 

cilin, në vitin 1440, ra një zjarr i madh, veç kësaj u plaçkit edhe nga turqit, gjë që 

detyroi Republikën e Venedikut ta pajiste me një mur të ri në vitin 1451; gjysmën e 

shpenzimeve e pagoi ajo vetë, pjesën tjetër bashkia e qytetit
302

. Në vitin 1478, turqit e 

pushtuan Lezhën, por më 1501 qyteti hyri përsëri për një kohë të shkurtër nën 

sundimin e Venedikut. Kur u detyruan ta dorzonin prapë, venedikasit i prishën 

fortifikatat, kështu edhe qyteti ra si gërmadhë në dorë të turqve. 

Si Lezha ashtu edhe Shkodra, kaluan në Mesjetë me një formë dyfishe krejt të 
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veçantë të kështjellës dhe të qytetit. Nën ndikimin e legjendës sirianet e Shën Shirgjit 

(Sergius) dhe të Bakut (Bacchus) kodra e kështjellës së Shkodrës mori emrin Rosaf 

ose Rosafa. Kur venedikasit (1396) morën në dorëzim kështje-llën, ajo ishte në një 

gjendje shumë të keqe. Në vitet 1461 – 1474, venedikasit u përpoqën shumë ta 

fortifikonin kështjellën dhe qytetin, por më pas u detyruan t’ua dorëzonin turqve; 

fortesa mbahej si shumë e fortë deri në kohën tonë
303

.  

Dokumentat konfermojnё që një kohë numëroheshin, jo më pak se treqind ndërtesa të 

vjetra. Ja një rrënojë e cila nuk eshtë konservuar dhe eshtë mjaft domethënëse. Bëhet 

fjalë për balloren e një kishe që thuhej se i kushtohej Zojës së Këshillit të mirë të 

Shkodrës (fig. 4.1).  

Kisha duhej të ishte e gjatë rreth 22 metra dhe e gjërë 7 metra. Nuk ngelet gjë tjetër 

vetëm ballorja nga gurët e Istries, ku shihet akoma e paprekur porta me stilin romanik 

dhe më sipër dritarja në stilin gotik. Në thjeshtësinë e saj, rrënoja nuk ka asgjë të stilit 

bizantin, por pohon me qartësi prejardhjen e saj italike. Kisha të tilla mund të 

gjenden rreth vitit 1200, në ndonjë vend të Pulias dhe në bregdetin e ulët të 

Adriatikut. Thënia post qëem për themelimin e kishës së Shiasit gjindet në një gur i 

vendosur në anën e majtë të portës që mban shkrimin në vijim: HIC. REQVIESCIT. 

EP. MARCUS. BOAE. MEMORIAE. A. MCCLXII
304

. Epoka e shkatërrimit të kësaj 

kishe dhe të tjerave mund të përcaktohet rreth gjysmës së parë të 1500, kur vendi i 

pushtuar nga turqit, bëhet musliman.  

Një tjetër arkitekturë italiane mesjetare në territorin shqiptar, atje ku lumi i Bunës bën 

degëzime të gjëra, gjenden rrënojat e vjetra të kishës kushtuar shenjtorëve Serxho e 

Bako (fig. 4. 2,3).  

Edhe këtu ndodhemi përballë një arkitekture nga romanike në gotike të karakterit 

tipik italian. Ndërtesa, nga ajo që ka mbetur është e ndërtuar me shtresa tulle të 

vendosura njëra mbi tjetrën, kjo vërehet re në kishat markexhane, puljeze, dhe 

veçanërisht në Dalmacinë e sotme. Kisha, kushtuar shenjtorëve Serxho e Bako, u 
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ndërtua nga Elena, vajza e perandorit Baldovino sundimtarë të Rashës në 1227, kur 

femijët Stefano e Urosh  ishin të vegjël. Është koha, kur carët serb kalonin nga 

Shqipëria në pushtimin e territorit maqedonas: dhe është pikërisht cari Urosh, djali i 

Elenës, që kishte ndërtuar kishën e shenjtorëvë Serxho e Bako në Bunë. 

Qytete tё tjera tё Shqipёrisё sё Veriut, qё kanё stilin arkitektonik italian, janё fshati 

Balldre, Kakarriq, por nё veçanti fshati Rubik. Njё stil romaniko – gotiko italian e 

gjejmё nё brёndёsi tё kishёs sё Zojёs sё Danjes (Vau i Dejёs) (fig. 4. 5,6,7) ku 

fatkeqsisht ka ngelur shumё pak pёr t’u komentuar. Stili i arkitekturёs me harqet 

qorrё, trёndafili i vogёl nё hyrje, absida e zbukuruar me harqe romanikё. Nё brendёsi 

piktura me dy shtresa njera mbi tjetrёn, me karakter bizantino – kreteze. Kёshtjella qё 

formon zemrёn e qytetit tё Mesjetёs, ёshtё sot e rrёnuar.  

Por, pёrpara se tё lёmё qytetin e Shkodrёs, ia vlen tё pёrmendim një putealё (fig. 4. 

7) e fshehur nё oborr tё rrethuar me mure tё larta tё shtёpive tё vjetra aristokrate. Stili 

i tij duket shumё fisnik dhe domethёnёs, tipike venedikase, gotike por tashmё duke 

marrё format e Rilindjes. 

Njё tjetёr gjurmё e stilit venedikas ёshtё njё puteale e ndёrtuar nga botega e 

Bartolomeo Buon nё gjysmёn e parё tё shekullit 15-të,  (fig. 4.8). Gjethet gotike, tё 

fryra pёr arsye hapsire tё stilit rilindase qё mbyllin cepat e pёrdredhur nё kallepёt e 

dendur, karakteristikё e kёsaj kohe nё skulturёn venedikase
305

. 

Nё përdorim të fisnikëve të kohës përmenden edhe frona ose poltrona të dër-guar nga 

Venediku. Dhe kështu Noli, jo rastësisht thotë për Vojsavë Kastriotin: « rrinte pranë 

zjarrit  mbi një poltron venecian…» (në prozën e shkurtër « Kthimi i Skënderbeut në 

Krujë »).  Edhe bujari Gjon Muzaka, në kujtimet e tij, përmend « një poltronë 

despotale », të zbukuruar me një stem gurësh të çmuar të Andre Muzakës, rreth vitit 

1372.  Shembuj të tjerë luksozë të këtyre poltronave janë fronat e dhespotëve në disa 

nga kishat ortodokse të vendit, në të cilat shumë pajisje janë ruajtur me 

konservatorizëm të madh. 

Deri nga fundi i shekullit të 15-të, veshja e fisnikëve vazhdoi të zhvillohet jo vetëm 

nën ndikimin e qytetërimit bizantin, por edhe nën ndikimin perëndimor, që hynte te 

ne kryesisht nëpërmjet marrëdhënieve  me  qytetet  më  të  zhvilluara  të  kohës të  

Italisë . Këtu nuk duhet  harruar  se shumë  nga  familjet bujare të  kohës, si Balshajt, 

Topiajt, Dukagjinët, Gropajt, Muzakët, Zahariajt, Arianitët, Kastriotët, Jonimajt, etj. 

ishin përzier midis tyre me lidhje të shumëfishta gjaku e krushqie. Madje, disa prej 

tyre, kishin të tilla lidhje edhe me dinastitë e mëdha të kohës, si paleologët, asienët, 

anzhuinët, si edhe me aristokracinë kroate, serbe e boshnjake, pra e mbanin veten të 

barabartë me ta, madje edhe me fisnikët e Italisë së Jugut. 
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              Fig. 4.1 Kisha e Zojës së Shkodrës 
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              Fig. 4.2 Kisha e shenjtorëve Serxho e Bako 
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   Fig. 4.3 Kisha e shenjtorëve Serxho e Bako 
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Fig. 4.4 Kështjellë venedikase  (mbetjet e kishës së shën Stefanit e transformuar në 

xhami nga turqit). 
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                     Fig. 4.5 Kisha e Zojës së Danjes (Vau i Dejës) 
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      Fig. 4.6 Kisha e Zojës së Danjes (Vau i Dejes) 
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            Fig. 4.7 Puteale veneciane 
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                 Fig. 4.8 Putuale Veneciane 
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Këto familje fisnikësh kishin secila oborrin e vet, ku vinin rrotull një varg zotërinjsh 

e fisnikësh, kancelarësh e shërbëtorësh, si edhe të ftuar të shumtë. Kjo fisnikëri nga 

kontaktet me fisnikët e Perëndimit, synonte të jetonte e të zbavitej si ata. «Për një 

kohë shumë  të gjatë, -  thotë Shuflai, - fisnikët dhe  zotërinjtë e hinterlandit, kishin 

zakon të  shkonin në Durrës shumë herë në vit, për punët e veta dhe për dëfrim (« pro 

suis factis,  vel  pro  placere )».Në  një  marrëveshje  midis  anzhuinëve  dhe despotit  

shqiptar Andre Muzaka, në vitin 1336, u jepej liri anëtarëve të kësaj familjeje, që të 

vinin në Durrës sa herë dëshironin, dhe ata mbetën deri në  shpërnguljen  e  tyre  në  

Itali  më  1476,  në  raporte miqësore  me  familjet  fisnike  të  Durrësit. Këto  lidhje  

miqësie, që  favorizonin  shtrirjen e modës venedikase në gjithë mënyrën e jetesës, 

duket se vazhduan edhe në shekullin e  16-të
306

.  

Ndikimin e saj kulturor Venediku nuk e shfaqi vetëm tek arkitektura, por në shek. e 

14-të, ai i jep me tepër ushqim shpirtëror Shqipërisë edhe në rrafshin juridik. 

Dokumentet e llogarive financiare për Drishtin, Ulqinin, Danjën, Shkodrën dhe 

Durrësin, janë një element plotësues dhe tregues i saktë i jetës praktike të statuteve. 

Kjo autonomi do të çonte dhe në veprimtarinë e prerjes së monedhave të këtyre 

qyteteve. Kështu, monedha e argjendtë e Kotorrit kishte figurën e shën Trifonit, 

monedhat e Shkodrës kishin shën Stefanin e Shkodrës, monedhat e Ulqinit, figurën e 

shën Marisë, monedhat e Tivarit figurën e shën Gjergjit. Monedhat e Shkodres nga 

bronzi mbanin sipas rastit mbishkrimin “C (ivitas) Scutarensis” ose thjesht 

“Scutarensis” dhe paraqisnin në faqen e parë mbrojtësin e qytetit, shën Stefanin, 

ndërsa në shpinë Krishtin
307

. Prerjet autonome të monedhave, shpesh, punoheshin 

sipas figurës së vulës së qytetit. Kështu, një monedhë e Drishtit kishte figurën e një 

kështjelle me mure me bedena me një portë të madhe rrethore dhe një zambak në të. 

Stabilimentet e prerjes së monedhave të Shkodrës dhe të Ulqinit, punuan frutshëm 

nën sundimin e Balshajve. Edhe pas pushtimit venedikas, në Shkodër priheshin 

monedha në qytet. Venedikasit në Shkodër, prenë një monedhë me figurën e shën 

Markut. Monedha të mira u prenë nën Komesin Benedetto Contanero. Pasi për 

njëkohë ishte ndërprerë prerja e monedhave, më 1436, u dha urdhëri që sërish të 

presin monedha – groshë argjendi. Këto veprimtari e vazhduan edhe pesë kontë, deri 

më 1453
308

. Këto dukuri monetare lidhen me statutet e qyteteve në fjalë. Mbas 

shekullit të 12-të, rritet ndikimi i drejtpërdrejtë i shkollave juridike të famshme të 

Bolonjës dhe Padovës. Në shekullin e 14-të Venediku ka përparësi dhe ndikimi 

nivelues i tij nuk manifestohet vetëm në faktin se statutet konfirmoheshin aty, por 

edhe se apelet gjyqësore përcaktoheshin nga guvernatorët, që në instancë të fundit, si 

p.sh. ai i Shkodrës apo i Durrësit, caktoheshin me urdhër, dhe se vetë statutet e 
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Venedikut qenë burimi i së drejtës në statutet e qyteteve shqiptare.  

Në kohën e Perandorit romak, Augustit, shumë qtytetarë, kolonë dhe veteranët venetë 

ishin transferuar në Durrës. Pra, lidhjet e shqiptarëve me Venedikun, kanë të bëjnë 

me një substrat shumë të hershëm
309

.  

Sidoqoftë, Mbretëresha e Deteve u vendos seriozisht në provë kur, turqit, pasi 

pushtojnë Maqedoninë, nisin të shtyhen drejt bregdetit Adriatik. Tashmë kontrolli 

“nga larg” i qyteteve dhe bregdetit shqiptar nuk mjaftonte. Pushtimi i bregdetit 

shqiptar nga ana e turqve, kërcënonte t’u merrte frymën trafiqeve venedikase në 

Adriatik, dhe ky do të ishte fundi (“leviter esset destructio culphy nostri, navigiorum 

et mercationum nostrarum”). Ndaj duheshin bllokuar mundësitë e daljes në det (“pro 

oviando his que possent occurrere in colpho nostro in damnum nostrum”). Dhe ja, 

tek përvijohet politika e re venedikase në Shqipëri, që lidhej me pushtimin e qyteteve 

kryesore të bregdetit. Sipërmarrja nuk ishte dhe aq e vështirë. Të tmerruara nga 

mundësia e pushtimit otoman, shumë qytete u vunë me dëshirën e tyre nën sundimin 

venedikas. Në Durrës, qenë të shumtë ata që e përkrahën kalimin nën simbolet 

venedikase: banorët venedikas të qytetit, ata durrsakë “që e hiqnin veten si 

venedikas” (renomandi Venetiani), kleri dhe deri edhe ipeshkvi i qytetit, Demetrio 

Nesha, i cili kohë më vonë u vlerësua veçanërisht nga Venediku për rolin që kish 

luajtur si “principalis causa solicitandi et instandi, ut dominatio nostra haberet 

dominium Durachii”. Por, njëlloj të hapur ndaj Venedikut, u treguan edhe 

përfaqësuesit e artistokracisë pasurore shqiptare. Aq e vërtetë është kjo, sa ishte 

pikërisht Inclechi Albanensis, një zotëri i rrethinave durrsake, ai që ngriti flamurin e 

Shën Markut në kullën e sipërme të Durrësit, një ditë shtatori, 1392. Veç zotërinjve 

miq dhe besnikë të Sinjorisë, kishte edhe nga ata që ushqenin ndjenja krejt të tjera. 

Mes tyre, rreth 1420, ishte Gjergj Balsha i Shkodrës, armik i betuar i Sinjorisë, shpirt 

i trazuar dhe hakmarrës. Ky ndëshkoi me vuajtje të parrëfyera njërin prej njerëzve të 

tij që guxoi të kalonte nën besimin venedikas, të mjerin Pjetër Shestani, të cilit 

“amputari fecit unam manum et unum pedem, propter fidem suam in dominationem 

nostram”. Pra, të qenit mik i venedikasve kishte edhe rreziqet e veta. Ndaj e 

ndërgjegjshme për këto, Sinjoria tregonte maturi dhe kujdes në marrëdhëniet me 

besnikët. Sidoqoftë, kërcënimi otoman ( burimet dokumentare japin një pasqyrë të 

qartë të gjendjes tragjike, mjerimet dhe humbjeve të popullit dhe të vendit në këtë 

periudhë)
310

 ndihmoi në bashkërendimin e marrëdhënieve venediko - shqiptare drejt 

një aleance, që siguroi për dhjetra vjet paprekshmërinë e pjesës lindore të Adriatikut.  

Lidhjet e Shqipërisë me Venedikun do të bëheshin edhe më të ngushta, kur për gati 

një shekull, XV-XVI, banorët e Durrësit, Shkodrës, Ulqinit, Tivarit, Lezhës (qendrat 
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e jugut ranë nën sundimin turk që në fillim të shekullit 15-të) bëhen nënshtetas 

venedikas me të gjitha të drejtat. Falë kësaj pranie të zgjatur venedikase, zona të tëra 

të Shqipërisë mesdhetare hynë të bënin pjesë në një koinè kulturore, me karakter të 

qartë venedikas. Shenjat e kësaj periudhe të ve- 

çantë historike shiheshin gjithkund: në urbanistikën e qytetit, në veprimtarinë  

ekonomike, në organizimin institucional (universitas, comunitas), në struk-turën 

shoqërore, të ndarë në klasat e boni homines dhe të popolo minuto-s mujshar
311

. 

Në epokën e pushtimit të madh otoman, Republika e Venedikut përbënte një pikë 

referimi për shumë zotërinj shqiptarë, që donin t’i ruanin pronat e tyre duke i vënë 

nën mbrojtjen venedikase. Por edhe Republika i kish bërë llogaritë e veta, ndaj dhe jo 

gjithnjë iu përgjigj ofertave të tyre. Parapëlqente më mirë të bëhej zotëruese e një 

pjese (jo e të gjitha) qyteteve shqiptare, duke ofruar në shkëmbim strehë dhe pension 

të sigurt për ata dhe familjet e tyre në Venedik, apo në cilëndo nga tokat venedikase. 

Asnjërit prej zotërinjve shqiptarë nuk iu mohua kjo mundësi. Dhe në fakt, zotërimet 

venedikase u kthyen në strehë të sigurt për shumë nga ata shqiptarë, të pasur e të 

varfër, që morën arratinë përballë përparimit turk.  

Pa dyshim, rënia e kështjellave venedikase në Shqipëri, Shkodër (1479), Durrës 

(1501) dhe pastaj Tivar, Ulqin, shkaktoi një dyndje të vërtetë drejt qytetit të lagunave.  

Deri në betejën e Lepantos (1571), Venediku luftoi ashpër derisa turqit, tashmë zotër 

të Shqipërisë, vunë nën sundim edhe Adriatikun. Republika bëri ç’ishte e mundur për 

të nxitur dhe inkurajuar qëndresën e popullsive shqiptare. Në tokën shqiptare 

qarkullonin ende një mizëri emisarësh, spiunësh e trafikantë armësh venedikas. Nga 

ana tjetër, pinjollë të familjeve fisnike shqiptare që kishin emigruar jashtë, u kthyen 

në Shqipëri me anije venedikase, armë dhe para venedikase, në përpjekje për të 

rimarrë tokat e të parëve. Por, sapo fuqia detare e otomanëve u shkatërrua në 

Lepanto, Venediku hoqi dorë nga ndërhyrja në bregdetin e Shqipërisë dhe u mjaftua 

të vëzhgonte e të ndiqte me kujdes çdo lëvizje që mund t’i interesonte
312

.   
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KREU V 

 

 

KISHA DHE ZHVILLIMI KULTUROR 

 

 

Shumica e shqiptarëve gjatë sundimit të Venedikut në Shqipëri ishin katolikë, pra të 

ndikuar nga kisha katolike romane dhe më tepër ishin ato nga Veriu, ndërsa shqiptarët 

e krahinave jugore ishin ortodoksë
313

. Të njëjtën gjë vërejmë edhe në Italinë Jugore. 

Prandaj edhe sulmet turke janë më të dhunshme kundër shqiptarëve të Veriut dhe në 

qendër
314

.  

Megjithëse Venediku shikonte interesat e saj duhet të theksojmë, se ai ishte nje 

mbështetës dhe mbrojtës i fortë i fesë kristiane
315

. Te stato da mar – me përjashtim të 

Dalmacisë – përballë autoriteteve të Republikës së shën Markut në shumicën e 

studimeve që janë bërë ndodhej një shumicë popullsie ortodokse dhe katolike 

vendase thuajse nuk kishte; Të ardhurit italianë ishin të shumtë në komunat katolike, 

të cilët trajtoheshin bashkë me klerikët e tyre në mënyrë të privilegjuar prej 

administratës venedikase. Por në Arbërisë Venedikase gjendja paraqitej ndryshe. 

Këtu, shumica e popullsisë ishte e lidhur me kishën katolike. Katolicizmi ishte 

sidomos i theksuar në kufinjtë e besimit me ortodoksinë serbe, të cilët pas vitit 1440 

u përputhen edhe me kufinjtë politike, para se gjithash në qarqet e Drishtit dhe të 

Tivarit. Brendapërbrenda shumicës së qarqeve, në Shkodër, Ulqin, Tivar dhe Durrës 

jetonte një pakicë ortodokse, e cila ishte aq e fortë saqë mëkëmbësit venedikas, se 

paku në pellgun shkodran, nuk kishin si ta shpërfillnin.  

Ortodoksët e Arbërisë së Veriut, në gjysmën e parë të shekullit të 15-të shihnin te 

Venediku një fuqi katolike, dhe politikisht orientoheshin pas princërve ortodokse 

fqinj, Balshajve, më vonë despotëve serbë. Ndërkohë që qendrimi pritës ose refuzues 

i ortodoksëve kundrejt sundimit venedik nuk të habit, qendrimi i kishës katolike, të 

paktën deri në rënien e Balshajve, nuk ishte aq i qartë sa ç'mund të pritej. Në vijim, 
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do të paraqitet ndaras zhvillimi i të dy kishave, në mënyrë që të krijohej një tablo e 

qartë lidhur me rrethanat kishtare në provincën venedikase
316

. 

 

V.1. Kisha katolike: nga një aleate e pasigurtë në një bashkëluftëtare të 

Venedikut 

 

Në ngritjen e sundimit venedik, kisha katolike, apo më saktë përfaqësuesit e saj 

udhëheqës në Arbëri, patën një pjesë të rëndësishme. Qysh në shekullin e 14-të, 

ipeshkëv, abatë dhe klerikë të thjeshtë urdhërash morën përsipër prej fisnikëve arbër 

drejtimin e marrëdhënieve të tyre të jashtme. Peshkopi gjatë kësaj periudhe fitoi 

sundimin civil mbi qytetet arbërore, dhe sidomos kjo duket qartë mbi qytetin e 

Drishtit. Edhe peshkopi katolik i Drishit ushtronte funksionet e një qeverie, mbasi 

vizitonte aktet e qytetit
317

. Kjo është një ngjarje si ajo e Prizrenit, ku peshkopi 

ortodoks Arseni (1331 – 1333), që nderohej shumë nga Uroshi III, mbreti i serbëve, 

mori prej këtij falas kështjellën me gjithë kishën e saj
318

. Me pushtimin osman gjithë 

klerikët u vranë dhe besimtarët katolikë u detyruan me force të ndjeknin fene 

muslimane, kështu klerikët shqiptarë u detyruan të  ndiqnin një politikë të vendosur 

provenedike. Ata u përpoqën që t'i lëkundin zotërit arbër në brendatokë, si Zahariat e 

Jonimat, që të kalonin në anën e Venedikut (para vitit 1402)
319

. Të gjitha pronat e 

arkipeshkvisë së Tivarit dhe të ipeshkvisë së Lezhës, e cila në vitin 1404, ishte 

tërësisht e rrënuar dhe e mjeruar nga njësitë ushtarake osmane, ku i dhanë arsye të 

plota klerikëve shqiptar për ta mbajtur këtë qëndrim.
320

 Pas mbërritjes së venedikasve 

në fillim mes zotërinjve të rinj dhe klerikëve katolikë sundoi mirëkuptimi: në vitin 

1394, kapiteli i Durrësit zgjodhi një përkrahës të Republikës si arkipeshkëv; nën 

proteksionin venedik ipeshkvitë e rrezikuara në Drisht, Danjës, Sardës, Stefaniakës, 

Lezhës dhe Suaciumit u plotësuan me klerikë; u bënë vizita në manastire; klerikët 

përfaqësuan komunat e para të Senatit venedik
321

. Venediku mori parasysh dëshirat e 

kishave dhe komunave vendase e ndërhyri në të mirë të kandidatëve të tyre pranë 

Selisë së Shenjtë; kjo politike arriti kulmin e saj në zgjedhjen e Progon Pinzenagos, si 
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ipeshkv të Shkodrës (1403)
322

. 

