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NUMIZMATIKA ILIRE 

 

Numizmatika është disiplina shkencore arkeologjike që studion monedhat 

antike e mesjetare. Qarkullimi i monedhave në Iliri është i lidhur me kalimin e 

shoqërisë ilire në prodhim dhe shkëmbimin e mallrave. Gjatë shek. VII-V para 

Krishtit shkëmbimi bëhej sipas kriterit mall me mall. Një vend të rëndësishëm në 

tregjet kryesore pranë vendbanimeve të fortifikuara zinte shkëmbimi midis 

prodhimeve bujqësore dhe blegtorale ilire si vera, vaji, parfumet ose qeramika. 

Kur morën hov marrëdhëniet e shkëmbimit, doli në skenë monedha, një njësi 

metalike që përfaqëson një vlerë të caktuar si njësi matëse për vlerat e 

prodhimeve të tjera. Monedhat e hershme ndryshonin nga materiali, pesha, 

legjendat, simbolet dhe nga vlerat e tyre. 

Me sa dihet nga historia, bankat e para shfaqen në Babiloni (në Lindjen e 

Mesme). Objektet arkeologjie të zbuluara si tabelat prej balte të pjekur me tekste 

të shkruara në to, tregojnë se veprimtaria kreditore ka qenë mjaft e zhvilluar në 

shek. XX para Krishtit. Në kontinentin Evropian fillimet e monedhave, kredive dhe 

bankave na çojnë në Greqinë e lashtë. Huaja dhe krediti filloi të përdorej para se 

të priteshin monedhat metalike. 

Iliria ishte vendi i dytë në kontinentin Evropian, pas Helladës, që njohu 

monedhën. Monedhat e para në tregun ilir u futën rreth shek. VII-V para Krishtit si 

pasojë e marrëdhënieve tregtare me qytetet helene. Ato ishin prej argjendi dhe i 

takonin Korinthit dhe Korkyrës. Depërtimi i monedhave në tregun ilir u bë përmes 

kolonive të këtyre qendrave, të Dyrrahut dhe Apolonisë. 

Si rezultat i mirëqenies ekonomike, shtresat e tregtarëve dhe zejtarëve u 

fuqizuan së tepërmi. Ky forcim ekonomik bëri që Dyrrahu të hap një punishte 

monetare për prerjen e monedhave autonome. Duke marrë shembullin e 

Dyrrahut, edhe Apollonia, për t’u shkëputur nga Korkyra, vendosi hapjen e një 

punishteje të tillë. Sipas arkeologut Hasan Ceka, prerja e monedhave të para në 

këto dy qytete duhet të ketë filluar rreth vitit 430-350 para Krishtit. 
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Dyrrahu hodhi në treg një tip të ri monedhe, stateren prej argjendi 

(monedhë me vlerën e katër drehmeve në Greqinë e lashtë) që imitonte për nga 

simbolet monedhat e Korintit dhe të Korkyrës. Në vitet 350-330 para Krishtit, të 

dy qytetet vunë në qarkullim një tip stateri, me simbol të faqes kokën e Athinasë, 

ndërsa në shpinë kalin fluturues, Pegasin. Por ky emision monetar nuk pati jetë të 

gjatë dhe as përhapje. Për t’ju përgjigjur më gjerësisht kërkesave të tregut të 

brendshëm, veçanërisht atij ilir, rreth vitit 330 para Krishtit të dy qytetet krijuan 

sistemin e tyre monetar, që mbështetej në monedhën prej argjendi me simbol në 

faqe një lopë në këmbë djathtas duke mendur viçin e saj, ndërsa në shpinë katror 

i zbukuruar në trajtë kokrrizash dhe bishtash, të shoqëruar me shkurtimet e 

emrave të dy qyteteve, DYP për Dyrrahun dhe APOL për Apolloninë. Njëkohësisht, 

Dyrrahu preu edhe nënvlerën e tij drahmen (monedhë argjendi me vlerën e 

gjashtë monedhave bazë prej bronzi në Greqinë e lashtë), duke përdorur simbolet 

me kokën e Herakliut ne faqe dhe Pegasin në shpinë. Kjo prerje përdorej kryesisht 

për shkëmbimet tregtare me botën greke. 

