
 

Center for Albanian Studies                                 National Research Institutes on 

www.qsa.edu.al   ||  albanologjia@gmail.com                   Archeology, History, Anthropology & Arts, Linguistics & Literature 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

QENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE 

SHKOLLA DOKTORALE “STUDIME ARKEOLOGJIKE” 

Sheshi “Nënë Tereza”,  nr.3, Tiranë                                         Tel. / fax. : + 355 42 240 713 
 
 
 
 
 

Tezë në kërkim të gradës shkencore 
 

“DOKTOR” 
 
 

Fusha: STUDIME ARKEOLOGJIKE 
 

Specialiteti: ARKEOLOGJI E ANTIKITETIT TË VONË 
 
 
 
 

AMFORAT E ANTIKITETIT TË VONË NË SHQIPËRI 
(SHEK. IV – VII M. KR.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Autor        Drejtues shkencor 
 
Skënder Bushi Prof. Dr. Skënder Muçaj 
 
 
 
 
 
 
 

Tiranë, më ____/____/2016 
 

 



 

Center for Albanian Studies                                 National Research Institutes on 

www.qsa.edu.al   ||  albanologjia@gmail.com                   Archeology, History, Anthropology & Arts, Linguistics & Literature 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

QENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE 

SHKOLLA DOKTORALE “STUDIME ARKEOLOGJIKE” 
Sheshi “Nënë Tereza”,  nr.3, Tiranë                                         Tel. / fax. : + 355 42 240 713 

 
 
 

Tezë në kërkim të gradës shkencore 
 

“DOKTOR” 
 

Fusha: STUDIME ARKEOLOGJIKE 
 

Specialiteti: ARKEOLOGJI E ANTIKITETIT TË VONË 
 
 
 
 

AMFORAT E ANTIKITETIT TË VONË NË SHQIPËRI 
(SHEK. IV – VII M. KR.) 

 
 

Autor                                                                        Drejtues shkencor 
 

Skënder Bushi Prof. Dr. Skënder Muçaj 
 
 
 

JURIA 
 
 

1)   ______________________________________________  Kryetar 
 
 

2)   ______________________________________________ Oponent 
 
 

3)   ______________________________________________ Oponent 
 
 

4)   ______________________________________________   Anëtar 
 
 

5)   ______________________________________________   Anëtar 
 
 

Tiranë, më ____/____/2016 
 



 ii  

Pasqyra e Lëndës 
 

AMFORAT E ANTIKITETIT TË VONË NË SHQIPËRI  
(SHEK . IV  – VII  M. KR) 

 
FALËNDERIME          V 
LISTA E SHKURTIMEVE         VI 
PARATHËNE          VII  
HYRJE           1 

 
KREU I 

I.1. KUSHTET HISTORIKE GJATË ANTIKITETIT TË VONË (SHEK. IV  – VII)  5 
I.2. VEND GJETJET E AMFORAVE        13 
  I.2.1. Manastiri i 40 Shenjtorëve      13 

I.2.2. Onhezmi        17 
I.2.3. Bylis         19 
I.2.4. Butrint          24 
I.2.5. Durrës         25 
I.2.6. Shkodër          26 
I.2.7. Vendbanime me gjetje amforash të pakta    29 
I.2.8. Gjetje nga kërkimet arkeologjike nënujore    33 

 
KREU II 

AMFORAT ME ORIGJINË MESDHETARE – LINDORE  
 
II.1. Historia e studimit të tyre, Mesdheu dhe Shqipëria    35 
II.2. Shpërndarja         38 
II.3. Klasifikimi tipologjik        38 
II.4. AMFORAT ME ORIGJINË MESDHETARE – LINDORE NË SHQIPËRI    41 
(Tipologjia, kronologjia, shpërndarja dhe produktet që transportonin) 
 
  II.4.1. Amfora Romake e Vonë 1 (LRA 1)     45 
 II.4.2. Amfora Romake e Vonë 2 (LRA 2)     72 
 II.4.3. Amfora Romake e Vonë 3 (LRA 3)     101 
  II.4.4. Amfora Romake e Vonë 4 (LRA 4)     109 
  II.4.5. Amfora Romake e Vonë 5 – 6 (LRA 5 – 6/Bag-Shaped)  125 
  II.4.6. Amfora Romake e Vonë 8 (LRA 8/Samos Cistern type)  133 
  II.4.7. Amfora Romake e Vonë 10 (LRA 10/Adamsheck RC 22)  149 
  II.4.8. Amfora Romake e Vonë 13 (LRA 13)     156 

II.4.9. Amfora me origjinë nga ishulli i Kretës    157 
II.4.10. Amfora e tipit Ayala Axum      163 
II.4.11. Amfora lindore të paidentifikuara     164 

 
KREU III 

AMFORAT ME ORIGJINË AFRIKANE  
 
III.1. Historia e studimit të tyre, Mesdheu dhe Shqipëria    165 
III.2. Shpërndarja         167 
III.3. Klasifikimi tipologjik        168 



 iii  

III.4. AMFORAT AFRIKANE NË SHQIPËRI       173 
(Tipologjia, kronologjia, shpërndarja dhe produktet që transportonin) 
 
III.4.1. Amforat afrikane klasike (Shek. III – IV)     177 
  III.4.1.1. Tripolitane III (Bonifay 20)      177 
  III.4.1.2. Afrikane II        178 
   III.4.1.2a. Afrikane IIC (Keay 6/Bonifay 25)    178 
   III.4.1.2b. Afrikane IID (Keay 7/Bonifay 26)    179 
  III.4.1.3. Afrikane III (Keay 25)      180 
   III.4.1.3a. Afrikane IIIA (Keay 25.1/Bonifay 27)   181 
 
III.4.2. Amforat afrikane të vona (Shek. V – VII)     183 
  III.4.2.1. Amfora me përmasa të vogla     184 
   III.4.2.1a. Spatheion 1 (Keay 26/Bonifay 31)    184 
   III.4.2.1b. Spatheion 2 (Bonifay 32)     188 
   III.4.2.1c. Spatheion 3 (Bonifay 33)     191 
  III.4.2.2. Amforat afrikane të vona me përmasa të mëdha (Shek. V – VII) 194 
   III.4.2.2.1. Keay 3B similis/Keay 39 (Bonifay 34)   194 
   III.4.2.2.2. Keay 8B (Bonifay 38 – 39)    195 
   III.4.2.2.3. Keay 35A dhe B (Bonifay 40 – 41)   206 
   III.4.2.2.4. Keay 57 – 56 – 55 (Bonifay 42 – 43 – 44)  206 
   III.4.2.2.5. Amfora Keay 62      210 
    III.4.2.2.5a. Keay 62Q dhe R (Bonifay 45)   210 
    III.4.2.2.5b. Keay 62 (Bonifay 46)    211 
    III.4.2.2.5c. Keay 62E (Bonifay 46)    212 
   III.4.2.2.6. Benghazi LRA 7      238 
   III.4.2.2.7. Keay 61 (Bonifay 49)     242 
   III.4.2.2.8. Keay 8A (Bonifay 50)     244 

III.4.2.3. Seri të tjera të amforave afrikane     245 
   III.4.2.3.1. Keay 50 dhe “orlo a fascia” (Bonifay 51 – 52)  245 
  III.4.2.4. Amfora afrikane të vona (Shek. VII)    248 
   III.4.2.4.1. Keay 34 (Bonifay 53)     248 

III.4.2.4.2. Sidi Jdidi 1 dhe 2 (Bonifay 54 dhe 55)   249 
III.4.2.5. Amfora afrikane të tipit bizantin     249 

   III.4.2.5.1. Amfora globulare Castrum Perti (Bonifay 65)  249 
 

KREU IV 
SERI TË TJERA TË AMFORAVE ANTIKE TË VONA NË SHQIPËRI  

 
IV.1. Amforat me origjinë nga Gadishulli Apenin (Amforat Italike)   252 
IV.2. Prodhimet lokale. Amforat globulare Epirote     255 
IV.3. Amforat me origjinë nga gadishulli Iberik     258 
 

KREU V 
EKONOMIA DHE AMFORAT GJATË ANTIKITETIT TË VONË 

(shek. IV – VII) 
 
V.1. Kushtet dhe faktorët ekonomik në shek. IV – VII    259 
V.2. Mesdheu dhe Shqipëria. Ekonomia antike e vonë analizuar nëpërmjet  



 iv 

të dhënave të amforave        261
  
V.3. Rrugët e ardhjes dhe shpërndarjes së amforave në Shqipëri   262 
V.4. Produktet ushqimore të eksportuara në Shqipëri përmes amforave  265 

V.4.1. Produktet e transportuara nga amforat lindore    265 
V.4.2. Produktet e transportuara nga amforat afrikane   267 

V.5. Raportet tregtare midis amforave mesdhetare lindore dhe afrikane   268 
V.6. Përfundime të përgjithshme mbi amforat Antike të Vona, shek. IV – VII 268 
  V.6.1. Amforat mesdhetare lindore gjatë shek. V – VII   268 
   V.6.1.1. Amforat mesdhetare – lindore të shek. V   269 
   V.6.1.2. Amforat mesdhetare – lindore gjatë shek. VI – VII  269 

V.6.2. Amforat afrikane gjatë shek. IV – VII     270 
V.6.2.1. Amforat afrikane gjatë shek. IV    270 
V.6.2.2. Amforat afrikane gjatë shek. V – VI    271 
V.6.2.3. Amforat afrikane gjatë fundit të shek. VI – gjysmës  
së parë e të dytë të shek. VII      273 

V.6.3. Amforat italike, shek. VI      274 
 
PËRFUNDIME          275 
CONCLUSIONS          282 
BIBLIOGRAFI          288 
LISTA E ILUSTRIMEVE         319 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 v 

FALËNDERIME  
 

Për realizimin e këtij disertacioni dëshiroj të shpreh falënderimet e mia të 
përzemërta për ndihmën dhe kontributin e të gjithë individëve dhe institucioneve, pa 
mbështetjen dhe dashamirësinë e të cilëve nuk do të ishte konkretizuar në kohë. 

Mirënjohje e veçantë për drejtuesin shkencor të kësaj teme, Prof. Dr. Skënder 
Muçaj. Mbështetja e vazhdueshme e tij, përfshirja në projekte arkeologjike, trajtimi i 
materialit arkeologjik të shumëllojshëm, përbënë një parakusht të rëndësishëm për 
angazhimin tim sistematik në këtë fushë dhe për kanalizimin e përpjekjeve të mia në 
studimin e amforave. Leximi dhe sugjerimet gjatë gjithë periudhës së përgatitjes së 
temës, ishin thelbësore për realizimin e punimit sipas kritereve shkencore jo vetëm të 
përmbajtjes por edhe strukturës e të gjuhës. 

Njëkohësisht dëshiroj të shpreh mirënjohje të veçantë për Prof. As. Dr. Kosta 
Lako, i cili më lejoi përfshirjen në temë të materialit të pasur të amforave të zbuluar 
prej tij në qytetin e Onhezmit, të cilat ishin botuar vetëm pjesërisht. 

Falënderoj Prof. Dr. Luan Përzhita, për shtysën e vazhdueshme dhe krijim e 
infrastrukturës së nevojshme për botimin në artikuj të veçantë të disa kategorive të 
amforave të trajtuara, në funksion dhe përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga 
shkolla doktorale pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike. 

Dëshiroj të falënderoj Prof. Dr. Gëzim Hoxha për informacionet e tij në lidhje 
me kategoritë e shumta të amforave të zbuluara në gërmimet e kryera prej tij në 
qytetit e Lezhës. Në një njëjtën atmosferë ndjej detyrim ndaj Prof. Damian Komata, i 
cili dha miratimin e tij për konsultimin e materialit të amforave të përftuara nga 
gërmimet e tij në Vlorë. 

Mirënjohje e veçantë për Prof. Dr. Adem Bunguri, për mbështetjen në projekte 
të veçanta të cilat i dhanë ndihmesë studimit tim. 

Një përshëndetje e sinqertë shkon për kontributin e madh shkencor në fushën e 
studimit të amforave antike të vona në Shqipëri, njëkohësisht themeluesve të kësaj 
shkence në vendin tonë: Gëzim Hoxha, Kosta Lako, Ylli Cerova, Afrim Hoti, Michel 
Bonifay, Paul Reynolds, Brikena Shkodra – Rrugia etj., të cilën patën meritën të parët 
për prezantimin në botën shkencore të rolit të territorit tonë gjatë periudhës antike të 
vonë dhe përfshirjen e tij në tregtinë e madhe të Mesdheut. Artikujt e tyre studimor 
përbëjnë burim të vazhdueshëm reference për autor vendas dhe të huaj. Falë punës së 
tyre, brezi i ri arkeologëve që do të merren me studimin e amforave dhe periudhës 
antike të vonë në tërësi, gëzon material të pasur bibliografik dhe orientues për 
thellimin e mëtejshëm të studimeve. 

Së fundmi, dëshiroj të përmend kolegë të ndryshëm të cilët me ndihmën që 
ofruan bënë të mundur realizimin e kësaj teme: Era Xhaferaj, për ndihmën e 
vazhdueshme në leximin periodik dhe me durim të tekstit, vërejtjet dhe korrigjimin e 
tij; Elio Hobdari (për vizatimet e një pjese të amforave nga monumenti i 40 
Shenjtorëve, dhe informacionet e dhëna mbi praninë e amforave antike të vona në 
bazilikën e Elbasanit); Suela Xhyheri (për realizmin një pjese të skedave në 
programin File Maker). Falënderoj të gjithë ata persona për mbështetjen e tyre 
shoqërore. 

Në përfundim, shpreh mirënjohje për familjen time për ndihmën e 
vazhdueshme gjatë gjithë periudhës së studimit. 
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PARATHËNIE  
 

Në ditët e sotme, amforat e antikitetit të vonë përbëjnë një nga temat kryesore 
të studimit për historinë e ndërmjetme thuajse tre shekullore të kalimit nga Antikiteti 
në Mesjetë. Rëndësia e tyre konsiston në vlerësimin e tyre si një e dhënë arkeologjike 
e cila datohet lehtësisht. Njëkohësisht studimi i amforave shërben në rindërtimin e 
panoramës historike, krahas materialeve të tjera arkeologjike, duke përbërë një ndër 
elementët më tregues për shkëmbimet tregtare dhe për jetën ekonomike e sociale. Në 
fakt kjo kategori e materialit arkeologjik, ka kontribuuar në pasurimin e të dhënave 
për tregtinë që u zhvillua në periudhën e Antikitetit të Vonë dhe veçanërisht për ato 
lloj shkëmbimesh që realizoheshin në distanca të gjata. Pa dyshim që rëndësia e 
zhvillimit të studimeve mbi amforat nuk konsiston vetëm në pasqyrimin e tablosë së 
shkëmbimeve të produkteve, por edhe në përcaktimin e lidhjeve kulturore, ekonomike 
e politike të rajonit tonë me qendrat nga ato vijnë. Kjo kategori qeramike, përbën një 
nga elementët e kulturës materiale e cila falë progresit të vazhdueshëm të studimeve 
dhe praktikave të sakta të gërmimit, po bëhet gjithmonë e më përcaktuese për datimin 
e kontesteve arkeologjike. Ajo lejon për të kuptuar aspekte të ndryshme të proceseve 
dhe zhvillimeve ku ka kaluar shoqëria njerëzore. Amforat janë tashmë një e dhënë e 
rëndësishme, të cilat tregojnë njëkohësisht dinamikën historike që ka kaluar vendi ynë 
gjatë periudhës së shkurtër historike të antikitetit të vonë, por të mbushur me ngjarje 
të shumta. Sasia e ardhur dhe e gjetur, njëkohësisht tregon dhe rolin aktiv të 
Shqipërisë si vend në kryqëzim të rrugëve midis dy botëve, asaj të Lindjes dhe 
Perëndimit. 

Gjurmimi dhe studimi i amforave antike të vona ka angazhuar një numër të 
madh studiuesish vendas e të huaj, duke njohur impulse pozitive gjatë dhjetëvjeçarëve 
të fundit. Zbulimi i materialit të pasur të amforave, dalë nga ekspeditat e shumta 
arkeologjike të realizuara nga Instituti i Arkeologjisë në bashkëpunim dhe me 
misionet e huaja arkeologjike, ka angazhuar një numër të madh studiuesish vendas 
dhe të huaj. Kështu amforat e Butrintit janë studiuar K. Lako, P. Reynolds dhe A. 
Sebastiani. Amforat e shumta të qytetit port të Durrësit dhe rrethinave të tij, janë 
studiuar nga një grup i madh autorësh si S. Hidri e H. Hidri, A. Hoti, B. Shkodra 
Rrugia, E. Metalla, E. Shehi etj. Materiali i pasur amforik i qytetit të Shkodrës botuar 
nga G. Hoxha, përbën një tjetër të dhënë të rëndësishme për rolin që luajti vendi ynë, 
i ndodhur në qendër të shkëmbimeve tregtare. Po ashtu, amfora të shumta (në proces 
botimi) vijnë nga qyteti i Lezhës, nga gërmimet e realizuara po nga G. Hoxha. 
Amforat e qytetit port të Onhezmit konfirmuan rolin e tij aktiv edhe gjatë Antikitetit të 
Vonë. Fragmentet e para i përkasin gërmimeve të drejtuara nga K. Lako, e më pas 
nga gërmimet e realizuara në Sinagogën e qytetit nga E. Nallbani, E. Netzer dhe E. 
Metalla. Kërkimet nënujore të realizuara gjatë vijës bregdetare shqiptare treguan 
itineraret e ardhjes së amforave nëpërmjet rrugëve detare. Fillesat e prezencës së tyre 
shënohen në vitin 1985 nga N. Ceka e M. Zeqo. Më pas, në kuadër të projektit 
“Liburnia”, harta e amforave antike të vona të gjetura nga kërkimet nënujore u 
zgjerua shumë duke kërkuar angazhimin e një grupi të madh studiuesish si A. Hoti, A. 
Anastasi, G. Volpe, G. Disantarosa, D. Leone, M. Turchiano etj. Ato konfirmuan rolin 
e madh të qyteteve porte të territorit tonë dhe tregtinë aktive të zhvilluar me portet 
mesdhetare. Fragmente të pakta të amforave kanë dalë në Finiq, studiuar nga F. 
Boschi, G. Giannotti; Paleokastër studiuar nga A. Baçe; Hadrianopolis, studiuar nga 
R. Perna e V. Capradossi; në Elbasan dhe rrethina e tij studiuar nga Y. Cerova dhe 
Gj. Karaiskaj; Krujë studiuar nga Gj. Saraci; Berat studiuar nga H. Spahiu; 
Margëllic studiuar nga S. Muçaj dhe Kaninë të botuara nga D. Komata. 



 viii  

Nga gërmimet arkeologjike të viteve 2003 – 2013 realizuar në monumentin e 
40 Shenjtorëve nga Instituti i Arkeologjisë, nën drejtimin e S. Muçaj, u përfitua një 
sasi e madhe amforash me tipologji mjaft të pasur, të origjinave të ndryshme, me 
shtrirje kohore prej fundit të shek. V – deri në gjysmën e parë të shek. VI. Gjithashtu, 
amfora të shumta ishin përfituar nga gërmimet e realizuara në qytetin e Onhezmit në 
drejtimin e K. Lako, të cilat për arsye të ndryshme objektive, ende nuk janë botuar. 
Fragmente të shumta të pabotuara janë përftuar edhe nga vëzhgimet sipërfaqësore të 
realizuara në fortifikime të shumta të Antikitetit të Vonë, të ndodhura në rrethinat e 
Tiranës, në kuadër të projektit “Arbëri Arkeologjik”, iniciativë e Institutit të 
Arkeologjisë. Fragmente amforash, pjesë e studimit, janë përfituar dhe nga vëzhgimet 
sipërfaqësore apo gërmimet e arkeologjike të shpëtimit të realizuara në kuadër të 
angazhimit profesional të autorit pranë Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik. Gjetjet e 
shumta të amforave në monumentin e 40 Shenjtorëve, materiali i pabotuar në 
Onhezëm si dhe atashimi në projekte arkeologjike që në periudhën e studimeve 
universitare, përbën shtysën kryesore për analizën e tyre në këtë tezë. 

Është pikëshit ky synimi i këtij disertacioni, ku fragmentet e shumta të 
amforave të gjetura paraqiten në mënyrë analitike, për të ilustruar disa aspekte të 
jetës ekonomike, sociale dhe politike të kësaj periudhë. Gjithashtu, me anë të studimit 
të këtij materiali të pasur arkeologjik, përpiqemi të evidentojmë veçantitë që shfaq 
territori ynë, në kuadër të ekonomisë së madhe mesdhetare të Antikitetit të Vonë. Në 
funksion të temës, krahas materialit të pabotuar të qendrave si Monumenti i 40 
Shenjtorëve, Onhezmi, etj., të parashtruar më lart, janë përfshirë të gjitha fragmentet 
e zbuluara e të botuara në qendrat e mëdha, por edhe në ato qendra ku gërmimet e 
kufizuara nuk kanë mundësuar zbulimin në sasi të mëdha, me qëllim trajtimin e disa 
çështjeve themelore si periudha e ardhjes së tyre, kushtet historike dhe faktorët që 
stimuluan ardhjen e një sasi të madhe në vendin tonë, raportet e tregtare midis 
provincave të ndryshme të perandorisë bizantine dhe si prevalojnë ato gjatë shek. IV 
– VII, tipologjia e amforave antike të vona dhe plotësimi i saj me forma të reja, duke 
zgjeruar gamën e produkteve të ardhura, gjurmimi i rajoneve të vend origjinës së 
amforave dhe produktet që ato sollën, gjurmimi i përhapjes së amforave të prodhuara 
në Shqipëri si treguese të zhvillimit ekonomik por edhe të tregtisë së brendshme 
tokësore. Gjithashtu, duke u përqendruar në të dhënat që përftohen nga studimi i 
amforave, ka dalë edhe një herë në fokus çështja e kohës së braktisjes së qyteteve. 