Në këtë kohë, në Drisht, dhe ndoshta më përpara në Svaç, peshkopi fitoi sundimin 

civil mbi qytetin. Edhe peshkopi katolik i Drishit Johani (1359 – 1373), i cili së 

bashku me arqipresbiterin e tij ushtronte funksionet e një qeverie, mbasi vizitonte 

aktet e qytetit
323

.  

Mirëpo, pas kësaj, shndërrimi do të ndodhte më të shpejtë: ashtu si dhe grupe të tjera 

shoqërore, edhe kisha katolike e ndjeu çlirimin prej trysnisë së osmanëve pas betejës 

së Ankarasë (1402); por gjithashtu edhe kisha i pikasi papritur mangësitë e sundimit 

venedik më qartë së në kohën kur Republika e shën Markut mbronte qytetet me 

kishat e tyre. Po ashtu, si dhe pronarët, dhe pjesë të caktuara të qytetarisë, ndjenin për 

pronat e tyre edhe një numër klerikësh që ishin prekur prej autoriteteve venedikase: 

në Durrës kishës iu desh të paguante, prej vitit 1393, detyrime për një pjesë të të 

ardhurave të saj; në Drisht, Senati ia refuzoi ipeshkvisë kthimin e një fshati dhe 

çlirimin e manastirit të shën Johanit prej së dhjetës.
324

 Vërtet që nga ndërhyrjet u 

goditën më shumë komunat qytetare, megjithatë nuk mund të mos vëresh, se klerikët 

nuk dilnin në skenë, vetëm si përfaqësues të interesave kishtare, por edhe si 

udhëheqës politike të komunave. Ndaj dhe ipeshkv Progoni e disa klerikë të tjerë, 

bënin pjesë në frontin më të parë të kryengritjes së vitit 1405. Venediku e kishte 

humbur përkrahjen e disa qarqeve me peshë të klerit shkodran. Republika iu kthye 

opozitës kishtare, po aq me vendosmëri sa dhe asaj laike: Progoni me pasuesit e tij u 

shpronësuan
325

. Sidoqoftë, Progoni nuk vepronte me miratim të krejt klerit. 

Ndërkohë, që ai mbante lidhje të mira me Balshën, një grup tjetër përkrahte sundimin 

venedik. Këtu doli sidomos në pah françeskani Nikollë, i cili luajti një rol me rëndësi 

në rifitimin e qytetit të poshtëm të Shkodrës. Atij ishte premtuar për shpërblim 

emërimi si ipeshkv, por i duhej të kënaqej njëherë për një fare kohe me ipeshkvinë e 

Drishtit (1405)
326

.  

Në Ulqinin fqinj dhe në Tivar, sundimtari vendas Gjergji II Balsha, dhe pasardhësi i 

tij Balsha III, i kishin tkurrur gjithashtu të drejtat e kishës katolike. Balshën III nuk e 

udhëhiqnin vetëm motivet materiale, por ai e sulmonte katolicizmin edhe për arsye 

parimore. I ndikuar nga nëna e vet serbe ai përkrahte qartazi ortodoksinë dhe i binte 

në qafë arkipeshkvisë katolike të Tivarit. Megjithatë, peshkopi katolik i Drishit 

Johani siç u përmënd edhe më lart, sikundër edhe Petri, peshkopi i Svaçit (1363 – 
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1387),  ishin rrethi më i ngushtë i Balshajve
327

. Për këtë arsye, kleri katolik doemos 

do ta përshëndeste mbërritjen e një flote venedikase, në vitin 1405. Ai pati një rol 

vendimtar në marrjen e të dyja qyteteve prej Sinjorisë. Prej kësaj kohe, nuk pati 

pothuajse fare më resiztencë brendapërbrenda kishës katolike. Sado që, në disa qarqe, 

do të kishin pasur vërtetë arsye për t'u ankuar: sidomos në Shkodër, e cila duhej të 

mbante barrën me të rëndë të shpenzimeve për luftë, kisha duhej të vuante ndërhyrjet 

e autoriteteve mbi pronat e saj. Ipeshkvi Johanes ankohej, në vitin 1410, për një 

doganë të re dhe për zbatimin e tokave të kishës; meqë ai vetë e kishte treguar veten 

si një pasues të kuturisur dhe për këtë shkak popullsia nuk ia pëlqente fort qëndrimet 

provenedike, Senati e çliroi ipeshkvin prej punëve angari e prej detyrimeve (1411)
328

. 

“deuotus et amator nostri dominij”. Megjithatë, shumë nuk humbi prej kësaj, pasi të 

ardhurat e ipeshkvisë ishin “parui ymo minimi valoris”
329

. Klerikët opozitarë duhet të 

jenë nxitur sidomos nga humbja e tokave të kishës dhe për shkak të ndikimit venedik 

në plotësimin e posteve: kjo për arsye, se Republika përkrahte jo vetëm pasuesit e 

hapur; ajo ndihmonte veçanërisht edhe të huajt për vendin; kështu Demetriusi erdhi 

në vitin 1406, prej Durrësit si prift i shën Mikelit në Ulqin, megjithëse pretendimin 

për këtë vend e kishte gjakoni vendas Jakob prej fisit luftarak të Mrkojeviqëve; në 

Durrës prifti Petrus Alefanus duhej të merrte abacinë e shën Andreas, ku ishte ngulur 

arbëri Tanush prej Misjës; e kur në vitin 1410 u hap i lirë vendi i ipeshkvisë së 

Ulqinit, në listën e kandidatëve ishin një françeskan, një domenikan dhe një plebanus 

nga Durrësi, Teodori prej Drishti që jetonte në Venedik dhe Vito nga Tivari, që po 

ashtu banonte në Venedik, pra të gjithë klerikë të lidhur me Venedikun. Ndërrimi 

dukej edhe më i domosdoshëm ngaqë ipeshkvi i vdekur Mateo kishte në familjen e tij 

një pasues të Balshës III dhe e mbante këtë me të ardhura. Megjithatë, edhe një 

ipeshkëv i bindur nuk ishte i mbrojtur prej ndërhyrjeve të Venedikut në pronat e veta. 

Peshkopi i Svaçit, i cili në vitin 1406, kishte shkuar në Venedik si delegat i qytetit, i 

lutet ndër të tjera qeverisë venedikase që t’i vërtetonte sipas një zakoni të vjetër, 

pronat, juridiksionin dhe zakonet
330

. Në Ulqin, Senati u kish dhënë përkrahësve të  

vet dy kisha pa i pyetur udhëheqësit vendas klerikë. Kolegu i tyre shkodran ra në 

vështirësi edhe më të mëdha, kur Senati mori vesh, se një çlirim prej taksash i 

akoduar më parë për këtë ipeshkvi nuk mbështetej mbi dokumente të mëparshme 
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sundimi; ky ipeshkëv i kishte dhënë Sinjorisë informacion falas; vetëm qëndrimi i tij 

i hapur provenedik arriti ta mbronte princin kishtar prej sanksioneve. Kjo çështje e 

dobësoi pozicionin e ipeshkvit në Shkodër dhe mëkëmbësit do ta shfrytëzonin më së 

miri këtë gjë: pronat e kishës u qethën në shumë vende, krahu laik nuk ndërhyri kudo 

ku priste kisha. Natyrisht në politikën e vet kishtare, Venediku mbante parasysh 

gjendjen e pasigurtë të Arbërisë së Veriut; kjo pasi Balsha III po dilte përherë e më 

qartë si mbrojtës i kishës ortodokse në sundimet venedikase; në të njëjtën kohë, ai po 

vinte në dorë mbi pronat e klerikëve katolikë të Arbërisë së Veriut, të cilat 

ndodheshin në zotërimet e tij. Ipeshkëvi i Shkodrës kërkoi ndihmë kundër këtij 

“heretiku” ortodoks (“hereticos, scizmaticos”), Venediku nuk guxoi të kryente 

ndonjë përpjekje për të ndihmuar besimtarët, për shkak të frikës nga luftaraku Balsha 

III
331

. Ndërsa, vetë Balsha III, në luftën që do të plaste së shpejti nuk tregoi ndonjë 

vetpërmbajtje ndaj interesave të veçanta të Sinjorisë lidhur me besime të tjera. Ai e 

dinte se kleri katolik, sidomos në Shkodër, kish qëndrim armiqësor ndaj ortodoksëve, 

për këtë shkak përndoqi klerikët udhëheqës të vendit, ipeshkëv Françesko dhe abatin 

e shën Johanit, të cilët morën arratinë drejt Shkodës (1419)
332

. Rënia e Drishtit 

(1419) pati si pasojë për katolicizmin e Arbërisë veriore një zbrapsje të shkurtër. 

Qendrimi antikatolik i Balshës III, megjithatë, i shtyu edhe më fort drishtjanët në 

anën e Venedikut; e do të ishin, pas logjikës, priftërinjtë katolikë ata që drejtuan, më 

1421, dorëzimin e qytetit Venedikut
333

. Natyrisht, nën goditjen e trupave serbë, 

sundimi venedik mbi këtë qytet u shpërbë sërish; përkrahësit e Venedikut ipeshkv 

Françesko dhe abati Johanes Sporo, morën përsëri arratinë në provincën venedike e u 

përpoqën të dy si kandidatë për ipeshkvinë e Ulqinit (1423)
334

. Pak kohë më pas, 

Françesko u ngjit në shkallësi ipeshkëv i Shkodrës; Senati i konfirmoi ipeshkvisë së 

tij, privilegjet e vjetra, e veç kësaj i dha atij lehtësira tregtare, të dyja këto një 

shpëblim për shërbimet e tij besnike
335

. Duhet të ketë qenë patjetër pasardhësi i 

Françeskos, i cili ra në grindje me Republikën e shën Markut, mallkoi qytetin e 

Shkodrës dhe kërkoi të strehohej në Romë (1430)
336

. Ndërsa, si vëllai i tij, kleriku 

ulqinak tregoi veten besnik. Arbëria e mënjanuar u prek fare pak nga rrjedhat e 

fuqishme të historisë kishtare të Mesjetës së Vonë; vetëm gjatë periudhës kulmore të 

lëvizjes konciliore në Perëndim, mbërriten për drejtuesit kishtarë arbër ftesa 

ngulmonjëse për koncilin e Bazelit, të cilat u përhapen pastaj prej abatit të manastirit 

të shën Nikollës në derdhje të Bunës; lidhjet e kishës mëmë me dioqezat arbëre u 
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mbajtën nëpërmjet kësaj abacie, me një vendndodhje të volitshme në bregdet (1433)
 

337
.  

Mirëpo, klerikët arbër në vendin e tyre kishin të tilla sfida të forta, saqë nuk mund t'i 

kushtonin shumë vemendje debateve mbi reformën në Perëndim. Prej vitit 1430, 

Arbëria hyri në epokën e kryengritjeve të mëdha antiosmane, në fillim nën Gjergj 

Arianitin në jug, pastaj nën Skënderbeun në mes të hapësirës arbëre. E meqë qendrat 

kishtare ortodokse të Greqisë dhe të Serbisë, ishin në një pjesë të madhe nën 

sundimin osman, ishte para së gjithash kisha katolike e cila përkrahte në Arbëri 

ekzistencën e krishterë.  

Mund të themi, se shqiptarët gjatë kësaj periudhe, sipas Marin Beçikemit, ishin 

shumë të dhënë mbas besimit të krishterë. 

Mira res et omnibus celebranda saeculis... 

È un fatto straordinario, da celebrare in tutti i secoli, che nessuno, cittadino o 

abitante, di ogni condizione sociale, dalla più alta alla media fino all’infima, che 

nessuno si sia fatto persuadere dai Turchi a rimanere, per aspettare di chiudere la 

sua vita, nel giorno destinato, nella propria patria, nella propria avita casa. In tutta 

la storia greca e romana mai si è letto un esempio del genere di tanta grande 

fedeltà
338

.  

Prej një kohe të gjatë Kastroitët kishin përdorur klerikë katolikë si diplomatë, më së 

pari, abatët në sundimet e tyre në Mat, më vonë princat kishtarë të bregdetit, abatin 

Pellinus të Rotezos dhe arkipeshkvin Pal Engjëlli të Durrësit, të cilët e njihnin 

gjendjen politike të Italisë më mirë, sesa abatët e manastireve në malet e Arbërisë së 

Mesme
339

.  

Kisha katolike e Arbërisë së mesme ishte ndarë prej vitit 1392 në atë të Durrësit të 

kontrolluar prej Venedikut, e në atë të malësive që kontrolloheshin më së shumti prej 

fisnikëve vendas. Abati Andreas i shën Aleksandrit “in Molendino” ishte njëri prej 

këtyre klerikëve të fuqishëm të maleve; ai u paraqit si përfaqësues i Joan Kastriotit në 

Venedik, ku kërkoi njëkohësisht prej administratës së Shkodrës kullota, të cilat i pat 

dhënë dikur Gjergji II Balsha (1417)
340

. Po kështu, 10 vjet më parë, ipeshkvi i 

Albanumit, dioqezës së Kastriotëve, kishte kërkuar me mbështetjen e t'et të 

Skënderbeut, 12 famulli, të cilat ipeshkvi i Lezhës, i mbrojtur prej Venedikut, i kish 

vënë nën juridiksionin e tij. Në këtë grindje, fjala nuk ishte vetëm për kufinjtë midis 

dy ipeshkvive, por për mundësitë e ipeshkvisë Albanum për të patur pjesë nga të 
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ardhurat e fshatrave të pasura të Arberisë së Ulët. Edhe kisha katolike, ashtu si zotërit 

laikë, ishte në garë për të marrë nga burimet e kufizuara bujqësore
341

. Në ndryshim 

nga sivëllezërit e tyre të rrobës në Arbërinë venedikase, klerikët në zonën e pushtetit 

të Skënderbeut, arritën t'i rrinë jashtë për një kohë të gjatë shtjellës venedike. 

Klerikët katolikë në provincën venedike ndiheshin të kërcënuar, jo vëtëm nga 

osmanët, por edhe nga ortodoksët e për një periudhë të shkutër patarenerët bosnjakë. 

Mbas rimëkëmbjes së sundimit serb, në Tivar kisha katolike u ngushtua keqas. 

Shpërbërja e pushtetit të despotëve dhe marshimi i trupave bosnjake nuk u solli 

katolikëve ndonjë lehtësim në gjendjen e tyre. Abati Gerog Pellinus i Rotezos, njëri 

nga kishtarët më të rëndësishëm të atyre anëve, u dëbua dhe gjeti strehë vetëm në 

territor venedik (para vitit 1443)
 342

. Ipeshkvi Paul i Suaciumit, pas arratisë së 

despotit Georg Brankoviq, nga Zeta, përshkoi vendin me nxit dhe arriti t'i tërheqë 

Pamaliotët dhe drishtianët në anë të Republikës së Shën Markut. Për hakmarrje pala 

kundërshtare i dogji shtëpi e plëng. Por fatkeqësia e tij vazhdoi, sepse Sinjoria e 

shpërbleu vojvodën serb të Drishtit, i cili u kish hapur portat trupave venedike, me 

pronjën Suacium; e pra me gjithë meritat e veta ipeshkvi doli nga e gjithë historia 

duarbosh (1443)
 343

.  

 Ashtu, sikurse Suaciumi, edhe ipeshkvitë e tjera më të vogla katolike që nuk ishin 

seli e ndonjë mëkëmbësi venedikas, njoftonin për vështirësi të mëdha në përballimin 

e rreziqeve të luftës. Po bëhej gjithmonë e më e qartë, se edhe dioqezat e vjetra mund 

të jetonin tanimë veç në mbrojtjen  e një sundimtari të fortë ushtarakisht. Ipeshkvi, si 

ato te Suaciumit, Sapes dhe Satit, u dëmtuan shumë nga rënia e qyteteve të vogla 

prane Drinit dhe Bunës. Klerikët u zhdëmtuan me të ardhura nga vende të tjera me të 

mbrojtura. Zhvendosja nga qytetet e kërcënuara të frontit, në kryeqendrat e 

fortifikuara të provincës venedike ose edhe më tej drejt Dalmacisë dhe Italisë, ishte 

një zhvillim që u shtri për një periudhë të gjatë në krejt shekullin e 15-të. Kështu 

Peteri i Balezos, shkoi si prift i kishës së kështjellës shën Nikolla në Shkodër (1419); 

ipeshkvi Mateo i Sapes, u emërua me 1434, abat i Shën Shirgjit; një kanonik nga 

manastiri i shën Sofisë pranë Danjes, arriti të ngjitej deri në të dërguar papnor për 

Ballkanin Perëndimor (1434)
344

. Mëgjithatë, me ketë hamorragji, ipeshkvitë 

vazhduan të ekzistonin. Por, më e vona deri në vitet '50 të shekullit të 15-të dioqezat 

e Arbërisë së Mesme ishin tronditur thellë dhe varfëruar nga sulmet osmane
345

.  

Një perëndim të ngjashëm përjetuan edhe manastiret benediktine, dikur të fuqishme 
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të Arbërisë venedikase. Ndërkohë, që konventat e këtij urdhri vazhduan të mbijetonin 

nëArbërinë e Mesme pa qytete dhe urdhërat e lypsarëve qëndruan nën mbrojtjen e 

mureve të Shkodrës dhe të Durrësit edhe në kohë të trazuara, Shën Shirgji dhe Shën 

Nikolla “në grykëderdhje”, por edhe Rotezoja e vjetër u zhdukën prej faqes së 

historisë, aty nga mesi i shekullit të 15-të. Sidoqoftë, shënime të shpërndara nëpër 

dosjet gjyqësore dhe protokollet materiale të arkivit venedik, na japin mundësi të 

mësojmë hollësi mbi rënien e ngadaltë të këtyre qendrave dikur të famshme të 

besimit. Si Shën Shirgji ashtu dhe Shën Nikolla, vuajtën shumë gjatë luftrave të 

Balshës nga vendndodhja e tyre drejtpërdrejt në front. Kufiri midis Arbërisë 

venedikase dhe Zetës nën sundimin e Balshajve apo të serbëve, ndërpreu një hapësirë 

ekonomike, në qendrat e veta kryesore tregtare që papritur e panë veten në një 

periferi të rrezikuar nga luftërat. Rrethanat e jashtme i kanë dëmtuar padyshim këta 

dy manastire pranë Bunës. Megjithatë, po kaq fatal duket të ketë qenë edhe 

shpërfillja e abatëve. Në fillim të shekullit 15-të kryeabatët e Shën Shirgjit vinin nga  

ai vend. Por kjo, do të ndodhte më pas, kur venedikasit morën në dorë drejtimin e 

kuvendit, duke treguar shumë pak interesim për fatet e strukturave që u vunë nën të. 

Në vitin 1444, abati Laurentius Basilico prej Venediku, i cili kishte drejtuar më parë 

një kuvend në Torcello, hoqi dorë nga administrimi i pronave të manastirit, të cilat 

pasardhësit e tij i kishin mbarështuar gjithmonë dhe ia dha me pajti të ardhurat e 

manastirit një fisniku venedikas Benedetto Gritti dhe arbërve Dabisio dhe Johan 

Duka. Shuma e lartë e pajtisë, 220 dukate ari, të cilën këta ortakë ishin të gatshëm ta 

paguanin, tregon në njërën anë se të ardhurat nga tokat bujqësore përreth manastirit 

vazhdonin të ishin të konsiderueshme, por nga ana tjetër marrëveshja e pajtisë është 

dëshmi e frikës prej luftës që sundonte në pranverë 1444 në Arbëri të Veriut: 

pajtimarrësit  kërkuan që të siguroheshin, shprehimisht, se në kohë trazirash nuk do 

të jepnin pagesa: kryengritja e Skënderbeut kundër osmanëve po hidhte hijen e vet 

mbi Arbërinë venedikase
346

. Abati, i çliruar nga zyra e tij fetare, merrej më mirë me 

interesat e veta në tregti. Qysh në qeshor 1443, ai kishte marrë nga e motra Chiara da 

Canal dhe vajza e saj Pelegrina 100 dukatë për të blerë drithë, bagëti dhe mallra të 

tjera në Arbëri, por këto të holla nuk i kish përdorur sipas dëshirave së porositësve. 

Pasardhësit të tij Johanes Lando, protonotar apostolik dhe komendatar i Shën 

Shirgjit, ai i la një manastir të boshatisur. Landoja fajësoi të motrën e të vdekurit, se 

ishte pasuruar nga prona e manastirit, në mënyrë që të nxirrte kësisoj borxhet e të 

vellait. I kërkonte gjithsej Chiara da Canalit, 664 dukate. Lista e inventarit të 

përvetsuar përfshin krahas dy mesharëve, dyllë e petka, çarçafe e mbulesa. Këtë 

betejëz e fitoi Chiara, e cila arriti t'i bindë Giudici di Petizion, se i vëllai kishte pase 

zotëruar këta sende, që kërkoheshin qysh përpara se të kryente detyrën pranë 
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Bunës
347

. Por, nuk ishte më e mirë gjenosdja as në manastirin e benediktit te shën 

Nikollës. Abati i Johanes Juiza e kishte lëshuar, në vitin 1450, manastirin e tij, të 

rrënuar, mbuluar prej pyllit dhe shkurreve e të braktisur prej kohësh nga murgjit dhe 

ua kish dhënë të drejtat e tij në Venedik, dy klerikëve italiane
348

. Njeri prej këtyre, 

prifti Natalis Licio, “magister capelle sancti marci de venetijs necnon comendatarius 

Abbatie sancti Nicolai de boiana” bëri testamentin e tij para se të nisej  për në Arbëri 

në korrik 1451
349

.  Ashtu si dhe Shën Shirgji, ku vazhdonin, si gjithmonë, të kalonin 

mallrat për tregun e Shkodrës, prej anijeve nëpër kafshë barre, edhe manastiri i shën 

Nikollës vazhdoi të ekzistonte. Mikail Apostoles, i cili kaloi, gjatë Pashkëve 1467, 

aty pari nga manastiri, dëshmon, se së paku kisha e manastirit vazhdonte të përdorej 

me gjallëri. Në atë kohë, ishte mbledhur një turmë e madhe populli për të ndjekur 

shërbesat e Pashkëve. Kur mbaroi liturgjia, përpara kishës plasen grindje të 

përgjakshme, në të cilat u vra një burrë. Greku vëzhgoi me interesim të madh këngët 

e vajit të arbërve dhe i krahasoi ato me këngët që i kishte dëgjuar në Kretë. Më në 

fund dolën prej kishës dy klerikë që ia moren një kënge lëvdimi për të vdekurin. I 

dërguari i tronditur u largua nga kjo skenë mbresëlënëse
350

. 