Koha e qarkullimit më të dendur monetar dhe e prerjeve të shumta prej 

argjendi dhe bronzi janë shekujt III-I para Krishtit. Krahas Dyrrahut dhe Apolonisë, 

në këtë periudhë hedhin në qarkullim prerjet e tyre edhe qytetet ilire Amantia, 

Bylis, Olympe, Skodra, Lis deri në Danub. Tipi monetar, faqen me simbolin e lopës 

duke ushqyer viçin dhe shpinën katror me bishta, mbetet themelor për prerjet e 

argjendit në Dyrrah e Apolloni gjatë gjithë shek. III-I para Krishtit. Në periudhën 

300-250 para Krishtit vendosen për herë të parë në faqen dhe shpinën e këtyre 

monedhave emrat e shkurtuar të nëpunësve. Pas vitit 250 para Krishtit emrat 

fillojnë të vendosen të plotë: emri i faqes përfaqëson nëpunësin monetar, ndërsa 

në shpinë, krahas emrit të shkurtuar të qytetit vendoset emri i nëpunësit më të 

lartë të qytetit, prytanit. Pas vitit 200 para Krishtit, në faqen e monedhave 

shtohen dhe shenja simbolike, si bleta, kalliri i grurit, bash anije etj., që ishin 

stema të familjeve të nëpunësve. Si nëndarje e drahmeve u pre edhe 

gjysmëdrahmeja, që mbante të njëjtat simbole, por kishte gjysmën e peshës 

(1.30-1.50 g), dhe, për tu dalluar në të parë, vetëm me gjysmën e lopës si simbol i 

faqes. 
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Për Mretërinë Ilire, mbreti i parë që preu monedha është Monuni (286-270 

para Krishtit), i cili ishte njëri nga pasardhësit e mbretit Glaukia. Monedhat e 

emetuara nga mbreti Monun kishin si simbol të faqes lopën në këmbë me viçin e 

saj, dhe në shpinë një motiv floreal që formohet nga dy rozeta gjashtëpetalëshe, 

të vendosura brenda një kuadrati të ndarë në dy pjesë. I gjithë ky motiv qëndron 

brenda një rrethi linear. Monedha e mbretit Monun paraqitet me elementë 

dallues. Në faqe, sipër lopës, ajo mban një nofull derri, poshtë është vija e tokës, 

ndërsa në shpinë titullin dhe emrin e mbretit (BACILEOS-MONOYNIOY) dhe emrin 

e qytetit në forma të shkurtuara, si: DYPPA, DY/P, D/YP, D/Y. 

 

 
 

Mbret tjetër ilir që preu monedha me emrin e vet ishte Genti (181-168 para 

Krishtit). Mbreti Gent kreu disa reforma për përqendrimin e pushtetit dhe për 

forcimin e financave e cila dëshmohet nga veprimtaria e dendur monedhëprerëse 

që zhvilloi ai. Rëndësi të veçantë ka përpjekja e Gentit për të vendosur një sistem 

të përbashkët monetar në mbretërinë e tij. Kjo politikë i mundësoi Gentit të 

përqëndrojë në duart e tij mjete të fuqishme financiare. Një tip monedhe i prerë 

në punishten e Shkodrës, mbante si simbol të faqes portretin e mbretit, ndërsa në 

shpinë anijen ilire, por legjendën e qytetit e ndryshoi me emrin e vet BACILEOS-

GENTHIOY. Akademiku Kristo Frashëri e përshkruan mbretin Gent të paraqitur në 

moshë të pjekur, me qendrim krenar, shprehje energjike dhe një shikim të 

mprehtë. Në kokë mban një kausia (kapele ilire me strehë të gjerë) e cila është një 

element i rëndësishëm i veshjes mbretërore. Mbreti ka të veshur një këmishë me 

jakë të mbyllur, të zbukuruar në qafë me një motiv zig-zag, kurse mbi supe ka të 
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hedhur një mantel me grykë të hapur në formë këndore. Krahas monedhës me 

portretin e tij - anijen ilire, Genti vazhdoi të presë monedhën me mburojën ilire 

në faqe dhe përkrenaren ilire në shpinë. Tek monedha e Lisit me simbol në faqe 

bustin e Artemisit dhe në shpinë simbolin e rrufesë, Genti, në vend të legjendës së 

qytetit vuri titullin e vet. Meqënëse monedha ishte e vogël, legjenda u vu me 

shkurtime BACI-GEN. 

Mbreti i fundit ilir që preu monedha bronzi në Mbretërinë Ilire ishte Ballai 

(167-140 para Krishtit) i cili mundi të ruajë pavarësinë në pjesën veriore të 

mbretërisë (Rhisona-Risanin e sotëm, Mali i Zi) pas disfatës së Gentit më 168 para 

Krishtit. Në Risan janë zbuluar 4.600 copë monedha të këtij mbreti. Monedhat e 

tij kanë si simbole në faqe kokën e mbretit dhe në shpinë Artemisin me një 

flakëse në dorë. 

Larmia e monedhave antike të zbuluara në viset e sotme shqiptare, të 

ndryshme për nga pesha dhe vlera, nënkupton edhe praninë e operatorëve 

bankarë, të cilët merreshin me këmbime monedhash. 
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