Shek. IV – VII dhe kultura materiale e tyre nuk mund të studiohen të izoluar. 
Kjo periudhë e mbushur me ngjarje të shumta historike; dyndje popujsh që sollën 
njëkohësisht ndryshime urbane, sociale e politike; përpjekje perandorake për 
restaurim të perandorisë; ndërtim fortifikimesh të shumta të cilat ndryshuan 
fizionominë e qyteteve, ndërtime objektesh kulti e ndërtime publike, shkëmbime 
tregtare, sollën njëkohësit edhe krijim e një tregu të madh mesdhetar pjesë e të cilave 
ishin padyshim dhe territoret tona. Si rrjedhojë, nëpërmjet këtij punimi jemi përpjekur 
të hedhim një vështrim mbi ngjarjet historike dhe aspektet të tjera që ndikuan direkt 
në përfshirjen e Shqipërisë në tregtinë antike të vonë, e realizuar nëpërmjet amforave. 
Burim i rëndësishëm për studimin e amforave, krahas të dhënave që vijnë nga studimi 
i kësaj kategorie materiali, vijnë edhe nga burimet e shkruara që flasin kryesisht për 
produktet që ato transportonin por edhe se kush ishin përfituesit kryesor të tyre, siç 
ishin popullsia, ushtria, kisha apo shtresat e larta të shoqërisë së atëhershme. 
Gjithashtu, përgatitja dhe përfundimi i këtij punimi, u bë i mundur duke ju referuar 
me kujdes literaturës së gjerë që ekziston për studimin e amforave dhe historisë e 
Antikitetin të Vonë në Shqipëri, në përpjekje për të theksuar veçantitë që shfaq 
territori ynë. 



 ix

Për realizimin e një analize sa më të plotë rreth zhvillimeve ekonomike të shek. 
IV – VII dhe se si ato u manifestuan në territorin tonë, tema është organizuar në disa 
kapituj. 

Në pjesën e hyrjes së temës gjurmohet progresi i vazhdueshëm i studimeve në 
ambientin shkencor shqiptar në fushën e amforave. Studimet dhe gërmimet 
arkeologjike kanë dokumentuar prezencën e amforave ne qytetet e mëdha, objektet e 
kultit, qendrat e fortifikuara, vendbanime rurale apo vendbanimet e hapura, botimi i 
të cilave ka bërë jehonë edhe jashtë trojeve shqiptare duke qenë një burim reference 
për autorët e huaj që merren me këtë fushë studimi. Një tjetër aspekt i studimit, që ka 
njohur gjallërim të menjëhershëm vitet e fundit, janë edhe kërkimet arkeologjike 
nënujore të realizuara përgjatë vijës bregdetare nga Durrësi deri në Sarandë, botimet 
të cilave hodhën bazat e para mbi këtë fushë të re kërkimi. Krahas, qendrave tashmë 
të njohura jepet dhe një panoramë e gjerë e qendrave të reja ku është zbuluar 
material i pasur i amforave si 40 Shenjtorët dhe Onhezmi, që përbën dhe thelbin e 
tezës. 

Kuadri historik i shek. IV – VII trajtohet në Kreun e parë. Ai synon të japë 
ngjarjet kryesore historike të periudhës, të cilat ndikuan drejtpërsëdrejti në 
shkëputjen e kësaj periudhe nga epoka e mëparshme, duke formësuar dallimin e saj si 
një epokë e veçantë. Kjo etapë e shkurtër, është e mbushur me ngjarje të shumta 
historike e transformime, të cilat bëhen përcaktuese për zhvillimin historik të vendit 
në periudhat e mëvonshme. Për shkak të pasigurive të shumta, pasojë e rrethanave të 
tilla, si dyndjet e popujve, episodet natyrore, uria, etj., vendbanimet e periudhës së 
vonë antike manifestojnë një lloj rënie të urbanizimit, e cila reflektohet në tkurrjen e 
sipërfaqes së qyteteve dhe njëkohësisht duke çuar në një ri konceptim të banimit, të 
botëkuptimit, të konsumit dhe efekteve të tjera rrjedhojë e tyre. Këto ndryshime gjejnë 
mbështetje edhe në gërmimet arkeologjike të vendbanimeve të ndryshme, ku 
akumulimi i vazhdueshëm i të dhënave i ka dhënë impulse të reja qëndrimit dhe 
perspektivës së interpretimit të materialit dhe të ngjarjeve nga ana e studiuesve. 
Kështu dyndjet gote të shek. IV prishën paqen sociale që ekzistonte prej shekujsh. 
Duke ndjekur rrugët e vjetra historike, Via Egnatia dhe Lissus – Naissus, si dhe 
degëzimet e tyre, ato do të arrijnë të depërtojnë në brendësi të territorit duke sjellë 
shkatërrime të shumta qytetesh, fortifikimesh dhe vendbanimesh të hapura. Pas kësaj 
periudhë një pjesë e tyre pushojnë së ekzistuari, ndërsa pjesa tjetër e cila u mbijetoi 
sulmeve, i nënshtrohet një programi të gjerë ndërtimesh, nën udhëheqjen e 
Kostandinopojës. Ato arritën kulimin në fund të shek. V e në fillim të shek. VI, ku nën 
udhëheqjen fillimisht të Teodosit, e më pas të Justinianit, territori ynë iu nënshtrua 
një programi të gjerë ndërtimesh të kategorive të ndryshme si në sektorin publik dhe 
në aspektin ushtarak. Pikërisht, në këtë periudhë përjetohet stimulim i fuqishëm i 
ekonomisë dhe si rrjedhojë e tregtisë në distanca të gjata, duke sjellë produkte të vend 
origjinave të ndryshme të ambalazhuara me amfora. Harxhimi i financave 
perandorake nga Justiniani në përpjekjen e tij të fundit për restaurimin e territoreve 
të humbura, e gjeti perandorinë të papërgatitur dhe të pafuqishme përballë sulmeve 
sllave, të cilët vërshuan në Ballkan. Dyndjet e tyre u shoqëruan me shkatërrime, 
djegie, zbrazje e braktisje të shumë qyteteve të rëndësishme, të cilët pas kësaj 
periudhe pushuan së ekzistuari. Këtyre dyndjeve duket se u mbijetuan vetëm qendrat e 
mëdha bregdetare si Onhezmi, Durrësi e Shkodra, ku prezenca e amforave ka 
dëshmuar vazhdimësinë e jetës deri fund të gjysmës së parë të shek. VII. Gjithashtu, si 
pjesë e këtij kapitulli janë trajtuar aspektet historike të qendrave të ndryshme 
arkeologjike, ku janë gjetur amforat. Krahas rindërtimit në linja të përgjithshme të 
historisë së tyre, bazuar në literaturën e botuar, janë evidentuar tipologjitë dhe 
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kontekstet arkeologjike ku janë gjetur amforat, duke i ballafaquar ato me enët e mirë 
datuara kronologjikisht, enët terra sigillata. Këtu përmendim monumentin e 40 
Shenjtorëve, Onhezmin, Bylisin, Butrintin, Durrësin, Shkodrën, vendbanime me 
prezencë amforash të pakta si dhe gjetjet nga kërkimet arkeologjike nën ujore. Të 
dhënat e përfituara nga këto qendra, kanë lehtësuar trajtimin në tërësi edhe të 
amforave të pabotuara. 

Në Kreun e dytë janë trajtuar amforat me origjinë mesdhetare lindore, të cilat 
përbëjnë kategorinë më të përhapur si në Mesdhe, Azi të Vogël, Afrikë madje duke 
arritur deri në Britaninë e Madhe. Rëndësia e tyre vlerësohet në faktin se ato 
përbëjnë një kategori materiali lehtësisht të datueshme. Në fillim të kapitullit jepet një 
parashtrim i studimeve të kësaj kategori amfore në qendrat e mëdha të konsumit, 
studime të cilat kontribuuan ndjeshëm në njohjen e tipologjisë dhe kronologjisë së 
amforave mesdhetare lindore. I njëjti parashtrim realizohet për qendrat shqiptare nga 
vijnë amforat mesdhetare lindore. Nga studimi vërejmë se pjesa më e madhe e tyre 
janë identifikuar në qytetet bregdetare ndërsa fragmente të tyre nuk mungojnë as nga 
brendësia e territorit, duke qenë treguese njëkohësit edhe të përdorimit të rrugëve 
tokësore. Gjetjet më të shumta të tyre përfaqësohen në Butrint, 40 Shenjtorët, 
Onhezëm, Durrës dhe Shkodër. Gjithashtu, gjetje të amforave mesdhetare lindore 
vijnë edhe nga kërkimet arkeologjike nënujore. Gjetja e shumë kategorive të amforave 
lindore dhe i nëntipave të tyre, janë treguese të marrëdhënieve intensive tregtare me 
Mesdheun. Vërejmë se ato u shfaqën në Shqipëri në mënyrë të menjëhershme në shek. 
V, ashtu si edhe në tregjet mesdhetare, ku në këtë pikë ndikoi stabiliteti politik e social 
i Lindjes dhe afërsia me Kostandinopojën. Etapa më e madhe e ardhjes së tyre i 
përket gjysmës së parë të shek. VI, periudhë e cila përkon me përpjekjen e Justinianit 
për rifitimin e territoreve të humbura të perandorisë. Origjina e tyre i përket ishujve 
të detit Egje, Lindjes së Afërme dhe Azisë së Vogël. Në vendin tonë, vërehen disa 
dukur të cilat e dallojnë nga vendet e tjera të Mesdheut. Kështu, krahas amforave 
LRA 1 dhe LRA 2 që janë gjetje e zakonshme, kemi shfaqjen e shumtë të amforave të 
Samosit (LRA 8), të cilat përbëjnë sasinë më të madhe të zbuluar deri sot krahasuar 
me sitet mesdhetare. Gjithashtu e pasur tipologjikisht shfaqet edhe amfora me 
origjinë nga ishulli i Kretës, edhe kjo një gjetje e rrallë në kontekstet mesdhetare. 
Gjetje të veçantë përbën edhe amfora Ayala Axum, me origjinë nga Jordania, 
treguese e marrëdhënieve tregtare të mbretërisë etiopiane të Aksiumit me perandorinë 
Bizantine. Amforat janë përdorur për transportin e vajit të ullirit, verërave të cilësisë 
së zakonshme dhe të cilësisë së lartë, drithërave të ndryshëm, produkteve kozmetike, 
kikirikëve, garum – it, etj. Produktet e transportuar me to, ishin të programuara për 
furnizimin e popullsisë, ushtrisë, shtresave të larta të shoqërisë, shtresave të klerit 
apo për kryerjen e ritit të eukaristisë. Një element tjetër, i cili trajtohet, janë të dhënat 
epigrafike të amforave që shpesh paraqesin monograme të vetme apo grup 
shkronjash, shprehëse të formulave të krishtera apo të sasisë mbajtëse të tyre. 

Në të njëjtin frymë zhvillohet edhe Kreu i tretë, i cili në vazhdimësi ka në fokus 
amforat me origjinë nga Afrika. Sikurse amforat lindore dhe përhapja e amforave 
afrikane vërehet në të gjithë Mesdheun, dhe përbën një kategori materiali lehtësisht të 
datueshëm. Në hyrje të kreut parashtrohet një historik i studimeve në mënyrë 
kronologjike, studime të cilat sollën të dhëna të rëndësishme në përcaktimin 
tipologjik, kohor, dhe të produkteve ushqimore që ato transportonin. Gjithashtu 
studimet në fushën e qeramikës afrikane aktualisht janë përqendruar në përcaktimin e 
punishteve të tyre të prodhimit. Në mënyrë të detajuar jepet edhe harta e shpërndarjes 
së amforave afrikane në territorin tonë, ku vërejmë se pjesa më e madhe janë 
shpërndarë në të njëjta qytete ku vërehet prezenca e amforave lindore. Amforat 
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afrikane të shek. IV – VII vijnë edhe nga kërkimet arkeologjike nënujore. Deri tani në 
vendin tonë janë identifikuar rreth 22 forma të tyre, nga totali i formave të njohura 
deri më sot në kontekstet mesdhetare. Në dalim nga amforat lindore, tek amforat 
afrikane vërehen dy faza të ardhjes së tyre. Faza e parë fillon në shek. III – IV dhe 
përfaqësohet nga amforat cilindrike me përmasa të mëdha (Tripolitane, Afrikane IIIA 
– IIC – IID). Ajo përfundon si rezultat i pushtimit vandal të Afrikës (viti 439), ndërsa 
në vendin tonë, dyndjet gote ndërprenë përkohësisht tregtinë me Afrikën. Pjesa më e 
madhe e produkteve të fazës së parë kanë Origjinën nga Kartagjena. Faza e dytë 
fillon gjatë gjysmës së dytë të shek. V deri në shek. e VII, periudhë cila shoqërohet 
edhe me ndryshime tipologjike të amforave. Gjatë kësaj faze, shfaqen amforat me 
përmasa të vogla të njohura me emrin Spatheion, por edhe amfora ë tjera të 
përmasave të mëdha të klasifikuara në tipologjinë Keay, ku përmendim tipat Keay 35 
– 55 – 57 – 62 etj. Gjatë kësaj faze vërejmë se amfora më dominuese është tipi Keay 
62, e shfaqur në forma të shumëllojshme. Krahas saj, dominuese shfaqet dhe tipi Keay 
8B. Edhe këto amfora kanë ardhur me shumicë gjatë gjysmës së parë të shek. VI, kohë 
që përkon dhe fillimin e programit ambicioz të Justinianit për rikuperimin e 
territoreve humbura. Sasia më e madhe e tyre është dokumentuar në monumentin e 40 
Shenjtorëve, por sasi të shumta janë gjetur në Shkodër e Durrës. Origjina e tyre është 
kryesisht nga provincat bizantine të Zeugitane, Byzacène, ndërsa një sasi fare e vogël 
shfaqet me origjinë nga provinca e Sahel. Në vendin tonë vërehen disa dukuri 
interesante që e veçojnë atë nga panorama që shfaqin territoret e tjera. Kështu, 
gjejmë prezencën e amforës Benghazi LRA 7, prodhim i Lepcis Magna në Libi, 
përhapje më e madhe e të cilës vërehet në Shqipëri. Forma e saj është identifikuar në 
Onhezëm, 40 Shenjtorët, Lezhë e Shkodër. Gjithashtu interesante është identifikimi i 
varianteve të vone të tipit Keay 62E e identifikuar në Onhezëm; formës Sidi Jdidi 1 e 
2 dhe Castrum Perti gjetur në Durrës, Onhezëm dhe 40 Shenjtorët; Spatheion 3 gjetur 
në Durrës dhe me një mori të madhe variantesh në Shkodër, etj. Këto forma janë 
treguese të tregtisë në distanca të gjata si dhe një e dhënë më tepër për vazhdimësisë 
e jetës në qytete deri në fillim të gjysmës së dytë të shek. VII. Ato janë përdorur për 
transportin e vajit të ullirit, verërave të cilësisë së zakonshme, drithërave të 
ndryshëm, salsamenta, etj. Edhe produktet e ardhura me amforat afrikane shërbenin 
për furnizimin dhe ushqimin e popullsisë, ushtrisë, shtresave të klerit, të cilat krahas 
konsumit e përdornin verën për ritin eukaristik. Në trajtesë është marrë dhe një 
mbishkrim i vetëm i ndeshur tek amfora afrikane tip Keay 62A e gjysmës së parë të 
shek. VI, formë ku ndeshen me shpesh mbishkrime, nga i cili ruhet vetëm fillimi i një 
formule të krishterë. 

Në Kreun e katërt trajtohen amforat me prezencë të pakët, siç janë amforat 
italike dhe ato globulare epirote prodhime të qytetit të Bylisit. Amforat italike të 
gjetura në territorin tonë, i përkasin gjysmës së parë të shek. VI, ku ato u bënë pjesë e 
tregtisë mesdhetare nën drejtimin e Kostandinopojës. Pjesa më e madhe e tyre i 
përket tipit Keay 52, prodhime të Kalabrisë, të prodhuara kryesisht për transportin e 
verës brenda Gadishullit Apenin por edhe më gjerë. Amforat globulare epirote, janë 
një tjetër kategori materiali i trajtuar në kapitull. Analizat petrografike të kryera mbi 
bitumin e përdorur për izolimin e amforës, kanë arritur në përfundimin se ato janë 
prodhime të qytetit të Bylisit, të përdorura për eksportin e produkteve të verës e vajit 
të ullirit të prodhuara aty. Prodhimi i verës dhe vajit të ullirit tashmë është dëshmuar 
nga prezenca e punishteve, zbuluar nga gërmimet arkeologjike në kompleksin 
peshkopal të qytetit. Produktet e ambalazhuara dhe të transportuara me amforat e 
Bylisit, u përhapën nga Kosova në Veri dhe duke arritur deri në Sarandë në Jug, 
ndërsa prezenca e tyre dëshmohet edhe në bazilikën e Linit duke arritur aty nëpërmjet 
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rrugës Egnatia. Pra produktet e saj kanë shërbyer kryesisht për një treg rajonal në 
brendësi të territorit, të cilin e favorizojnë dhe përmasat e vogla të saj. 

Në Kreun e pestë dhe të fundit trajtohen në linja të përgjithshme aspekte 
ekonomike e sociale që lidhen e përftohen nga studimi i amforave. Në shek. e VI 
ekonomia bizantine përjeton periudhën e fundit të lulëzimit të saj, duke qëndruar në 
kontrast të madh me Perëndimin, i përfshirë nga dyndjet barbare, trazirat sociale dhe 
paqëndrueshmëria politike. Ky lulëzim u mundësua falë financave të shëndoshura të 
perandorisë si rezultat i reformës financiare të kryer nga Anastasi. Tepricat 
financiare të krijuara prej tij, krijuan kushtet për ndërmarrjen e një programi të gjerë 
shtetëror për rifitimin e territoreve të dikurshme të perandorisë, dhe të udhëhequr nga 
Justiniani. Për konkretizimin e këtij plani ambicioz, u ndërtua infrastrukturë e 
nevojshme ushtarake, e cila u shoqërua dhe me ndërtime të shumta publike dhe 
religjioze. Kështu gjatë shek. VI, për plotësimin e nevojave të popullsisë, ushtrisë dhe 
kishës, eksportet e produkteve me origjinë lindore dhe afrikane, të transportuara me 
amfora, arritën pikën kulmore të tyre. Pas dështimit të këtij plani dhe pushtimit Arab 
të këtyre territoreve, amforat do të prodhohen vetëm për plotësimin e nevojave 
kryesore të Kostandinopojës me vaj ulliri, verë e grurë. Natyrisht që produktet shkuan 
dhe në qendra të rëndësishme të perandorisë, ku në vendin tonë prezenca e tyre pas 
gjysmës së dytë shek. VI deri në gjysmën e parë të shek. VII, vërehet në Onhezëm, 
Durrës dhe Shkodër, si tregueset e kryesore të vazhdimësisë së jetës për këtë 
periudhë. Në këtë kapitull, gjithashtu trajtohen rrugët e ardhjes dhe shpërndarjes së 
amforave në Shqipëri, produktet ushqimore me origjinë nga Lindja dhe Afrika që 
mbërrijnë si dhe raportet tregtare midis këtyre dy provincave. Gjithashtu, një prej 
çështjeve të kapitullit i kushtohet fazave të ardhjes së amforave sipas shekujve, tipat 
që vijnë sipas shekujve përkatës, dhe arsyet historike dhe politike që sollën rënien dhe 
ndërprerjen e tregtisë me amfora. 

Së fundmi, janë përmbledhur disa prej rezultateve kryesore të këtij 
parashtrimi, në përpjekje për të ofruar një të dhënë shtesë për historinë e Shqipërisë 
në lidhje me periudhën antike të vonë, ku krahas burimeve të njohura historike, janë 
dhe të dhënat ekonomike, politike e sociale që përftohen nga studimi i amforave, një 
burim shpesh herë primar në datimin e shumë monumenteve arkeologjike. 

Për realizimin e këtij studimi është përdorur metodologjia tipologjike dhe 
krahasuese duke u bazuar tek morfologjia e formave të amforave. Evidentimi i sasisë 
së amforave, i tipave dhe kategorive të ndryshme të tyre, raportet midis amforave 
afrikane dhe atyre lindore, për ato qendra ku ishte e mundur të realizohej, është bërë 
e mundur falë skedimit të çdo objekti në një bazë të dhënash, me anë të programit 
kompjuterik File Maker 5.0. 

Është përdorur një literaturë e gjerë, nga studimet më të vjetra deri tek ato më 
bashkëkohoret. Përmbajtja e studimeve të ndryshme është e gjithë e skeduar, skeda të 
cilat janë krijuar në mënyrë elektronike me anë të programit kompjuterik Zotero. 
Krahas aspekteve morfologjike, janë vlerësuar vazhdimisht të dhënat e historike që 
flasin për produktet e transportuara me amfora, taksat dhe faktorët politikë që 
ndikuan në tregtinë e realizuar me to. Një element tjetër i rëndësishëm janë të dhënat 
e përftuara nga studimi në kontekstet arkeologjike shqiptare dhe mesdhetare. 