Edhe manastiri i Rotezos, pranë Tivarit, nuk mbeti pa u prekur nga kriza e 

përgjithshme e murgërisë benediktine. Edhe pse abati Gjergj Pelini pat gëzuar 

mbështetjen e plotë të Sinjorisë, kjo nuk e ndaloi kurien e tij që ta jepte këtë manastir 

si komendë. Vetem ndërhyrja e Senatit e pengoi njëherë për njëherë rrënimin e 

kuvendit (1467)
 351

.  

Së fundi, manastiri i katërt benediktin, shën Johani pranë Drishtit, i përballi rrjedhat e 

kohës më mirë nga të gjithë. Abatet e tij ia mbërriten me shkathtësi të vërtetë 

diplomatike që ta mbojnë pronën  e manastirit, e cila ishte e shpërdnarë në territor 

venedik të Balshajve apo serb. Kështu abati Andrea shkoi, në gusht të vitit 1421, në 

Shkodër, dhe ia dha me pajti të ardhurat kishës së shën Marisë së Koplikut, që 

ndodhej në territor venedik (“beneficio sancte marie de Copenico diocesis 

scutarensis”) për 40 dukatë ari në vit priftit Peter Shkrelinga Kapernetio
352

. Në 

burimet venedike nuk dëgjon më mbi fatin e manastirit gjatë kohës së sundimit serb. 
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Në gjysmëshekullin midis ngritjes së Arbërise venedikase dhe në fillim të luftërave të 

Skënderbeut kundër turqve, kishës katolike në Arbëri të Veriut iu desh t'i nënshtrohej 

në një masë të madhe sundimit venedik. Në Arbëri të Mesme, kisha ruajti peshën e 

vet të vjetër dhe ishte e gatshme ta përkrahte vendosmërisht qendresën kundër 

Perandorisë Osmane, jashtë zonës së këtij ndikimi. 

 

V2. Kisha ortodokse, një opozitë e toleruar 

 

Banorët e qyteteve shqiptare i nderonin shumë peshkopët, të cilët shumë herë ishin 

patricë vendas. Ndikimi i jashtëzakonshëm i kishës në kushtetutën shtetërore të 

shqiptarëve, nuk mund të mohohet, në fillim të shekullit XVII kostatojmë përpjekje 

për të krijuar shtete hierarkike, nën kryesinë e peshkopëve ortodoks
353

. Por, kisha 

ortodokse në Arbëri të Veriut i priti zotërinjtë e rinj nga Venediku me ndjenja shumë 

më të trazuara sesa kleri katolik. Elementi ortodoks në popull nën regjimin e 

mbretërve dhe të kraljeve serbë e pasuesve të tyre nga dinastia e Balshajve duhet të 

jetë ndjerë i lidhur ngushtë me sundimtarët e vendit. Edhe peshkopi katolik i Drishit 

Johani (1359-1373), i cili së bashku me arqipresbiterin e tij ushtronte funksionet e një 

qeverie, mbasi vizitonte aktet e qytetit
354

, dhe ishte nga rrethi më i ngushtë i 

Balshajve
355

, sikundër edhe Petri, peshkopi i Svaçit (1363-1387). Ështe e vërtetë, se 

Balshajt, në vitin 1369, kaluan për arsye politike në katolicizëm, megjithatë ata i 

kishin toleruar të dyja besimet dhe e kishin përkrahur ortodoksinë me blatime 

bujare
356

. Dhuratat e sundimtarëve serbë dhe të Balshajve, i kishin sjellë kishës 

ortodokse, rreth vitit 1400, prona të mëdha toke. Forcimi i katolicizmit nëpërmjet një 

fuqie mbrojtëse katolike nga Italia, klerit ortodoks i dukej e pranueshme vetëm në një 

situatë të skajshme përballë rrezikut turk. Sapo mbrojtësi i tyre natyror, Gjergji II 

Balsha, pas vitit 1402, i ripërtëriu fuqitë, shumë ortodoksë i kthyen kurrizin Sinjorisë. 

Nuk ndihej shumë fakti, që venedikasit, në vitin 1393, i kishin trajtuar barabar të dyja 

kishat në Durrës, sa që edhe në pjesët e tjera nuk i ishin kundërvënë ortodoksisë
357

. 

Madje, në vitin 1404, Senati kishte miratuar shprehimisht emërimin e një metropoli 

për Arbërinë venedikase, i cili do të vendosej nga patriarku serb, me një juridiksion 

që do të shtrihej mbi të gjitha strukturat ortodokse të provincës. Përkundrazi, 

priftërinjtë dhe murgjit ortodoksë, po ashtu si, dhe klerikët katolikë, u acaruan nga 

çështja që Venediku u kishte dhënë prona të kishës pasuesve të vet. Këta shqetësime, 
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Senati i dëgjoi  me seriozitet dhe ua ndaloi mëkëmbësve të tij që të preknin pronat e 

kishës (1406).
358

 Republika e shën Markut kishte shumë kujdes që ta ruante 

asnjanësinë politikofetare, e megjithatë nuk arriti ta fitojë pëlqimin e qarqeve 

ortodokse. Kjo pasi qysh, kur Balsha III, padyshim nën ndikimin e nënës së tij serbe, 

ishte rikthyer tek ortodoksia, ai ishte shfaqur si mbrojtës i kishës së Orientit nën 

provincën venedike. Senati e kundërshtoi këtë ndërhyrje me një pohim të shënuar të 

politikës së vet fetare, që mbështetej mbi rezervimin:“Nuk jemi mësuar të përzihemi 

në drejtimin ose administrimin e kishave”, kjo gjë u njihej vetë klerikëve, meqë kjo 

“ka të bëje me ndërgjegjen e nënshtetasve tanë që banojnë në këto vende, e nuk 

shkon që të ushtrohet trysni mbi këtë çështje” (1415)
359

. Venediku kishte përvoje të 

mjaftueshme në trajtimin e banorëve ortodokse të sundimeve të veta të përtejdetit, 

ndaj nuk frikësohej shumë nga ofensivat diplomatike të Balshës III. Ai u përpoq që 

vendet ortodokse kufitare në qarqet me shumicë katolike t'i plotësonte me përkrahes 

të vet; për këtë arsye, në vitin 1406, kishat ortodokse të shën Mikailit, në Ulqin dhe të 

shën Pjetrit, në Shkodër merrnin me Dhimitrin në Durrës dhe Llazarin prej Shkodrës, 

si priftërinj të rinj, dy pasues të njohur të Sinjorisë
360

. Reagimi i ortodoksëve erdhi 

pas fitoreve ushtarake të Balshës III; priftërinjtë provenedikas u dëbuan. E mbi të 

gjitha, klerikë ortodoksë në provincën venedike vepronin si udhëheqës të krahut pro 

Balshës. Kundërvënia fetare e ortodoksëve shkodranë ndaj katolikëve u acarua edhe 

më shumë nga ky qëndrim politik, duke i dhënë ipeshkvit katolik një argument të 

rëndësishëm për të kërkuar nga autoritetet venedikase luftimin energjik të 

“heretikëve” të rrezikshëm (1418)
361

. Në luftën e dytë kundër Balshës (1418-1421) 

momenti fetar luajti një rol të rëndësishëm: kisha katolike qendronte në shumicën e 

saj në anë të Venedikut, kurse ortodoksët në pjesën më të madhe në anën e Balshës 

III, tek i cili shihnin trashigimtarin e mbretërve serbë e të princave ortodokse. 

Sidomos, në Drishtin e shumë mëtuar, katolikët vuajtën mjaft nën sulmet e pasueve 

të Balshës III: abati i manastirit benediktin të shën Johanit ra në robëri e u plas në 

burg i lidhur me vargoj; shtëpia e tij dhe pronat e abacisë u rrënuan. Thyerja 

ushtarake e Balshës III, thuajse, nuk i preku fare ortodoksët në Arbërinë e Veriut, 

meqë të despoti serb gjetën një mbrojtes të ri me shumë ndikim. Meqë, qarqet e 

Tivarit dhe të Drishtit si dhe krahina të tera pranë Ulqinit pas marrëveshjeve 

venedike-serbe i kishin kaluar despotit, elementi ortodoks kishte arritur të forcohej. 

Edhe brendapërbrenda provincës së vet autoriteteve venedikase iu desh t'u bënin 

lëshime ortodoksëve, duke emëruar, në vitin 1433, Rajko Monetën si mbrojtës i 

kishave dhe manastireve ortodokse
362

. Rënia e kishës ortodokse, si faktor politik në 
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Arbërinë venedikase filloi mbas përmbytjes së despotatit serb, në vitin 1439: pa 

despotin e fuqishëm në sfond ortodokset nuk mund ta perballnin me Venedikun aq 

me vetedije sa më parë. Tani, ishin të detyruar të rregulloheshin disi me Sinjorinë. 

Kështu, popi Ginak, nga Tivari, për vite të tëra gëzoi besimin e autoriteteve 

venedikase, për arsye, se gjatë marshimit të trupave bosnjakë kishte marrë anën e 

Sinjorisë
363

.  

Edhe pse Crnojeviqët u përpoqën të bëhen trashëgimtare të despotëve e të marrin nën 

mbrojtje ortodoksët në krahinat venedike, meqë këta vetë vareshin nga ndihma 

ushtarake venedike, ndërhyrjet e tyre në Venedik nuk e ushtronin dot trusninë e duhur 

(1443)
 364

. Sidoqoftë, ortodoksët e pellgut të Shkodrës mund ta quanin veten të 

lumtur në krahasim me sivëllezërit e besimit në Kotor; këtu pasi konflikti midis dy 

drejtimeve fetare nuk pati vetëm trajtat e një grindjeje fetare, por u zhvillua edhe si 

konflikt midis qytetit katolik dhe provincës ortodokse, midis qytetarësh e fshatarësh. 

Në kohën kur Venediku e kish rimëkëmbur sundimin e vet mbi krejt bregdetin e 

Zetës (1443), për kishën orientale të bregut filluan kohë të vështira. Venediku pat 

ngurruar disa vjet që t'i vinte në zbatim vendimet e koncilit unionist të Ferrara-

Firences (1437-1439) në Arbëri të Veriut. Pas perëndimit të despotatit serb, Senati në 

thelb nuk kish pse të matej më shumë politikisht; mirëpo, i druhej misionimit të 

dhunshëm të besimit tjetër, ndaj përkrahu emërimin e një metropoliti unitar në 

krahinën, që ndodhej në perëndim të liqenit të Shkodrës, ku bashkëjetonin pranë 

njëri-tjetrit të dyja besimet
365

. Metropolitetet e bashkuara nuk ngurronin ta zbatonin 

pushtetin e tyre edhe me mjete jo fort të buta (“violenter et cum manu, ac fauore 

quorundan suorum sequatium”): ata i dërgonin në vend priftërinjtë e murgjit e tyre, 

duke mënjanuar kështu priftërinj fshati të ngulur aty prej qëmoti, si katolikë ashtu 

dhe ortodoksë, pranë Shkodrës dhe Suaciumit
366

. Sidoqoftë, drejtuesit kishtarë të 

krahinës kishin shqetësim shumë më pak te futja e bashkimit, sesa te ngritja e një 

pushteti të mëvetshëm; prandaj nuk donin ta prishnin me asnjërin prej të dyja 

besimeve, e në sytë e Papës shumë shpejt e kapërcyen kufirin, duke rënë në 

heretizëm. Për këtë arsye, në vitin 1452, Teodosi u shkarkua prej Papës “për shkak të 

mekateve dhe veprave të tij të turpshme”, e u zëvendësua nga murgu Sava (Sabba); 

edhe vetë emri i tij e fut atë në traditën kishtare serbe
367

. Savën e ndoqi shpejt një 

arbër nga fisi bujar i Dushmanëve të Pultit; edhe ky luhatej midis dy kishave; në vitin 

1452, kur ishte ipeshkv i Drishtit, ai kishte ndërmjetësuar  me porosi të Papës midis 

Pal dhe Nikollë Dukagjinit si dhe Skëndërbeut. Meqë, ai i njihte mirë kufinjtë e 
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vargullt midis dy besimeve, sidomos në malësi, nuk druhej fort të shprehte pikëpamje 

të kontestuara lidhur me grindjen kishtare. Gjatë një predikimi kryqëzate në Pult, në 

vitin 1455, ai në prani të ipeshkvit vendas katolik, kishte shpallur se doktrina dhe riti 

i grekëve duheshin parapëlqyer përpara zakoneve romake. Ai refuzoi që ta nxiste 

misionimin e ortodoksëve, i pengoi të dërguarit katolikë të besimit dhe u përpoq që të 

mos i lejonte besimtarët të ndërmerreshin  udhëtime drejt Romës
368

. Papati reagoi i 

indinjuar ndaj kësaj politike, e cila tek e fundit nuk përfaqësonte gjë tjetër, përveç 

përshtatjes me rrethanat e vendit. Metropoliti i krahinës e kishte kuptuar shumë më 

mirë, se prania kishtare në Italinë e largët së krishtërimi arbër duhej t'i shmangej një 

grindjeje të brëdshme, në mënyrë që të mund të mbrohej kundër osmanëve. Ai mori 

përsipër t'ia çmprehte tehun e kundërshtisë fetare, si duke i mbajtur larg klerikët e 

zellshëm katolike, ashtu edhe duke iu përgjigjur ortodoksëve me retorikën e tij. Si 

pjesëtar i një fisi fisnik vendas, ai vuri interesat e Arbërisë së Veriut përmbi zellin 

misionar të kishës katolike në Romë. Venediku u la dorë të lirë uniteve në skajet e 

provincës së vet; Republika varej nga ndihmat ushtarake prej krahinave malore. Për 

këtë arsye, Senati ndiqte politikën e mbështetjes mbi status quo-ne fetare. Kështu, 

nuk donte t'u ndërronte rrugë Crnojeviqëve ortodokse dhe fisave ortodokse të Zetës 

së Epërme. Këto ishin bashkuar në vitin 1455 me Venedikun, por duke u vënë si 

kusht ndalimin e misionimit katolik në malet e tyre. Ata refuzuan gjithashtu që t'i 

jepnin detyrimet arkipeshkvit unit. 

Pas mesit të shekullit të 14-të, ndikimi i ortodoksëve në pellgun shkodran pësoi një 

prapësim të dukshëm. Në vitin 1450, Senati kish bërë një shembull me popin Ginak, i 

cili kishte administratuar manastirin benediktin të shën Nikollës “në grykëderdhje”, 

duke përcaktuar njëkohësisht që strukturat e kishës katolike nuk mund të 

udhëhiqeshin me prej ortodoksësh. Kjo bëri që në zemër të provincës venedike të 

fillonte shpleksja e të dyja besimeve. Ndërsa në skajet e provincës kisha katolike nuk 

i kish fort mirë punët: më 1452, në Budva kishte vetëm një prift katolik, më 1453, në 

Krujë as edhe një
369

. Kur po atë vit Crnojeviqët kërkuan që priftërinjtë ortodoksë të 

mund të çonin meshë prej Kotori në Lezhë pa u trazuar, Senati e pranoi këtë gjë 

vetëm me kusht që të ndiqej riti unit. Sinjoria nga katolicizmi i Zetës së Epërme, por 

i vuri ledh ndikimit ortodoks në bregdet. Megjithatë, popullata katolike në afërsinë e 

drejtpërdrejtë të bregdetit përbënte vetëm një brez të hollë; në malësinë e Tivarit 

mbizotëronte elementi ortodoks, i cili megjithatë gjatë luftës së gjatë turke i qëndroi 

besnik Venedikut: murgu Georg Kumano ( Georgio Cumano Caleyro) në mënyrë që 

t'i fitonte në anë të Sinjorisë malësorët, të cilët e respektonin shumë, ai u shpërblye 

më të ardhura të mira kishe, pasi luajti një rol kuç në përpjekjen për t'i hequr 

                                                 
368

 Po aty, f. 582. 
369

 Po aty.   



 

MARRЁDHЁNIET MES KULTURЁS VENEDIKASE DHE ASAJ 

SHQIPTARE NЁ  PERIUDHЁN MESJETARE DHE PASMESJETARE 
 

126 

 

rrethimin Shkodrës, në vitin 1478, nga ana e liqenit.
370

.  

 

V.3. Raporti i Venedikut ndaj të dyja kishave 

 

Deri në shpërthimin e luftës së gjatë turke, administrata venedike u tregua mjaft e 

përmbajtur kundrejt të dyja drejtimeve fetare. Shteti u linte atyre dorë të lirë në 

administrimin e çështjeve kishtare, për sa kohë klerikët nuk e vinin në pikëpyetje 

sundimin e Sinjorisë,. Kjo vihet re edhe tek peshkopi i Svaçit, i cili në vitin 1406 

kishte shkuar në Venedik si delegat i qytetit, ku i lutet ndër të tjera qeverisë 

venedikase që t’i vërtrtonte sipas një “zakoni të vjetër” “pronat juridiksionin dhe 

zakonet”
371

.Shpesh prona e kishës të huajtej, por kjo nuk ndodhte në ato përmasa të 

mëdha si me pronën e komunave ose të përsonave privatë. Edhe kishës iu kërkua që 

të mbante shpenzimet e mbrojtjes së provincës. Veç kësaj, Senati pengonte që disa 

struktura të veçanta kishtare të favorizoheshin më shumë sesa të tjera. Në këtë 

vështrim, duhen kuptuar dy vendime të Senatit të vitit 1413, të cilat më njërën anë u 

ndalonin autoriteteve shkodrane të cungonin të drejtat e ipeshkvisë, porse nga ana 

tjetër, anulonin privilegjet tatimore të manastirit të shën Shirgjit.
372

 Mirëpo, në të 

njëjtën kohë abatit i lejoheshin liri sipërmarrëse në kultivimin e peshkut në Bunë dhe 

në tregtinë e drithit
373

. Venediku e ndihmonte kishën në çështje taksash edhe kur 

binte në kundërvënie me pasuesit e vet; kështu, kapiteni i mercenarëve të Shkodrës 

Johannes Anglicus u detyrua t'i jepte manastirin drishtian të shën Johanit detyrime 

për vreshtat e tij (1415)
 374

. Në marrëveshjet për marrjen e qyteteve në zotërim 

Sinjoria në mënyrë të rregullt i konfirmonte kishës pronat e saj. Vetëm atëherë kur 

ofiqarët kishtarë e kërkonin shprehimisht, shteti ndërhynte në çështjet e brendshme të 

kishës: kështu arkipeshkvi i Durrësit u lut për ndërhyrjen e “krahut shekullar”, meqë 

shumë administratorë kishtarë “nuk mbajnë Perëndinë parasysh dhe hyjnë me forcë 

nëpër shtëpija duke i lënë ato prona të shkretuara kur ikin, çka sjell dëmë të mëdha 

dhe përbën një turp të vertetë për këtë qytet të varfër”
 375

. Shteti caktoi administratorë 

të vet për pronat e kishës, siç e kish bërë qysh në vitin 1418 me kerkesë të ipeshkvit 

në Shkodër. Edhe për të luftuar besimtarë të feve të tjera kisha katolike mbështetej 

mbi krahun shekullar. Megjithatë, shteti nuk bëhej vegël e prelateve të kishës; kështu, 

ai ia refuzoi arkipeshkvit të Tivarit “brachium seculare” kundër abatit besnik të 
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Rotezos, Gjergj Pelini (1449. Jo vetëm në Arbëri Venediku mbante dorën e tij 

mbrojtëse mbi kishën, ai i udhëzonte edhe të dërguarit e vet pranë kuries që të 

mbroheshin klerikët besnikë ndaj intrigave e të ndihmoheshin të zinin ofiqe me 

rëndësi. Sinjoria vepronte realisht si fuqi protektore e kishës katolike në despotatin 

serb. Marrëdhëniet e ngatërruara të pronësisë- kisha e Shkodrës zotëronte toka në 

vojvodinë serbe të  Drishtit, ndërsa drejtuesit e abacisë së shën Nikolles “në 

grykëderdhje” ishin të lidhur ekonomikisht me komunën e Ulqinit – e bënin të 

nevojshme që Venediku të rregullonte pozicionin e katolikëve në shtetin fqinj 

ortodoks nëpërmjet një marrëveshje shtetërore (1426)
376

. 

Kisha katolike përkrahte autoritetet e Venedikut dhe tregohej mirënjohëse për 

ndihmën diplomatike duke u vënë atyre në dispozicion burimet e veta ekonomike; 

kështu, p.sh., ipeshkvi i Ulqinit i dha hua mëkëmbësit vendor të holla, ndërsa 

manastiri i Shën Antonit në Durrës i dha bailit lëndë druri me vlerë, prej 100 

dukatesh
377

.  

Ndihma e ndërsjëllë e forcoi lidhjen midis kishës (katolike) dhe shtetit. Por, bashkësi 

e vërtetë fati, këto të dyja do të bëheshin vetëm perballë rrezikut osman. Me kishën 

do të ndodhte këtu i njëjti zhvillim si me shoqërinë laike arbërore veriore, e cila po 

aty rreth mesit të shekullit të 15-të, hoqi dorë nga çdo qëndresë kundër sundimit 

venedik. Në kundërshtim nga kisha ortodokse, e cila u ishte përshtatur në ish-

hapësirën bizantine dhe në Serbi raporteve të reja me pushtetin që kish pranuar më 

mirë të bashkëpunonte me osmanët, sesa të lidhej me botën katolike, qendrimi politik 

i kishës katolike ndaj marshimit musliman drejt Adriatikut ishte i qartë. Kisha 

katolike dhe përfaqësuesit e saj refuzuan çdo kompromis dhe morën rol udhëheqës në 

mbrojtjen e bregdetit adriatik kundër ushtrive osmane. Ashtu sikurse në shekullin e 

14-të klerikët i siguruan botës fisnike arbërore marrëdhënie diplomatike me shtetet 

italiane. Në Arbëri ata përkrahën të gjitha përpjekjet mbrojtëse të zotërve të krishterë. 

Ndaj te kleri katolik dhe osmanët shikonin një nga armiqtë e tyre më të rrezikshëm 

dhe bënë çmos për ta shkatërruar infrastrukturën kishtare
378

.  

Në Arbërinë e Mesme kisha katolike kërcënohej drejtpërdrejt ekzistencën e saj në 

gjusmën ë dytë të viteve '50 të shekullit të 15-të. Papati ishte i vetë dijshëm per 

rrezikun e madh, që i kanosej katolicizmit në Adriatikun Lindor. Më së pari – duke 

mbajtur parasysh politiken italiane – e rezervuar, por pastaj gjithmonë e më me 

energji ajo tendosi forcat e veta për t'i ardhur në ndihmë kishës së kërcënuar arbërore. 

Përballë mungesave financiare papnore përpjekjet diploma-tike dilnin në pah të parë: 

hierarkia kishtare në Arbërine e Mesme të shkretuar prej luftrave duhej ringritur në 

këmbë, fisnikët e grindur njëri me tjetrin, pikësëpari Skëndërbeu dhe Lekë Dukagjini, 
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duheshin pajtuar sërish. Për këto detyra papët ngarkuan klerikët prej qytetit më 

katolik të Arbërisë, Drishtit të vogël. Komuna qytetare drishtore drejtohej prej kohësh 

të moçme prej priftërinjsh e kish dërguar gjithmonë klerikë të shumtë drejt Arbërisë 

dhe Dalmacisë. Këta klerikë e njhnin mirë mënyrën e jetesës dhe të të mënduarit të 

malësorëve, ndaj e kishin më të lehtë se të gjithë për të komunikuar me Skënderbeun 

dhe Dukagjinin. Ngritja e qëndresës katolike kundër osmanëve ishte në thelb meritë e 

tyre. Si kurrë ndonjeherë më parë drishtjanët morën në duar kontrollin e kishës 

katolike në Arbëri. Prej qytezës se tyre në hyrje të malësise, ata zbrisnin teposhtë në 

fushë për të organizuar rishtaz katolicizmin si arkigjakonë, ipeshkv e arqipeshkv. Në 

këtë grup klerikësh bënin pjesë, p.sh., Eugen Suma, të cilin Papa Nikollë i V e kishte 

caktuar nunc në Ballkanin perëndimor; Papa Kaliks III e konfirmoi pozitën e tij si 

predikues në botën e malësorëve (1457)
379

. Pas një viti, Eugen Suma do të udhëtonte 

si i dërguar i Pal dhe Lekë Dukagjinit drejt Venedikut, për ta pushuar luftën ë Danjës 

nëpërmjet një traktati paqeje
380

. Prej një familje fisnike drishtjane rridhte edhe Pal 

Engjëli, i cili e la vendin e tij për të ardhur në Durrës, ku e dëboi me mjete të ashpra 

arkigjakonin italian të qytetit; pretendimin e tij për ofiq, një parashkallë drejt 

dinjitetit të arkipeshkvit, ai e mbrojti në Romë dhe Venedik me aq shkathtësi saqë 

kisha dhe shteti jo vetëm që ia falën ndërhyrjet e vrazhda, por edhe e lavdëruan 

shprehimisht. Në vitin 1460, Pal Engjëlli u ngjit ne ofiqin e argjipeshkëv, duke u bërë 

kështu udheheqës i katolicizmit arbër, në luften kunder turqëve: argjipeshkvia e 

Tivarit në atë kohë ishte pothuajse e parendësishme. Pa pushin Angelus udhëtonte 

mes Italisë dhe Arbërisë sa andej e këtej, përfaqesonte Skënderbeun nëpër oborret e 

ndryshme dhe para Këshillave të Napolit, Milanit dhe Venedikut; kalëronte maleve 

për të pajtuar Skënderbeun dhe Lekë Dukagjinin; udhëhiqte mbrojtjen e Durrësit 

kundër Mehmetit II (1467) dhe i vinte në dispozicion të Venedikutprej pronave të 

familjes së tij dhe pronave të arkipeshkvisë 8.000 punetorë. Po aq ambicioz, si 

diplomat, do të tregonte veten edhe si riorganizues i kishës katolike të Arbërisë së 

Mesme, e cila ishte tronditur keqas nga sulmet osmane. Gjatë një sinodi në Mat 

(1462) ai dha udhëzime për jetën fetare në gjendje të luftës; fakti që këtu ai futi 

gjuhen arbërisht në përdorim kishtar – formula e pagëzimit e rekomanduar prej tij 

është dëshmia e parë e shkruar në gjuhën shqipe-, tregon se ai desh të përfshinte edhe 

popullsinë e gjërë në përpjekjet e tij për rimëkëmbjën e kishës
381

. Edhe në qytetin e 

tij amtar, Drisht, ai do t'i përforconte punët e kishës. Kanonikët e katedrales i kishin 

parashtruar në vitin 1456 statutet e tyre papës Kalikst III për konfirmimin; Piu II, do 

të ripërtërinte privilegjin 7 vjet më vonë. Por shikimin e përpiktë të kushtetutës 

kishtare do ta bënte pak kohë më pas (1464) vetë Pal Engjëlli, si i parë i kishës së 

Arbërisë dhe bir i Drishtit. Ai i njihte kanonikët që u shfaqen si dëshmitarë krenarë ; 
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të gjithe vinin prej fisesh te moçme bujare, prej Prekalëve, Bellove, Ungarëve, 

Jonimave, Sumave, Sakatëve, Zaonëve dhe Mertushëve
382

. Vetë dija e tyre aristokrate 

u pasqyrua edhe në statuset, ku përcaktohet se kanonikët mund të vinë vetëm prej 

radhëve të “bonos et ydoneos... etde bona domo Driuastensi antiqua... ex utroque 

parente, de qua ante XL annos citra consueuerunt esse nostri canonici”
 383

. Ky grup 

fort i vetëdijshëm për prejardhjen e tij u ngarkua gjatë luftës se gjatë turke prej 

autoriteteve venedike me ofiqet më të rëndësishme kishtare; pasi që Pal Engjëlli 

kishte vdekur më 1469, pak kohë më vonë ofiqi arkipeshkvnor iu kalua fisnikut 

drishtjan ipeshkv Nikollë Sumës, i cilipër shume vjet kishte në duar si prift fuksioni e 

tagrambedhësit në zonat malore të Drishtit. Por, Suma donte t'i qendronte besnik 

vendit të vet, e për këtë arsye u propozua  Guido Jonima, gjithashtu fisnik, asokohe 

(1475) ipeshkv i Lezhës. Sa më e rrezikshme që të bëhej gjendja politike, aq më 

shumë Venediku mbështetej mbi vendasit, si udhëheqës shpirtëror të nënshtetasve të 

vet. Ipeshkijv, si Nikollë Suma, udhëtuan vetë në Venedik për t'i parashtruar Senatit 

plane të përpikta për fortifikimin e qyteteve të tyre(1467)
384

.  

Mund të shtojmë, se nën sundimin turk shumë shqiptarë u kthyen myslimanë, mund 

të përmendim: Hasan Shqiptari
385

, Hasan Martini
386

, nga fshati Marin i Shkodrës dhe 

shumë të tjerë të cilët për të fituar toka dhe privilegje, u vunë nën fenë myslimane 

dhe nën urdhërat e ushtrisë turke.  

Aristokratë venedikas nuk e fshihnin administrimin e tyre për angazhimin e pareshtur 

të klerit të lartë: Guido Jonima, ipeshkv i Lezhës dhe Nikollë Malonsi, arkigjakon i 

Shkodrës, iu rekomanduan Papës Sikstus Ivsi “viri fidelissimi nostri dominij et 

eiusmodi viri qui merito in pronuntia Epiri... Episkolapem curam gentes duas arces 

inexpugnabiles representare” (1475); në një rast tjetër Senati lëvdonte Nikollë 

Mlonsin si “ at et presidiumrebus nostris in illa proiuncia”
387

. Në mbrojtjen kundër 

osmanëve krahas klerikëve të hierarkisë së përgjithshme, morën pjesë edhe pjesëtarët 

e urdhërave françeskane dhe benediktine. Ndër benediktinët ngrihet lart figura e 

abatit të Rozetos, Gjergj Pelini (në funksion prej 1438 deri 1463), i cili për një çerek 

shekulli do të vepronte si ndërlidhës i palodhur mes Venedikut dhe Skëndërbeut dhe 

si bankier i prijësit arbër. Fretërit françeskanë luftuan gjatë dy rrethimeve të Shkodrës 
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(1474; 1478) në rrallën më të parë përballë osmanëve
388

.  

Ndihmesa shpirtërore dhe materiale e kishës katolike në luftën kundër turqve nuk 

mund të mbiçmohet pasi ajo dha një ndihmë shumë të madhe. Mposhtja e Venedikut 

(1479) për katolicizmin arbër do të thoshte një goditje të rëndë, por jo perëndim i tij. 

Vërtet që qendrat e vjetra kishtare, si Drishti, u shkatërruan prej osmanëve, porse 

besimi katolik mbijetoi në disa vise të malësisë si fe e shumicës së popullsisë, deri 

thellë në shekullin e 17-të
389

. Megjithatë, hemoragjitë e prijësve shpirtërorë, që 

shkaktoi pushtimi osman, kisha arriti të mbijetoi veç me mundime të mëdha. Shumë 

klerikë, që shpëtuan gjallë pas fushatave të Mehmetit II kundër Arbërisë, më 1478, 

morën arratinë për në Itali, ku u pritën nga shteti venedik. Klerikët drishtjanë 

qendruan të lidhur fort së bashku gjatë rrugës për në mërgim. Më të shumtën, ata 

jetuan në zonën e ndikimit së familjes Angelus, e cila atë kohë u angazhua fort në 

përpunimin letrar të historisë së Arbërisë. Rreth vitit 1490, jetonin në Venedik 

arkipeshkvi Nikollë Suma nga Drishti, i cili më 1478 u kishte rënë në duar osmaneve, 

si ipeshkv i qytetit pranë Kirit, e kishte vuajtur gjatë në robërinë e tyre, pasi i kishte 

shërbyer trimërisht vendit të tij më 1474, si dhe kushëriri i tij Jacobus Theosclavus, 

po ashtu fisnik drishtjan
390

.  
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KREU VI 

 

 

 SHQIPTARЁT E EMIGRUAR NЁ VENEDIK 

   

 

   VI.1.  Mjerimi i refugjatёve  

 

 

 

Fig. 6.1 Francesco Guardi, pikturë nga seria: "Le solennità dogali", skena: "Partenza 

del Bucintoro per san Nicolò di Lido", il giorno dell'Ascensione. Pikturuar rreth 

1775-1780 

 

Në fundin e shekullit të 14-të, raportet dhe sundimi i hegjemonisë venedikase 

lëkundet dhe ndryshon duke i lënë vendin një fuqie të re dhe agresive në rritje – 

Perandorisë Osmane. Reparte dhe mandej formacione të mëdha ushtarake turqish 

filluan të kërcënojnë dhe të pushtojnë njëri pas tjetrit qytetet dhe territoret e Ballkanit 
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dhe më gjerë akoma, ato arbërore. Pikërisht, në këto vite, një pjesë e popullsisë së 

këtyre anëve, e cila i kishte bërë rezistencë pushtimit osman filloi të largohej nga 

trojet e veta kryesisht drejt perëndimit
391

. 

Qendresa e hasur nga turqit në Gadishullin Ballkanik ishte e inkurajuar në Itali, të 

cilët mbështetën Skëndërbeun; Alfonso d’Aragona mbret i Napolit dhe Papa.  

Skëndërbeu arriti të shmangte pushtuesin turk deri në vitin 1468, që ishte edhe viti i 

vdekjes së tij. Me ikjen e tij Shqipëria nuk mundi t’i bënte ballë pushtuesit dhe nga 

porti i Vlorës, Shëngjinit, Durrësit tashmë një pjesë e mirë e kontrolluar nga turqit 

niseshin flota armatimesh të mbushur me shqiptarë për t’i shpëtuar mjerimit dhe 

sundimit turk, të cilët zbarkonin në portin e Pulias, duke u vendosur pastaj në qytete 

të ndryshme të Italisë si në atë të Venedikut, të cilit edhe do i referohemi më tepër.  

Nuk mund të lëmë pa përmëndur fjalët e Marim Beçikemit, i cili shkruante për 

mjerimin e shqiptarëve:  

“Kur armiqtë, megjithëse armiq e armiq të vërtetë e të pashpirtë, panë grumbullimin 

e qytetarëve që në heshtje të zymtë po merrnin rrugën e mërgimit, ashtu edhe 

gjendjen e mjerueshme të zonjave shkodrane të cilat përmes rradhëve barbare, 

tërhiqnin si shokë mërgimi fëmijët e vet që vajtonin, s’patën se si të mos mahniteshin 

dhe të mos çuditeshin për atë besë e qendresë dhe të mos i mbanin lotët”.
392

 

Përsa i përket Venedikut një sërë aleancash bëhen për të shmangur ushtrinë turke, dhe 

këtë e vëmë re, kur Serenisima mbështet Shkodrën një nga qytetet shqiptare, që ishte 

nën syrin e pushtuesit turk. Më 1479, Venediku dhe Turqia nënshkruan paqen banorët 

e Shkodrës, të cilët u kishin mbijetuar luftimeve turke ( 450 burra dhe 150 gra) gjenin 

mbështetjen e venedikasit, dhe emigronin në territorin e Republikës ku sistemoheshin 

në Gradisca
393

. Me këto lidhje të ’400-ës, ndodhin vendosjet e shqiptarëve në Italinë 

jugore
394

.  

Pa dyshim rënia e kështjellave venedikase në Shqipëri, Shkodër (1479), Durrës 

(1501) dhe pastaj Tivar, Ulqin, shkaktoi një dyndje të vërtetë të shqiptarëve drejt 

qytetit të lagunave. Shumë familje shqiptare, maqedonase dhe greke të fesë kristiane, 

ortodokse dhe katolike në periudhat që shkojnë nga shekulli i XIII deri tek i XVI u 

detyruan me forcë të emigronin jashtë vendit nga pushtimi turk muslimanë, i cili po 

përparonte me hapa të shpejtë drejt këtyre vendeve. Për të mos pësuar pushtimin e 

fortë turk, shumë shqiptarë emigruan drejt vendeve jugore të Italisë siç e përmëndëm 

edhe më lart, një tokë me një tolerancë të madhe mendore, që pranuan me dëshirë 

                                                 
391

  Inalçuk, Halil; “Perandoria Osmane” – Periudha klasike 1300-1600, “Dituria”, 

Tiranë, 2013, 25-30. 
392

 M. Beçikemi, nga fjalimi panegjerik, vep. E cit., f. 139. 
393

 Babinger 1957, fq. 549-552. 
394

 Petta 1996, fq. 14-17. 
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këto familje, të cilat ua rikëmbyen duke u integruar dhe asimiluar më së miri në 

vendin mikpritës, pavarsisht interesave ekonomike dhe politike, që Italia kishte, por 

duke mbajtur të pastër gjuhën dhe kulturën e tyre. 

Paqendrueshmëria politike në brendësi të territorit shqiptar përfaqësonte një nga 

arsyet e emigracionit shqiptar. Nga ana tjetër, ishte një interes edhe për politikën e 

venedikut të pranonin këta emigrantë në vendin e tyre, sepse  nevoja për mercenarë 

stradioti (nga greqishtja stratiotes ‘ushtar’) dhe marinarë ishte e madhe, kjo dhe për 

shkak të epidemive dhe luftës së Chioggia-s, që në gjysmën e dytë të ’300-ës 

Venediku pësoi shumë dëme dhe humbje në popull. Luftëtarët shqiptarë ishin një 

zgjidhje e mirë për shtetin e San Markos. Ndërkohë epidemitë dhe luftërat kishin 

provokuar edhe një paksim të dukshëm në manodopera dhe për këto arsye Sinjoria 

inkurajon emigracionin Shqiptar (të preferuar edhe për fenë e tyre katolike) duke i 

lejuar, më 1338, kalimin e Adriatikut me anijet venedikase ose raguziane
395

. 

Kandidatët që duhet të kishin më shumë se dhjetë vjeç paguanin gjashtë dukat për të 

kaluar Adriatikun nga Dulcigno në Venedik. Ndër të tjera zotoheshin të punonin falas 

për katër vjet, zakonisht si shtëpiakë ose si marinarë në gale e Shtetit. Por duke mos 

qenë fluksi edhe aq i madh dhe nevojat ishin të shumta Senati e paksoi çmimin e 

kalimit nga katër dukat dhe punët e detyrueshme pa pagesë në dy vjet
396

.
 
 

Nga kërkimet e bëra rezulton se numri i shqiptarëve në qytetin e Venedikut arrinte në 

637. Duke pasur parasysh edhe emigracionin e vendeve të tjera, si; sllavët, 

hungarezët, rusët, tartarët, etj, pjesa më e madhe e tyre ishin të seksit mashkullor, 

vetëm një pjesë e tyre përbëhej nga emigracioni femëror. Pra, duke parë edhe 

emigrimin shqiptarë ishin më shumë burra, sesa gra
397

.  

Ishin të rradha rastet, ndër të cilat mund të afirmohej se një familje e tërë kishte 

emigruar drejt Venedikut përveç dy vëllezërve shqiptarë Nicola Unia e Giorgio Unia, 

të dy tregtarë, si profesion, që emigruan, në vitin 1444, dhe jetonin në San Fantin.
398

 

Mund të përmëndim edhe prodhuesin e peliçeve Pietro de Viviano dhe vëllain e tij 

Giovanni “velutarius”. Noteri Busiaris de Viviano, ishte një i afërm i tyre
399

. 

Në bazë të gjërësisë gjeografike të këtyre territoreve vihej re edhe numri i 

emigrantëve në Venedik, por pavarësisht kësaj kryesonin në numër më shumë 

shqiptarë, duke u ndjekur më pas nga dalmatët, grekët dhe shumë pak nga 

muslimanët slavë, tartarë, apo rus. 

                                                 
395

 D. JACOBY, I Greci e altre comunità ..., pp. 64-67.  
396

 B. DOUMERC, L'immigration dalmate à Venise à la fin du Moyen-Age , in Le migrazioni 

in Europa ... , f. 327. 
397

 B. IMHAUS, Le minoranze oriental a Venezia 1300 – 1510,  Il Vetro Editrice, Roma 

1997, f. 38. 
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Përsa i takon Shqipërisë në fundin e shekullit të 14-të, ka qenë emigrimi më i madh, 

pastaj bie pak, për tu ngritur aty rreth 1415 dhe në fund të shekullit 16-të, shënohet 

një rënie e fortë e emigracionit shqiptar
400

.  

Duke patur parasysh edhe periudhën mund të themi, se burimet e nxjerra nga 

dokumentat e ndryshme  nuk mund të pasqyrojnë gjithmonë një realitet të këtyre 

kërkimeve, por nuk na mbetet tjetër, veçse të mbështetemi tek informacioni i tyre dhe 

të pasqyrojmë ato çfarë dokumentat na ofrojnë. 

Pak para rënies së Shkodrës, në 1478, Senati ankohej, sepse ishte në Venezia “in 

conspectu et oculis omnium… tanta albanesium turba fame perentium”, kështu 

vendosi t’i dërgonte në Istria.  

Në 1479 Senati i shqetësuar lëshon një dekret dhe urdhëron që refugjatët shqiptar  të 

jenë të kufizuar në lagunën venedikase
401

.  

Shumica e emigrantëve shqiptarë vinin nga zona rurale, shpesh deklaronin 

prejardhjen e tyre sipas vendit më të rëndësishëm të qytetit të tyre ose thjesht merrte 

emrin e atdheut të tij, si përshembull: Bogdanus d’Albania, Giorgio e Zanctus 

d’Albania
402

. Në këtë rast, mund të imagjinohej se emigrantët shqiptarë vinin nga 

fshatra të vegjël të vendit. Pjesa më e madhe e shqiptarëve vinin, nga Durrësi, pastaj 

nga Shkodra, Antivari, Lezha, shumë pak mund të themi nga Vlora. 

Ishte përmes detit që emigrantët shqiptarë arrinin brigjet e Venedikut ku qëllimi i tyre 

nuk ishte të qendronin gjithmonë dhe vihej re nga profesioni, si marinarë, që na bën 

të mendojmë se qendrimi i tyre ishte i përkohshëm. Vuajtjet e tyre në punë shumë të 

rënda vihen re duke filluar që nga mosha e tyre shumë e re pavarësisht nga fuqia e 

tyre fizike shumë e fortë. Shumë shqiptarë kishin moshën pak më shumë se dhjetë 

vjeç.  

Le të citojmë disa emra të të rinjve dalmatë, që sapo kishin mbushur njëmbëdhjetë 

vjeç: Giorgio di Candia, Primus di Raguza dhe Pietro di Cattaro pastrues i akuzuar 

për vrasje
403

.  

Shqiptarët që nuk deshën t’i përuleshin pushtuesit të ri gjetën në tokën venedikase 

favore të shumanshme, u zunë me punë nëpunësie në qytet dhe morën toka në Friuli, 

ndërsa vejushave të shkodranëve të rënë në luftë u dhanë pensione të bollshme
404

.  

Disa nga fletët e regjistrit të Senatit në Venedik rreth 1478 dhe 1479, shënojnë: 

                                                 
400

 A. DUCELLIER, Durazzo et Valona cit., f. 415 shënon që gjatë viteve 1300 Durrësi 

kishte një fluks të madh emigrantësh. 
401

 Senato Terra, Reg. 7, c. 197v,1478. Senato Mar, Reg.11, c. 38, 1479.     
402

 C.I., b. 24, 1417, Not. Bernardis Rolandino. 
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 L. NADIN Venezia e Albania trace di antichi legami  f.7 
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Ci sono in città molte donne scutarine, che mostrano, con lettere di Antonio da Lezze, 

di essere mogli di combattenti a Scutari nel primo e nel secondo assedio. E’ per 

onore della nostra signoria provvedere che quelle donne non vadano mendicando 

vergognosamente sotto i portici. Nell’immediato si distribuisca ad ognuna di loro 

‘una quarta di farina’ [un sacco] a testa e una somma di denaro in rapporto allo 

stipendio dei loro mariti combattenti. 

Por e gjithë kjo mirësi nuk ishte për qytetarët e thjeshtë ‘boni cittadini’, por për 

familjet e pronarëve ose të feudalëve të vegjël, ose të qytetarëve të shtresave të 

larta
405

.  

Megjithë, mikpritjen e vëndit fqinj problemet e shtruara me ardhjen e emigranteve 

shqiptar por edhe të vëndeve të tjera në Venedik ishin të shumta si besimet fetare, 

mënjanimet, asimilimet. Për disa shqiptarë ortodoksë, të cilët ishin një pakicë e këtij 

besimi dhe për grekët që ishin një numër i madh, pengesa kryesore që Sinjoria 

vendoste për njohjen e identitetit të tyre kulturor nuk ishte politike, por fetare. Edhe 

po të ishin katolikë, ortodoksët nuk mund të konsideroheshin më tepër se një 

diferencë e vogël, nga shteti katolik roman. Duhet të shtojmë, se Shteti venedikas i 

kundërvihej vazhdimisht kishës romane
406

. Sidoqoftë do të duhej një shekull që 

grekët të praktikojnë në liri të plotë dhe në kishën e tyre kultin ortodoks
407

.  

Thënia “Veneziani, poi cristiani” pasqyron marrëdhëniet që qyteti kishte me 

krishtërimin latin ku fjala latinishte e gjente shprehjen e saj në urdhërat e Papës
408

. 

Kështu, Venediku ishte qyteti i lirisë, sepse nuk ishte e nënshtruar as nga feja, as nga 

Patriarka, as nga Papa edhe pse i duhej të përballej me të. Ai u bë një shtet laik, sipas 

Guido Calogero dhe kjo e bënte Venedikun një shtet, i cili nuk mund të mos 

favorizonte përzierjen e kulturave dhe tolerancën.  