Vizatimet e fragmenteve të amforave janë përpunuar me programin Adobe 
Illustrator, dhe janë të gjitha në shkallë 1/3 dhe 1/4, ku çdo tabelë është shoqëruar 
edhe me shkallën grafike përkatëse me përmasa 10 cm. Tabelat janë të emërtuara me 
numra romak, ndërsa numërimi i objekteve është me shifra arabe dhe është i pavarur 
nga figurat dhe nga objektet e qendrave të tjera të përfshira në tabelë. Materialet e 
botuara, janë përfshirë në tabela në mënyrë që tipologjia dhe variantet që amforat 
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shfaqin, të jetë sa më e plotë. Në çdo tabelë, sipas tipologjisë që janë paraqitur, ato 
janë emërtuar me shkronja. Vizatimet dhe katalogu i objekteve janë të autorit, ndërsa 
materiali i qendrave të botuara është ripunuar grafikisht me anë të programit Adobe 
Illustrator. 

Referencat e tekstit janë paraqitur në mënyrë të plotë, ndërsa ato të vendosur 
në katalog janë paraqitur në mënyrë të shkurtuar. 
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HYRJE 
 

Gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit, studimi i amforave të Antikitetit të Vonë ka 
shënuar progres të vazhdueshëm edhe në ambientin shkencor shqiptar, duke sjellë të 
dhëna jo vetëm për tipologjinë dhe shpërndarjen e tyre por edhe për vend origjinën. 
Në këtë drejtim një rëndësi të veçantë marrin edhe gërmimet e studimet e realizuara 
në site të ndryshme në territorin tonë, nga autorë të shumtë vendas dhe të huaj. Këtu 
përmendim studimet e realizuara në Butrint1, Shkodër2, Lezhë3, Onhezëm4, 
monumentin e 40 Shenjtorëve5, Durrës6, Bylis7, ku pjesa më e rëndësishme e 

                                                           
1 Të dhënat fillestare rreth amforave antike të vona nga Butrinti vijnë nga gërmimet e realizuara nën 
drejtimin e K. Lako në vitet ’80, të cilat u përqendruan kryesisht në zbulimin e murit rrethues të qytetit. 
Materialet e publikuara nga kjo kategori i përkasin kryesisht shek. IV – VII. Shih: K. LAKO, Rezultatet 
e gërmimeve arkeologjike në Butrint në vitet 1975 – 76, Iliria  1, 1981, f. 93 – 154. Të dhëna më të 
plota mbi kategoritë e ndryshme të qeramikës të kësaj periudhe vijnë nga gërmimet e realizuara në 
Pallatin e Trikonkës, materiali i së cilës është bërë pjesë e një monografie kushtuar fazës bizantine të 
qytetit. Shih: P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: 
excavations and surveys 1994 – 1999, Oxford, 2004, f. 224 – 269. 
2 Gërmimet e realizuara nën Shkodër, buzë lumit Drin, prej të cilave u zbulua një kompleks banesash, 
dhanë material të pasur arkeologjik. Njëkohësisht të dhëna të shumta materiale u përftuan edhe 
nëpërmjet gërmimit të një pjese të murit rrethues të qytetit, i gjendur në trekëndëshin e bashkimit të 
lumit Buna me Drinin. Për më tepër referohu: G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës 
(Shek. V – fillimi i shek. VII), Iliria  1 – 2, 1992, f. 209 – 243. Materiali arkeologjik u shqyrtua sërish 
në një fazë të mëvonshme nga autori i gërmimeve, u përfshi në disertacionin doktoral dhe më pas u 
botua në formën e studimin monografik, si kontribut për komunitetin shkencor të fushës. Shih: G. 
HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003. 
3 Gërmimet janë realizuar nga Instituti i Arkeologjisë nën drejtimin e G. Hoxha. 
4 Materiali arkeologjik vjen nga gërmimet e realizuara gjatë viteve ’80, të cilat synonin identifikimin e 
plotë të shtrirjes së murit rrethues të qytetit të Onhezmit. Nga gërmimet e realizuara në pika të 
ndryshme, u zbulua material i pasur amforash të shek. IV – VII, të cilat i përkasin kategorive dhe vend 
origjinave të ndryshme. Shih: K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 154 – 205. Materiali 
arkeologjik i kategorisë së amforave u shqyrtua sërish më vonë nga Y. Cerova, i cili ka përcaktuar 
tipologjinë e tyre, shih: Y. CEROVA, Kontribut i ri mbi amforat e kështjellës së Onhezmit, Iliria 1 – 2, 
1992, f. 245 – 255. Materiali arkeologjik i zbuluar në Onhezëm, i shumtë në kategori dhe i pasur 
tipologjikisht, aktualisht është bërë objekt studimi i kategorive të veçanta të qeramikës, për të 
mundësuar një panoramë më të plotë mbi dinamikën historike të qytetit përgjatë kësaj periudhe. Së 
fundmi, është botuar e plotë kategoria e enëve terra sigillata e shek. IV – VII. Shih: S. MUÇAJ, K. 
LAKO, S. BUSHI, S. XHYHERI, Sigilata nga qyteti i Onhezëm – Ankiazmit (Sarandë), Candavia 3, 2011, 
f. 41 – 103. 
5 Gërmime të realizuara nga Instituti i Arkeologjisë nën drejtimin e S. Muçaj. 
6 Të dhënat e para mbi prezencën e amforave të periudhës së Antikitetit të Vonë për rrethin e Durrësit 
vijnë nga F. Tartari, së bashku me një përpjekje fillestare të tij për përcaktimin tipologjik të tyre. Shih: 
F. TARTARI, Amforat e muzeut arkeologjik të Durrësit. Përpjekje për një katalog të tyre, Iliria 2, 1982, 
f. 241 – 279. Më pas, A. Hoti gjatë studimit të tij për krijimin e hartës arkeologjike të rrethit të Durrësit, 
solli të dhëna të reja mbi prezencën e tyre, duke zgjeruar njëkohësisht dhe hartën e shtrirjes së tyre në 
këtë zonë. Shih: A. HOTI, Ndihmesë për hartën arkeologjike të rrethit të Durrësit, Iliria 1, 1987, f. 247 
– 263. Materiali arkeologjik i përftuar nëpërmjet gërmimeve në pika të ndryshme të qytetit të Durrësit 
është përfshirë dhe në studime të veçanta. Shih: B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman 
Durrës (Durrachium), University of East Anglia (Master Thesis), 2003. Material arkeologjik i pasur i 
kësaj periudhe nga Durrësi vjen edhe nga gërmimet arkeologjike të realizuara në Bastionin Juglindor 
dhe në Macellum Forum. Shih: A. HOTI, E. METALLA , E. SHEHI, Gërmime arkeologjike; Durrës 2001 – 
2003, Candavia 1, 2004, f. 139 – 172. Gjithashtu materiali arkeologjik i dalë nga gërmimet e 
monumentit të madh publik Macellum – Forum dhe në Durrës në përgjithësi, u bë objekt studimi i 
veçantë duke sjellë të dhëna të reja mbi kronologjinë dhe tipologjinë e qeramikës së zbuluar. Shih: B. 
SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga Macellum – Forum, Durrës, Candavia 2, 2005, f. 
205 – 238; B. SHKODRA RRUGIA, Një tip amfore i periudhës antike të vonë nga Durrësi, Iliria  XXXIII 
(2007 – 2008), 2009, f. 311 – 324. 
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materialit arkeologjik për periudhën e Antikitetit të Vonë përbëhet nga fragmentet e 
amforave, të cilat gjenden në sasi të konsiderueshme, duke lejuar rindërtimin e 
dinamikës historike dhe ekonomike të këtyre qendrave por edhe më gjerë. 

Amforat afrikane dhe me origjinë nga Mesdheu Lindor, ndonëse në sasi më 
modeste, janë të pranishme edhe në një numër qendrash më të vogla, të funksioneve 
dhe karaktereve të ndryshme. 

Të tilla janë qendrat e fortifikuara, të njohura, si Margëlliçi (Mallakastër)8; 
Paleokastra9 (Gjirokastër), Kanina10 (Vlorë), Tujani (Tiranë), kalaja e Dorëzit 
(Tiranë), kalaja në “Sharrën e Qytetit” në Vrap (Tiranë), kalaja e Sulovës11 (Elbasan), 
kalaja e Turrës12 (Kavajë), kalaja e Mlikut13 (Kavajë), kalaja e Sebastes14 (Laç) dhe 
kalaja e Borshit15 (Sarandë) (Fig. 1). 

Gjithashtu prezencë të amforave të Antikitetit të Vonë shënojnë edhe qytete të 
rëndësishme të fortifikuara si Berati16 dhe Kruja17, ndërsa në Apoloni18 dhe në 
Vlorë19, janë identifikuar fragmente të amforave lindore të shek. IV – VI. 

Një tjetër kategori ndërtimesh që ofron material amforash të periudhës së 
Antikitetit të Vonë janë edhe vilat fshatare, të cilat kryenin njëkohësisht funksionin e 
qendrave të prodhimit të kufizuar shtëpiak, siç është rasti i villa rustica e lokalizuar 
pranë të ashtuquajturit “Mozaiku i Tiranës”20, ku krahas strukturave të tjera janë 
gërmuar dhe dy vaska që shërbenin për fermentimin e rrushit për prodhimin e verës.  

                                                                                                                                                                      
7 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Byllis: Le matériel céramique, në: Beaudry (N.) et al. — Byllis (Albanie). 
Études, rapports et chroniques, BCH 126, 2002, f. 679 – 682; Y. CEROVA, M. BONIFAY, C. CAPELLI, 
Amphores Epirotes a corps globulaire du VIe s. decouvertes a Byllis (Albanie), LRCW I, BAR 
International Series 1340, 2005, f. 537 – 546; M. BONIFAY, Etude céramologique, në: Beaudry (N.) et 
al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, la Basilique E et les carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 947 – 
954; M. BONIFAY, Byllis: Rapport d'études céramologues, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le 
quartier épiscopal, BCH 133, 2, 2009, f. 750 – 754; M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de 
céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 37 – 43; S. MUÇAJ, P. CHEVALIER, S. XHYHERI, 
S. BUSHI, Monumenti i Terentianus – it (Bylis). Raport i gërmimeve 2007 – 2011, Candavia 4, 2014, f. 
181 – 203. 
8 S. MUÇAJ, Vendbanime të antikitetit të vonë në krahinën e Mallakastrës, Iliria IX – X, 1979 – 1980, f. 
229, Tab. III.11. 
9 A. BAÇE, Kështjella e Paleokastrës, Iliria  2, 1981, f. 198 – 199, Tab. XII.5 – 11. 
10 A. BAÇE, Qyteti i fortifikuar i Kaninës, Monumentet 7 – 8, 1974, Tab. V.14,15; D. KOMATA, Qyteti 
Iliro – Arbëror i Kaninës, Tiranë, 1991, f. 62, Tab. XVI.1 – 6/8 – 10. 
11 Y. CEROVA, Kështjella e Qafës në Krahinën e Sulovës, Iliria  2, 1987, f. 170 – 171, Tab. VI.13/Tab. 
VII.2,6 – 7. 
12 Gjatë vëzhgimeve të realizuara në territorin e kalasë së Turrës, janë hasur parete amforash afrikane si 
dhe fragmente paretesh të amforave LRA 2. 
13 A. HOTI, Ndihmesë për hartën arkeologjike të rrethit të Durrësit, Iliria 1, 1987, f. 269, Tab. VI.6/Tab. 
VIII.9 – 12. 
14 Gjatë një vizite të realizuar në kala gjatë viti 2008, janë hasur fragmente amforash LRA 2. 
15 Nga vëzhgimet sipërfaqësore në kala, gjatë vitit 2008, janë gjetur fragmente paretesh amforash tip 
LRA 2, të datuara kryesisht në shek. VI. 
16

 H. SPAHIU, Qyteti Iliro – Arbëror i Beratit, Tiranë, 1990, f. 261, Tab. XXV.5 – 6,17. 
17 D. KOMATA, Të dhëna të reja arkeologjike nga Kalaja e Krujës, Iliria  1, 1982, f. 229, Tab. I.8. 
18 Fragmentet janë zbuluar gjatë gërmimit të pusit që ndodhet në brendësi të shtëpisë së Arkeologëve, 
gjatë fushatës arkeologjike të ndërmarrë në vitin 1995, nën drejtimin e S. Muçaj. 
19 Materiali arkeologjik i periudhës antike të vonë i përket kategorisë së enëve terra sigillata dhe 
amforave të origjinave afrikane dhe mesdhetare – lindore. Aktualisht materiali është depozituar në 
fondet e Institutit të Arkeologjisë dhe ende nuk është publikuar. 
20 Gërmimet e realizuara në vendin e njohur si “Mozaiku i Tiranës”, brenda oborrit të zyrave të ish 
Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare – Tiranë, kishin karakter shpëtimi dhe u realizuan gjatë vitit 
2008, nën drejtimin e arkeologut S. Muçaj. Ato nxorën në pah dy vaska për fermentimin e rrushit, në 
brendësi të të cilave u zbuluan një sasi e vogël amforash, të cilat i përkasin gjysmës së parë të shek. V. 
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Vendbanimet e hapura, përbëjnë një tjetër kategori ku dëshmohet përdorimi 
dhe përhapja e amforave, siç është rasti i gjetjeve rastësore të një fragmenti vegje tip 
LRA 1 në Fratar të Mallakastrës21 apo i disa fragmenteve të amforave lindore në 
Sherishte (Vlorë)22. Materialet e përftuara në këtë rast i atribuohen kryesisht gjetjeve 
rastësore dhe vëzhgimit sipërfaqësor të sipërfaqes së terrenit.  

Monumentet e veçanta, kryesisht kisha paleokristiane, përbëjnë një tjetër 
tipologji ndërtimesh ku ndeshet prania e amforave, ku veçojmë bazilikën e Arapajt23 
(Durrës), bazilikën e Elbasanit24 dhe bazilikën e Linit25 (Pogradec). Fragmente 
amforash janë hasur dhe nga vëzhgimi i sipërfaqësor në zonën përreth shpellës 
eremite të Bezmishtit në Prespë26, duke dëshmuar zhvillimin e kësaj zone në 
periudhën e Antikitetit të Vonë. 

Në përmbyllje të parashtrimit tonë rreth konteksteve arkeologjike ku 
dëshmohen amforat që do trajtojmë, një vend të veçantë zënë edhe kërkimet nënujore 
përgjatë vijës bregdetare shqiptare, dhe më konkretisht në Gjirin e Arushës në afërsi të 
Gadishullit të Karaburunit, të cilat përbëjnë një tjetër dimension në identifikimin dhe 
studimin e amforave të Antikitetit të Vonë në shek. IV – VII. Fillesat e tyre shënohen 
në vitin 1984, dhe prej tyre janë përftuar disa fragmente amforash të kësaj periudhe27. 
Aktualisht harta e kërkimeve arkeologjike nënujore është zgjeruar ndjeshëm, si 
rezultat i projektit “Liburnia, Arkeologjia nënujore në Shqipëri”, një bashkëpunim 
midis Institutit të Arkeologjisë së Shqipërisë dhe Universitetit të Foxhias në Itali. 
Projekti ka si qëllim krijimin e hartës arkeologjike nënujore të territorit tonë dhe 
vlerësimin e trashëgimisë nënujore në tërësi. Prej kërkimeve në ujë janë identifikuar 
amfora të shek. III – IV (Afrikane II dhe III) por nuk mungojnë edhe amforat e fundit 
të shek. VI dhe fillimit të shek. VII (amforat lindore tip LRA 1, LRA 2, LRA 5 – 6 
ose Bag – Shaped etj.; si dhe ato afrikane tip Keay 8A dhe Keay 61) të zbuluara 
kryesisht në Gjirin e Vlorës28. 

                                                           
21 Fragmenti datohet në shek. VI, Shih: S. BUSHI, Verifikim arkeologjik i trasesë rrugore Levan – 
Memaliaj (rruga Levan – Tepelenë), Raport Vjetor 2010, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Tiranë 
2011, f. 100, fig. 5.3. 
22 Fragmentet e amforave i përkasin tipit Samos Cistern type (LRA 8), dhe janë gjetur në mënyrë 
rastësore, gjatë punimeve për ndërtimin e rrugës automobilistike, bypass – it, të qytetit të Vlorës, në 
vitin 2014. Ato janë evidentuar nga arkeologët e Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik. 
23 S. HIDRI, H. HIDRI, Materiale arkeologjike nga bazilika e Arapajt, Iliria  1 – 2, 1991, f. 219, Tab. I. 
24 Nga gërmimi është zbuluar një fragment amfore tip Spatheion 1. Materiali arkeologjik i bazilikës 
ende nuk është botuar nga autorët. Për gërmimet në bazilikën e Elbasanit, shih: Y. CEROVA, E. 
HOBDARI, A. ISLAMI, Bazilika paleokristiane extra-muros në Scampis (Elbasan). Rezultatet e 
gërmimeve 2007 – 2009, Candavia 3, 2011, f. 105 – 134; E. HOBDARI, Y. CEROVA, Kronikë 
gërmimesh – Elbasan (Scampis) 2009, Iliria XXXIV (2009 – 2010), 2011, f. 405 – 407; E. HOBDARI, 
Y. CEROVA, Bazilika paleokristiane extra-muros në Scampis (Elbasan), Iliria  XXXVI (2012), 2013, f. 
451 – 456. Për zhvillimin e qytetit të Scampis, shih: E. HOBDARI, Y. CEROVA, Scampis dans l’Antiquité 
tardive: la ville intra et extra – muros, Proceedings of the International Congress of Albanian 
Archaeological Studies, 65th Anniversary of Albanian Archaeology (21 – 22 November, Tirana 2013), 
Tiranë 2014, f. 501 – 510. 
25 Nga gërmimet e realizuara nga Instituti i Arkeologjisë, nën drejtimin e S. Muçaj gjatë vitit 2009, u 
identifikua prezenca e një fragmenti amfore LRA 1. 
26 Gjatë një vizite në Shpellën e Shën Mërisë Glloboko në fshatin Bezmisht, u evidentua një paret 
amfore tip LRA 1. 
27 N. CEKA, M. ZEQO, Kërkime nënujore në vijën bregdetare dhe ujërat e brendshme të vendit tonë, 
Monumentet 2, 1984, f. 133, fig. 13. 
28 Krahas amforave helenistike dhe greko – arkaike, nga kërkimet arkeologjike nënujore janë 
identifikuar dhe amfora afrikane dhe lindore të Antikitetit Vonë. Për informacion më të detajuar 
referohu: G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari 
dell’Albania meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in 
Albania, 2014, f. 287 –326. 
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Një pjesë e materialit të përftuar nga puna në terren ka njohur dritën e botimit, 
duke krijuar mundësinë e interpretimeve të rëndësishme që lidhen me përhapjen, 
funksionin dhe origjinën e amforave në përgjithësi por dhe rreth kontekstit ekonomik 
dhe historik të qendrave të botuara në veçanti. Në këtë kuadër, me rëndësi të veçantë 
janë botimet e materialit nga qendra të tilla themelore si Shkodra29 dhe Butrinti30, 
ndërsa nuk mungojnë dhe hulumtimet e realizuara në kuadër të temave master31 apo 
doktoraturë32, të cilat kanë pasur si objekt studimi pikërisht këtë gjini të materialit 
arkeologjik. 

Në të njëjtën linjë, krahas hulumtimeve të realizuara në qendra të tjera, studimi 
jonë përfshin edhe materialin shumë të pasur të amforave, ende të pabotuar, që vjen 
nga gërmimet e monumentit të 40 Shenjtorëve (Sarandë), një pjesë nga gërmimet në 
qytetin e Onhezmit, si edhe fragmentet e shumta të zbuluara në qendra më të vogla, si 
kalaja e Dorëzit, Tujanit, “Sharra e Qytetit” në Vrap të Tiranës, të përftuara gjatë 
vëzhgimeve sipërfaqësore të realizuara në zonë në kuadër të projektit “Arbëri 
Arkeologjik”. Prezantimi i këtij materiali do të plotësojë hartën e shtrirjes së amforave 
të Antikitetit të Vonë në Shqipëri, të cilat tërheqin vazhdimisht vëmendjen e 
studiuesve jo vetëm për shkak të densitetit të vërejtur në kontekstet shqiptare, por 
edhe shumëllojshmërisë së madhe të formave dhe origjinave, duke shërbyer si 
element shtesë krahas materialeve të tjera arkeologjike, në analizën e aspekteve 
sociale, ekonomike dhe politike të vendit tonë në shek. IV – VII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
29 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003. 
30 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 224 – 269. 
31 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003; S. BUSHI, Ekonomia dhe amforat lindore gjatë periudhës antike të vonë në 
Shqipëri (shek. IV - VII m. kr.), tezë masteri në arkeologji, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Histori-
Filologjisë, 2010. 
32 B. SHKODRA RRUGIA, Enët prej balte të Antikitetit të vonë në Durrës (shek.IV-VII): Të dhëna të 
detajuara nga qendra urbane dhe prapatoka, submitted for a doctoral research study in the faculty of 
History, University of Tirana, May 2011. 
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KREU I 
 
I.1. KUSHTET HISTORIKE GJATË ANTIKITETIT TË VONË (SHEK. IV  – VII) 

Periudha e Antikitetit të Vonë përfshin një hapësirë kohore relativisht të 
shkurtër krahasuar me epokat e tjera, por mjaft e pasur në ngjarje dhe transformime, të 
cilat bëhen përcaktuese për zhvillimin historik të vendeve në periudhat e mëvonshme. 
Për shkak të pasigurive të shumta pasojë e rrethanave të tilla, si dyndjet e popujve të 
Danubit, episodet natyrore, uria, etj., vendbanimet e periudhës së vonë antike 
manifestojnë një lloj rënie të urbanizimit. Kjo reflektohet në tkurrjen e sipërfaqes së 
qyteteve dhe njëkohësisht në një ri konceptim të banimit, të botëkuptimit, të konsumit 
dhe efekteve të tjera rrjedhojë e tyre. Këto ndryshime gjejnë mbështetje edhe në 
gërmimet arkeologjike të qendrave të ndryshme, ku akumulimi i vazhdueshëm i të 
dhënave i ka dhënë impulse të reja qëndrimit dhe perspektivës së interpretimit të 
materialit dhe të ngjarjeve nga ana e studiuesve. 