Por, pavarësisht nga favorizimet që shteti venedikas mund të ofronte, përsëri mbetej 

një shtet i huaj, ku shqiptarët përbuzeshin dhe shfrytzoheshin sipas interesave të 

shtetit pritës. 

Mënya se si këta emigrantë arrijnë në Venedik e shpjegon qartë varfëria e tyre dhe në 

veçanti ajo e shqiptarëve. Pjesa më e madhe e tyre vinin për të qendruar gjatë dhe i 

jepnin Sinjorisë rastin për një trafik skllavësh në bashkpunim me disa shqiptarë
409

. 

Shqiptari Antonio di Dulcigno trasportonte mbi anijen e tij “centum animabus 
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 L. NADIN, Migrazioni e Integrazione, Il caso degli albanesi a Venezia (1479 – 1552), 

Bulzoni 2008,  pp.21 – 22. 
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 G. Fedalto, Ricerche storiche sulla posizione giuridica ed ecclesiatica dei greci a Venezia 
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albanensium” Ky trafik filloi aty rreth viteve 1350, kur vështirësitë e hasura nga 

Topiajt e lejonin Venedikun të tregtonte sipas qejfit në qytetin e Durrësit. Por, duke 

parë qe trasportimi i skllevërve kristianë ishte kundër ligjeve hyjnore dhe kundër 

nderit të shtetit duhej të liheshin “le anime” të lirë. Shqiptarët të tërhequr nga 

premtimi i një pune, mund të zgjidhnin për pagesën e udhëtimit të tyre mes dy 

mundësive. “Le anime” më shumë se dhjetë vjeç mundeshin të paguanin gjashtë 

dukatë ose të impenjoheshin dhe t’i shërbenin falas një pronari në cilësinë e punëtorit 

shtëpiak për një periudhë prej katër vitesh dhe në fund të afatit do të bëheshin të lirë. 

“Le anime” që nuk kalonin moshën dhjetë vjeç paguanin tre dukatë
410

. Sinjoria 

kërkonte të justifikohej duke thënë, se një shërbim kohor pranë kristianëve ishte më i 

preferueshëm, sesa një skllav i përhershëm nën sundimin turk. 

Kjo “tratta” ndikoi në mënyrë negative te disa shqiptarë saqë filluan trafikimin dhe 

shitjen e pjestarëve të familjes, gratë në veçanti. Kështu që vajza e re Jela është shitur 

nga vëllai në këmbim të dy dukatëve dhe gjashtëmbëdhjetë grosh, për tu sjellë pastaj 

në Venedik. Ishte një mënyrë ose një tjetër për të zgjidhur konfliktet familjare, ose 

për të mos paguar ndonjë prikë
411

. 

Tregtia me arratiakët shqiptarë drejt brigjeve të Italisë dhe në veçanti drejt Venedikut, 

ishte një mundësi e shkëlqyer për fitim. Autoritete të korruptuara  punonin krah për 

krah me trafikantët: arkëtari i Lezhës arriti të kalonte rreth 10.000 refugjatë 

nëpërmjet portit të Durrësit; prej secilit ai mori nga dy groshë, pavarësisht nëse 

udhëtimi shkonte për në Venedik ose drejt Puljes. Nxirrnin gjithashtu fitim prej 

mjerimit edhe kapitenët e anijeve të vogla tregtare: njihen prej dosjeve gjyqësore 

emrat e disave, si për shembull Polo Luzia, i cili pruri në dy udhëtime 150 arbër në 

Itali; Stefani prej Lezhe dhe pronari i anijeve Piero Bianco, që trasportuan 100 

refugjiatë; Latoty, i cili trasportoi për në Venedik 150 arbër për një groshë. Por, 

megjithatë, nuk kishte shumë anije dhe çmimi për një udhëtim u ngjit në tre lira di 

piçojl për person
412

.  

Megjithë sjelljen liberale politike të Republikës, nëse mund të shprehemi kështu, në 

disa vende të tjera lëvizja ksenofobike kundër minoranzave të huaja, dhe në veçanti 

sllavëve dhe shqiptarëve, vihej re shpesh në disa krahina të Italisë. Në Fano 

                                                 
410

 Capitolare dei Capi Sestiere, c. 25, 1386. Cfr. Ch. VERLINDEN, La législation véntienne 

du bas Moyen Age en matière d’esclavage, in Ricerche storiche ed economiche in memoria 
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përshembull, në 1449, pas murtajës, u ndalohet grave italiane të martohen me të 

huajt;
413

 në 1466, është e ndaluar tu shiten pasuri të huajve
414

; në 1469, sllavët dhe 

shqiptarët e sapoardhur duhët të lënë qytetin sa më shpejt. (14 prill 1469, Fano.) Për 

venedikasit, të huajt janë një minorancë e emargjinuar, por të mbajtur larg nga çdo 

lloj forme politike. Mënyra se si pushteti trajton venedikasit shpjegon mënyrën se si 

ato trajtojnë të huajt. Edhe këta janë në shërbim të oligarkisë, dhe në shërbim të 

punës së tyre, u siguron atyre mbrojtje dhe u lejon të drejtat të qendrojnë në qytet. 

Por, e njëjta politikë e Fanos ndodh gjatë shekullit të 12-të, në Venedik, kjo për shkak 

të ksenofobisë së venedikasve, ku në 1192, një dekret detyron çdo të huaj rezidentë 

në Venedik më pak se dy vjet të largohet nga Venediku brenda katër muajve
415

.  

Duhet të shtojmë një tjetër informacion të rëndësishëm, përsa i përket emigrantëve të 

Juglindjes europiane: shpesh bëhet fjalë për një emigrim i ndodhur nga varfëria e 

vendit të tyre, dhe kjo në veçanti është e vërtetë për shqiptarët. A. Ducellier ka 

shënuar se “çkuilibrimi i kësaj shoqërie fshatare, ishte e ndarë në klane, tradicionale” 

përballë zotërinjve lokalë. “Që nga shekulli i dytë shqiptarët preferojnë të lypin nëpër 

rrugët e Pulias sesa të qendrojnë në Shqipëri ku trajtoheshin si skllevër
416

. Fakti që 

shqiptarët pranojnë kushtet e vendosura nga Venediku “është provë e një shteti 

keqtrajtues i vendit të tyre dhe që kanë shumë kushte skllaviteti”
417

. Venediku dhe 

Italia jugore i kushtohen një tregu gjysmë zezakë dhe marrin kështu shumë puntorë 

me një pazar të leverdisshëm
418

. 

 

VI.2.  Puna dhe integrimi  

 

Përballë gjithë këtyre të huajve, që nganjëherë ishte e vështirë t’i dalloje nëse 

banonin në Venedik, ose jo, qyteti i Doxhes bëhej për shumë orientalë një atdhe i 

dytë, ku ushtronin aktivitete të ndryshme. 

Duke parë raportet zyrtare të komunitetit dhe duke u referuar tek shkolla e san 

Maurizios në të dhënat e regjistruara Matricola, domethënë statuti, që rregullonte 

jetën e shoqatës, na lejon të mësojmë mbi prezencën e shqiptarëve në Venedik dhe 

profesionet e ndjekura nga ata.  

Shqiptarët katolikë vendoseshin shpesh në kështjella, në famullitë e Shën Mërisë, 
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mes Schiavonëve dhe kampit të shenjtorëve Filippo e Giacomo, afër  Grekëve dhe 

sllavëve, në atë që  Thiriet quan 'le quartier balkanique de Venise'
419

.
 
 

Venedikut që i mungonin prodhimet artizanale, ka kërkuar të tërheqë rreth vetes 

artizanë. Artizanati, arsenale, industria tekstile, tregu lokal, impenjimet komunale ose 

të lira i lejonin ata të vendoseshin në Venedik, ndoshta më shumë në aktivitetet 

detare.  

Vihet re një zhvillim shumë i madh i shqiptarëve edhe në fusha të ndryshme 

profesionale si mësues, mjek, noter, artistë, etj, ku me talentin e tyre integroheshin 

më së miri në vendin mikpritës. Por edhe marinarë, skribët, timonierë e padronë, 

anijesh, ku mund të permëndim shqiptarët: Domenico
420

 dhe Miche-le
421

 nga Durrësi, 

scribi me Donato Blanco
422

, Giorgio dhe Pietro di Viviano, në punimet me lëkurë,  ku 

qepnin peliçe
423

.  

Shqiptarët shpesh ushtronin edhe zanatin e furrëtarit (pistor), Demetrio di Durrazzo 

kishte nje dyqan në famullinë e shën Feliçes, Pietro d’Alessio në San Paternian, mjaft 

afër me atë të Giorgio di Scutari
424

. Kështu, si në të gjitha profesionet dhe zanatet, 

Consoli dei Mercanti vendosnin rregullat. Tek Fonda-co della Farina përballë 

“fontegheri” furrtarët siguronin miellin. Sasia që u shitej atyre ishte e kufizuar. 

Furrtari, Giorgio di Scutari, ankohej vazhdimisht tek Advocatores Communis, që nuk 

merrte sasinë e duhur të miellit, që i takonte
425

.  

Një nga punët që ushtroheshin në Venedik ishin edhe shërbëtorët, por është shumë e 

rëndësishme të dallojmë midis shtëpiakëve të lira dhe atyre skllave të sjellë nga 

vende të ndryshme lindore, ndër të cilat edhe një shqiptare, Maria, nga Shkodra, e 

cila ishte nën urdhërat e Orsatto Morosini për shtatë vjet me radhë me një çmim prej 

njëzet dukatë
426

. 

Por një pjesë e këshillit të Pergatit, më 22 nëntor 1386, e konfirmuar nga një tjetër me 

29 prill 1455, ndalon të gjitha shitjet njerzore të bëra nga jashtë dhe saktëson që të 

gjitha blerjet e bëra në territorin e Durrësit dhe në vende të tjera, duhet të lihen të lirë 

dhe i ndalon ata të eksportohen nga Venediku
427

. 

Një tjetër zanat, ishte ai i korrierit, të cilët sjellnin mesazhe në distancë të shkurtër. 

Në këtë zanat ishin të shumtë shqiptarë, ndër të cilët mund të përmendim, Pietro di 
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Scutari, Nicoloa di Durachio dhe Andrea d’Alessio
428

. Nuk mungojnë dhe mjekë, si 

Giovanni Domenico Nigros
429

.  

Ndoshta nga nevoja për njëri –tjetrin në emigrim refugjatët kishin krijuar edhe 

shoqata vëllazërie. Mund të spikasim, siç u përmend edhe më lart, lidhjet vëllazërore  

më të shpeshta midis dalmatëve dhe shqiptarëve.  

Një listë shumë të gjatë zënë çambelanët e vikarët,  por profesionet më të zakonshme 

ishin: tregtues kinkalerie, tregtar rrobash të përdorura, qethës, prodhues mëndafshi, 

shitës kadifeje, prerës çorapesh, ndërtues krehërish, zbukurues arkash. 

Pjesa më e madhe e gastaldëve shqiptarë bënte pjesë në sektorin e manifak-turës 

(punimin e pambukut, të leshit dhe të mëndafshit) që njohu një shtrirje të gjërë aty e  

mes ‘400 dhe ‘500. 

Tregu përfshinte një shtrirje të gjërë brenda qytetit, terrafermës si dhe atë 

ndërkombëtar. Shërbimet ishin të ndryshme, si për përdorimin privat, ashtu edhe për 

atë publik, si veshje, arredime, qepje velash për sektorin e anijeve. Punët radhiteshin 

në shkallë të ndryshme, duke filluar nga mjeshtrat artizanë e deri tek punët më të ulta. 

Një vend të rëndësishëm zinin tekstilet e lidhur kjo me industrinë e lulëzuar të leshit 

në Venedik; prodhuesit e berretave: mjaft intensivë qe tregtia që tregtarët shqiptarë,  

prodhues të berretave, bënin me Bosnjën, Greqinë dhe Dalmacinë. 

Industria tekstile ishte shumë e lidhur dhe me industrinë e bojrave, ku të dyja së 

bashku ndërthureshin dhe krijonin një art më vete. Prodhuesit e berretave prodhonin 

lesh dhe pambuk me prejardhje të ndryshme. 

Molmeti tërheq vëmëndjen, se akoma në 800-ën,  mund të shiheshin shumë shqiptarë 

duke shitur nëpër rrugët e Venecias berretat e tyre me nam; madje përmend edhe 

emrin e shitësit të fundit shqiptar, një farë Marco Pena, dhe lokalizon tregtinë e 

trashëgimtarëve të tij në një shtëpi në afërsi të San Giacomo dall’Orio, dhe përveç 

këtyre janë të njohur për kohën, edhe prodhuesit e qivureve. 

Përveç prodhimit të pambukut dhe leshit, një vend të rëndësishëm zinin edhe copat 

prej mëndafshi. 

Arti i mëndafshit kishte katër colonnelli: pëlhurendës, tjerrës, ngjyruesit, kthyesit e 

arit në fije dhe shtypësit e fijeve të arta për t’i bërë ato të holla. Prodhuesit e 

mëndafshit quheshin edhe samiteri: emri vinte nga “sciamito”, një copë e rëndë 

luksose me origjinë orientale, që kishte qënë shumë e preferuar për gjatë gjithë ’300 

duke i bërë më vonë konkurencë stofrave toskane, por përsëri në ’500, rikthehet ajo 
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origjinale
430

.  

Në manifakturën tekstile një vend të rëndësishëm zinte dhe arti i ngjyrosjes. 

Ngjyruesit specializoheshin sipas ngjyrave që përdornin: ishin ngjyrues “guado” (e 

kaltër), “grana” ose “cremisi” (tonet e së kuqes)
 431

.  

Për shekuj me rradhë, sasi të mëdha leshi eksportoheshin nga Shqipëria, dhe në 

veçanti nga Durrësi, Shkodra dhe Bojana, por duke u eksportuar edhe nga vëndet e 

tjera, si nga Morea dhe Kostandinopoli. Nga kjo sasi e madhe eksportimi, deri në 

fund të ’500, bëri të rritej numri i telajeve në Venedik në rreth tre mijë. Por, kjo punë 

preferohej shumë në ambientet shtëpiake, pasi pjesa më e madhe e fuqisë punëtore 

ishin femra.  

Në këtë periudhë një lulëzim të veçantë gjeti edhe tregu i tapetave, të cilët gjatë ’400 

përdoreshin shumë në ambjente publike, por edhe në ato private, si dhe në kisha. 

Tapetët shërbenin, jo vetëm për të shkelur, por mbi të gjitha vendoseshin mbi shtretër, 

tavolinë, ballkone, mbi sofër. Një dëshmi të qartë shohim tek vepra e Carpaccio, e 

cila pasqyron mjaft bukur përdorimin e këtyre tapetëve në ambjentet familjare
432

.  

Martesa në tokën venedikase ishte një ndër faktorët kryesorë të asimilimit të 

shqiptarëve. Ajo zgjidhej midis banorëve të së njëjtës famulli por jo gjithmonë 

ndodhte midis dy personave të së njëjtës koloni. Martesat e përziera kanë lejuar që të 

individualizohen grupet etnike. Martesa midis dy personave të së njëjtës koloni ishte 

më e shpeshtë, sesa midis venecianëve dhe të huajve.  Gjithashtu, martesat midis 

shqiptarëve dhe dalmatëve ishin më të shpeshta se me grekët
433

.  

Qendrimet urbane në Venedik ishin të lidhura ngushtë me aktivitetet që zhvilloheshin 

në zona të ndryshme, mund të tentojmë atëhere të lexojmë toponomastikën 

venedikase në lidhje me shqiptarët dhe të kuptojmë spostimet e tyre, sipas 

professioneve, që ata kishin. 

Rreth vitit ’500 dhe ’600, treguesit toponomastikë merrnin si pikë referimi, në çdo 

rreth, kishë, pallatin e patricëve, si dhe ndonjë aktivitet artizanal. 

Deri në fund të ’800-ës, ishin lënë shumë dëshmi dhe ato shiheshin qartë të 

gdhendura mbi harqet prej guri, në ndonjë urë apo rrugicë. 

Shpesh ishin aktivitetet artizanale të rregjistruara në një zonë, por ata që jepnin emrin 

e një vendi apo një rruge ishin ardhjet e komuniteteve jovenedikase: mund të 

përmendim, “calle degli albanesi”, “ponte dei greci”, “fontego dei tedeschi”. 
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Të shumtë janë në Venedik rrugicat që mbajnë emrin e shqiptarëve. Duke e krahasuar 

me vendet e tjera të huaja (grekët, gjermanët, armenët, turkët, dalmatët, etj) ato janë 

më të shpërndarët në pjesë të ndryshme të qytetit, kanë lënë shenjë emrat e tyre. 

Gjatë ’600-ës, në arkivat e Savi sipër të dhjetave, vëmë re disa toponime, ndër të cilat 

tre mbajnë emrin e shqiptarëve: “ Calle degli Albanesi dhe “Ramo degli Albanesi” 

(kjo e fundit sot është zhdukur) këto toponime vihen re në rrethin e Santa Croce, mes 

San Giacomo dell’Orio dhe San Stae, afër pallatit Tron dhe due calli në San Polo: 

njëra përballë kishës Frari drejt vendit San Polo afër Doganetta dell’Olio dhe Calle 

dei Saoneri: tjetra prapa kishës, në San Rocco
434

.  

Mundet që në disa zona shqiptarët ishin të shumtë: calle/ corte dei preti, pallati 

Skanderbeg, pallati Zio (Antonio Zio kishte qënë dalluar mes intelektualëve 

shkodranë i larguar pas rrethimit të dytë), Shkolla e Lanerit, pallati Minotto. Minotet, 

fisnikë venedikas me origjinë shqiptare sipas gjenealogjistëve, (Minoxi) dhe me 

saktësi nga Drivasto.  

Gjithandej “shqiptarë”, nëse mund të thuhet kështu, të lidhur me kishën San Pantalon 

dhe prifti titullar ishte Giovanni Jonima, shqiptar nga familje e ngritur shkodrane
435

.  

Jo për rastësi ishte vendosja e shqiptarëve në qytetin e Venedikut, jo vetëm për 

tregtinë e pambukut, leshit dhe mëndafshit, por edhe sipas përkatësisë nga ata vinin. 

Të shumtë ishin familjet fisnike, si: Zorzi, Contarini, Grandenigo, por dhe shumë 

familje të tjera. 

Një fakt tjetër, që nuk vlen për tu lënë pas dore në rastin e shkodranëve dhe 

drivastinëve, ishte ai fetar: kristian-katolikë të cilët gjenin një mbështetje të fortë në 

strukturat famullitare të qytetit. Kjo shihej qartë edhe nëpërmjet klerikëve të shumtë, 

që ndodheshin në Venedik. Mund të përmendim, Luca Spiron, Cristoforo Palamida. 

Duke u kthyer tek profesionet, mbeten akoma profesione të tjera, si ai i ndërtuesve të 

cilët prodhonin tipe të ndryshme zbukurimesh, për përdorime shtëpiake dhe mbi të 

gjitha nuciale që shpesh dekoroheshin me piktura zbukuruese. Kjo lloj pune ishte 

tipike ballkanike dhe sidomos nga tradita e maleve shqiptare. 

Një tjetër profesion, që vlen të përmendet ishte edhe: miniatura, dizenjatura, dhe 

piktura të cilët përdoreshin me shumë mjeshtëri edhe nga shqiptarët. Një ndër këta 

ishte edhe Domenigo, fabrikues maskash, ishte gastaldo nga Shkolla e Shqiptarëve, 

më 1574
436

.  

Mjeshtërit e xhamave ishte një profesion tjetër, kujtojmë mjeshtrin Stefano dal 

Dagno, dhe në fillimet e ’400-ës ishte emëruar në Murano furra “alla pigna” e 
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drejtuar nga një familje shqiptare, në fund të ’400-ës, Nicolò di Biagio da Drivasto, 

shqiptar dhe që e vazhdonte këtë traditë. Në 1511, është regjistruar si pronar furre
437

.  

Një masë me te vertetë e re parashikonte që çdo qytetar i huaj i natyralizuar mund të 

punonte në: “veluta, camoca, panni damasceni, brocati, et cuiscumque sortis 

laboreria sete auri et sete argente cuiscumque latitudinis mensure...”
438

  

Që nga viti 1350, Konsujt e tregtarëve gjykonin jo të domosdoshëm të rrisnin numrin 

e artizanëve
439

. Tani deri në atë kohë, të huajt nuk kishin të drejtë të ushtronin disa 

zanate ose të paktën, duhej para se të bënin përdorimin e disa materialeve të caktuara, 

të  kërkonin lejen e qeverisë
440

.  

Për të tërhequr artizanët, një vendim i Konsujve të Tregtareve, vendosi më 1358, se 

"çdo mjeshtër person ose nxënës të të dy gjinive, të cilët dëshirojnë të vijnë në 

Venedik për t'u bashkuar me një trup të zanateve,  mund ta bënin pa paguar asgjë, si 

dhe ata që ishin të vendosur tashmë në "Venedik". 

Përveç shumë marinarëve nuk mungonin tregtarët e stofit, muratorë, argjendarë, 

prodhues kordelesh, skalitës guri, teknikë për matjen e vëllimit të varkave, dhe 

akoma berberë dhe furrtarë. 

Gjithashtu, në Venedik numëroheshin shumë shqiptarë mjeshtra  të xhamit, siç është 

dëshmia e fundit të 400-ës e Nicolo di Biagio, shqiptar në Murano, i cili vazhdonte  

suksesin e fabrikës së hamit “Alla Pigna”, që drejtohej pikërisht nga një familje 

shqiptare, që nga dekadat e para të 400-ës; si dhe tregtarë shqiptarë shumë aktivë në 

tregtinë e vajit
441

. 

Nga kërkimet e bëra mësojmë, se nga marrëdhëniet tregtare që Venediku ka patur që 

në kohën e Republikës me Shqipërinë, kanë qenë themeluar në Venedik rreth njëqind 

e tridhjetë kompani tregtare të krishterë, turk dhe shqiptarë nga qyteti i Shkodrës, të 

cilat me shkëmbimin e prodhimeve ndërmjet këtyre vendeve, ruanin aktiv edhe 

fitimprurëse tregun. 

Lëvizja vjetore e këtij tregu, prodhonte vlerën e rreth 100,000,000 lira veneto, siç 

provohej atëherë nga statistikat konsolare dhe doganore
442

.  

Në atë kohë, Venediku shkëlqente me prodhimin e pëlhurave dhe kapeleve të leshta 

për tu përdorur në Levante, kadife, brokadë, si dhe prodhime te tjera te mëndafshit; 

shkëlqente në prodhimet e shumta dhe të ndryshme të industrisë indigjene, të cilët e 
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përbënin materialin nga spekullimet e tregtarëve shkodranë për Turqinë, që blinin 

gjithashtu mallra të tjera nga jashtë, ndër të cilat depozitat e Venedikut gjindeshin me 

mallra të fornizuara me bollëk.  