Për shkak të kompleksitetit që paraqet, periudha e Antikitetit të Vonë nuk 
mund të merret në konsideratë dhe nuk mund të kuptohet duke anashkaluar ngjarjet 
kryesore që e pasurojnë historinë dhe kulturën materiale të saj. Të tilla mendojmë se 
janë dyndjet barbare, njohja e fesë së krishterë nga ana e shtetit dhe më vonë 
mbizotërimi i saj si fe zyrtare e perandorisë. 

Dyndjet barbare, d.m.th. lëvizjet e fiseve që jetonin në periferi të Perandorisë 
Romake, në kërkim të tokave dhe të pasurive, ishin një influencë e fuqishme në 
përcaktimin e fateve të territoreve, duke përfshirë dhe ato territore të banuara nga 
shqiptarët, gjatë periudhës së Antikitetit të Vonë. Këto të fundit ishin organizuar në 
provincat bizantine të Epirit të Ri, Epirit të Vjetër dhe Prevalitanës dhe përshkoheshin 
nga disa rrugë kryesore, detare dhe tokësore, të cilat mundësonin lidhjen me 
Gadishullin Apenin. 

Ujërat e Adriatikut përbënin një hapësirë ku krahas gjenerimit të konflikteve të 
ndryshme, krijonin dhe mundësinë e shkëmbimit të ideve dhe objekteve. 
Përgjithësisht deti Mesdhe, është njohur për funksionin e tij si udhëkryq i Evropës, 
Afrikës Veriore dhe Azisë, si një lidhës i dallueshëm midis tyre dhe ishujve të 
ndërmjetëm33. Arterie të rëndësishme komunikimi ishin edhe rrugët tokësore të tilla si 
Via Egnatia që përbënte nyjën kryesore për lidhjen midis Lindjes dhe Perëndimit, 
rruga Lissus – Naissus, si dhe degëzimet e tyre apo rrugë të tjera dytësore të cilat 
lidheshin me këto dy rrugë kryesore dhe që kalonin nëpër luginat e lumenjve. 
Pikërisht këto, do të shfrytëzoheshin më vonë nga barbarët34. Ndonëse prezenca e 
fiseve të ardhur manifestohet që në shek. III, dhe një grup arriti të shpërthejë kufijtë e 
perandorisë, për shkak të karakterit malor të vendit tonë, kjo valë dyndjesh që po 
përshkonte krahinat lindore dhe jugore të gadishullit, nuk e prekën atë35. Kjo 
dëshmohet edhe në të dhënat arkeologjike të qyteteve. 

Rruga drejt krahinave perëndimore të Ballkanit, u hap në vitin 378, pas betejës 
së përgjakshme të Adrianopojës, ku mbeti i vrarë dhe vetë perandori Valens, e cila u 
zhvillua midis romakëve dhe gotëve të perëndimit, duke u dhënë mundësinë gotëve të 

                                                           
33 Shih: E. R. HOFFMAN, Introduction: Remapping the Art of the Mediterranean, Late antique and 
medieval art of Mediterranean world (edit. E. R. Hoffman), Blackwell publishing, 2007, f. 3; për 
natyrën e shkëmbimeve dhe impaktin në kulturën materiale, shih: CH. WICKHAM , The Mediterranean 
around 800: On the Brink of the Second Trade Cycle, DOP, Vol. 58, 2004, f. 161 – 174. 
34 S. MUÇAJ, Një panoramë e shkurtër arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në 
gjysmën e I të shek. VII, In memoriam, Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 314. 
35 Për dyndjet shih: S. ANAMALI , Iliria në periudhën e zgjerimit dhe rënies së perandorisë romake, në 
Historia e Popullit Shqiptar ,Vol. I, Tiranë 2000, f. 169 – 177.  
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arrijnë deri në brigjet e Adriatikut. Pavarësisht masave të ndërmarra, pasojat e 
sulmeve gote të fundit të shek. IV, çuan në rrënimin e mëtejshëm ekonomik të 
perandorisë dhe të qyteteve, duke prekur edhe komplekse banimi dhe qendra të 
fortifikuara si në bregdet edhe në brendësi të territorit shqiptar. Kjo dukuri dëshmohet 
qartë nëpërmjet gërmimeve arkeologjike në disa qendra të njohura si Apolonia36, 
Bylisi37, Shkodra38, Paleokastra39, por edhe në zona të tjera rurale, si në villa rustica 
në Tiranë40, villa rustica në Krapës, në dyshemetë me mozaikë të një monumenti në 
Qesarat41, etj., ku vërehen gjurmë shkatërrimi dhe djegieje dhe të braktisjes 
përfundimtare. 

Të dhënat e përftuara nga gërmimet arkeologjike në këto qendra, tregojnë se 
në kompleksin rural bujqësor të Tiranës, aty ku sot ndodhet Mozaiku i Tiranës, është 
braktisur në fillim të shek. V. Vila ishte një qendër prodhimi për konsum të kufizuar, 
gjë që dëshmohet nga zbulimi i punishtes së verës të periudhës romake. Ndonëse 
struktura nuk është gërmuar në të gjithë sipërfaqen e saj, pasi pjesa më e madhe është 
e mbuluar nga ndërtimet moderne si rrugët dhe pallatet, deri tani janë gërmuar 
plotësisht dy vaskat e fermentimit të mushtit. Gërmimet e realizuara gjatë kësaj 
fushate arkeologjike, kanë evidentuar prezencën e amforës LRA 8 (Tab. 
XXXVII.299) , si edhe dy fragmente amfore afrikane të tipit Spatheion 1 (Tab. 
XLVIII.418,420-421), të datuar në çerekun e parë – deri në gjysmën e parë të shek. 
V42, kohë kur vila është braktisur. 

Gjithashtu, dyndjet gote të shek. IV në Apoloni, të kombinuara me krizën e 
sistemit skllavopronar në Perandorinë Romake, ndryshimin e shtratit të lumit Vjosë 
dhe tërmetit të vitit 345, çuan në braktisjen graduale të saj43. Gërmimet arkeologjike 
të kryera në sektorin D të qytetit, kanë zbuluar prerje monetare të perandorit Gracian 
të datuara midis viteve 375 – 378, ndërsa sondazhet dhe gërmimet si në ambientet e 
Muzeut të Apolonisë ashtu edhe në pusin që ndodhet brenda ambienteve të shtëpisë së 
arkeologëve, dëshmojnë për braktisjen e qytetit gjatë kësaj kohe. Qeramika e gjetur në 
fundin e pusit, krahas amforave me bitum të prodhuara në Bylis, përbëhej nga enë 
terra sigillata të tipit ARS 50B (datuar 350 – 400 m. Kr.)44 por edhe nga fragmente 

                                                           
36 Shih: S. MUÇAJ, Disa të dhëna arkeologjike për fundin e qytetit të Apolonisë dhe fillimet e saj si 
qendër kishtare në Mesjetë, Iliria  1 – 2, 2003 – 2004, f. 293 – 297; PO AI, Një panoramë e shkurtër 
arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në gjysmën e I të shek. VII, In memoriam, 
Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 322. 
37 Shih: S. MUÇAJ, Disa të dhëna arkeologjike për fundin e qytetit të Apolonisë dhe fillimet e saj si 
qendër kishtare në Mesjetë, Iliria  1 – 2, 2003 – 2004, f. 295; N. CEKA, S. MUÇAJ, Bylisi. Historia dhe 
monumentet, Tiranë, 2004, f. 16. 
38 G. HOXHA, Muri rrethues i periudhës së vonë antike në qytetin e Shkodrës (pjesa jugore), Iliria  1 – 2, 
1994, f. 238. 
39 A. BAÇE, Kështjella e Paleokastrës, Iliria  2, 1981, f. 210; PO AI, Gërmime në Kështjellën e 
Paleokastrës (rrethi i Gjirokastrës), Iliria  6, 1976, f. 352 – 354; PO AI, Kalaja e Paleokastrës. (La 
citadelle de Paleokastra), Buletin Arkeologjik 3, 1971, f. 174 – 178. 
40 Gërmimet në Tiranë janë realizuar nën drejtimin e S. Muçaj, një projekt në bashkëpunim me 
Universitetin e Tiranës. 
41 S. Muçaj, Një panoramë e shkurtër arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në 
gjysmën e I të shek. VII, In memoriam, Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 324. 
42 Shih: M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 
1301, 2004, f. 125, fig. 67.6; prandaj mendojmë se e të njëjtës periudhe është edhe amfora e Samosit. 
43 S. MUÇAJ, Disa të dhëna arkeologjike për fundin e qytetit të Apolonisë dhe fillimet e saj si qendër 
kishtare në Mesjetë, Iliria  1 – 2, 2003 – 2004, f. 293 – 297.  
44 S. MUÇAJ, Disa të dhëna arkeologjike për fundin e qytetit të Apolonisë dhe fillimet e saj si qendër 
kishtare në Mesjetë, Iliria  1 – 2, 2003 – 2004, f. 295. 
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amforash të tipit LRA 4A1 (Tab. XXVII.235) , datuar gjatë shek. IV dhe fillimi të 
shek. V45. 

Faktet arkeologjike dëshmojnë të njëjtën situatë historike edhe në Bylis. 
Gërmimet në monumente të rëndësishme kanë evidentuar shtresën e djegies së 
shkaktuar nga dyndjet gote, si dhe depozitimin në to të monedhave të Gracianit, 
Valentianit dhe Teodosit I, të prera midis viteve 378 – 38346. Krahas të dhënave 
numizmatike dhe kategorive të tjera të qeramikës, në mbështetje të kësaj teze na vijnë 
edhe amforat tip Spatheion 2A47 dhe Keay 5748 (Tab. LV.e), të cilat nuk shkojnë 
përtej gjysmës së parë të shek. V. 

Në fund të shek. IV – fillimi i shek. V, edhe provinca e Praevalit përfshihet 
nga dyndjet gote, të cilat sollën shkatërrime të shumta49 dhe ndryshime të mëdha 
socio – ekonomike, duke i dhënë fund njëkohësisht dhe paqes që ekzistonte prej 
shekujsh50. Materiali i zbuluar nga gërmimet arkeologjike në Shkodër i përket më së 
shumti formave Tripolitane III51 (Tab. XLVII.a) , Afrikane IIC52 (Tab. XLVII.b-c)  
dhe Afrikane IID53(Tab. XLVII.d) , të datuara kryesisht në shek. II – IV m.Kr. 
Sigurisht që këto dyndje gote krahas shkatërrimeve të shumta54 ndërprenë 
përkohësisht edhe shkëmbimet me provincën romake të Afrikës. 

Për sa i përket qyteteve bregdetare, një nga qytetet e Epirit, Onhezmi, i cili 
deri në shek. IV mbart karakteristikat e një qendre të vogël portuale, kthehet në një 
qendër të rëndësishme urbane. Pas këtij shekulli në qytet fillon zbatimi i një programi 
fortifikues, me shumë gjasë në kohën e mbretërimit të perandorit Teodosi II, aktiviteti 
ndërtimor i të cilit është dokumentuar në burimet historike. Ky përfundim mbështetet 
jo vetëm në situatën që po përjetonte vetë perandoria romake gjatë shek. IV, por 
njëkohësisht edhe në materialin arkeologjik. Duke qenë nën presionin e vazhdueshëm 
të popullsive jashtë kufijve të saj lindorë dhe veriorë, perandoria deri më tani kishte 
ndërtuar fortifikime dhe garnizone ushtarake, kryesisht përgjatë rrugës tokësore, ku 
dhe rreziku ishte më i madh. 

Nga ana tjetër, Dyrrachium, kryeqendra e provincës së Epirit të Ri, porti 
kryesor i Adriatikut ku u nis dhe rruga Egnatia, vuante ndërkohë një tjetër realitet 
shkatërrimesh si pasojë e tërmetit të vitit 346, situatë që zgjati deri në gjysmën e parë 
të shek. V.  

Një tjetër qytet bregdetar i dokumentuar mirë nga gërmimet arkeologjike, 
Butrinti, ruan pa ndryshime të mëdha sistemin e vjetër urbanistik, disa nga 

                                                           
45 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 104. 
46 S. MUÇAJ, Disa të dhëna arkeologjike për fundin e qytetit të Apolonisë dhe fillimet e saj si qendër 
kishtare në Mesjetë, Iliria  1 – 2, 2003 – 2004, f. 295. 
47 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 37, 
fig. 2.4. 
48 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 37, 
fig. 2.7. 
49 G. HOXHA, Muri rrethues i periudhës së vonë antike në qytetin e Shkodrës (Pjesa Jugore), Iliria  1 – 
2, 1994, f. 238. 
50 S. MUÇAJ, Një panoramë e shkurtër arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në 
gjysmën e I të shek. VII, In memoriam, Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 321. 
51 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 139, Tab. II.2. 
52 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 141, Tab. IV.8 dhe f. 141, 
Tab. IX.14 – 15. 
53 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 141, Tab. IV.2 dhe f. 142, 
Tab. VII.1. 
54 G. HOXHA, Muri rrethues i periudhës së vonë antike në qytetin e Shkodrës (Pjesa Jugore), Iliria  1 – 
2, 1994, f. 238. 



 8 

monumentet kryesore, banesat dhe rrugët, duke treguar se ai banohet nga e njëjta 
popullsi, por shihet qartë që mungojnë tashmë punishtet e prodhimit dhe luksi i 
mobilimit që ishte i pranishëm në shekujt e mëparshëm. 

Për sa i përket Finiqit, të dhënat e deritanishme të gërmimit për këtë periudhë 
janë të pamjaftueshme për të bërë një përcaktim të saktë dhe për të dhënë një 
panoramë më të plotë rreth transformimeve të qytetit në periudhën e Antikitetit të 
Vonë. 

Në përpjekje për ta përmbledhur, situata e qyteteve në territorin shqiptar, e 
shkaktuar si pasojë e valës së parë të dyndjeve gote dhe episodeve natyrore, paraqitet 
në këtë formë: disa qendra të vogla (Qesarati, Tirana, vila rustica në Kraps) dhe qyteti 
i Apolonisë u shkatërruan dhe u braktisën, të tjera tkurrën hapësirën e tyre territoriale 
dhe u fortifikuan. Koncepti i banimit në rezidenca të mëdha, ku kryheshin procese të 
rëndësishme të prodhimit dhe të aspekteve të tjera të ekonomisë shtëpiake, braktiset 
për të adoptuar forma të tjera të vendbanimit. 

Në shek. V, turma të tjera barbarësh sfiduan sërish kufijtë perandorakë duke 
prekur edhe njëherë provincat ballkanike. Këtë herë protagonistë ishin hunët e Atilës, 
të cilin në vitin 441, shfrytëzuan situatën kur forcat ushtarake të perandorisë ishin të 
zëna në luftë me vandalët në perëndim, duke sulmuar krahinat e perandorisë, dhe 
brenda pak vitesh arritën të pushtonin një numër të madh qytetesh në Maqedoni dhe 
Iliri, e veçanërisht në Dardani55. 

Një tjetër kërcënim, vinte nga sulmet e gotëve të lindjes, ostrogotëve, të cilët u 
vunë në lëvizje, duke u nisur nga krahinat përtej Danubit në vitin 459. Një grup 
ostrogotësh prej Panonie, nën udhëheqjen e Teodorikut, pushtoi Shkupin dhe prej 
këtej zbriti në Epirin e Ri. Banorët e këtyre vendeve filluan të braktisnin nga frika 
banesat e tyre dhe kështu pa gjetur rezistencë gotët, duke ndjekur rrugën Egnatia 
arritën deri para Skampës, e cila ishte zbrazur nga popullsia. Prej këtej ata u drejtuan 
për në Dyrrah duke pushtuar qytetin e braktisur në pjesën më të madhe dhe duke 
kaluar prej këtej në ishujt Dalmatinë dhe përtej detit. Në vitin 488, ostrogotët, me 
premtime dhe shpërblime u bindën nga perandori të largoheshin për në Itali, ku 
themeluan mbretërinë e tyre në territorin e perandorisë së dikurshme të perëndimit. 
Kjo situatë përjetohej edhe në territore të tjera të perandorisë, ku fiset turanike – 
bullgare dhe ato sllave, plaçkitën krahinat bizantine dhe shpartalluan ushtritë 
bizantine në Thraki, ndërsa në vitet e fundit të sundimit të perandorit Anastas, 
shkretuan Thesalinë dhe Maqedoninë56. 

Për të përballuar këtë valë të re dyndjesh dhe për t’iu përgjigjur stresit social të 
shkaktuar prej tyre, u diktua adoptimi i formave të reja të organizmit të territorit, të 
jetesës dhe të sistemit fiskal. Si rrjedhojë, braktisen vendbanimet e hapura rurale dhe 
vilat, të cilat kishin luajtur rol të rëndësishëm në zhvillimin e fshatit të gjysmës së 
dytë të shek. III dhe shek. IV, për të jetuar në kështjella. Kjo situatë është evidentuar 
edhe nëpërmjet gërmimeve arkeologjike, të cilat kanë përcaktuar rolin e perandorëve 
në fushatën fortifikuese, duke filluar nga Teodosi II (vitet 401 – 450) dhe Anastasi 
(vitet 491 – 518) për të vazhduar me Justinianin (vitet 527 – 565). Konkretizimi i 
programit ndërtimor të Justinianit, ishte një iniciativë e mundësuar falë reformave dhe 
përfitimeve në buxhet të grumbulluara nga paraardhësi i tij57, i cili kishte bërë 

                                                           
55 PRISCUS, Historia Gothica, 1b – 2, f. 278 – 309. 
56 A. MEKSI, Të dhëna për historinë e hershme mesjetare të Shqipërisë (fund i shek. VI – fillim i shek. 
XI), Iliria  1, 1989, f. 112. 
57 J. P. SODINI, La contribution de l'archéologie à la connaissance du monde byzantin (IVe – VIIe 
siècles), DOP, Vol. 47, 1993, f. 141. Anastasi kishte arritur të realizonte riorganizimin e sistemit 
financiar nëpërmjet emetimit të një sërë monedhash të vogla prej bronzi, një politikë mjaft popullore 
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zëvendësimin e taksës anonna, nga detyrim në natyrë, në detyrim në të holla58, kishte 
krijuar kushtet për ekonominë e bazuar tek shkëmbimi monetar dhe kishte ndërmarrë 
masa të tilla, siç ishte sistemi coemptio, për plotësimin e nevojave shtetërore me 
prodhime bujqësore nëpërmjet përcaktimit të çmimeve tavan59. E tillë paraqitet situata 
në qytetet e territorit tonë, pas kësaj vale dyndjesh. 

Trashëgimia e një sistemi fiskal të konsoliduar dhe e një shteti të pasur, në 
kohën kur vala e dyndjeve ishte qetësuar, përbën një parakusht të domosdoshëm për 
sipërmarrje të rëndësishme ushtarake nga ana e Justinianit, të cilat synonin shtrirjen e 
territoreve perandorake në kufijtë e mëparshme. Krahas organizimit ushtarak një prej 
masave të marra ishte ndërtimi i fortifikimeve të reja. Në fakt, bazuar në veprën e 
Prokopit të Çezaresë, në kohën e Justinianit, vetëm në Epirin e Ri u ndërtuan 32 kala 
të reja dhe u rindërtuan 26 të vjetra, në Dardani 8 ishin të rejat dhe 61 kalatë e vjetra60. 
Kalatë e Epirit të Ri dhe Dardanisë formonin një zinxhir fortifikimi për mbrojtjen e 
Dyrrahut, bazën detare më të rëndësishme të perandorisë në Adriatik. Vetëm në 
malësinë e Tiranës numërohen deri tani 11 fortifikime, i Kërrabës, Skuterras, 
Pëllumbasit, Kllojkës, Kurorës, Shëngjinit, Skrepit, Dajtit, Tujanit, Kumadhës, 
Vilëzës61.  

Karakteristikat e fortifikimeve të shek. VI, janë vendndodhja në zona malore 
ose kodrinore, ndonjëherë në vendet ku më parë ishin rrethimet prehistorike dhe 
helenistike62, nga ku mund të sigurohej fushëpamje dhe mund të shfrytëzohej mbrojtja 
natyrore; tkurrja e sipërfaqes së rrethuar (Bylis, Onhezëm); shfrytëzimi në disa raste i 
murit rrethues si mur banimi (Dajt) por edhe anasjelltas, d.m.th. përdorimi i murit 
rrethues të banesave edhe si mur rrethimi (Tujan, Vrap). Në qytete vërehen ndryshime 
në sistemin organizativ, ku ndodh zëvendësimi i sistemit urbanistik ortogonal, i cili ka 
qenë në funksion deri në shek. IV, me sistemin e organizuar mbi bazën e lagjeve 
(Bylis)63. Ky rregullim i përgjigjet kushteve të ndryshimeve të menjëhershme 
demografike, ku lagjet i përgjigjeshin grupimeve të ndryshime etnike të popullsive të 
ardhura, shtresave të ndryshme sociale64. Kjo dukuri është mjaft evidente në gërmimet 
në sinagogën e qytetit të Onhezëm – Ankiazmit dhe në antroponiminë e shfaqur në 
muret e monumentit të 40 Shenjtorëve, të cilat tregojnë se një prej mbishkrimeve 
dedikuese i përket fondit të onomastikës hebreje65. 

                                                                                                                                                                      

midis anëtarëve të aristokracisë, interesi i së cilës ishte i lidhur ngushtë me monetizimin e ekonomisë 
dhe komunikimin e pagesave fiskale. Nën drejtimin e tij, ky sistem u bë mjaft i qëndrueshëm. 
Gjithashtu, ai rregulloi dhe sistemin e vjeljes së taksave, duke ndjekur një politikë mbështetëse ndaj 
shtresave tregtare dhe zejtare, të cilët u çliruan nga barra e taksave të rënda. Shih: P.SARRIS, Economy 
and Society in the Age of Justinian, Cambridge University Press, 2006, f. 200. 
58 Anonna militaris, ishte një sistem i përdorur që në mesin e shek. III nga Diokleciani. Ajo ishte 
detyrim për ushtrinë në ushqime, ndërsa më vonë u përfshi edhe në sistemin e taksimit të popullsisë. 
Kjo taksë qëndroi në fuqi deri në shek. VI. Shih: A. D. LEE, War in Late Antiquity: A Social History, 
Wiley – Blackwell, 2007, f. 86 – 87. 
59 G. OSTROGORSKI, Historia e Perandorisë Bizantine (përkthim nga P. Xhufi), Dituria, Tiranë, 2002, f. 
40. 
60 P. CAESARIENSIS. De Aedificiis, IV: 4. 
61 Disa prej fortifikimeve janë evidentuar nëpërmjet vëzhgimeve të reja të realizuara në terren nga prof. 
S. Muçaj. 
62 S. MUÇAJ, Një panoramë e shkurtër arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në 
gjysmën e I të shek. VII, In memoriam, Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 319; GJ. KARAISKAJ, P. LERA, 
Fortifikime antike të vona në rrethin e Korçës, Monumentet 7 – 8, 1974, f. 91 – 110. 
63

 N. CEKA, Urbanistika dhe Banesat në Bylis, Iliria 1 – 2, 1992, f. 73 – 74. 
64 S. MUÇAJ, Një panoramë e shkurtër arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në 
gjysmën e I të shek. VII, In memoriam, Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 327. 
65 Shih: S. MUÇAJ, Vendet e shenjta të pelegrinazhit në Shqipëri, Candavia 4, 2014, f. 14; PO AI, Një 
panoramë e shkurtër arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në gjysmën e I të shek. 
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Pavarësisht shpenzimeve të kryera në funksion të iniciativave ushtarake të 
Justinianit, në fushën e shkëmbimeve u ndjenë efektet pozitive. Rritja e popullsisë, 
angazhimet ushtarake, kërkonin fonde të vazhdueshme66, ndërsa një rol të madh kanë 
kisha dhe shtresat e larta, të cilat kishin kontrollin e tyre mbi disa prodhime, siç 
ilustrojnë një seri amforash të zbuluara në Shqipëri67, të cilat mbartin simbole fetare, 
të incizuara ose të lyera me bojë68. Njëkohësisht roli i kishës si qendër prodhimi 
ilustrohet dhe nëpërmjet gërmimit të kryer në një prej monumenteve më përfaqësuese 
të kësaj periudhe në Bylis, siç është katedralja (bazilika B), ku janë zbuluar rrënojat e 
një punishteje vere, vaskat për dekantimin e produktit dhe depo magazinimi, punishte 
vaji ulliri, qeramike, ambientet e një punishteje zdrukthëtarie, ambiente për pjekjen e 
bukës, si dëshmi të një aktiviteti intensiv69.  

Megjithatë, pavarësisht se shënohet një lloj rigjallërimi në fusha të ndryshme, 
sërish ndërtimet e shek. V dhe VI, nuk reflektojnë madhështinë e periudhave të 
mëparshme. Të vetmet ndërtesa që ruajnë një lloj monumentaliteti janë kishat. Ato 
zakonisht janë të vendosur në pozita dominuese brenda rrethimit të qyteteve dhe në 
qendër të lagjeve (Bylis), apo në lartësi kodrinore të vetmuara (Lin, Sarandë). 

Krahas programeve ndërtimore, të cilat pa dyshim kanë impakt në lëvizjen 
ekonomike70, pasi mbështeteshin në mobilizimin e zejtarëve të ndryshëm, janë 
partneritetet e subjekteve të rëndësishëm shtetëror dhe projekti restaurues i Justinianit, 
të cilët do të kontribuojnë në krijimin e impulseve të reja në ekonominë bizantine. Si 
rrjedhojë, ndër ngjarjet më domethënëse janë bashkëpunimi shtet – kishë dhe 
ripushtimi i Afrikës në vitin 534. Këto zhvillime, siç tregojnë dhe të dhënat materiale 
të shek. VI, diktuan edhe ndryshime në orientimin tregtar, i cili tashmë i jepte prioritet 
Lindjes, duke bërë që pjesa perëndimore të merrte një rol të dorës së dytë. Një nga 
manifestimet kryesore të qasjes së re të raporteve midis dy pjesëve të perandorisë, 
është pikërisht caktimi i itinerarit rrugor drejt Lindjes. Tashmë, rruga kryesore që 
ndiqej ishte ajo e annonas, nëpërmjet së cilës qarkullonin dërgesat e mëdha të grurit, 
nga Egjipti drejt Kostandinopojës, nëpërmjet Qipros, Kios, bregut Lician, Tenedos 
dhe Abidos. Një tjetër rrugë, dytësore, lidhej me kryeqytetin drejt Italisë, Sicilisë dhe 
Afrikës71.  

                                                                                                                                                                      

VII, In memoriam, Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 322. Ndërkohë zbulimet arkeologjike në kishën e 
qytetit të Onhezmit kanë identifikuar elementë të simbolikës hebraike në paraqitjet në mozaik dhe të 
përdorimit të monumentit si sinagogë dhe si rrjedhojë të ekzistencës së komunitetit hebre. Shih: G. 

FOERSTER, K. LAKO, E. NALLBANI . E. NETZER, Sinagoga e Sarandës (Anchiasmos) në Antikitetin e 
Vonë, Candavia 1, 2004, f. 182 – 185. 
66 Duke filluar me Anastasin, ushtria u bë konsumatorja më e madhe e produkteve ushqimore, për 
shkak të ekspeditave të shumta ushtarake. Ushtria konsumonte thuajse 1/3 e buxhetit në kohën e 
Anastasit ndërsa në vitin 551 konsumi u shtua duke shkuar deri në 1/2 e buxhetit të perandorisë. Shih: 
A. D. LEE, War in Late Antiquity: A Social History, Wiley – Blackwell, 2007, f. 88 – 89. 
67 Fragmente të ndryshme të amforave që përmbajnë simbole të krishtera, si simbole të kontrollit të 
kishës mbi ekonominë, janë dëshmuar edhe në amforat mesdhetare – lindore të gjetura në monumentin 
e 40 Shenjtorëve, si dhe në Bylis në prodhimet lokale, në pitosa dhe në amforat e prodhimit të 
klasifikuar nga M. Bonifay si amfora globulare epirote: Y. CEROVA, M. BONIFAY, C. CAPELLI, 
Amphores Épirotes à corps globulaire du VIe s. découvertes à Byllis (Albanie), LRCW. BAR 
International Series 1340, 2005, f. 544, fig. 6.4. 
68 P. ARTHUR, Aspects of byzantine economy: An evaluation of amphorae evidence from Italy, 
Recherces sur la ceramique Byzantine, BCH supplément XVIII, 1989, f. 85. 
69 N. BEAUDRY, Një punishte për prodhimin e verës në Bylis, Monumentet 28, 2010, f. 41 – 50. 
70 A. E. LAIOU, C. MORRISSON, The Byzantine Economy, Cambridge University Press, New York, 2007, 
f. 27. 
71 A. E. LAIOU, C. MORRISON, The Byzantine Economy, Cambridge University Press, New York, 2007, 
f. 35. 
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Nga mesi i shek. VI filluan të bëhen gjithmonë e më të dukshme shenjat e 
rënies ekonomike. Humbjet demografike si pasojë e murtajës që filloi më 541 – 542, 
luftërave të gjata që detyruan perandorinë të luftojë në disa fronte, dhe tërmeteve72, 
thelluan humbjet në financat perandorake, që nuk mund të përballonin kërkesat për 
ndihmë dhe rënien e prodhimit. Avarët dhe sllavët penetrojnë gjithmonë e më në 
brendësi të territoreve ballkanike rreth vitit 560, ndërsa sasanidët në 572, duke 
detyruar Perandorinë të luftojë në dy fronte. Ndryshimet më të mëdha të kësaj faze 
përmbyllëse të dyndjeve u ndjenë kryesisht në qytetet e mëdha të perandorisë 
bizantine si në Kostandinopojë, Antioki apo Aleksandri. Epidemia e murtajës preku 
edhe zonat rurale si edhe provincat e Italisë, Afrikës, Sicilinë dhe Galinë73. 

Megjithatë, jashtë kësaj klime nuk mbeti territori i Ballkanit, i cili përbënte 
shënjestrën kryesore të fiseve sllave, të cilët tashmë kërkonin territore të përhershme. 
Kjo situatë dyndjesh u ndërthur edhe në Ilirik me kushtet natyrore, të cilat 
karakterizoheshin nga klima e lagësht74, dhe episodet sizmike, të shoqëruara me 
sëmundjet pandemike, të cilat prekin vendin në vitin 54375. Si rrjedhojë, përjetohen 
një sërë transformimesh, të cilat prekin stilin e jetesës, e cila i përshtatet klimës së 
lagësht76, prishje e raporteve midis shoqërive urbane dhe rurale apo edhe brenda vetë 
asaj rurale, në prishje të sistemit të tregtisë, etj. 

Një aspekt tjetër i transformimit vërehet edhe në fushën e toponimive. Prania e 
fiseve të reja dhe rrugët që ndoqën gjatë kësaj periudhe mbështet në të dhënat 
toponomastike. Kështu del se sllavët Dragubitë dhe Vajenet nga Danubi zbritën në 
fushat e Dardanisë dhe duke kaluar nëpër luginat e lumenjve, dolën në Malin e Zi të 
sotëm dhe në fushat pjellore rreth liqenit të Shkodrës deri në Bregdet. Këtu gjejmë me 
shumicë emra me origjinë sllave si p.sh. Zadrimë (fusha prapa Drinit), Velipojë (fushë 
e madhe në jug të Bunës), Oboti (bërryl, kthesë e lumit), e shumë të tjera. Nga 
Maqedonia, duke ndjekur luginën e Drinit, sllavët zunë pellgjet e brendshme pjellore 
të Shqipërisë lindore; këtu kemi toponime sllave si Dibër (greminë, grykë), 
Gollobordë (male të zhveshura), etj. Gjatë lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum, si dhe 
nga Epiri gjatë luginave të Vjosës, Drinos e Bistricës, sllavët dolën në fushat pjellore 
dhe në bregdetin midis Shkumbinit dhe Vlorës si dhe në bregun e detit Jon. 
Veçanërisht në toponiminë e Shqipërisë së Jugut janë të shumta elementët sllave si 
Pogradec (vend në këmbët e kalasë), Korçë nga Gorica (kodër), Mokër (vend i 

                                                           
72 Murtaja goditi qytetet më tepër se rrethinat duke kontribuar në de urbanizmin e tyre. Ajo u ndërthur 
me tërmete, shpeshherë shkatërrimtarë, si dhe luftëra të gjata, shih: A. E. LAIOU, C. MORRISSON, The 
Byzantine Economy, Cambridge University Press, New York, 2007, f. 24 – 38. 
73 R. SALLARES, Ecology, Evolution, and Epidemiology of Plague, Plague and the End of Antiquity. 
The Pandemic of 541–750, Edited by Lester K. Little, Cambridge University Press, New York, 2007, f. 
257. 
74 N. BROWN, History and Climate Change. A Eurocentric perspective, Routledge, London and New 
York, 2001, f. 76. Sëmundjet pandemike filluan të përhapen gjatë periudhës së sundimit të Perandorit 
Justinian, duke bërë që kjo s’mundje nga shumë bizantinistë të njihet si “Murtaja e Justinianit”. Shiko: 
L. K. LITTLE, Life and Afterlife of the First Plague Pandemic, Plague and the End of Antiquity. The 
Pandemic of 541–750, Edited by Lester K. Little, Cambridge University Press, New York, 2007, f. 4. 
75 D. STATHAKOPOULOS, Crime and Punishment: The Plague in the Byzantine Empire, 541–749, 
Plague and the End of Antiquity. The Pandemic of 541–750, Edited by Lester K. Little, Cambridge 
University Press, New York, 2007, f. 102; R. SALLARES, Ecology, Evolution, and Epidemiology of 
Plague, Plague and the End of Antiquity. The Pandemic of 541–750, Edited by Lester K. Little, 
Cambridge University Press, New York, 2007, f. 257. 
76 Për të kuptuar ndryshimin e stilit të jetesës, në fund të antikitetit të vonë dhe fillim të mesjetës së 
hershme, referohu: P. ARTHUR, G. FIORENTINO, A. M. GRASSO, M. L. IMPERIALE, La Storia Nel Pozzo. 
Ambiente Ed Economia Di Un Villaggio Bizantino in Terra d’Otranto: Supersano 2007, UniSalento 
Press, Quaderni Del MUSA; 1, 2011. 
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njomë), Dumre nga Dombrova (vend me lisa), Çorovodë (ujë i zi), Berat (nga 
Belgrad, qytet i bardhë), Zagori (krahinë prapa maleve), Ostrovicë (mal i mprehtë), 
Bistricë, Bushtricë (lumë i shpejtë), etj77. Megjithatë, debati rreth toponimive sllave, 
të cilat janë të shumta në territorin tonë, mendojmë se mbetet i hapur, pasi ende nuk 
është përcaktuar nëse këto emërtime vendesh janë adoptuar në kohën e sllavëve të 
parë apo më vonë në kohën e Mbretërisë Bullgare.  

Megjithatë, informacioni më i plotë rreth ngjarjeve që përjetoi territori ynë në 
Antikitetin e Vonë, përftohet nëpërmjet studimit të të dhënave arkeologjike, e 
veçanërisht të amforave, një nga materialet përfaqësuese të kohës.  

Pjesa perëndimore e Ballkanit ku ndodhen provincat e Epirit të Ri, Epirit të 
Vjetër dhe të Prevalitanës i ndjenë më tepër pasojat e këtyre dyndjeve. Krahas të 
dhënave që janë vjelë nga gërmimet arkeologjike dhe burimet historike, të cilat flasin 
për braktisjen e qyteteve, një ndihmë të madhe në mbështetje të tyre vjen nga studimi 
i amforave, të cilat tregojnë se qytetet bregdetare edhe ato më në brendësi si Bylisi 
braktisen plotësisht në fund të shek. VI (Spatheion 3A, datuar në fund të shek. VI)78 
(Tab. L.a), ndërsa edhe qytete të tjera si Amantia, Aulona (Bag – Shaped 3, datuar në 
shek. VI) (Tab. XXXV.293), Kanina (amfora LRA 2AB, datuar ne gjysmën e parë të 
shek. VI)79 (Tab. XIV.c-d), Hadrianopolis – Sofratika (amfora tip LRA 1B1, datuar 
në shek. VI)80 (Tab. II.h) , Justinianopolisi (Melani), Pulheriopolisi – Berati, Skampa 
(Elbasani), Butrinti (amfora të kategorive të ndryshme si LRA 1B1, LRA 2AB, bage 
shape 3 të shek. VI)81, Shkodra (pjesa e poshtme), shënojnë ndërprerje të jetës urbane 
në fund të këtij shekulli. Megjithatë në disa prej tyre jeta vazhdon edhe përtej këtij 
shekulli, siç tregon materiali arkeologjik i qyteteve të dokumentuara më mirë si 
Shkodra, Durrësi edhe Onhezmi, natyrisht me një sipërfaqe më të reduktuar. 

Prezenca e amforave afrikane tipi Spatheion 3, Keay 8A – 34 – 50 – 62E 
(varianti i vonë), Keay 61C, Sidi Jdidi 282 dhe Sidi Jdidi 1 zbuluar së fundmi në 
Durrës83, tregojnë se jeta në këto qytete vazhdon deri gjysmën e dytë të shek. VII. 

Të njëjtin fat me qytetet përjetojnë dhe zonat rurale të vendit. Gjithashtu, kjo 
situatë vërehet edhe në monumentet e kultit të krishterë, të cilat shënojnë ndërprerje 
gjatë gjysmës së dytë shek. VII. 

Rënia e tregjeve urbane përbën një tjetër pasojë të pashmangshme të faktorëve 
si ndërprerja e qyteteve, rënia demografike dhe përgjithësisht stresi i krijuar prej 
luftës. 

Pavarësisht situatës së paqëndrueshmërisë, dëshmohen ende gjurmët e një 
aktiviteti të kufizuar tregtar, kryesisht në ato qendra të privilegjuara apo qytete 

                                                           
77 HISTORIA E SHQIPËRISË (përg. S. Islami dhe K. Frashëri), Vol. I, Tiranë 1959, f. 145. 
78 Gjetje e një amfore afrikane e tipit Spatheion 3A nuk e çon braktisjen e Bylis përtej shek. VI. Shiko: 
M. BONIFAY, Etude céramologique, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, la 
Basilique E et les carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 947, fig. 16.1 
79 D. KOMATA, Qyteti Iliro-Arbëror i Kaninës, Tiranë, 1991, f. 60 – 61, Tab. XVI.1,4. 
80 R. PERNA, V. CAPRADOSSI, Contenitori da transporto da Hadrianopolis (Sofratikë – Al), L’Illyrie 
Méridionale et L’Épire Dans L’Antiquité, Tiranë, 20 – 23 maj 2015, fig. 10, Poster. 
81 Butrinti përfshihet nga dyndjet gote të udhëhequr nga Totila. Për materialin arkeologjik që lidhet me 
shek. VI, shih: P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: 
excavations and surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 224 – 269. 
82 Vazhdimi i jetës në shek. VII dëshmohet edhe nëpërmjet kategorisë së materialit terra sigillata: S. 
MUÇAJ, K. LAKO, S. BUSHI, S. XHYHERI, Sigilata nga qyteti i Onhezëm-Ankiazmit (Sarandë), Candavia 
3, 2011, f. 41 – 103. Gjithashtu, në mbështetje të këtij fakti vijnë dhe amforat e shumta afrikane të 
datuara me saktësi në shek. VII: S. BUSHI, E. XHAFERAJ, 7th Century African amphorae in Albania, 
proceedings of VIth Colloqium L’Illyrie méridionale et l’Epire dans l’Antiquité, në proces. 
83 B. SHKODRA RRUGIA, Dyrrachium – i në Antikitetin e Vonë, raporti i sezonit të vitit 2015, Candavia 
6, 2016. në proces. 
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bregdetare84, ku ende jetonin disa klientë të pasur. Rënia në intensitet nuk do të 
thoshte ndërprerje totale; tregtia brenda ose përtej kufijve perandorak vazhdoi përmes 
Mesdheut deri në shek. VII, siç tregojnë gjetjet e amforave lindore të verës në 
gërmimet në Marsejë apo në Crypta Balbi në Romë. Rrugët tregtare në Evropën 
Perëndimore në mënyrë progresive kishin filluar të ndërroheshin drejt veriut.  

Tipa të rinj të produkteve të qeramikës theksojnë tendencën e rajonizimit të 
tregtisë: “ena e bardhë e glazuruar” nga Kostandinopoja duke filluar nga shek. VII 
gjeti përhapje të kufizuar, ashtu si llambat ciabatta nga Sicilia ose sigillata gri në 
Perëndim. Zona të tëra të brendshme në territoret e mbetura bizantine u braktisën nga 
popullsitë e mëparshme dhe u shfaq një tip i ri rudimentar ekonomik. Në Ballkan, 
popullsitë sllave, nomade në origjinë, filluan të vendoseshin në mënyrë progresive, 
duke mbartur me vete edhe kulturën e tyre materiale85. Rënia ekonomike dëshmohet 
edhe me rënien e emetimeve monetare. 
Tkurrja e territorit bizantin me humbjen e provincave të tij më të pasura jugore, rënia 
dramatike e rezervave fiskale shtetërore, zvogëlimi i popullsisë, solli një periudhë 
tregjesh më të vogla dhe të pasigurta me specializime shumë të kufizuara. 
 
I.2. VEND GJETJET E AMFORAVE  

Krahas gërmimeve arkeologjike dhe burimeve të shkruara që dokumentojnë 
braktisjen e qyteteve, rëndësi të veçantë në njohjen e historisë së Antikitetit të Vonë 
japin dhe amforat. Në këtë temë janë marrë në shqyrtim amforat e antike të vona, të 
përftuara nga gërmimet në monumenti e 40 Shenjtorëve, i cili përbën një qendër mjaft 
të rëndësishme nga pikëpamja e shumëllojshmërisë së materialit dhe sasisë së tij. 
Gjithashtu, janë trajtuar fragmentet e amforave të Onhezmit dhe të qyteteve të tjera, si 
Butrinti, Bylisi, Shkodra, Durrësi, por edhe i qyteteve të tjera si Kanina, Berati, 
Paleokastra, etj., si dhe ato fragmente të përftuara nëpërmjet vëzhgimeve 
sipërfaqësore arkeologjike.  
 