Siç u përmënd edhe më lart pjesët e importuara në Venedik ishin nga më të 

ndryshmet, si prodhimet prej leshi të Shkodrës, (në ditët e sotme të njohura në gjithë 

Italinë për përdorimin e tyre në dyshekë) tjetër lloj leshi më fine, për përdorimin e 

fabrikave, qirinj, lëkurë lepuri dhe të llojeve të ndryshme kafshësh, mëndafsh i 

përpunuar, dhe shumë artikuj të ndryshëm të prodhimit shqiptar; dhe në fund 

importimet më të shquara që binin më shumë në sy, ishin shumat e parave në flori 

dhe argjend, kështu kishte ngelur proverbiale sasia e madhe e monedhave veneto, që 

në atë kohë silleshin nga Shkodra në Venedik.  

Tregtari i pasur turko shkodran, Roi
443

, nuk nisej nga vendi i tij për të hyrë në 

Venedik, ku brenda 6 muajsh përmbushte xhiron e tij të pazareve dhe  sillte përveç 

sasive të mëdha të mallrave të ndryshme, shumën e spikatur e njëqindmijë zecchini 

dukati. Kështu, shitësi tjetër i pasur dhe kristian, Melgusci, gjithashtu nga Shkodra, 

gjashtëdhjetëmijë; dhe pastaj vinin të tjerë, me shuma më të vogla. Kjo quhej edhe  

koha e floririt për të dy vendet. 

Fatkeqësisht, ky treg që sillte njëherësh shumë fitime në sheshin e Venedikut, dhe 

pasuria e Shqipërisë, filluan të paksoheshin gradualisht, por marrëdhëniet tregtare 

kanë vazhduar deri në ditët e sotme. 

Sidoqoftë, ne duhet të kujtojmë, se Venediku donte të ishte pronar dominues  i 

brigjeve dalmate dhe shqiptare, për arsye të dukshme strategjike që lidhen me 

politikën e saj ekonomike, pra shkaqet e shtrirjeve venedikase, në shekullin e 

katërmbëdhjetë  janë  motivuar nga shkaqe të rendit ekonomik
444

.  

Me gjithë vështirësitë që haste në bazë të këtyre problemeve, Republika vendosi në 

funksion mekanizmat e integrimit.  

Kështu, themeloi në Venedik një mozaik kulture që karakterizon fillimin e Rilindjes. 

Nuk bëhej fjalë tek përqendrimi i një kulture të vetme (si ajo e origjinës apo e vendit 

mikpritës), por të konsiderohet edhe emigrimi si një fakt kulturor. 

Pavarësisht komunikimit në gjuhën e huaj, gjuha e nënës ishte shumë e përdorur në 

familje me të afërmit dhe miqtë. Pastaj lidhjet familjare, miqësore ishin shumë të 

forta tek refugjatët shqiptarë. 

Siç u përmënd edhe më lart, shumë shqiptarë ishin ortodoksë, ku mund të dallohen 

mjaft mirë dhe nga emrat e pagëzimit, si, Theodor, Demetrio, Basilio, por ortodoksët 

nuk përbënin shumicën e komunitetit. Kështu rreth mesit të ’400,  kolonitë shqiptare 
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dhe dalmate u rritën në numër dhe i kërkuan Këshillit të dhjetave leje për të 

themeluar shkollën.  

Shqiptarët ishin të parët emigrantë që themeluan shoqatën e tyre, shkollën e San 

Severo dhe San Gallo, me 1442, një korporatë e krijuar për të mirat e komunitetit dhe 

me detyra humanitare: mbështeste interesat e shqiptarëve ose të emigrantëve që 

vendoseshin në Venedik, ndihmonin të varfërit dhe të sëmurit dhe merreshin me 

varrosjen e të vdekurve. Ata duhej të përballeshin me shumë vështirësi për të pasur 

autorizimin për krijimin e kësaj shkolle. Në fakt numri i “shkollave të vogla” shtohej, 

kështu Këshilli i të dhjetave vendosi: “quod non possit concedi quod fiat aliqua scola 

nisi captum fuerit per tres partes Consilii de Decem”
445

. Ky urdhër i detyronte 

shqiptarët të luftonin më tepër për krijimin e shkollës. Deri me 1442, shqiptarët 

bashkoheshin në Kishën San Severo afër manastirit të San Gallo, të mbrojtur nga 

Zoja e Këshillit të Mirë e quajtur edhe Zoja e Shkodrës. Atëherë, kolonia shqiptare 

merr emrin e shkollës së shën Mërisë dhe shën Gallo. 

Shkolla vazhdoi të ekzistonte deri më 27 shkurt 1447, ditën në të cilën Këshilli i të 

dhjetëve e lejoi Shkollën e shqiptarëve të transferohej në Kishën e San Maurizio-s ku 

rinjeh zyrtarisht ekzistencën e saj
446

.  

Një tjetër hap i rëndësishëm në intëgrimin e shqiptarëve në Venedik, ishte ai i 

martesave midis shqiptarëve dhe italianëve, gjë që ndodhte shumë rradhë tek 

shqiptarët. 

Në Shqipëri, jo vetëm në Mesjetë, por edhe në ditët që po analizojmë jo e zhdukur 

tërësisht, ekzistonte ezogamia: domethënë martesa ndodhte midis personave që i 

përkisnin klanit ose më mirë tribuve të ndryshme. Komunitetet shqiptare në Itali, larg 

nga njëra tjetra, janë shkëputur nga kjo dhe kanë praktikuar endogaminë, me qëllim 

që të ndalojnë martesat e përziera. Në këtë mënyrë, mund të ruhej gjuha, feja dhe riti 

bizantin, traditat në përgjithësi. Kur celebroheshin martesa të përziera, atëherë 

rregulli ishte se pjesëtari i familjes vendoset në vendin e burrit. Nëse, ky i fundit ishte 

italian, gruaja vendosej jashtë komunitetit shqiptarë; nëse ishte shqiptar, gruaja vinte 

bashkë me të në komunitetin e tij ku edukimi i fëmijëve bëhej në traditat e vendit
447

.  

Megjithë integrimin e të huajve në tokën venedikase koncepti “stranier” mbetet një 

koncept jashtëzakonisht i lëvizshëm. Terminologjia bazohet tek fjala “forestier” o 

“foreste”, që nuk tregon të mos jesh italian, por të mos jesh venedikas. Bëhet fjalë 

për një term politik, ku shteti venedikas bënte referim një tjeter kriteri absolut, 

domethënë “venezianità” në virtyt të të cilit një qyte-tar venedikas, një marinar ose 

një zejtar, i lindur në Venedik  respektohej më shumë në sytë e autoriteteve, sesa një i 
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huaj, sado i kulturuar të ishte ai
448

.  

Megjithë vështirësitë që kishin emigrantët shqiptarë për tu integruar në vendin 

mikpritës, pas 1500-ës, do të flitet më pak për vendbanimet e tyre, sepse në mesin e  

’400-ës, dokumentat në arkiva publikë ose privatë janë shumë më pak të saktë se më 

përpara. Vendi i qendrimit, jo gjithmonë saktësohet, profesionet sa vijnë dhe 

injorohen. Duket, sikur vendi sa vjen dhe zhvillohet kështu siç ndryshojnë dhe 

mentalitetet. Kjo ndodh sepse emigrantët shqiptarë, por edhe të huajt ishin integruar 

dhe përshtatur më së miri me kulturën e vendit, ku ata jetonin.  

 

 

 

 

 

 VI.3. Pasqyrimi kulturor shqiptar në qytetin e Venedikut, pёrmes piktorёve 

shqiptarё dhe italianё 

 

Rënia e Kostandinapolit (1453) dhe pushtimi i tërë Gadishullit Ballkanik shkaktoi 

ikjen e shumë burrave të kulturës drejt vendeve europiane dhe sidomos drejt Italisë 

ku falë inteligjencës së tyre, u afirmuan idealet e humanizmit dhe të rilindjes që 
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sollën në maje klasicitetin greko – roman në fushën e letërsisë dhe në atë të artit. 

Mes këtyre njerëzve të shquar, të vlerësuar në kulturën greke shquheshin edhe një 

grup intelektualësh shqiptarë të ikur nga atdheu i tyre për t’i shpëtuar pushtimit turk. 

Vëllezërit Giovanni e Paolo Gazulli, poeti Michele Marulli, kronisti Marino Barlezio, 

filosofi Leonik Tomeu, piktori Vitore Karpaçio, dhe shumë të tjerë, të cilët shkëlqyen 

me talentin dhe me veprat e tyre, lanë gjurmë në vendin emigrues duke u njohur në të 

gjithë botën. 

Emigrimi shqiptar në Venedik qe aq i madh sa më 1489, në periferi të sheshit Shën 

Maurizio, në raste solemne e kishin zakon ta zbukuronin me aq mjeshtëri sa i ngjante 

një kopshti të këndshëm ose një teatri solemn, kishin ngritur tashmë ndërtesën e 

shoqatës, ku akoma edhe sot fasada ruan rilieve sugjestionuese: përveç basorilieveve 

që përfaqësojnë tre shenjtët mbrojtës, emblemat e Loredanit, të da Lezze-es dhe 

luanin e shën Markut (San Marco), spikat në pozicion qendror profili i një shkëmbi 

me një kështjellë në majë: Shkodra, dhe përballë saj dy turq: Veziri i madh dhe 

Sulltan Muhameti i II; palla e madhe që ai mbërthen hakërrueshëm si dhe çallma mbi 

kryet e tij spikasin të gjalla mbi lastrën prej mermeri të bardhe të Istrias (fig.6.5, 6.6, 

6.7,). Ndërsa, bëhej kujdes për regjistrimin e historisë së shoqatës, në një regjistër që 

edhe sot e kësaj dite ruhet në bibliotekën Marciana të Venedikut me imazhin e Zojës 

së Shkodrës në ballë të portës
449

 (fig.6.8).  

Komunitetit shqiptar i duhej një pasuri jo e vogël mjetesh, nëse do mund të 

konkuronte me grupe të tjera kombesh, me dalmatët në radhë të parë, për të pajisur 

me objekte të çmuara dhe piktura ndërtesën e shoqatës së tyre: provë për këtë eshtë 

cikli me piktura të realizuara nga Vittore Carpaccio, në vitet e para të shekullit XVI; 

gjashtë historitë e jetës së Virgjëreshës: Lindja, (fig.6.14) paraqitja në Tempull, (fig. 

6.15) Martesa, Kumtimi, Vizita e Maria tek Elizabeta: Vdekja e Marias
450

, edhe pse 

më vonë u përzien me veprat e artit të realizuara pas rënies së Republikës së 

Venedikut.  

Veprat e Carpaccios janë të rëndësishme, sepse paraqesin në ciklin “ Historitë e Shën 

Orsolës”,  veshjet e ushtarëve shqiptarë në shërbim të Serenisimas. 

Vittore Carpaccio i biri i Pietros, tregtar lëkurash
451

 lindi në Venezia më 1455. 

Prindërit e tij vinin nga Shqipëria, nga qyteti i Korçës, dhe në shekullin e 15-të, ishin 

vendosur në Republikën e Venedikut. Familja e tij jetonte në komunitetin e 

Venedikut, por të afërmit e tjerë të Carpaccios ishin vendosur në Rumani. Më 1472, 

emërohet trashigimtar i xhaxhait të tij Zuane (Giovanni), prifti françes-kan i quajtur 
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me emrin Ilario, në manastirin padovan të Sant’Orsola
452

. 

Carpaccio ishte një mbiemër shqiptar që përdoret edhe në ditët e sotme dhe e ka 

prejardhjen nga fjala shqiptare ‘karpë’
453

. 

Origjina shqiptare e këtij artisti të madh çertifikohet gjatë gjithë jetës së tij artistike. 

Ishte bashkohës dhe bashkëpunëtor i artistëve të mëdhenj të rilindjes Italiane: Gentile 

dhe Giovanni Bellini. 

Kujtojmë se Gentile kishte bërë portretin e vërtetë të Skënderbeut, kur ai kishte qenë 

në Itali. 

Vittore Carpaccio konsideronte  Gentile Bellini si mësuesin e tij të vetëm.  

Shumë studiozë kanë vendosur Vittore Carpaccio në të njëjtin nivel me gjenitë e 

pikturës së Rilindjes veneciane si Andrea Mantegna, Bellini, Carlo Crivoli, Lazzaro 

Bastiani, etj., por kanë lënë në hije origjinën e tij shqiptare dhe aktivitetin e tij si 

krijues shqiptar.  

Ai është konsideruar me të padrejtë  si një piktor veneto. Të gjitha veprat e jetës së tij  

pasqyrojnë qartë se ai ishte një patriot shqiptar.  

Në fjalorin “Larousse”lexojmë këto fjalë: “Quando si ammira l’opera di questo 

semplice pittore, di talento ed affascinante, dispiace veramente che non si sappia 

nulla della sua vita” 

Një shkrimtar, Luigi Correia, kishte theksuar në punën e tij “Elogio di Carpaccio”, 

lexuar në Akademinë e Venedikut vështirësitë për të gjetur biografinë e piktorit.  

Kritikët dhe historianët e artit në Itali dhe gjetkë, kanë shkruar dhe gjykuar  në 

mënyrë pozitive për veprat e tij por, asnjëherë nuk kanë folur për origjinën e tij 

shqiptare, ndërkohë që për bashkohësit e tij ndoshta më pak të rëndësishëm janë 

sjellë informacionet deri në detajet më të vogla.  

Paola Giulini, më 1939, shkruan duke e krahasuar atë me Donatello: “Ricordate 

l’eroe donatelliano, creato strettamente con la semplicità olimpica dei santi 

cristiani…guardate, invece il cavaliere furioso tratteggiato dal pennello di 

Carpaccio. Il cavallo è un cavallo di fuoco, battagliero e nero e, l’intera 

composizione, assomiglia alle nostre raffigurazioni immaginarie dei semplici 

cavalieri tanto popolari nelle visioni e sogni fantastici. 

Giulini gjithashtu për pikturat me titull “Storie di Sant’Orsola” (fig.6.1) i vlerëson me 

këto fjalë: “E’ la luce che entra dalla finestra aperta che ha qualcosa dal vero cielo. I 

colori delicati cantano …”. 

Më 1502, Carpaccio firmos pikturat e tij të para për shkollën e S. Giorgio degli 
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Sciavoni: (fig.6.2) si “Vocazione di S. Matteo” (fig.6.3) dhe “Funerali di S. 

Gerolamo”
454

. (fig.6.4) 

Shkolla të tjera për të cilat punon Carpaccio janë: ajo e S. Orsola nën drejtimin e 

Konventos së domenikanëve në S. Giovani dhe Paolo (ku ndodhen dhe gjashtë 

shkolla të tjera, përfshirë edhe ajo e madhja e S. Marcos); ndërsa shkolla e S. Stefanit 

dhe e shqiptarëve ishin përballë kuvendit së Agostinianit në S. Stefano
455

. 

Edhe pse shumë i njohur nëpërmjet pikturave të tij gjatë gjithë këtyre shekujve 

fshihet identiteti i tij shqiptar dhe nuk pasqyrohet në asnjë nga studiuesit që e 

paraqesin atë. 

Një ndryshim i theksuar vihet re edhe tek viti e ditëlindjes së tij, ku asnjëri nga 

autorët qe shkruan për Carpaccion nuk vendos vitin e saktë. Sipas Vittorio Sgarbi, ai 

lindi me 1460: Terio Pignatti e vendos atë më 1465: Mikel Prenushi në kërkimet e tij 

vërteton që ai është shqiptar dhe ka lindur më 1455.  

Në studimet e publikuara para luftës në Shqipëri vihet në dukje aktiviteti i Vittore 

Carpaccio në vëllazërinë shqiptare të Venedikut. Në këtë qytet, Vittore Carpaccio 

ishte që nga fillimi i shekullit 16-të, një nga antarët më aktiv të vëllazërisë “Scuola 

degli albanesi”. (fig.6.5) 

Të shumta janë pikturat me përmasa të mëdha që krijoi peneli i Carpaccio-s, por mes 

këtyre një vend të veçantë zënë ato me temë shqiptare. Kështu, kur më 1502 

ndërtohet Scuola degli Albanesi, shikohen shumë qartë seria e veprave të tij (1502 – 

1510)  një ndër të cilat edhe  vepra “Vdekja e Marisë”
 456

. (fig.6.9)  

Vepra e tij “La partenza” (fig.7.10,11) është një vepër e pikturuar me ngjyra të gjalla 

dhe pasqyron realizmin e kohës nëpërmjet nisjes së qytetareve drejt bregut. Ndoshta, 

sipas Mikel Prenushit, artisti ka shprehur nostalgjinë e atdheut të tij për nisjen e 

shqiptarëve, të cilët ishin të pushtuar, drejt brigjeve te Adriatikut. Në këtë vepër, 

shikohet qartë bukuria dhe harmonia e njerëzve, e mjeteve të lundrimit karakteristik 

për këtë qytet të rrethuar nga deti, si dhe detaje të tjera, si fantazia krijuese, 

humanizmi shprehës dhe i gjallë, mjeshtria e tij në përdorimin e ngjyrave, etj.  

Carpaccio ka dokumentuar origjinën e tij shqiptare edhe me riveshjet prej mermeri në 

balloren e Scuola degli Albanesi dhe mbi të gjitha me zbukurimin e veprave 

madhështore të tij, ku shikohen qartë gjurmët me motive shqiptare. 

Në balloren kryesore të shkollës, (fig.6.6,6,8) mes dy dritareve vihet re një basoriliev 

me temë shqiptare, një kujtim shumë domethënës për atdheun. Aty paraqitet rënia e 

Shkodrës: në qendër kështjella që simbolizon rezistencën shqiptare dhe përballë 
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poshtë saj me armët e tyre jo të lavdishme, sulltani Muhameti dhe Visiri i madh. 

Sipër basorilievit është gdhëndur viti MCCCCLXXIIII (1474), viti i rënies së parë 

dhe mbrojtjes heroike. Ky basoriliev i ruajtur deri më sot, si një nga veprat më të 

çmuara të Rilindjes dhe që janë bërë ngjarjet më të mëdha të epokës. 

Ёshtë e ditur, që Vittore Carpaccio ishte një piktor i shquar, por ai për nevojat e 

vëllazërisë shqiptare u bë edhe nje skulptor, ndërkohë punoi si arkitekt dhe drejtor në 

punimet për riveshjen me mermer të shkollës. Veprat e tij ishin me temë fetare dhe jo 

fetare. Ai njihet edhe si mësues i plotësuar i peisazhit. 

Nga gjashtë veprat e këtij piktori, të përpunuara me mjaft shije dhe ispirim për 

Scuola degli Albanesi në Venedik, (fig.6.12,13,) kur ai ishte në kulmin e pjekurisë së 

tij artistike, dy veprat e tij më të mira u morën me urdhër të Metternich, kur 

austriakët pushtuan Venedikun dhe konservohen akoma edhe sot në Vienë, ndërkohë 

të tjerat gjinden në Akademinë e Venedikut dhe në qytetet e tjera italiane.  

Veprat e Carpaccios janë të rëndësishme, sepse paraqesin në ciklin “ Historitë e Shën 

Orsolës” veshjet e ushtarëve shqiptarë në shërbim të Sinjorisë. Stili i tij rilindas ishte 

i përshtatshëm për traditën venedikase
457

.  

Por një përshkrim i rëndësishëm i lidhjeve shqiptare me Venedikun  vihet re po të 

vizitojmë Palazzo Ducale në Venedik, ku sapo të ngresh kokën drejt tavanit shohim 

pikturat e Tintorettos, Giovanni Bellini, Alvise Vivarini, Carpaccio dhe menjëherë 

pas Tizianos, Pordenone dhe Veronese
458

. Po në atë drejtim në të djathtë dhe në të 

majtë vëmë re dhe shumë histori të tjera: njëra ndër të cilat paraqet dy fitoret e 

Venedikut ndaj turqve: marrja e Smirnes, e drejtuar nga Piero Mocenigo në 1471, dhe 

lirimi i Shkodrës i udhëhequr nga Antonio Loredan në 1474
459

. Autor i ovales, por 

edhe i dy pjesëve të tjera është Paolo Veronese. Këto punime filluan pas zjarrit, që 

ndodhi në 1577 në të gjithë anën e Pallatit Dukal. 

Skena e pikturuar nga Veronese paraqiste mbi sfond një shkëmb, kështjellën e 

Shkodrës, mbi të cilën valvitej një flamur venedikas më inicialet e familjes Loredan. 

Mbi kodër shikohet qyteti me një ndërtesë fetare, ajo e shën Stefanit pronar i kësaj 

ndërtese. Në fushë kampe turqish mbi të cilën vihet re gjysmë hëna, topa dhe kuaj 

sulmi. Në plan të parë jeniçerët dhe ushtarë turk që kanë rrëmbyer një grua 

shkodrane,  për ta liruar shikohet ndërhyrja e Antonio Loredan
460

.  

Artisti edhe pse vepronte në një shoqëri policentrike të hapur dhe konkuruese në 

                                                 
457

 Vittore Carpaccio, I disegni di Vittore Carpaccio a cura di Michelangelo Murano, La 

nuova Italia Firenze 1977. f. 21. 
458

 V. SGARBI, Carpaccio, Rizzoli, 1944, fq.14 
459

 L. NADIN Migrazioni e integrazione, Il caso degli albanesi a Venezia (1479 – 1552) 

Bulzoni 2008, pp. 15. 
460

 Po aty, f. 16. 
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pikturat e tij gëzonte një autonomi të madhe në veprat që atij i kërkoheshin
461

. 

Qysh në krye të herës, duhet thënë se piktori i madh, Vittore (Viktor) Carpaccio, 

renditet mes themeluesve më në zë të artit të Rilindjes Italiane autor i cili la gjurmë të 

dukshme në tendencën e artit humanist të kohës. Ishte nxënës i studios së piktorit 

tjetër të madh italian, Giovanni Bellini. Punoi një numër të pafund veprash, që sot 

janë të shpërndara në muzetë më në zë të botës, nga “Metropolitani” i Nju jorkut, në 

“Brera” të Milanos, nga “Luvri” në Paris, në “Tratjakov” Rusi, nga Venediku në 

“Pradon” e Spanjës e kështu me radhë
462

.  

Vittore Carpaccio vdes në Venedik, mëë 1526, në moshën 71 vjeç. 
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 Ludovico Zorzi, Carpaccio e la rapresentazione di Sant’Orsola, Enaudi, Torino, 1988, f. 

10. 
462

 “I megali zografi – Apo tin anajenisi ston Greke”, Melissa, Athina 1988, f. 88-990. 
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ILUSTRIME 

 

 

 

Fig. 6.1 Il sogno di S. Orsola, Vittore Carpaccio, (1495) Venezia, Galleria 

dell’Accademia 
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Fig. 6.2 Scuola S. Giorgio degli Schiavoni  
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      Fig. 6.3 Vocazione di san Matteo, Vittore Carpaccio (1502) 
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     Fig. 6.4 Funerali di san Girolamo, Vittore Carpaccio (1502) 
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     Fig. 6.5 Scuola degli Albanesi 
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Fig. 6.6 Riliev rilindas mbi balloren e ish '''Scuola degli albanesi''', në Campo San 

Maurizio. Sulltani turk Maometto II pushton qytetin e Shkodrës (që ishte nën 

zotërimin venedikas). 

 

 

 

      Fig. 6.7 bassorilievo nella facciata della Scuola degli Albanesi 
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       Fig. 6.8 bassorilievo nella facciata della Scuola degli Albanesi 
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     Fig. 6.9 Morte di Maria Vergine, Vittore Carpaccio, (1502 - 1508), tempera su tela 
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Fig. 6.10 Incontro dei fidanzati e partenza per il pellegrinaggio, Vittore Carpaccio 

(1495) 
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Fig. 6.11 La partenza dei pellegrini, Vittore Carpaccio, (1495) Venezia, Galleria 

dell’Accademia 
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Fig. 6.12 Storie della Vergine , Vittore Carpaccio - Ciclo della Scuola degli 
Albanesi 
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Fig. 6.13 Storie della Vergine , Vittore Carpaccio - Ciclo della Scuola degli 
Albanesi 
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      Fig. 6.14 Nascita della Vergine 
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      Fig. 6.15 Presentazione della Vergine al Tempio 
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      Fig. 6.16 Antonio Loredan e un altro giovane, Vittore Carpaccio 
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Fig. 6.17 Enigma, Vittore Carpaccio  
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VI.4.  Pasqyrimi kulturor shqiptar pёrmes shkrimtarёve shqiptarё nё Venedik 

 

Frut paqeje: me një shprehje të tillë sugjestionuese Giovanni Grevembroch 

shoqëronte imazhin e tregtarëve shqipëtarë në Venedik në repertorin e tij të çmuar të 

jetës dhe zakoneve, ruajtur në dorëshkrimin pranë Muzeumit Correr të Venedikut: 

Veshjet e venecianëve të pothuajse çdo moshe; edhe më me vlerë meqënëse është 

shkruar në fundin e 700-ës, kur historia e Republikës së Venedikut (Serenissima 

Repubblica di San Marco) ishte në grahmat e fundit të saj
463

. Në atë kohë, tregtarët 

shqiptarë ishin shtetas të shtëpisë otomane dhe përbënin ndërmjetësin në tregtinë e 

Venedikut me Lindjen: në Venedik, prania e tyre ishte e vazhdueshme dhe në San 

Marco në veçanti, kujton Grovembroch, ishte e pamundur të mos ndalonin, sidomos 

përballë mozaikëve të bazilikatës që aludonin “ceremoni dhe vegla orientale”. 

Edhe prania e tyre ishte sigurisht Frut i asaj peme të politikës venedikase me rrënjë 

shekullore, që kishte bërë të bashkëjetonin në qytetin Pazar, në qytetin udhëkryq të 

tregtisë, të gjuhëve, te racave zakone nga më të ndryshme, duke siguruar një 

bashkëjetesë paqësore midis çifutëve dhe armenëve, gjermanëve dhe grekëve, 

dalmatëve dhe persianëve dhe duke mbajtur për shekuj atë entuziazëm piktoresk të 

shkëmbimeve dhe veprave, të cilat që në shekullin e 15-të, si kujton Molmenti, poet 

fiorentin i vendosur, në Venedik, një fare Jacopo d’Albizotto e përshkruante si më 

poshtë:  

 

Dentro si alberga d’ogni condizione 

zente Todesca, e italici e Lombardi, 

 e, se el bel dir non tardi, 

 

Franzesi e Borgognoni e molti inglesi,  

Ongari e Schiavi de molti paesi  

Tartari e Mori e Albanesi e Turchi,  

che vien con navi e burchi 

 a far sua vita, e mai non se ne parte.
464

  

Nëpërmjet këtyre vargjeve vihet re ndërthurja e shumë kulturave në qytetin e 

                                                 
463

 L. NADIN, Venezia e Albania: tracce di antichi legami.f.3 
464

 L. Nadin, Venezia e Albania: tracce di antichi legami,  f.4 
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Venedikut, ku përmënden edhe shqiptarët, të cilët të dëbuar nga atdheu i tyre dhe në 

mjerim të plotë kishin emigruar në vendin mikpritës, duke u bërë tregtarë të zotë, por 

dhe duke shkëlqyer në fusha të ndryshme të artit (siç do t’i shohim dhe më poshtë) ku 

me shumë dashuri dhe mall përshkruan vendin e tyre.  

Fatkeqësinë e ikjes nga atdheu që e përjetuan qytetarët e Krujës (1478-1479) do ta 

përjetojnë edhe banorët e Shkodrës, të Dishtit, të Lezhës, e më vonë edhe ata të 

Durrësit (1501). 

Këtë lëvizje emigruese, këtë fatkeqësi të madhe që ra mbi vendin dhe popullin tonë, e 

përshkroi shumë bukur letra e Papës Palit  II, i cili duke lajmëruar dukën e 

Burgonjës, për atë që ndodhte në atë kohë, i shkruante: “Shqipëtarët disa qenë vënë 

në shpatë, disa në robëri të mjerueshme. Qytetet, që më parë ishin një mburojë 

kundër turkut, ranë në duart e tyre. Popujt që banojnë bregun e Adriatikut, duke parë 

rrezikun e afërm, dridhen. Gjithkund  frikë, gjithkund vaj, gjithkund vdekje e robëri 

kemi para syve. Ёshtë mjerim t’i dëgjosh, se është shkatërruar çdo gjë. Nuk mund t’i 

shohësh pa derdhur lot, lundrat e këtyre refugjatëve, që mësyjne limanet e Italisë, 

familjet në skamje të shkulur prej vatrave të tyre, duke ndenjur buzë bregut të detit, 

çojnë duar kah qielli, e mbushin dheun me vaj e ankime”
 465

. 

Nën udhëhëqjen e providurit Antonio da Lece, shumë shkodranë me të gjitha plaçkat 

e shtëpisë, me armët dhe shenjitë kishtare, të cilat dëshironin t’i strehonin në vende të 

sigurta, u ngarkuan me anijet venedikase, të cilat kishin hedhur spirance 5 milje larg 

qytetit. Pas pushtimit të Shkodres, sipas Marin Beçikemit, pasi kishin lënë ''kisha e 

varreza, vatra e shtëpi'' kishin emigruar për në Venedik, Traves, Ravene dhe Padove 

700 burra, 1300 fëmijë dhe po aq gra
466

. 

Ekspansionizmi turk kishte çimentuar marrëdhëniet mes dy popujve duke filluar nga 

fundi i 300-ës. Akoma në Historia botërore e origjinës së luftrave dhe mbretërisë 

turke të 1561, Francesco Sansovino përmblidhte edhe Lufta shkodrane Bellum 

Scodranse të Giorgio Merula, Rrethimi i Shkodrës L’assedio di Scutari të Marin 

Barletit dhe Bëmat e famshme të zotit Skëndërbe Fatti illustri del signor Scanderbeg 

të një autori anonim
467

.  

Marin Barleti, (fig.6.18) biografi i parë i historisë së Skëndërbeut  Aleanza Veneto - 

Shqiptare për mbrojtjen e Shkodrës do të hynte në historinë legjendare të Venecias, 

kështu që edhe pas dy shekujsh Giovanni Palazzi, në një histori të tijën për 

Venedikun të treguar nëpërmjet një palë letrash bixhozi me 52 karta, nuk mungonte 

                                                 
465

 P. Rodota, Del rito Greco in Italia, vëllimi III, cit., sipas K. Kamsi, Shqiptarët e Italis, në 

“Leka”, nr, 4, viti VI, Shkoder, prill, 1934, f. 21. 
466

 M. Beçikemi, Nga fjalimi panegjerik, shih: M. Barleti, Rrethimi I Shkodrës, vep. E cit., 

f.139. 
467

 L. Nadin, Venezia e Albania: tracce di antichi legami p.7 
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t’i kushtonte, ndër letrat që tregonin për gratë dukesha e ato të familjeve fisnike, një 

kartë-nëntën e shkopinjve-grave të Shkodrës duke u vënë atyre emblemën e ermelinit 

(lloj mamiferi) dhe të turtullës, respektivisht simbole të ruajtjes së zakoneve dhe të 

besnikërisë bashkëshortore
468

.  

 

 

 

Fig. 6.18 Portreti i Marin Barletit 

 

Duke vazhduar më tutje, shkodrani Marin Beçikemi, i emigruar që fëmi në tokën 

veneto dhe duke u bërë adoleshent, zë një vënd në kulturën humaniste të këtij vendi, 

ku në dhjetëvjeçarin e parë të 1500, afirmohet në botën e letërsisë. 

Le të shohim si i pasqyron ai vuajtjet e shkodranëve ndaj pushtuesit turk: 

O Scodrae infandos semper miserare dolores/ Inclyte Dux... 

Abbi pietà, inclito Principe, delle indicibili sofference di Scutari e di noi che 

abbiamo sopportato per terra e per mare le atrocità dei Turchi, di noi che siamo 

sopravissuti agli orrendi casi delle guerre e delle violenze, che abbiamo subito ogni 

iniquità, ogni piu triste e dura avversità. 

Soccorri binigno e liberale noi miseri profughi albanesi, gente dispersa nel mondo , 

perduta la Patria, ferita a morte in una pioggia di lacrime e di disperazione, 

                                                 
468

 Po aty, f. 9. 
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costretta a chiedere; noi che abbiamo combatutto sulle mura alte di Scutari e che 

abbiamo visto cadere i nostri Padri; noi pochi destinati a sopravvivere (cosi vollero 

gli Dei) che abbiamo scelto spontaneamente di cercare nuovi approdi, di sopportare 

l’esilio, di abbandonare le nostre care terre. 

Al destino incerto degli Scutarini, alla loro fedeltà, risponda la clemenza tua inclito 

Doge, e del Senato Veneto. 

Quanto a me che vado errando, senza mezzi, spogliato di tutto e vado bussando a 

porte straniere chiedendo un compenso al mio fare di letterato, guardami clemente o 

Doge, misero quale sono; abbi pietà dei miei figli, il cui pianto si leva alto senzà 

fine, abbi pietà di mia madre, vecchia profuga. La fortuna incostante mi ha 

trascinato in un baratro profondo. 

Per me stesso, infelice profugo, chiedo solo di vivere di poco e di poter godere dei 

miei studi
469

.
 
 

Ngjitja e tij si shkrimtar në botën kulturore venedikase është shumë e shpejtë, ndër të 

cilët dy zotërinj Ermolao Barbaro dhe Girolamo Dona, helen i rafinuar, ndër 

koleksionistët e parë të antikitetit grek dhe romak, muzeolog, Beçikemi zgjidhet si 

mësues i fëmijëve të tyre. 

Ai merr nënshtetësin në Venedik, në vitin 1500, dhe më 1501 hap një shkollë për 

letrat humaniste. Bën pjesë mes elitave kulturore mes Venetos dhe Toskanës. Ёshtë 

studiues i të nderuarit Plinio, orator i spikatur dhe humanist me vlerë
470

.  

Vargjet e Beçikemit mbyllin në njëfarë mënyre kohën e shpërnguljes së madhe nga 

bregdeti shqiptar në atë veneto, duke u ndjekur nga pushtimi turk, në Gadishullin 

Ballkanik. 

Me një pasqyrë mjaft pozitive shfaqet figura e popullit shqiptar, dhe në veçanti ajo e 

gruas shkodrane edhe nga letrarët italianë, ku nga mesi i ’500-ës Gian Battista 

Cipelli, Egnazio si akademik (ishte letrar dhe historik me famë, njohës i mirë i lëndës 

turke, i lidhur ngushtë me Aldo Manuzio, Pietro Bembo, Leonico Tomei, drejtues i 

shkollës venedikase pas vdekjes së Marcantonio Sabellico) ka përzgjedhur në gjuhën 

latine një sërë personazhesh të nderuar në historinë e venetos. 

Duke trajtuar edhe gra të nderuara, i kushtonte një faqe të veçantë  “Pudicizia”, që në 

përkthim recitohet kështu. 

Sulle donne scutarine 

Acettino di buono e giusto animo le donne Veneziane che siano inserite qui anche le 

                                                 
469

 LUCIA NADIN Migrazioni e integrazione, Il caso degli albanesi a Venezia (1479 – 

1552) Bulzoni 2008, pp. 18. 
470
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donne Scutarine, che in numero in verità esiguo sopravvissute alla resa di Scutari ai 

Turchi, emigrarono presso di noi, portando a Venezia memorabile esempio di fedeltà 

alla patria. Si tramanda che tanto si siano segnalate per la loro virtù e per la loro 

costumatezza da far giungere fino a oggi la loro fama, cosi da far assegnare alla 

donna scutarina di diritto di titolo di ‘pudica’. Ho voluto richiamarlo qui, quel titolo, 

sia volendo scegliere entro il mondo femminile veneto gli esempi più famosi di 

pudicizia, sia per rendere testimonianza della tradizione. E’ anche noto che per tutto 

il corso della vita quelle donne hanno conservato un comportamento degno di lode, 

né mai alcunché di negativo si è potuto mormorare su di esse. 

Ёshtë për tu theksuar në shkrimin e Egnazio-s, ku ai i quante gratë veneciane dhe jo 

shqiptare: integrimi në mesin e ’500 është i plotë dhe shkodranet, drivastinet janë 

venedikase
471

.  

Refugjatët, e sidomos ato shkodranë, që u vendosën në tokat e venedikut, patën prej 

qeveritarëve venedikas punë e zyrë të vlefshme. Më 6 maj 1479, siç shkroi 

Domeniko Malipjero, familjeve të shkodraneve u qe ndarë vendi i Gradiskes në Fiuli 

afër Izoncit, e sundimtarët qenë emëruar që të ndajnë tokën e lavrueshme në 150 

pjesë
472

.
 
Madje, me 8 maj 1479, u pranuan në shërbimin ushtarak te lumi Isonzo 

(Soca) 110 vullnetar shkodranë, që kishin mbetur nga një kompani prej 380 vetash 

dhe që kishin luftuar gjatë rrethimit të Shkodrës
473

. Edhe në Ulqin, kishte arritur të 

vinte në krye të një kriporeje po ashtu një shkodran(1479). Për 110 burrat e 

sipërthënë ishte marrë vendim që të dërgoheshin për të banuar në një nga qytetet e 

Izoncit, domethënë aty ku Sinjoria vendoste, dhe aty do te paiseshin me banesa dhe 

secilit prej tyre u ishte ndarë provizioni deri në 3 florinj, varësisht prej meritave të 

tyre
474

. 

 Edhe në dokumentet e tjera shihet, se Venediku kishte treguar kujdes ndaj të ikurve 

shkodranë pas pushtimit të qytetit të tyre. U kujdes për gratë e reja të shkodranëve 

gjatë rrethimit, duke u ndarë pension për pesë vjet
475

. Këtë masë e ndërmori edhe për 
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të pamartuarat edhe për 70 familjet që kishin mbetur pa kryetarin e vet. Për familjet e 

njohura shqiptare pati një tretman të veçantë. Për këtë qëllim, u dha urdhëri që 3 

Moneteve t’u ndaheshin 150 ara dhe nga një dukat për are, si dhe 13 familjeve të 

tjera t’u jepnin 5 e deri në 100 ara dhe nga një dukat për çdo are. Ky urdhër 

parashihte edhe ndarjen e 25 -50 arave dhe të një dukati për secilën are edhe për 40 

familje të tjera
476

.  

Qytetet si Shkodra, Durrësi, Lezha, Drishti, Prizereni, Peja, etj., kishin një shkallë të 

lart të zhvillimeve administrative. Në Novoberde e Janjeve, që në shekullin XII-XIV, 

kishte grupe eruditesh që njihnin e diskutonin veprat e klasikëve të antikitetit, të cilat 

si kopje dorëshkrimesh ruheshin në institucionet e klasikëve të antikitetit, dhe në 

institucionet e këtyre qyteteve. 

Në zhvillimin e kulturës shqiptare së këndejmi ndikoi edhe qyteterimi europian në 

përgjithësi, e ai italian në veçanti, si rrjedhojë e lidhjeve dhe e kontakteve të 

vazhdueshme kulturore - arsimore, ekonomike - tregtarëve midis qyteteve shqiptare 

bregdetare veriore me ato të Italisë. Rezultat i marrëdhënieve të tilla qe formimi i 

intelegjencës vendase properëndimore, të përbëre nga mjekë, piktorë, skulptorë, 

arkitektë, aktorë, muzikantë. 

Realisht, sundimi osman u vendos plotësisht në Shqipërinë, njëkohe, kur në Itali dhe 

në vendet e tjera të Europës po zhvillohej arti dhe kultura e re humaniste, e njohur me 

emrin Rilindja. Në këtë lëvizje do të inkuadrohen edhe mendimtarët shqiptarë që 

kishin mërguar në Itali. Në Venedik, ata themeluan komuntetin kulturor të njohur 

Scuola degli Albanesi ( Shkolla e shqiptarëve ), e cila do të vepronte në sheshin shën 

Maurici, ngjitur me kishën e Shën Mauricit. Për plot dy shekuj e gjysmë të 

veprimtarisë të këtij komuniteti dolën shumë individë, të cilët u bënë të njohur, jo 

vetëm në Itali, por edhe në vende të tjera të Europës
477

. 

Njëri nga këto prijës ishte Anonimi Tivaras, që mendohet që ishte autor i veprës 

''Historia e Gjergj Kastriotit të mbiquajtur Skëndërbe", të shkruar latinisht, të botuar 

në Venedik, me 1480
478

.  

Një vend të rëndësishëm në këtë plejadë intelektualësh parahumanistë vendas zënë 

sidomos disa shkrimtarë e historianë eruditë, për fat të keq anonimë, që ia kushtuan 

veprimtarinë e tyre studimit të historisë së lashtë të vendit, apo të qytetit, sipas 

rastit
479

. 

Mirëpo, një nga shkrimtarët më të njohur në Europë, në fillim të shek. 16-të u bë 
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shkodrani Marin Barleti, i cili pas rënies së Shkodrës nën sundimin osman kaloi në 

Venedik dhe më 1501 botoi veprën ''Mbi Rrethimin e Shkodres'', kurse në Romë, 

midis viteve 1508-1510, e botoi veprën madhore ''Historia e jetës dhe e veprave të 

Skënderbeut'', e cila si një vepër me vlerë të posaçme historiografike dhe letrare, pa 

vonuar shumë u përkthye gati në të gjitha gjuhët e Europës. Aftësit mendore të 

Barletit tregojnë, se shqipetarët në mesjetë kishin arritur një shkallë mjaft të lartë 

arsimore dhe kulturore. Emrat e humanistëve flasin për popullsinë e vjetër të 

krishterë me një qytetërim, i cili më tepër afrohej me kulturen greke - bizantine dhe 

romane – dalmatine, sesa me civilizimin sllav. Pra, Barleti është autori i parë i madh 

shqiptar dhe ndër më kryesorët i medimit shqiptar të periudhës shqiptare të Arbrit
480

.  

Barleti kishte një kulturë të gjërë humaniste. Si bashkëkohas i Skënderbeut, i njihte 

shkëlqyeshëm shkrimtarët latin, si Ciceronin, Salustin, Maksimin, Valerin, dhe 

posaçërisht, Tit Livin. Ishte personalitet i arsimuar e me kulturë të gjërë dhe mbante 

titullin e lartë "doktor shkencor i diturisë teologjike dhe i së drejtës kanonike". Barleti 

po ashtu ishte, edhe rektor i kishës famulltare të shën Shtjefanit në fshatin Plovenare 

të Diocezes së Padovës, si dhe abat në kishën katedrale shën Justina të Padovës. Këta 

poste dhe titulli i doktorit të shkencave i mundësuan Marin Barletit të inkuadrohet 

drejtpërsëdrejti në zhvillimin e procesit mësimor-shkencor në Universitetin e 

Padovës, që atëbote, padyshim ishte njëra ndër qëndrat më të mëdha të kulturës dhe 

të shkencës botërore. Barleti ishte shqiptar dhe prift katolik i ritit roman nga Shkodra, 

e jo italian i Jugut, si e merr me mend Jorga. As nuk ishte prift i unit grek, ashtu siç 

pohon Rodota. Çështjen e përkatësisë e ka zgjidhur përfundimisht vetë humanisti, kur 

thotë: "Marinus Barletus Scodrensis". Për të "shkodranët apo shqiptarët" janë "një 

kategori njerëzish", për dallim nga ata pak italianë e të tjerë që banonin në atë kohë 

në Shkodër. Se sa ishte i lidhur Barleti për atdheun, për Shkodrën e tij, dëshmojnë 

dhe këta rreshta të shkruara në veprën  "Rrethimi i Shkodrës": "Kush e di sa herë më 

ka dalë i gjallë para syve të mi i gjithë ai mjerim, ai fat i tmerrshëm, ajo fatkeqsi, ajo 

humbje aq e idhët që pësuan shkodranët, kur u rrethuan (...). E kisha përshtypjen 

sikur ajo dhembje kërkonte dicka vetëm prej meje që kisha qenë gjymtyrë, një pjesë 

me rëndësi e këtij dheu (...). Mirëpo, ato që dimë për këtë autor të rëndësishëm të 

historiografisë sonë, janë: Ai ishte një prift prej Shkodre, autor i tri veprave në 

latinisht: "Rrethimi i Shkodrës", botuar në Venedik, më 1504; "Historia e jetës dhe e 

veprave të Skënderbeut", botuar në Romë midis viteve 1508-1510 dhe "Përmbledhje 

e jetëve të papëve dhe të perandorëve", botuar në botim të dytë nga duar të tjera, në 

Romë me 1555
481

. 
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Në Venedik dhe Romë, ku gjithashtu duhet të ketë qendruar, sepse aty ka botuar libra, 

Barleti plotësoi kulturën, që kishte arritur në Shqipëri, me kulturën humaniste, duke u 

bërë kështu njohës i thellë i letërsisë klasike dhe i gjuhes latine, në të cilën shkroi 

veprat e veta. Ndonëse në mërgim, siç shkruan vetë Barleti, nuk e harroi atdheun 

fatkeq. 

Rrethimin e Shkodrës, duke e parë nga jashtë, me sytë e të huajve, na jep një kuadër 

të gjërë, të parë nga brendia e qytetit, me sytë e një dëshmitari, ose më mirë të një 

bashkëluftëtari. 

Veprën "Rrethimi i Shkodrës", si dhe veprat e tjera, M.Barleti i shkroi në gjuhën 

ndërkombëtare, të kohës, me një latinishte të kulturuar e korrekte, që qëndronte 

shumë larg nga gjuha e rëndomtë
482

. 

Sikurse Historia e Skënderbeut, edhe kjo vepër, u shfrytëzua si burim i rëndësishëm 

nga historianët e Perandorisë Osmane, si Hammer-Purgstall, Ë. Zinkeisen, N. Jorga 

etj.
483

 Kjo njëherazi është edhe vepra e parë e historiografisë shqiptare në gjuhë të 

huaj dhe një nga burimet më të rëndësishme për njohjen e atij shekulli të lavdishëm 

të historisë shqiptare, të epokës skënderbegiane. Por, pjesën më të vlefshme të vepres  

"Rrethimi i Shkodrës ", gjithsesi e përbën përshkrimi i ngjarjeve, që autori i ka parë 

me sy, në të cilat ka marrë pjesë vetë.  