I.2.1. Manastiri i 40 Shenjtorëve 
Monumenti i 40 Shenjtorëve është mjaft interesant nga pikëpamja e 

interpretimit historik dhe materialit arkeologjik, jehona e të cilit ka mbijetuar në kohë, 
duke i dhënë emrin qytetit të Sarandës. I ndërtuar mbi një kodër shkëmbore, në një 
pozitë dominuese nga ku vështrohej qyteti i lashtë i Onhezmit, manastiri shfaqej si një 
nga ndërtimet më të rëndësishme të kohës së vetë, jo vetëm për territorin tonë, por 
edhe një zonë gjeografike më të gjerë, ku përfshiheshin provincat bizantine të Epirit të 
Ri dhe të Epirit të Vjetër86. Si rrjedhojë, ai ka tërhequr herët vëmendjen e mendimit 
arkeologjik, duke u vizituar nga personalitete të shquar si L. M. Ugolini, i cili dha një 
përshkrim të shkurtër rreth monumentit, dhe më pas nga arkeologë të tjerë si J. 
Mitchell87, i cili botoi një planimetri dhe afresket e monumentit, G. Muka88, dhe më 

                                                           
84 A. E. LAIOU, C. MORRISSON, The Byzantine Economy, Cambridge University Press, New York, 
2007, f. 41. 
85 A. E. LAIOU, C. MORRISSON, The Byzantine Economy, Cambridge University Press, New York, 
2007, f. 41. 
86 I. VITALIOTIS , Sarandë – Bazilika e 40 Shenjtorëve. Raport paraprak për afresket – pikturat 
paleokristiane, Monumentet, 2007, f. 69; PO AI, The Basilica of Forty Martyrs, Albania: A pilgrimage 
church of the early christian period, Routes of Faith in the Medieval Mediterranean, Proceedings of an 
International Symposium, Thessalonike, 2007, f. 403 – 413. 
87 J. MITCHELL, The Archaeology of Pilgrimage in Late Antique Albania: The Basilica of Forty 
Martyrs, Recent Research on Late Antique Countryside, Leiden – Boston, 2004, f. 145 – 186. 
88 G. MUKA, Bazilika që i dha emrin Sarandës, Monumentet, 2002, f. 7 – 41. 
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pas I. Vitaliotis89, të cilët hulumtuan kryesisht rreth pikturës murale të kriptës së 
monumentit. Sot në pjesë të dukshme të muraturës së monumentit ruhen emrat e disa 
individëve, ndoshta të kontribuuesve, prej të cilëve tashmë pas shembjes së pjesës më 
të madhe të godinës, identifikohen akoma emrat e Qiriakut dhe Theodhorit. 

Pozita strategjike gjeografike dhe artikulimi arkitekturor i qendrës së 
pelegrinazhit, dëshmojnë për rëndësinë e tij dhe për faktin që ai ka qenë një vend 
mjaft të frekuentuar nga pelegrinët dhe udhëtarët e shumtë që lundronin në rrugën 
detare që lidhte Perëndimin me Lindjen dhe që kalonte në Gjirin e Sarandës dhe 
Kanalin e Korfuzit90. Njëherësh, piktura murale e një prej ambienteve më enigmatike 
të tij, ajo e kriptës, e cila ruan dy faza, me cikël ikonografik kompleks reflekton 
rëndësinë e monumentit si qendër pelegrinazhi. 

Edhe gërmimet arkeologjike dëshmojnë intensitetin e lartë të përdorimit gjatë 
kësaj periudhe, me ambientet e shumta dhe kulturën e pasur materiale, që shërben si 
një dokument i rëndësishëm për rindërtimin e historisë së monumentit. Fillesat e tyre 
në vitin 2002, nën drejtimin e arkeologëve S. Muçaj e K. Lako, lidhen me kryerjen e 
disa sondazheve, të cilat synonin sqarimin kronologjik të monumentit dhe më pas, në 
vitin 2003, filloi gërmimi i elementëve përbërëse të tij, të cilat vazhduan pa ndërprerje 
deri në vitin 2013. Si rrjedhojë, aktualisht janë zbuluar plotësisht ambientet e sipërme 
së bashku me naosin, ambientet nëntokësore si dhe një baptister, dhe shumë vaska të 
tjera pagëzimi, të cilat përcaktuan funksionin thelbësor të monumentit si qendra më e 
rëndësishme e pelegrinazhit në Ballkan. Krahas kësaj, të dhënat arkeologjike kanë 
sqaruar kohën e themelimit të monumentit, rreth fundit të shek. V91, ndryshimet që ka 
pësuar arkitektura fillestare e tij përgjatë një periudhe 50 vjeçare, e kushtëzuar nga 
rritja e numrit të pelegrinëve, elementët përbërës të ambienteve të sipërme dhe të 
poshtme, si vaskat e pagëzimit dhe sternat e ujit, mjediset për akomodim dhe kapelat 
nëntokësore për meditim. 

Krahas elementëve të arkitekturës, që përshkruajnë modelin e plotë të një 
qendre pelegrinazhi në Antikitetin e Vonë, kontributi i manastirit në konvertimin 
masiv në Krishterim të popullsive pagane nga vendet e ndryshme, dhe jehona e 
mëvonshme e tij, dokumentohet edhe nëpërmjet sasisë së madhe të materialit të 
amforave të depozituar në kontekstet e tij92, kryesisht në shtresat e gërmuara në 
ambientet e sipërme të tij, si naosi, portikët anësorë, terma, baptisteri dhe një sternë, 
prej të cilave është përftuar sasi e konsiderueshme e materialit arkeologjik, kryesisht 
qeramikë. Nga një vlerësim fillestar rezulton se materiali qeramikë ndahet në dy 
periudha kryesore, që korrespondojnë me historinë e monumentit, ndërsa skulptura 
dekorative është më pak e përfaqësuar. 
Grupi i parë që lidhet me depozitimet në baptister dhe në ambientet e jashtme të 
monumentit, të hedhura, datohet në gjysmën e dytë të shek. V dhe përfaqësohet nga 
sigillata afrikane tip ARS 87A (gjysma e dytë e shek. V – fillimi i shek. VI), ARS 
87B (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI). 

                                                           
89 I. VITALIOTIS , Sarandë – Bazilika e 40 Shenjtorëve. Raport paraprak për afresket – pikturat 
paleokristiane, Monumentet, 2007, f. 69 – 78. 
90 S. MUÇAJ, Vendet e shenjta të pelegrinazhit në Shqipëri, Candavia 4, 2014, f. 14 – 15. 
91 K. LAKO, S. MUÇAJ, S. BUSHI, S. XHYHERI, Anchiasmos (Onchesmos) in the 5th-7th centuries: city, 
pilgrimage, centre and port, Proceedings of the International Congress of Albanian Archaeological 
Studies, 65th Anniversary of Albanian Archaeology (21 – 22 November, Tirana 2013), Tiranë 2014, f. 
616. 
92 S. MUÇAJ, Vendet e shenjta të pelegrinazhit në Shqipëri, Candavia 4, 2014, f. 13 – 14; K. LAKO, S. 
MUÇAJ, S. BUSHI, S. XHYHERI, Anchiasmos (Onchesmos) in the 5th-7th centuries: city, pilgrimage, 
centre and port, Proceedings of the International Congress of Albanian Archaeological Studies, 65th 
Anniversary of Albanian Archaeology (21 – 22 November, Tirana 2013), Tiranë 2014, f. 616. 
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Grupi i dytë i materialit të qeramikës, lidhet kryesisht me depozitimet e një faze 
shkatërrimi të ndërtesës së manastirit nga gotët e udhëhequr nga Totila në vitin 551, 

një ngjarje e cila dokumentohet edhe nëpërmjet gjetjeve numizmatike93. Ky datim 
gjen mbështetje edhe në materialin shoqërues të depozituar në të njëjtin kontekst me 
to, siç janë enët terra sigillata me origjinë afrikane dhe ato me origjinë nga Fokea. 
Sigillata afrikane përfaqësohet nga format ARS 97 (datuar në vitet 490 – 550), ARS 
99B (datuar në çerekun e dytë të shek. VI – shek. VII), ARS 104B (gjysma e parë e 
shek. VI – gjysma e dytë e shek. VI)94; ndërsa terra sigillata fokeane përfaqësohet 
nga format LRC 3F dhe LRC 3G, që datojnë po në çerekun e dytë të shek. VI (viti 
525)95. Si terminus post quem mund të propozojmë vitin 551, në bazë të dhënave 
numizmatike të depozituara në të njëjtat kontekste me amforat. Në përmbledhje të 
mendimit të mësipërm, sugjerojmë se amforat e ardhura në monumentin e 40 
Shenjtorëve i përkasin viteve 500/525 – 551. 

Periudha e tretë datohet në fundin e shek. VI dhe fillimin e shek. VII, kur 
monumenti është ripërdorur nga fiset e ardhur96. Qeramika, që i referohet fazës së 
dytë së përdorimit të monumentit, paraqitet në sasi tepër të vogël, dhe dallohet nga 
teknika e modelimit me dorë, duke hyrë në literaturë si qeramikë ashtuquajtur 
“sllave”. Nuk mungojnë edhe fragmentet e amforave e datuara në shek. VII (tipi 
Castrum Perti, Keay 61 dhe Spatheion 3), të gjetura kryesisht jashtë ambienteve të 
monumentit. Për sa i përket enëve terra sigillata të depozituara në të njëjtat kontekste, 
ato paraqiten në sasi të vogla, dhe përfaqësohen nga format afrikane ARS 109 (çereku 
i tretë i shek. VI), ARS 104B dhe C (fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII); dhe ajo 
Fokeane LRC 10 (fundi shek. VI – fillimi i shek. VII).  

Materiali i qeramikës që lidhet me vitet 500 – 551, përfaqëson shumicën 
kryesore në tërësinë e materialit arkeologjik dhe kategorizohet sipas vend origjinës, në 
qeramikë ishullore dhe bregdetare nga vendet e Mesdheut Lindor dhe nga Afrika e 
Veriut. Studimi i saj përbën dëshmi të rëndësishme për shkëmbimet tregtare gjatë 
shek. VI, siç do të argumentojmë më poshtë. Lidhur me përdorimin apo funksionin e 
qeramikës, ajo ndahet në amfora, fragmentet e të cilave janë depozituar më së shumti 

                                                           
93 Qeramika i përket dy periudhave të ndryshme, e para është depozituar në fazën e shkatërrimit të 
monumentit nga gotët të udhëhequr nga Totila në vitin 551 m. Kr., monedhat e të cilit janë gjetur me 
shumicë në monument, kurse e dyta në fundin e shek. VI dhe fillimin e shek. VII kur monumenti është 
ripërdorur nga fiset e ardhur. Kjo qeramikë i përket të së ashtuquajtur sllave e cila përfaqësohet 
kryesisht nga enët e gatimit. Për gërmimet arkeologjike dhe kategorinë e materialit të zbuluar në këtë 
monument shih: S. MUÇAJ, Manastiri i 40 Shenjtorëve, Sarandë, Iliria  XXXVI (2012), 2013, f. 447 – 
449; K. LAKO, S. MUÇAJ, S. BUSHI, S. XHYHERI, Onhezmi në shekujt V-VII: qytet, qendër pelegrinazhi 
dhe port, në International Congress of Albanian Archaeological Studies. 65thAnniversary of Albanian 
Archaeology, 21-22 nëntor 2013, Tiranë 2014, f. 613-624; S. MUÇAJ, K. LAKO, S. BUSHI, S. XHYHERI, 
Monumenti i 40 Shenjtorëve-2102, Iliria,  XXXVII (2013), 2015, f. 379 – 386; S. MUÇAJ, K. LAKO, S. 
BUSHI, S. XHYHERI, Monumenti i 40 Shenjtorëve, Iliria,  XXXVIII (2014), 2015, f. 321 – 326. 
94 Për datimin e enëve terra sigillata me origjinë afrikane, shih: J. W. HAYES, Late Roman Pottery. 
Londres, British School at Rome, 1972; M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive 
d’Afrique, BAR International Series 1301, 2004. 
95 Për datimin e enëve terra sigillata me origjinë nga Fokea, shih: J. W. HAYES, Late Roman Pottery. 
Londres, British School at Rome, 1972. 
96 Braktisja përfundimtare në fund të shek. VI dhe fillim të shek. VII përkon me dyndjet avaro – sllave, 
të cilat shkaktuan shkatërrime në shkallë të gjerë në një pjesë të mirë të Ilirikut, ndërsa në vitin 609 
arritën përpara qytetit të Selanikut. Dyndjet kishin pasoja serioze për krahinën, pasi në burimet që i 
referohen Sinodit të vitit 625, nuk përmendet më peshkopi i Ankiazëm – Onhezmit. Në të kundërt ai 
përmendet gjatë gjithë shek. VI si dhe në Sinodin e vitit 516. Shih: I. VITALIOTIS , Sarandë – Bazilika e 
40 Shenjtorëve. Raport paraprak për afresket – pikturat paleokristiane, Monumentet, 2007, f. 69; E. 
HRISOS, Συµβολή στην ιστορία της Ηπείρου την πρωτοβυζαντινή εποχή, Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. 23, 
Ιωάννινα 1981, f. 79 – 80, 101. 



 16 

në kontekstet që shtrihen në korpusin kryesor të monumentit dhe portikët anësorë të 
tij, dhe më pak e përfaqësuar është qeramika e kuzhinës dhe kandilat, të cila janë 
depozituar kryesisht në kontekstet që shtrihen në baptister dhe termë. 

Përgjithësisht, referuar gjendjes së zbulimit, qeramika klasifikohet në të 
fragmentuar dhe enë të plota. Deri tani janë zbuluar 13479 fragmente dhe 9 enë të 
plota, prej të cilave 13001 fragmente (ose rreth 96.45%) u përkasin amforave; 339 
fragmente (ose rreth 2.51%) enëve të kuzhinës; 44 fragmente (ose rreth 0.32%) është 
qeramikë e zakonshme; 18 fragmente (ose rreth 0.13%) klasifikohet si qeramikë fine; 
73 fragmente (ose rreth 0.54%) janë pjesë kandilash, dhe disa fragmente lidhen me 
depozitimin e katër pitosave (ose rreth 0.029%). Si rrjedhojë, ashtu siç evidentohet 
edhe nga klasifikimi sasior i materialit qeramikë, vërejmë se pjesa më e madhe 
përfaqësohet nga amforat, të cilat për shkak të larmisë që shfaqin, vend origjinave të 
ndryshme dhe shpërndarjes gjeografike, sasisë, kohën e kufizuar të përdorimit, 
përbëjnë një bazë të dhënash shumë të rëndësishme në studimin tipologjik të 
materialit në vetvete, por edhe aspekteve të tjera që lidhen me to dhe me historinë e 
monumentit.  

Midis ekzemplarëve të përftuar nga gërmimi i monumentit dominojnë ato të 
importuar nga qendra të Mesdheut Lindor, duke përfshirë këtu pjesë të Egjeut ishullor 
dhe bregdetar, si dhe zonat bregdetare të Lindjes së Afërt (747 fragmente ose rreth 
71.55%); në sasi të konsiderueshme është dokumentuar edhe prezenca e prodhimeve 
afrikano – veriore (213 fragmente ose rreth 20.4023%), ndërsa mbeten ende të 
paidentifikuar dhe pa i përfshirë në një kategori specifike sipas vend origjinës 84 
fragmente, pra rreth 8.04% (Fig. 3.c). 

 
Amforat afrikano – veriore 
Sasia më e madhe e fragmenteve të amforave me origjinë afrikano – veriore, i 

përket nga ana tipologjike amforave të njohura Keay 62 (107 ose 50.2 %) dhe Keay 
8B (42 ose 19.7 %). Më pas në sasi më të vogla, renditen amforat Keay 55 (11 ose 5.1 
%), Benghazi LRA7 (13 ose 6.1 %), Keay 25 (13 ose 6.1 %) dhe Spatheion (4 ose 1.8 
%). 
Forma Keay 62 është tipi më i zakonshëm, me shumëllojshmëri variantesh dhe nën 
variantesh, ku më dominuesi është varianti A (32 ose 29 %), B (19 ose 17.7 %) dhe J 
(8 ose 7.4 %). 

 
Amforat mesdhetare – lindore 
Midis ekzemplarëve të identifikuar, numrin më të madh e shënojnë prodhimet 

e Samosit (LRA 8 me 274 fragmente), duke vijuar me tipat LRA 1 (232 fragmente), 
LRA 2 (125 fragmente), LRA 3, LRA 4, LRA 5 – 6/bage shaped, ndërsa 
përfaqësohen dhe fragmente të rralla të amforës Ayala Axum. 
Disa prej ekzemplarëve të zbuluar gjatë gërmimit janë ruajtur të plotë, siç është 
amfora e tipit LRA 2 apo Castrum Perti, e lyer me bojë të kuqe në sipërfaqe, e cila 
është gjetur në ambientet e sternës. 

Në sasi modeste përfaqësohet edhe amforat italike me origjinë nga Kalabria 
(Keay 52), Siçilia dhe Empoli. 

Në përfundim të këtij parashtrimi mund të pohojmë se kontekstet e 
monumentit të 40 Shenjtorëve, ofrojnë një panoramë mjaft të pasur nga pikëpamja 
sasiore lidhur me aspekte të studimit të materialit të amforave, siç është vend origjina 
dhe tipologjia. 
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I.2.2. Onhezmi  
Rrënojat antike të Onhezmit ndodhen në qytetin e sotëm të Sarandës. Fillesat e 

banimit në territorin e qytetit dokumentohen aty nga shek. IV p. Kr. Ai u zgjeruar në 
shekujt e parë pas Krishtit dhe u fortifikua me mure të fuqishme në Antikitetin e 
Vonë97. Gërmimet e para me karakter shpëtimi të realizuara midis viteve 1979 – 1987 
në qytet98, nxorën në dritë dysheme të shtruara me mozaikë, një pjesë të murit 
rrethues të qytetit99, banesa, një cisternë dhe një bazilikë100. Gërmimet u dhanë 
mundësinë arkeologëve të krijonin një panoramë më të qartë të vendbanimit në qytet 
gjatë periudhave të ndryshme të ekzistencës së tij dhe të saktësonin se zhvillimi 
dinamik i tij mund të ndahet në tre faza të ndryshme: faza e parë që shtrihet midis 
shek. IV p. Kr. dhe shek. I m. Kr.; faza e dytë që shtrihet nga shek. I m. Kr. deri në 
shek. III m. Kr.; dhe, faza e tretë që shtrihet nga shek. IV deri në shek. VII m. Kr., 
kohë kur qendra merr dhe tiparet e veta më karakteristike dhe shtrihet në një hapësirë 
prej më shumë se 8 ha dhe me një mur rrethues rreth 850 m të gjatë101. Brenda këtij 
rrethimi u zbulua ekzistenca e një bazilike të krishterë, e cila kishte tre faza ndërtimi 
(I: gjysma e parë e shek. V m. Kr.; II: gjysma e dytë e shek. V m. Kr.; III: gjysma e 
dytë e shek. VI m. Kr.). Gërmimet arkeologjike të realizuara nga K. Lako por edhe 
nga autorët e gërmimit të Sinagogës, fillimisht arritën në konkluzionin se shkatërrimi i 
kompleksit dhe në përgjithësi i gjithë qytetit mund të ketë ndodhur në intervalin kohor 
nga 577 – 595, kohë pas së cilës Onhezmi humbi statusin e qendrës peshkopale. Në 
këtë kohë janë marrë në konsideratë ngjarjet e vitit 586 dhe 587, të cilat lidhen me 
dyndjet sllave, të përshkruara në dokumentin e njohur si Kronika e Monemvasisë102. 
Gjithashtu, gërmimet e sinagogës në vitin 2003, kanë çuar autorët në konkluzionin se 
shkatërrimi i kompleksit dhe i qytetit ka ndodhur aty rreth viti 580. Në studimet e 

                                                           
97 K. LAKO, S. MUÇAJ, S. BUSHI, S. XHYHERI, Anchiasmos (Onchesmos) in the 5th – 7th centuries: city, 
pilgrimage, centre and port, Proceedings of the International Congress of Albanian Archaeological 
Studies, 65th Anniversary of Albanian Archaeology (21 – 22 November, Tirana 2013), Tiranë 2014, f. 
613. 
98 DH. BUDINA, Harta arkeologjike e bregdetit Jon dhe e pellgut të Delvinës, Iliria 1, 1971, f. 287 – 
290; DH. BUDINA, B. KORKUTI, Mozaiku i zbuluar në rrugën “1 Maj” të Sarandës, Buletin Arkeologjik, 
Tiranë, 1969, f. 81 – 87; DH. BUDINA, Mozaikë të rinj të zbuluar në Onhezmin e lashtë, Sarandë, 
Studime Historike, 1971, 1, f. 207 – 247. Më vonë organizohen ekspeditat sistematike. Gërmimet u 
ndërmorën në vitet 1979 – 1981, 1983 – 1984 dhe 1987 nën drejtimin e K. Lako. Gjatë vitit 2002, 
gërmimet e përqendruara në bazilikë, realizuan disa sondazhe, prej të cilave u përftuan disa të dhëna 
rreth planit dhe mobilierit të kishës, ndërsa në vitin 2003 ato hodhën dritë mbi fazat e jetës së këtij 
monumenti, elementët dekorativ të dyshemesë, etj. duke përcaktuar edhe funksionin e tij si sinagogë. 
Shih: G. FOERSTER, K. LAKO, E. NALLBANI , E. NETZER, Sinagoga e Sarandës (Anchiasmos) në 
antikitetin e vonë, Candavia 1, 2004, f. 173 – 188. 
99 Të dhëna rreth fortifikimit të Onhezmit jep edhe Gj. Saraçi. Shih: GJ. SARAÇI, Elemente të reja në 
arkitekturën e anës veriore të kështjellës së Ankiazmit, Iliria  1 – 2, 1991, f. 257 – 261.  
100 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 153 – 205; PO AI, Dinamika e zhvillimit të 
Onhezmit (shek. IV p.e.sonë – shek. IV të e.sonë), Iliria  1, 1986, f. 273 – 281; PO AI, Bazilika 
paleokristiane e Onhezmit, Iliria 1 – 2, 1991, f. 123 – 186; PO AI, Të dhëna për disa banesa dhe sterna 
të shek. II-IV të e.sonë të zbuluara në qytetin e Sarandës (Onhezm - Ankiazëm), Iliria 1 – 2, 1993, f. 
241 – 257; PO AI, Enë balte nga qyteti i Onhezm-Ankiazmit (Saranda), Iliria  1 – 2, 2001 – 2002, f. 284 
– 314. 
101 K. LAKO, S. MUÇAJ, S. BUSHI, S. XHYHERI, Anchiasmos (Onchesmos) in the 5th-7th centuries: city, 
pilgrimage, centre and port, Proceedings of the International Congress of Albanian Archaeological 
Studies, 65th Anniversary of Albanian Archaeology (21 – 22 November, Tirana 2013), Tiranë 2014, f. 
613. 
102 K. LAKO, Bazilika paleokristiane e Onhezmit, Iliria 1 – 2, 1991, f. 192; K. LAKO, S. MUÇAJ, S. 
BUSHI, S. XHYHERI, Anchiasmos (Onchesmos) in the 5th – 7th centuries: city, pilgrimage, centre and 
port, Proceedings of the International Congress of Albanian Archaeological Studies, 65th Anniversary 
of Albanian Archaeology (21 – 22 November, Tirana 2013), Tiranë 2014, f. 614. 
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fundit një vend të rëndësishëm zuri studimi i qeramikës, i përftuar kryesisht nga 
gërmimet brenda fortifikimit. Gjithashtu, të dhënat e vëzhgimeve sipërfaqësore dhe të 
mbledhjes së materialit qeramik të ruajtur në disa ambiente të bazilikës që datohet në 
shek. VII, sollën edhe një herë në vëmendje çështjen e kohës së braktisjes së qytetit.  

Një vit më vonë, gërmimet e shpëtimit të realizuara jashtë mureve rrethuese të 
qytetit, në një gjatësi prej 300 m, u zbuluan gjurmë ndërtesash me një shtresë djegie të 
shoqëruar nga qeramikë e shek. VI, si dhe disa monedha, kryesisht të Baduilës 
(Totila), çka tregojnë se qyteti, ashtu si edhe Monumenti i 40 Shenjtorëve që siç pamë 
më lart paraqet të njëjtën situatë arkeologjike, duhet të jetë djegur nga ky i fundit. 
Gjithashtu ekzistenca e gjurmëve të djegies jashtë mureve rrethuese të shek. VI, 
mbështet hipotezën për një shtrirje më të gjerë të qytetit, përtej mureve të kështjellës 
siç e njohim sot, deri në sulmet gote me në krye Totilën në vitin 551103, dhe se muret 
rrethuese të qytetit, ashtu si edhe fortifikimi i Viktorinit në Bylis, janë rindërtuar pas 
kësaj periudhe, duke iu referuar edhe ngjashmërive tipologjike në teknikën ndërtimore 
midis tyre.  

Marrja në rishqyrtim e materialit arkeologjik, i kategorisë së enëve terra 
sigillata104 dhe amforave, të zbuluara brenda mureve rrethuese të kështjellës, tregojnë 
se qyteti vazhdon jetën e tij edhe pas shek. VI, duke dëshmuar gjurmë të jetesës deri 
në mesin e shek. VII, përkundër të dhënave të deritanishme që e çonin braktisjen e 
qytetit në shek. VI, datë e kushtëzuar nga monedhat e Justinit II dhe ngjarjet e vitit 
587 – 588105.  

Krahas datimeve të reja, studimi i mbetjeve të qeramikës, enëve terra sigillata 
dhe amforave, jep të dhëna edhe mbi dinamikën e zhvillimit ekonomik të Onhezmit 
dhe lidhjeve të tij me botën mesdhetare dhe me provincat bizantine të Afrikës.  

Amforat, të cilat përbëjnë grupimin më të përfaqësuar të gjetjeve, janë studiuar 
fillimisht nga K. Lako, i cili ka dhënë hulumtime të përgjithshme rreth tyre106, dhe më 
pas janë rimarrë në shqyrtim nga Y. Cerova, i cili arriti të realizonte përcaktimin 
tipologjik të tyre107. Pavarësisht kontributit të tij, disa tipa, si p.sh. tipi Benghazi LRA 
7 nuk arritën të klasifikoheshin tipologjikisht108, ndoshta edhe për shkak të përhapjes 
së kufizuar të ekzemplarit, i cili shfaqet mjaft rrallë në kontekstet e Antikitetit të Vonë 
(vetëm 2 ekzemplarë të botuar)109. Si rrjedhojë, në këtë punim synojmë rivlerësimin e 
këtij materiali, për të përftuar të dhëna të mëtejshme rreth ngjarjeve historike dhe 
aspekteve ekonomike që përjetoi Onhezmi në veçanti dhe territori shqiptar në 
përgjithësi, gjatë shekujve të trazuar të Antikitetit të Vonë.  

Kështu, në Sarandë identifikohen dy grupime të mëdha amforash, të cilat duke 
marrë si referencë origjinën e tyre të prodhimit, klasifikohen në mesdhetare lindore 
dhe amfora me origjinë afrikane110. Amforat me origjinë nga ishujt e Mesdheut lindor 

                                                           
103 K. LAKO, S. MUÇAJ, S. BUSHI, S. XHYHERI, Anchiasmos (Onchesmos) in the 5th-7th centuries: city, 
pilgrimage, centre and port, Proceedings of the International Congress of Albanian Archaeological 
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614. 
104 S. MUÇAJ, K. LAKO, S. BUSHI, S. XHYHERI, Sigilata nga qyteti i Onhezëm – Ankiazmit (Sarandë), 
Candavia 3, 2011, f. 41 – 103. 
105 Shih: K. LAKO, Enë balte nga qyteti i Onhezm-Ankiazmit (Saranda), Iliria  1 – 2, 2001 – 2002, f. 
305, shënimi 31. 
106 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 154 – 205. 
107 Y. CEROVA, Kontribut i ri mbi amforat e kështjellës së Onhezmit, Iliria 1 – 2, 1992, f. 245 – 255. 
108 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 177, fig. 28, Tab. I.7. 
109 J. A. RILEY , Coarse Pottery. Në: Escavations at Sidi Khrebish Benghazi (Bernice), II, (suppl. Libya 
Antiqua 5), 1979, f. 225. 
110 Shih. K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 154 – 205. 
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dhe nga Lindja e Afërme dominojnë, duke u përfaqësuar nga 86 fragmente (73% e 
materialit të përgjithshëm), ndërsa amforat me origjinë nga Afrika përbëjnë 32 
fragmente (27 %) (Fig. 3.d).  

Amforat në Onhezëm i përkasin kryesisht 3 fazave të ndryshme. Fazës së parë 
i përkasin amforat e shek. III – IV, të cilat përfaqësohen kryesisht nga amforat 
Afrikane IID dhe Afrikane IIIA (Keay 25.1); Këto të dhëna kronologjike mbështeten 
edhe në enët terra sigillata, të cilat i përkasin formave afrikane tip ARS 67 (datuar 
360 – 400 m. Kr.)111 dhe janë gjetur në të njëjtën shtresë kulturore me këto amfora.  

Faza e dytë i përket amforave të shek. V – VI. Kjo periudhë përfaqësohet nga 
amforat afrikane tip Spatheion 1 – 2, Keay 8B, Keay 62 dhe 62Q dhe Benghazi LRA 
7, që i përkasin fundit të shek. V dhe gjysmës së parë të shek. VI. 

Amforat lindore që i përkasin kësaj periudhe përfaqësohen nga tipat e 
zakonshëm LRA 1, LRA 2, LRA 3, LRA 4, Bag – Shaped (LRA 5 – 6) dhe LRA 8 
(Samos Cistern type). Qeramika terra sigillata që i shoqëron ato i përket asaj fokeane 
tip LRC 3E (fundi i shek. V – shek. VI), ajo afrikane e formave ARS 105 (vitet 530 – 
580). 

Faza e tretë i përket gjysmës së dytë të shek. VI – mesi i shek. VII, ku duket se 
jeta vazhdon megjithëse në një sipërfaqe të reduktuar brenda mureve rrethuese të 
qytetit. Amforat në përgjithësi dhe ato afrikane në veçanti i përkasin tipave Keay 61, 
Keay 8A, “orlo a fascia”, Spatheion 3, Keay 34, Keay 62E dhe Sidi Jdidi 2112. 
Amforat lindore të shek. VII paraqesin repertor më të kufizuar, duke u përfaqësuar 
nga format LRA 1, LRA 2 dhe LRA 8113. Materiali i amforave të shek. VII gjen 
mbështetje në datim edhe nga enët terra sigillata, që i përkasin formave afrikane tip 
ARS 90B (gjysma e dytë e shek. VI – fillimi i VII), ARS 91D (shek. VII), ARS 99D e 
99C (shek. VII), ARS 104A (mesi i shek. VII), ARS 105 (mesi i shek. VII) dhe ARS 
109C; asaj fokeane LRC 3F/G (fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII), LRC 10A (fundi 
i shek. VI – fillimi i shek. VII) dhe ajo qipriote CRS 8 (gjysma e dytë e shek. VI – 
fillimi i shek. VII) 114. Prezenca e këtyre të fundit në të njëjtin kontekst me amforat 
afrikane, përforcon hipotezën që vendos braktisjen përfundimtare të qytetit të 
Onhezmit në gjysmën e dytë të shek. VII. 
 

I.2.3. Bylis 
Qyteti antik i Bylisit ndodhet në krahinën e Mallakastrës në kodrën e quajtur 

“Gradishta e Hekalit” në luginën e lumit Vjosa. Kodra ku ngrihet qyteti përbën 
ekstremin lindor të një rrjeti kodrash, që fillon nga Apollonia. Në këtë kontekst, Bylisi 
kishte një pozicion të rëndësishëm strategjik në mbrojtjen dhe kontrollin e rrugës që 
lidhte Epirin me Maqedoninë, nëpërmjet luginës së Vjosës. 
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Megjithëse Bylis përmendet relativisht vonë në burimet historike (Caes. B. 
Civ. III 40, 4)115, të dhënat arkeologjike e vendosin themelimin e tij që në shekullin e 
IV p. Kr.116. Gjatë gjithë periudhës helenistike qyteti i ilirëve bylin njohu zhvillim të 
shpejtë, ndërsa nga pikëpamja urbanistike, ai krijon fizionominë e vetë të plotë, që në 
mesin e shek. III p. Kr., duke u zhvilluar sipas sistemit të njohur hipodamik117. 
Transformimi i Bylisit në koloni romake lidhet me vitet e para të dominimit të 
Augustit. Në shek. V, ai shfaqet në burimet historike si seli Peshkopale e pavarur. Në 
një dokument të vitit 431 m. Kr., peshkopi Felix, i Bylisit dhe i Apolonisë, merr pjesë 
në koncilin e Efesit, ndërsa në një tjetër dokument të vitit 458 m. Kr., peshkopi 
Philoharis, i drejtohet me një letër perandorit Leoni I118. Në shek. VI ai renditet në 
inventarin e qyteteve më të rëndësishme të Epirit të Ri, pas Durrësit, Skampinit 
(Elbasanit) dhe Apolonisë, një pozicion që ai e mban deri në fund të këtij shekulli, 
para se të dorëzohej përballë dyndjeve sllave. Pavarësisht përpjekjeve të Justinianit I 
për mbrojtjen e Bylisit, qyteti shkretohet në shek. VI. Në saj të mungesës së burimeve 
të ujit, ky sit nuk do banohet sërish, përveç për një kohë të shkurtër prej trupave sllave 
në Mesjetë dhe nga ushtria austro – hungareze gjatë Luftës I Botërore. Rrënojat e 
qytetit që nga periudha e themelimit të tij ruhen thuajse të paprekura nga aktiviteti 
njerëzor, duke e kthyer Bylisin në një sit të privilegjuar për studimin e qendrave që u 
zhvilluan në Ballkan në periudhën e Antikitetit të Vonë. 

Gërmimet arkeologjike sistematike u kanë dhënë mundësi studiuesve të 
krijojnë një panoramë të plotë mbi fazat e ndryshme të jetës në këtë qytet. Faza e parë 
i përket periudhës helenistike; faza e dytë periudhës romake, shek. I – II m. (Banesa e 
Terencianit); faza e tretë i përket fundit të shek. II – fundi i shek. IV m. Kr.; faza e 
katërt shek. V – VI m. Kr; faza e pestë i përket shek. VI119. 

                                                           
115 Emri i qytetit në trajtën Bulis shfaqet për herë të parë në ngjarjet e vitit 49 – 48 p. Kr. kur ai iu 
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Në mungesë të burimeve të shkruara për periudhën antike të vonë, nga 
gërmimet arkeologjike sistematike del se Bylisi është përfshirë disa herë nga vala e 
dyndjeve të popujve. Gjatë fazës së III, qyteti përfshihet nga inkursionet e fundit të 
vizigotëve120, të cilat u shoqëruan me shkatërrime të shumta duke e kthyer sipërfaqen 
e tij thuajse në një gërmadhë121. Monedhat që lidhen me këtë periudhë i përkasin 
perandorëve Gracian, Valentinianit të II – të dhe Teodosit, të prera midis viteve 378 – 
383122.  

Pas ndërprerjes së valës së parë të dyndjeve, duke filluar me perandorin 
Teodos II (vitet 408 – 450), Bylisi filloi të rindërtojë si murin rrethues ashtu edhe 
banesat123. Por duke filluar që nga kjo periudhë sistemi i vjetër urbanistik ortogonal124 
nuk u ruajt më. Pas shek. IV ai zëvendësohet me një organizim të ri mbi bazën e 
lagjeve të ndërtuara në zona të ndryshme të qytetit, ku secila prej tyre kishte edhe 
kishën e vet. Gjithmonë lagjet e reja u ndërtuan brenda mureve rrethuese të qytetit125. 
Duke filluar nga gjysma e parë e shek. V u ndërtuan një numër i madh kishash brenda 
dhe jashtë murit rrethues, duke e radhitur Bylisin në qendrat e rëndësishme të 
trashëgimisë paleokristiane. Kisha merr statusin e pronares së madhe si në qytet ashtu 
edhe në territoret përreth Bylisit. Kështu p. sh., Katedralja e qytetit së bashku me 
kompleksin e saj peshkopal, zotëronte një sipërfaqe toke sa agoraja e dikurshme126. 
Ajo u bë pronare e madhe tokash si dhe prodhuese e madhe e verës127, për nevojat e 
ambalazhimit të së cilës prodhonte dhe enët e veta, të njohura në literaturën e 
qeramikës si amfora globulare epirote, të cilat janë të izoluara në sipërfaqen e 
brendshme me bitum nga burimet e Selenicës (Vlorë), të njohura tashmë si prodhime 
ekskluzive të Bylisit128. 

Bylis përfshihet sërish nga vala e dyndjeve në vitet 547 – 551 (faza e V), të 
cilat sollën shkatërrime dhe djegie të shumta në Bazilikat A, C, D, E, në katedrale (B) 
si dhe në shumë banesa të periudhës antike të vonë, të cilat pas djegies duket se u 
braktisën përfundimisht.  

Duke marrë parasysh burimet historike, mbishkrimin e Viktorinit dhe 
materialin numizmatik, del se qyteti i Bylisit është djegur në vitin 548. Gjurmët e 
kësaj djegie nuk janë hasur në asnjë nga kullat e gërmuara në murit të Viktorinit, çka 
tregon se muri është një ndërtim që ka ndodhur pas kësaj djegie129. Gjetja e 
monedhave të Totilës (Baduila) në Bylis, duke e krahasuar edhe më të dhënat që janë 

                                                                                                                                                                      

MUÇAJ, Vendbanime të Antikitetit të Vonë në krahinën e Mallakastrës, Iliria  IX – X, 1979 – 1980, f. 
285 – 286. 
120 P. CAESARIENSIS, De bello Vandalico. III, 2, 10 – 12. 
121 N. CEKA, S. MUÇAJ, Bylisi: Historia dhe monumentet, Tiranë 2004, f. 16. 
122 S. MUÇAJ, Një panoramë e shkurtër arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në 
gjysmën e I të shek. VII, In memoriam, Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 323. 
123 Kjo periudhë përkon me fazën e IV të jetës në Bylis, shih, S. MUÇAJ, P. CHEVALIER, S. XHYHERI, S. 
BUSHI, Monumenti i Terentianus-it (Bylis). Raport i gërmimeve 2007 – 2011, Candavia 4, 2014, f. 
186. 
124 N. CEKA, S. MUÇAJ, Bylisi: Historia dhe monumentet, Tiranë 2004, f. 17; S. MUÇAJ, P. CHEVALIER, 
S. XHYHERI, S. BUSHI, Monumenti i Terentianus-it (Bylis). Raport i gërmimeve 2007 – 2011, Candavia 
4, 2014, f. 186. 
125 S. MUÇAJ, Një panoramë e shkurtër arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në 
gjysmën e I të shek. VII, In memoriam, Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 327. 
126 N. CEKA, S. MUÇAJ, Bylisi: Historia dhe monumentet, Tiranë 2004, f. 17. 
127 N. BEAUDRY, Një punishte për prodhimin e verës në Bylis, Monumentet 28, 2010, f. 41 – 50. 
128 Y. CEROVA, M. BONIFAY, C. CAPELLI, Amphores Epirotes a corps globulaire du VIe s. decouvertes 
a Byllis (Albanie), LRCW I, BAR International Series 1340, 2005, f. 537 – 546. 
129 S. MUÇAJ, Një panoramë e shkurtër arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në 
gjysmën e I të shek. VII, In memoriam, Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 329. 
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përftuar nga kultura materiale e qytetit të Onhezmit, është një indikacion që tregon se 
inkursionet gote të Totilës mund të kenë prekur edhe Bylisin130.  

Bylis pas shkatërrimeve që pësoi në vitet 547 – 551 (Proc, B. VII, 29, 1 – 3), u 
rindërtua duke lënë jashtë rreth një të tretën e sipërfaqes së dikurshme të qytetit. Edhe 
pse qyteti u rifortifikua, tashmë me një sipërfaqe të kufizuar, gjysma e dytë e shek. VI 
vazhdoi të ishte një periudhë rënie, deri sa pas shkatërrimit të dytë nga dyndjet sllave, 
në vitin 586, u braktis përfundimisht131.  

Materiali arkeologjik në Bylis vjen nga gërmimet arkeologjike të realizuara në 
bazilikat paleokristiane (bazilikat A, B, C, D dhe E)132 dhe nga faza e IV dhe e V e 
banesës së Terencianit133. 

Amforat afrikane (21 %) të zbuluara nga gërmimet në Bylis, deri tani tregojnë 
se janë në raport inferior krahasuar me amforat mesdhetare – lindore (34 %) dhe ato 
globulare epirote, këto të fundit prodhime të qytetit. Amforat globulare epirote 
përbëjnë dhe numrin më të madh, me rreth 45 % të sasisë së përgjithshme. 
Amforat e gjetura në Bylis të shek. V i përkasin tipave Spatheion 1 (gjysma e parë e 
shek. V)134, Spatheion 2A135 (gjysma e dytë e shek. V), Keay 35B (shek. V)136. Për sa 
i përket amforave me origjinë lindore të kësaj periudhe, përgjithësisht rezulton se ato 
janë më të rralla dhe ekzemplarët e gjetur i përkasin tipit LRA 4137. Këto amfora janë 
gjetur të shoqëruara në kontekste me enët terra sigillata afrikane të grupit D, të 
formës ARS 61B, të datuar në gjysmën e parë të shek. V138.  