I shkruar në latinishten e Rilindjes, libri i M.Barletit "Historia de Vita et Gestis 

Scenderbegi" (Historia e jetes dhe e veprave të Skënderbeut), u botua midis viteve 

1508-1510, në Romë.  

Krahas Barletit, nga vargu bukur i madh i burrave të ditur shqiptarë, të cilët falë 

aftësive të tyre dhe angazhimit personal, thelluan dituritë e kohës në përgjithësi, që 

edhe Marin-Beçikemi Shkodrani. 

Origjina, jeta dhe veprimtaria e këtij humanisti shqiptar zuri një kapitull të posaçëm 

në veprën "Dissertazioni Vossiane" (Disertacionet e vosit) të historianit të mirënjohur 

të letërsisë së vjetër italiane Apostolo Zeno ( 1688-1750 ), të botuar në Venedik me 

1752. Ky autor në mënyrë të argumentuar konstaton, se M. Beçikemi është nga 

Shkodra ( "...Marino Barlezio e Marino Becichemo, l'identita della patria Scutari..." )
 

484
.      

Marin Beçikemi u lind në Shkodër, kah viti 1468, ne familjen bujare te Beçikemeve, 

e cila i kishte shërbyer Atdheut në ushtri dhe në poste të larta diplomatike. Që në 

moshën 10 vjeçare, kur Shkodra ra nën sundimin osman, Marin Beçikemi u detyrua 

të shkonte në Ulqin, ku edhe u martua. Nga këtu prindërit e dërguan për të mësuar në 
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Breshia. Ky qytet atëbote ishte në kuadër të Republikës së Venedikut, dhe ishte një 

qendër e rëndësishme e kultures humaniste. Aty ligjëronin dy mendimtarë humanist 

të njohur, Giovanni Calfurnio ( filozof, letrar, njohës i shkëlqyeshëm i gjuhës klasike 

dhe i retorikës ) dhe Cristoforo Barziza ( filozofo e mjek ). Në Breshia, siç shihet nga 

lavdërimet që i bën profesori i letërsisë i po këtij qyteti, Bernardino Laurino, që në 

moshën 17-vjeçare, bëri emër oratori të madh, pasi kishte lexuar nekrologun mbi 

varrin e kryetarit të qytetit Marcantonio Morosini("luculen-tissiman Orationen, quam 

admirabitur posteritas")
485

.   

Pasi kishte kryer shkollimin në Breshia, M. Beçikemi mori ftesë të emërohej rektor 

dhe profesor i shkollave raguzane, gjë që dëshmohet edhe nga dokumenti që mban 

datën 22.10.1494, përkatësisht nga vendimi  i Keshillit të Madh të qeverisë raguzane: 

"Propozimi i parë është që Marin Beçikemi i Shkodrës të vëhet në shërbim të 

komunës sonë, rektor dhe profesor shkolle për një vit..." ("Prima pars est de 

conducendo ad salarium communis nostri Marinum Be cichi de Scutaro prorectore et 

magistro scholarum per unum annum...")
 486

.   

Ftesën e qeverisë raguzane për të ardhur në Raguzë, Beçikemi e pranoi menjëherë, 

meqë kishte dëshirë për të qënë sa më afër Atdheut. 

Gjatë fazës së parë të veprimtarisë së Beçikemit në Raguzë, veprën e vet të parë të 

njohur "Castigationes et observationes in Virgilium, Ovidium, Ciceronem..." (Kritika 

dhe observime për Virgjilin, Ovidin, Ciceronin...), të botuar në Raguzë, më 1495, ia 

kushtoi Senatit të Raguzës. 

Beçikemi pranoi ftesën me dëshirë të shkonte në Venedik, meqë në këtë qytet kishte 

gjithashtu, si në Raguze, shumë bashkëatdhetarë të mërguar. Në këtë qytet, u 

angazhua në lëmin e pedagogjisë,   ku u emërua profesor në Shkollën e Rialtos, më të 

njohurën në Venedik, në të cilën, me ligjerime dhe diskurse (oracione) të ndryshme, 

përfitoi nderimin e njerëzve më të dijshëm të këtij qyteti. Këtu hapi edhe shkollën e 

vet private, që në atë kohë ishte në kuadrin e Shkollës së shqiptarëve, e cila u 

themelua enkas për shqiptarët e mërguar, që jetonin dhe vepronin në Venedik dhe në 

territorin e Republikës. Në këtë qytet bëri emër ambasadori dhe diplomati. G. 

Molmeti, në veprën La storia di Venezia nella vita privata, M. Beçikemi qe "mesues 

popullor" dhe i pari mësues apo profesor shqiptar që njihet deri më sot në Shkollën e 

shqiptarëve të Venedikut.    

Nga dokumenti që mban datën 26.10.1517, dëshmohet se në Universitetin e Padovës, 

Republika e Venedikut kishte vendosur që t'i ftonte për të ligjëruar mjeshtrit më të 

famshëm, sipas të cilit M. Beçikemi emërtohet profesor i retorikes në Universitetin e 

Padovës: "Decrevimues nuperrime cum Senatu nostro communi... declaravimus 
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restituere Gymnasium in ista urbe nostra Patavii in eo celebriori cultu, que fiere 

poterit, ad quod conduximus in qualibet Facultate eximios et undequaque 

probatissimos doctores, et pro ceteris dominum Marinum Bechichemi ad Latinam 

lectionem rethorices, virum sane perquam excellentissimus...". Ky dokument ruhet në 

Arkivin Shtetëror të Padoves, në serialin Ducali, libri XXXVI, dol. 30. Becikemi qe 

caktuar të ligjëronte Retoriken, të cilën e mbajti deri në vdekje, më 1526
487

. 

Në veprat me vlera të mëdha retorike, letrare dhe historike, që ai botoi në Padova bëri 

shumë miq, të cilët përkrahnin mendimet dhe pikëpamjet e tij . Në këtë drejtim edhe 

Erazmi Roterdami në këmbimin e vazhdueshëm të letrave dhe të shkresave me njerëz 

të mëdhenj të kohës, flet me respekt për veprën dhe kontributin e Beçikemit, i cili 

kishte lëvruar gjininë letrare "Panegjeriken", fjalime mburrëse kushtuar figurave dhe 

ngjarjeve të kohës
488

. 
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KREU VII 

 

 

PËRFUNDIME 

 

 

Pas një shikimi të shpejtë mbi historinë e Venedikut, lindjen e dukatit dhe pushtimet e 

tij detare vëmendja është drejtuar tek zotërimet venedikase dhe administrimi i saj 

ekonomik e politik në Shqipëri, si dhe emigrimi dhe  ndihmesa e shqiptarëve në 

Venedik. 

Objektivi i kësaj teze doktorature është ndërtimi i marrëdhënieve të Venedikut me 

Shqipërinë, si në fushën tregtare, politike dhe artistike, duke paraqitur anën pozitive 

dhe negative të saj. 

Kërkimet e mia janë bërë kryesisht mbi burimet e Arkivave të shtetit venedikas dhe 

Arkivat e shtetit shqiptar, por dhe duke u bazuar tek një bibliografi e huaj dhe 

shqiptare me burime të ndryshme që i referohen marrëdhënieve të Venedikut me 

Shqipërinë dhe shqiptarëve në Venedik. 

Duke paraqitur këta kërkime dhe duke analizuar historinë e Venedikut kemi mundur 

të shohim, se si ajo ka qenë një nga shtetet e Rilindjes më të zhvilluara të kohës. 

Zhvillimi i tij përfshin të gjitha fushat dhe është një nga shtetet e cila evoloi më 

shpejt se vendet e tjera. 

Republika e shën Markut apo Republika e Venedikut që nga shekulli XIII është një 

shtet i gjerë. Në shekullin XIV-XV, zotërimet e tij u zgjeruan akoma më shumë. 

Përveç brigjeve të detit Adriatik, ai zotëronte një pjesë të Moresë (Peloponezit të 

lashtë), ishujt e Eubesë, të Kretës e të Qipros, një pjesë të ishujve cikladike etj. 

Venediku zotëronte një flotë të madhe tregtare. Tregtia e tij me gjysmën lindore të 

Detit Mesdhe në shekullin e XV mori karakter gati monopolist. Bizanti, Egjipti, 

Siria, dhe ishujt e detit Egje vareshin plotësisht nga ajo përsa i takonte tregtisë. Por 

anijet venedikase vizitonin rregullisht dhe shtetet e Europës Perëndimore: Spanjën , 

Portugalinë, Francen Jugore, Anglinë dhe Holanden. Vetë Venediku ishte një qytet i 

madh, me një popullsi prej 200 mijë banorësh, që merrej jo vetëm me tregti, por edhe 

me industri. Duke qënë ndërmjetësues kryesor në tregtinë e Lindjes së Afërme me 
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Europën Perëndimore, Venediku ndikoi shumë në zhvillimin monetar në Europë. 

Dukatët e Venedikut ishin monedhë ndërkombëtare në Evropë, gjatë shumë shekujve. 

Edhe në Gadishullin Apenin, Venediku pushtoi një territor mjaft të madh. Në 

shekullin e 15-të morën qytetet Verona, Padova, Brescia dhe Ravena. Venediku, 

gjithashtu, kontrollonte bregun veriperëndimor të Dalmacisë, në Gadishullin 

Ballkanik. Gjatë gjithë Mesjetës ai mbeti një republikë tregtare – oligarkike. 

Potenciali i fuqishëm i qytetit, në të cilët gërshetoheshin familjet e tregtarëve, 

bankierëve dhe fisnikëve, përsa u takon interesave të tyre, ruante me xhelozi 

pushtetin e tij duke lejuar që të merrnin pjesë në të edhe shtresat e mesme të 

popullsisë. Për këtë qëllim, ishte krijuar një sistem shumë kompleks i administratës 

venedikase. Në krye të Republikës qendronte zyrtarisht dogja – duka, që zgjidhej 

përjetë nga familjet më të njohura të Venedikut. Qeveria e dogjës ishte Senati, i 

formuar me pjesmarrjen e Këshillit të Vogël ose të Sinjorisë, e cila nga ana e tij 

zgjerohej prej Këshillit të madh, të përbërë prej 480 vetash, dhe që ishte organi më i 

lartë legjislativ dhe kontrollues i Republikës. Për të ruajtur sundimin e vet, oligarkia 

krijoi disa organe të jashtëzakonshme, të cilat me anën e shantazhit, të vrasjeve dhe 

torturave të fshehta duhej të shtypnin egërsisht të gjitha përpjekjet për 

demokratizimin e regjimit politik ekzistues. Këta gjyqe herë pas here dënonin edhe 

përfaqësuesit e partisë që synonin të vendosnin pushtet të tyre personal. Vetë dogjët 

ndodheshin nën kontrollin e këtyre organeve të tmerrshme. Republika e Venedikut 

zhvillonte një politikë të jashtme active. Ёshtë e para në Europë, që filloi të dërgonte 

ambasadorë të përhershëm
489

. 

Përsa i përket zgjerimit të tij në viset shqiptare, ai u shtri në portet e Veriut, por edhe 

në Vlorë dhe Durrës. Republika shpejtoi të nxirte përfitime nga paniku, që u përhap 

në ballkan prej disfatës së Kosovës dhe u përpoq të vente dorë mbi qytetet e bregdetit 

shqiptar, para se ato të binin në duart e osmanëve.  

Paqja e Torinos (1381), përcaktoi luftën kundër gjenovezëve dhe aleatët e tyre 

hungarez, që e detyruan Venedikun të braktiste Dalmacinë. Një ngushëllim i thjeshtë 

për këtë humbje bëri që Venediku të fuste në dorë portet shqiptare: Durrësin (1392), 

Shkodrën (1396), Lezhën dhe Drishtin  (1403).  

Në përgjithësi, deri në dhjetëvjeçarët e fundit të shek. XIV, angazhimi i Venedikut në 

Shqipëri mbeti kryekëput në lëmin ekonomik dhe synonte mbajtjen hapur të arterieve 

kryesore tregtare, tokësore e detare, dhe mbrojtjen e interesave të qytetarëve 

venedikas. Me pushtimin e këtyre qyteteve bregdetare shqiptare, Sinjoria venedikase 

iu afrua tregtisë me qytete e tregjet e Kosovës, ku qëllimi i saj ishte të merrte 

Ulqinin. 

Realisht përparimi i osmanëve dhe plaçkitjet e mëdha që ata bënin shkaktuan 

                                                 
489

 V. F. Sejminov, Historia e Mesjetës, Tiranë, 1962, f. 219 - 220. 
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shqetësim të madh te të gjithë popujt e ballkanit. Intensifikimi i sulmeve të ushtrive 

osmane dhe zgjerimi i vrullshëm i pushtimeve të tyre në Ballkan bënë që sundimtarët 

ballkanas të linin mënjanë grindjet e konfliktet ndërmjet tyre dhe të mendonin e të 

projektonin aksione të përbashkëta ushtarake për të mbrojtur zotërimet e veta. Në 

vitin 1387, u krijua një koalicion i gjerë ballkanik, ndërkohë, që më 1388, sulltani 

përqendroi forca të shumta në Plovdiv për të vijuar pushtimet në Ballkanin Qendror. 

Për t’i bërë ballë këtij rreziku, mjaft sundimtarë serbë, bullgarë, shqiptarë, rumunë, i 

lanë përkohësisht në një anë grindjet e vjetra dhe formuan kundër osmanëve një 

koalicion nën kryesinë e knezit Lazar Hrebljanit të Rudnikut të Shumadisë. 

Që në fillim, kjo situatë shkaktoi reagimin e aktivizimin e politikës së Venedikut për 

të ruajtur e përforcuar në çdo mënyrë pozitat e tij. Lëvizja e fuqishme e vitit 1443, 

përfshiu edhe Shqipërinë e Jugut dhe krijoi kushte të favorshme për çlirimin e kësaj 

zone, ku “turqit”, siç thotë një dokument i këtij viti, i kishte pushtuar një tmerr i 

madh dhe me nxitim ata të Vlorës, Kaninës dhe Gjirokastrës po përpiqeshin të 

fortifikoheshin. Duke parë dobësinë që kishte kjo lëvizje në Shqipërinë e Jugut, si 

rezultat i likuidimit me kohë prej turqve të eksponentëve kryesorë të klasës drejtuese 

vendase, Republika e shën Markut e quajti të mundshme të përpiqej për të shtënë në 

dorë qendrat kryesore të kësaj zone, me interes ekonomik për venedikasit. Ajo arriti 

t’i shtinte në dorë ato dhe të vendoste administrimin ekonomik dhe politik në qytetet 

e Shqipërisë. 

Zgjerimi i Venedikut pas pushtimeve të realizuara në shek. XIV, bëri të nevojshëm 

ndryshimin e organizimit të saj shtetëror. Për ta vënë atë mbi baza më të 

qendrueshme administrative e juridike, gjatë mbretërimit të Venedikut, u krye një 

organizim i ri i shtetit dhe u rishikuan e u plotësuan ligjet ekzistuese me urdhëresa të 

tjera në përshtatje me kushtet e reja, me synim që të arrihej në radhë të parë 

centralizimi i pushtetit në duart e Sinjorisë. 

Nëpërmjet mëkëmbësve (rector) Sinjoria qeveriste qarqet e veçanta që vinin nga 

dyert e mëdha aristokratike dhe bënin pjesë në Këshillin e Madh ose nga Senati në 

një procedure të ndërlikuar me disa raunde zgjedhjeje. 

Mbikëqyrësit e doganës në Bunë, drejtuesit e kriporeve dhe komandantët vendas të 

policisë mbikëqyreshin gjithashtu nga rektori. 

Në fund të shekullit të 14-të dhe në shekullin e 15-të drejtimi i politikës së jashtme 

dhe administrimi i Stato da mar ishte privilegj i Senatit. Këshilli i Madh i kishte 

kaluar atij rregullimin e punëve të përditshme, duke i kufizuar kompetencat e veta në 

zgjedhjejen e funksionarëve më të rëndësishëm. 

Nëse në kapitullin paraardhës, u trajtua zhvillimi i jashtëm i Arbërisë venedikase, në 

atë vijues u shpalos një pjesë e rëndësishme e jetës së brendshme të zotërimeve 

venedikase. 

Në shqyrtimin e çështjeve financiare-teknike me të drejtë priten pohime të natyrës 
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sasiore, të cilat do të mbështeteshin mbi njoftime të përgjithshme nga dokumentat e 

kohës. Por, Arbëria venedikase në këtë pikëpamje, për arsye të gjendjes burimore, 

nxjerr probleme jo te vogla. Nuk mund të përcaktohen as me përafërsi fitimet 

venedike nga tregtia. Meqë pasiguria në rrafshin sasior është kaq e madhe, nuk mund 

të bëhen as hamendje. Por mund të mbërrihet në përfundime domethënëse, në qoftë 

se të dhënat e materialeve të pasura dokumentore shqyrtohen në bazë të vlerës së tyre 

përmbajtësore. Kështu arrihet, sido që të jetë, një përshtypje e përgjithshme mbi 

zhvillimin e financave shtetërore në Arbërinë venedikase. Po të njëjtat mangësi të 

materialit e bëjnë të pamundur një pasqyrë të saktë të zhvillimit të çmimeve të 

mallrave kryesore të tregtisë drithit dhe kripës, të cilat ishin bazat kryesore 

fitimprurëse të Venedikut. 

Një ndikim të madh në Shqipëri, Venediku pati edhe në arkitekturë duke bërë të 

mundur restaurimin dhe ndërtimin e shumë fortifikatave, kështjellave dhe kishave, 

nën stilin venedikas. Shumë ndërtesa kanë arritur deri në ditët tona, por pamja e tyre 

është për tu dëshiruar, pasi ato u shkatërruan pothuajse të gjitha me pushtimin osman.  

Qendresa dhe lufta e shqiptarëve kundër pushtuesit turk, që po sundonin mbi forcat e 

tjera lakmuese në Shqipëri, shpërtheu kudo në forma të ndryshme deri në kryengritje 

të fuqishme, por pa rezultat, pasi kjo humbje shkaktoi edhe arratisjen e shumë 

shqiptarëve drejt brigjeve të Italisë duke u vendosur edhe në tokat e Venedikut. 

Megjithë mikpritjen shqiptarët dhe të huajt e tjerë ishin nën kontrollin venedikas, jo 

vetem përsa u përket spostimeve të tyre por edhe në kushtet ekonomike. Refugjatët 

shqiptarë të lejuar të hynin në Venedik ishin të mirëpritur “con occhio benigno” për të 

përforcuar më tepër tregtinë venedikase. Kjo mirëpritje ishte në interes të politikës 

dhe ekonomisë venedikase, siç ka qënë gjithmonë dhe vazhdon të jetë edhe në ditët e 

sotme.  

Ndonëse shqiptarët hasën shumë veshtirësi në qytetin e lagunës, por edhe në qytetet e 

tjera, arritën të integrohen më së miri në shoqërinë venedikase, ku përveç zhvillimit 

ekonomik, që i kanë dhënë vendit mikpritës, nëpermjet inteligjencës së tyre, kanë 

dhënë edhe një kontribut mjaft të lartë në këtë shoqëri. Mund të përmëndim, 

vëllezërit Giovanni e Paolo Gazulli, poeti Michele Marulli, kronisti Marino Barlezio, 

filosofi Leonik Tomeu, piktori Vitore Karpaçio dhe shumë të tjerë,  të cilët shkëlqyen 

me talentin dhe me veprat e tyre, lanë gjurmë në vendin emigrues, duke u njohur në 

të gjithë botën. Ndihmesën e tyre këta artistë e dhanë, jo vetëm me veprat e tyre, por 

duke e pasqyruar intelektin e tyre në universitetet e Padovës, Venedikut dhe në 

universitetet e ndryshme të Italisë. Por, megjithë, integrimin në vendin e huaj, ata 

arritën të ruanin gjuhën dhe zakonet e tyre duke i vazhduar dhe ruajtur për shekuj me 

radhë, deri në ditët e sotme dhe duke i shpalosur ato nëpërmjet veprave të tyre, si 

trashëgimi e vyer kulturore shqiptare. 
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Fig. 8.1 Le grandi fasi della storia veneziana: il Cinquecento 
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      Fig. 8.2 Bisphoric of Nona, 1692 (original map - Archivio Segreto Vaticano) 
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      Fig. 8.4 Contado di Zara,1688, Vicenzo Maria Coronelli, 

(from Borders of Croatia on Maps: from 12th to 20th century), Muzej za umjetnost i obrt, 

Zagreb, 1992. 
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Fig. 8.5 Dalmatia (about 1700), Vicenzo Maria Coronelli (from Borders of Croatia on Maps: 

from 12th to 20th century), Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 1992. 
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    Fig. 8.3 L’interesse della Serenessima per la Terraferma 
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      Fig. 8.6 Border between Venetian Republic and Ottoman Empire, 1777 

      (DAZ, Mape Grimani, no. 125) 
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Sultani  date Perdite territoriali 

veneziane 

Maometto II Presa di 

Costantinopoli 

1453 Costantinopoli 

Quarto e mezzo dell’impero 

della 

Románia 

Bayezid II guerra di Morea 1463-79 Scutari e Drivasto 

Lemnos 

la Morea 

Selim I guerra di …… 1499-1503 Modone e Corone 

Durazzo 

Santa Maura (o Leucade) 

Alessio 

Solimano guerra 

dell’arcipelago 

1537-40 Napoli di Románia 

Malvasia 

Schiatto, Schiro, Andro, 

Sifnos, Sercos, 

Tino, Karpathos, Nasso, 

Santorino, Sira, 

Nios, Milos, Antiparos, 

Efina, Zea, 

Paros, Mykonos, Tilos, 

Stampalia, 

Amorgo, Karki, Pathmos. 

Selim II guerra di Cipro 

Lepanto 

1570 

1571 

Cipro 

Antivari e Dulcigno 

 

Tab. 1 
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Alessio Lezha 

Antivari Tivari 

Bojana Buna 

Dagno Vau i Dejës/Danja 

Drivasto Drishti 

Dulcigno Ulqini 

Durazzo Durrësi 

Medua Shën Gjin 

Scutari Shkodra 

St. Sergius Shirgji 

 

Tab. 2  

 

 

Popullsia Venedikase 

 

Murtaja 1348: nga 100-120 mijë në 50-60 mijë banorë 

Një rekuperim i ngadaltë në fillimet e ‘400 (1422 = 85. 000 banorë) 

Një rritje e madhe nga mesi ‘400 deri në mes të ‘500: 1563 = 170.000 banorë 

Murtaja 1576-77: pothuajse 50.000 të vdekur  (rreth 30%) = 120.000 banorë 

Rekuperim i lehtë: 1624 = 142.000 banorë 

Murtaja 1630-31: 46.000 të vdekur (-32%) = 93.000 banorë (1633) 

XVIII shek.: 140.000-150.000 banorë 

1799: 136.000 

1838: 93.500 
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1850: rreth 100.000 

1891: 146.000 

 