Në grupin e amforave të shek. V – gjysmës së parë të shek. VI (faza e IV) 
klasifikohen tipat Keay 57, Keay 55139 dhe tipit Keay 62Q (Albenga 11 – 12)140, Keay 

                                                           
130 S. MUÇAJ, Një panoramë e shkurtër arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në 
gjysmën e I të shek. VII, In memoriam, Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 330. 
131 N. CEKA, S. MUÇAJ, Bylisi: Historia dhe monumentet, Tiranë 2004, f. 20. 
132 Materiali arkeologjik i periudhës antike të vonë është botuar periodikisht në artikuj të ndryshëm, 
shih: M. BONIFAY, Y. CEROVA, Byllis: Le matériel céramique, në: Beaudry (N.) et al. — Byllis 
(Albanie). Études, rapports et chroniques, BCH 126, 2002, f. 679 – 682; Y. CEROVA, M. BONIFAY, C. 
CAPELLI, Amphores Epirotes a corps globulaire du VIe s. decouvertes a Byllis (Albanie), LRCW I, BAR 
International Series 1340, 2005, f. 537 – 546; M. BONIFAY, Etude céramologique, në: Beaudry (N.) et 
al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, la Basilique E et les carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 947 – 
954; M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37 – 43; M. BONIFAY, Byllis: Rapport d'études céramologues, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis 
(Albanie): Le quartier épiscopal, BCH 133, 2, 2009, f. 750 – 754. 
133 S. MUÇAJ, P. CHEVALIER, S. XHYHERI, S. BUSHI, Monumenti i Terentianus-it (Bylis). Raport i 
gërmimeve 2007 – 2011, Candavia 4, 2014, f. 181 – 203. 
134 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37, fig. 2.1 – 3; S. MUÇAJ, P. CHEVALIER, S. XHYHERI, S. BUSHI, Monumenti i Terentianus-it (Bylis). 
Raport i gërmimeve 2007 – 2011, Candavia 4, 2014, f. 186, Tab. XIII.4 – 5. 
135 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37, fig. 2.4.  
136 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37, fig. 2.6. 
137 S. MUÇAJ, P. CHEVALIER, S. XHYHERI, S. BUSHI, Monumenti i Terentianus-it (Bylis). Raport i 
gërmimeve 2007 – 2011, Candavia 4, 2014, f. 186, Tab. XIII.3. 
138 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37, fig. 2.11 – 12. 
139 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37, fig. 2.6 – 8. 
140 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37, fig. 2.9. 
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62141, dhe Keay 62 varianti i evoluar142. Amforat lindore të shek. VI i përkasin tipave 
LRA 1143, LRA 2144, LRA 2B, LRA 4B145 dhe LRA 8 (Samos Cistern type)146. 

Krahas amforave të importit, një vend të rëndësishëm në Bylis, siç u diskutua 
edhe më lart, zënë amforat e prodhimit vendas të datuara në gjysmën e parë të shek. 
VI, pra amforat globulare epirote147. Këto të fundit përbëjnë dhe numrin më të madh 
me rreth 45 % të sasisë së përgjithshme148. Tipi A i kësaj amfore është zbuluar në 
Bazilikën E149, fragmente të tipit B janë zbuluar brenda murit rrethues Viktorinit150, 
ndërsa varianti C i kësaj amfore është zbuluar në Bazilikën C151. Gjithashtu fragmente 
të këtyre amforave (tipat A, B dhe C) janë gjetur edhe në ambientet e kompleksit 
peshkopal152. 

Amforat e shek. VI të kompleksit peshkopal, janë gjetur të shoqëruara në 
kontekste me qeramikën afrikane terra sigillata të formave ARS 99B dhe 107 (530 – 
580 m. Kr)153.  

Amforat e shek. VII përgjithësisht mungojnë në Bylis. Ato përfaqësohen 
vetëm nga një fragment amfore tip Spatheion 3A, e gjetur në Balizikën E, e cila 
përbën materialin që jep datimin, deri më tani, më të vonë për këtë qytet154. Gjithsesi 
në Bylis akoma nuk janë gjetur amfora ose variante të vona të amforave mesdhetare – 
lindore apo afrikane të tipave Keay 62E apo Keay 61 karakteristike të shek. VII155. 
 
 
 
                                                           
141 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37, fig. 2.10. 
142 M. BONIFAY, Byllis: Rapport d'études céramologues, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le 
quartier épiscopal, BCH 133, 2, 2009, f. 752, fig. 14.4. 
143 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Byllis: Le matériel céramique, në: Beaudry (N.) et al. — Byllis (Albanie). 
Études, rapports et chroniques, BCH 126, 2002, f. 681; M. BONIFAY, Byllis: Rapport d'études 
céramologues, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, BCH 133, 2, 2009, f. 
752, fig. 15.8. 
144 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Byllis: Le matériel céramique, në: Beaudry (N.) et al. — Byllis (Albanie). 
Études, rapports et chroniques, BCH 126, 2002, f. 681. 
145 M. BONIFAY, Etude céramologique, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, 
la Basilique E et les carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 949, fig. 17.11 – 12. 
146 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Byllis: Le matériel céramique, në: Beaudry (N.) et al. — Byllis (Albanie). 
Études, rapports et chroniques, BCH 126, 2002, f. 681. 
147 Për më tepër në lidhje mbi origjinën, tipologjinë dhe datimin e tyre shiko: Y. CEROVA, M. BONIFAY, 
C. CAPELLI, Amphores Epirotes a corps globulaire du VIe s. decouvertes a Byllis (Albanie), LRCW I, 
BAR International Series 1340, 2005, f. 537 – 546. 
148 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37. 
149 M. BONIFAY, Etude céramologique, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier 
épiscopal, la Basilique E et les carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 947, fig. 16.2. 
150 M. BONIFAY, Etude céramologique, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier 
épiscopal, la Basilique E et les carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 949. 
151 M. BONIFAY, Etude céramologique, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier 
épiscopal, la Basilique E et les carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 949, fig. 16.4. 
152 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Byllis: Le matériel céramique, në: Beaudry (N.) et al. — Byllis (Albanie). 
Études, rapports et chroniques, BCH 126, 2002, f. 680, fig. 16.  
153 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Byllis: Le matériel céramique, në: Beaudry (N.) et al. — Byllis (Albanie). 
Études, rapports et chroniques, BCH 126, 2002, f. 681. 
154 Duhet thënë se kjo amforë e fillon prodhimin e saj në fund të shek. VI. Shiko: M. BONIFAY, Etude 
céramologique, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, la Basilique E et les 
carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 947, fig. 16.1. 
155 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37. 
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I.2.4. Butrint 
Qyteti i Butrintit është vendosur në këndin juglindor të Ksamilit, në një pozitë 

mjaft të mbrojtur natyrore, duke u lagur në dy anë nga liqeni i Butrintit dhe në njërën 
prej kanalit të Vivarit, i cili siguronte njëkohësisht edhe lidhjen me detin. Kjo pozitë i 
krijonte mundësinë qytetit të funksiononte njëkohësisht edhe si një skelë. Në sajë të 
pozitës së rëndësishme strategjike dhe mbrojtjes natyrore, Butrinti luajti rol të 
rëndësishëm jo vetëm gjatë shekujve të Antikitetit, por edhe në periudhat e 
mëvonshme. Ai shtrihej përgjatë itinerareve të disa rrugëve të rëndësishme të 
transportit detar, njëra që i shërbente bregdetit të Adriatikut dhe porteve të tij të 
mëdha të Akuilës dhe më vonë të Ravenës, dhe tjetra që lidhej me Mesdheun lindor 
dhe Italinë e Jugut156. Një prej detyrave të tij ishte dhe mbrojtja e grykave të Korfuzit. 

Referencat ndaj qytetit në shek. IV – VII janë të pakta; ato lidhen me 
dokumentacione kishtare, si jetë shenjtorësh dhe letërkëmbime, por edhe itinerare të 
ndryshme157. Itineraret e Antikitetit të Vonë e pozicionojnë shtrirjen e Butrintit midis 
Finiqit dhe limanit të Glikisë, ose midis ishullit të Sazanit dhe Nikopojës. Në të 
ashtuquajturin Sinekdemosin e Hieroklit, një inventar i provincave dhe qyteteve, 
ndoshta i përpiluar në vitin 527/28, i cili jep edhe një informacion të përafërt rreth 
situatës nën perandorin Teodosi II (vitet 408 – 450), Butroti renditet si qyteti i shtatë 
midis qyteteve të provincës së Epirit të Vjetër, në atë kohë në varësi të metropolitanës 
së Nikopojës158. Në fundin e shek. VI grupe sllavësh, që në atë kohë migronin në 
Ballkan duhet të kenë ardhur në Butrint, megjithëse deri tani mungojnë të dhënat 
dokumentare për të mbështetur këtë të dhënë.  

Në këtë kontekst materiali arkeologjik që i përket kësaj periudhe merr rëndësi 
të veçantë, në ndërtimin e aspekteve të historisë së qytetit gjatë Antikitetit të Vonë. 
Botimet e para mbi amforat lidhet me studimet e K. Lako, i cli botoi materialin 
arkeologjik të dalë nga gërmimet të realizuara kryesisht në murin rrethues të qytetit159. 
Por, pjesa më e madhe e materialit arkeologjik nga Butrinti është zbuluar midis viteve 
1994 – 1998, nga gërmimet e realizuara në pallatin e Trikonkës160. Në tërësi rezulton 
se amforat i përkasin përgjithësisht 3 grupimeve kryesore (156 fragmente në total); 
atyre me origjinë nga Mesdheu lindor (125 fragmente), Italia e Jugut (7 fragmente) 
dhe nga Afrika (24 fragmente).  

Amforat e fazës së parë të shek. III – IV, përfaqësohen nga ekzemplarët me 
origjinë nga Tunizia, të cilat janë në sasi të vogla si tipi Keay 25161 apo nga amforat 
mesdhetare lindore tip LRA 2162. Amforat klasike të shek. III – IV shoqërohen në të 

                                                           
156 P. REYNOLDS, Trade networks of the East, 3rd to 7th centuries: the view from Beirut (Lebanon) and 
Butrint (Albania) (fine wares, amphorae and kitchen wares), LRCW 3, BAR International Series 2185, 
Vol. 1, 2010, f. 89. 
157 R. ELSIE, The Christian Saints of Albania, Balkanistica 13, 2000, f. 35 – 57; A. MEKSI, Arkitektura e 
kishave të Shqipërisë (shekujt VII – XV), Uegen, Tiranë, 2004, f. 18. 
158 A. MEKSI, Të dhëna për historinë e hershme mesjetare të Shqipërisë (fund i shek. VI – fillim i shek. 
XI), Iliria  1, 1989, f. 110. 
159 K. LAKO, Rezultatet e gërmimeve arkeologjike në Butrint në vitet 1975 – 76, Iliria  1, 1981, f. 93 – 
154; PO AI, Gërmime në Butrint, Iliria VII-VIII,  1977 – 1978, f. 293 – 299. 
160 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 224 – 269. 
161 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 266, fig. 13.38/13.92. 
162 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 224. 
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njëjtin kontekst me qeramikën terra sigillata afrikane tip ARS 50B (datuar midis 
viteve 380 – 400 m. Kr.) dhe ARS 59 (që shkon drejt shek. V)163. 

Kjo fazë e parë ndërpritet në Butrint, ashtu si edhe në shumë qendra të tjera, si 
rezultat i dyndjeve gote, të cilat përshinë edhe provincën e Epirit të Vjetër. Dyndjet e 
shek. IV çuan në braktisjen masive të qyteteve nga popullsia vendase, dhe ardhjen në 
to të garnizoneve ushtarake me origjinë nga Lindja, me qëllim mbrojtjen e kufijve të 
perandorisë bizantine. Kjo dëshmohet edhe nga fakti i ndërprerjes së mbishkrimeve 
latine dhe zëvendësim e tyre me ato greke në provincën e Epirit të Vjetër në shek. 
IV 164. 

Faza e dytë e ardhjes së materialit arkeologjik në Butrint përkon me vitet 500 
– 550, kohë kur këto territore ishin nën kontrollin e Bizantit, në përpjekjen e fundit 
për rifitimin e territoreve të humbura, përpjekje e cila filloi me Teodosin e II (vitet 
408 – 450) dhe kulmoi me perandorin Justinian I (vitet 527 – 565). 

Amforat e kësaj periudhe përfaqësohen nga ato tuniziane, mesdhetare lindore 
dhe italike. Amforat afrikane përfaqësohen nga tipat Keay 3, Keay 26, Keay 8B 
(variantet Bonifay 38 dhe 39), Keay 62 dhe tipi Spatheion 1. Amforat me origjinë nga 
Mesdheu lindor i përkasin tipave të zakonshëm LRA 1, amforës egjeane LRA 2, 
amforës me origjinë nga Gaza tip LRA 4, amforave palestineze Bag – Shaped (LRA 
5) dhe amforës LRA 8 (Samos Cistern type). Amfora me orgjinë nga Italia i përket 
tipit Keay 52. Këto amfora janë gjetur në të njëjta depozita me sigillatat afrikane ARS 
79/93, ARS 87B, ARS 87C, ARS 90, ARS 91B/C, ARS 99A etj. Ndërsa sigillata 
lindore i përket asaj fokeane tip LRC 3F dhe 3G165. 
 

I.2.5. Durrës 
Qyteti i Durrësit shtrihet në bregdetin Adriatik të Shqipërisë, rreth 35 km në 

perëndim të Tiranës. Pozita gjeografike e tij në udhëkryqin e rrugëve detare dhe 
tokësore që lidhnin vendin me hapësirën ballkanike dhe evropiane perëndimore, ka 
qenë përcaktori kryesor për zhvillimin e qytetit dhe formimin e tij social dhe kulturor 
gjatë gjithë periudhave historike. Aty kishte pikënisjen rruga Egnatia, e cila përbënte 
jo vetëm një nyje lidhëse ndërkrahinore por njëkohësisht gjatë Antikitetit lidhte 
bregdetin e Ilirisë me Thesalinë dhe krahinat kufitare të Greqisë veriore166 ndërsa në 
Antikitetin e Vonë dhe periudhën bizantine lidhte Romën me Kostandinopojën167. 

Një pjesë e historisë së qytetit reflektohet në burimet e shkruara, si edhe nga të 
dhënat e përftuara nga gërmimet arkeologjike. Ndër monumentet kryesore të zbuluara 
në qytet rendisim: termat, që ndodhen nën godinën e Bashkisë (shek. I m. Kr.); 
amfiteatrin (shek. II m. Kr.); galeritë e të cilit janë përdorur në periudhën mesjetare 
nga banorët për t’u mbrojtur; ujësjellësi, i ndërtuar prej Hadrianit (vitet 117 – 138) 
dhe i meremetuar prej Aleksandër Severit (vitet 232 – 235); kisha e amfiteatrit me 
mozaikun që paraqet Shën Mërinë midis dy engjëjve dhe portretet në miniaturë të 

                                                           
163 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 225. 
164 S. MUÇAJ, Një panoramë e shkurtër arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në 
gjysmën e I të shek. VII, In memoriam, Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 325. 
165 Në lidhje mbi kategoritë e ndryshme të amforave, origjinës dhe datimit të tyre në Butrint, shih: P. 

REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and surveys 
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166 N. G. L. HAMMOND , The western part of Via Egnatia, JRS, Vol. 64, 1974, f. 189 – 90. 
167 J. ADAMI , Historia e rrugëve të Shqipërisë. Rrugët e Shqipërisë gjatë mesjetës dhe pushtimit turk, 
Buletin për shkencat shoqërore, III, 1953, f. 23 – 24. Pikërisht nëpërmjet rrugës Egnatia kaluan fiset që 
u dyndën nga veriu dhe lindja në territorin tonë, si gotët e perëndimit me Alarikun dhe gotët e 
Teodorikut, hunët, vandalët, avarët, etj. 
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dhuruesve (shek. VI) dhe, rotonda ose Macellum Forum (shek. V), me shumë gjasë 
një treg i ndërtuar në kohën e perandorit Anastas (vitet 491 – 518)168. Prej gërmimeve 
sistematike të realizuara në këtë monument të fundit, janë përftuar të dhëna të pasura 
arkeologjike, midis tyre dhe fragmente amforash, të cilat përcaktojnë jo vetëm 
kronologjinë e monumentit, por njëkohësisht japin informacione me vlerë rreth 
zhvillimit të jetesës në qytet në Antikitetin e Vonë dhe rolin e tij në botën mesdhetare. 

Si rrjedhojë, prej materialit të amforave të zbuluar në Macellum – Forum janë 
botuar rreth 86 fragmente në total169. Pjesën dominuese të tyre e zënë amforat lindore 
me 45 fragmente (52.3 %), më pas vijnë amforat të cilat ende nuk janë identifikuar me 
22 fragmente (25.5 %); amforat afrikane janë 18 fragmente (20.9 %), dhe 1 fragment 
(1.3 %) amfore i përket tipit Kapitan II (Fig. 3.b). Edhe në Durrës, ashtu si në Butrint 
dhe në Manastirin e 40 Shenjtorëve, numrin më të madh e përfaqësojnë amforat me 
origjinë nga Samosi me 16 fragmente (35.6 %); më pas vijnë amforat Bag – Shaped 
(LRA 5 – 6) me 7 fragmente (15.6 %), LRA 4 me 6 fragmente (13.3 %), LRA 1 me 5 
fragmente (11.1 %), amforat LRA 2 dhe Unguentarium (LRA 10) kanë raport të njëjtë 
ndërmjet tyre me 4 fragmente për secilin tip (8 fragmente ose 17.8 % në total). 

Një numër i konsiderueshëm amforash lindore kanë dalë edhe nga gërmimet e 
bëra në zonën arkeologjike C të qytetit të Durrësit170. Këtu janë zbuluar rreth 12 
fragmente me origjinë mesdhetare – lindore që u përkasin tipave LRA 1, LRA 2, LRA 
4, LRA 10 dhe 1 fragment është prodhim i Kretës. 
 

I.2.6. Shkodër 
Kalaja është e ngritur mbi një kodër shkëmbore në hyrje të qytetit të Shkodrës, 

i rrethuar nga dy lumenj: Klausalas (Kiri), që rrjedh nga ana lindore pranë qytetit, dhe 
Barbanas (Buna), në perëndim, lumi që rrjedh nga liqenet Labeatide171. Ndonëse sot 
shfaqet si një ndërtim mesjetar, muratura e kështjellës ruan ende gjurmët e periudhave 
më të hershme të ekzistencës së saj, ku ndër më të hershmet identifikohen në skajin 
juglindor të saj dhe përfaqësohen prej trakte muresh me blloqe poligonalë, të cilat 
tipologjikisht datojnë në gjysmën e dytë të shek. IV p. Kr.172. Megjithatë, në burimet 
historike qyteti përmendet më vonë. Në vitin 168 p. Kr. Shkodra u bë e njohur si 
kryeqendra e fundit e mbretërisë Ilire, e cila po këtë vit ra në duart e romakeve që e 
shndërruan qytetin në koloni të tyre173.  

                                                           
168 Për historinë e qytetit dhe referencat ndaj të dhënave burimore referohu: M. KORKUTI, A. BAÇE, N. 
CEKA, Harta arkeologjike e Shqipërisë (nën drejtimin e P. Cabanes), Tiranë, 2008, f. 245 – 248. 
169 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, Tab. 9 – 22. 
170 Këto gërmime janë mbikëqyrur nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik. 
171 M. KORKUTI, A. BAÇE, N. CEKA, Harta arkeologjike e Shqipërisë (nën drejtimin e P. Cabanes), 
Tiranë, 2008, f. 261. 
172 M. KORKUTI, A. BAÇE, N. CEKA, Harta arkeologjike e Shqipërisë (nën drejtimin e P. Cabanes), 
Tiranë, 2008, f. 262. Njëkohësisht gërmimet e kryera së fundmi nga misioni arkeologjik shqiptar – 
polak, evidentojnë këtë fazë të hershme të murit rrethues përpos murit të periudhës veneciane dhe 
osmane. Pa diskutim që muret kanë ekzistuar në shek. III p. Kr., dhe ndoshta dhe në një datë më të 
hershme, siç dëshmohen nga muret ciklopike të datuara mirë të Rizonit të afërt. Faza e shek. III p. Kr. 
mbështetet dhe në të dhënat e përftuara nga materiali arkeologjik i zbuluar në akropolin e qytetit si dhe 
në dy gërmime të qytetit të poshtëm, që përbëhet midis të tjerash edhe nga fragmente amforash greko – 
italike të datuara nga shek. II – I p. Kr. Shih: P. DYCZEK, S. SHPUZA, Three years of Albanian – Polish 
excavations in Scodra, Proceedings of the International Congress of Albanian Archaeological Studies, 
65th Anniversary of Albanian Archaeology (21 – 22 November, Tirana 2013), Tiranë 2014, f. 387 – 
399. 
173 S. ANAMALI , Scodra koloni romake, në Shkodra në shekuj (22 – 23 qershor 1993), Shkodër, 1994, f. 
19 – 22; GJ. KARAISKAJ, 5000 vjet fortifikime në Shqipëri, Tiranë 19981, f. 39. 
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Pas reformës së Dioklecianit (vitet 284 – 305) Shkodra bëhet kryeqendra e 
provincës së Praevalis174. Në prag të ndarjes së perandorisë romake, në fund të shek. 
IV – fillimi i shek. V, provinca e Praevalit përfshihet nga dyndjet gote, të cilat sollën 
shkatërrime të shumta, siç dëshmon shtresa e djegies në ambientin e banimit në 
sektorin F të gërmimeve në pjesën e poshtme të kështjellës dhe monedhat e 
depozituara në këtë shtresë, të cilat i përkasin kësaj periudhe175. Dyndjet gote kanë 
sjellë ndryshime të mëdha sociale – ekonomike176. Pas dyndjeve gote, duke filluar me 
perandorin Teodos II dhe duke vazhduar deri në mesin e shek. VI, qyteti i Shkodrës, 
rifortifikohet dhe një pjesë e tij zhvendoset në qytetin e poshtëm ku ndërtohen godina 
të shumta banimi dhe shoqërore177.  

Dyndjet sllave të shek. VI duket se nuk e prekin Shkodrën, ndërsa burimet 
historike vazhdojnë t’i referohen qytetit si qendër peshkopale. Ato prekin Lezhën, 
megjithatë edhe këtu karakteri i tyre është i përkohshëm dhe dyndjet sllave nuk 
shoqërohen edhe me krijimin e një skllavinie në territorin e qytetit të Lezhës178. Por, 
ato pa dyshim që sollën ndryshme të mëdha në të gjitha qytetet e provincave 
bizantine, duke përshpejtuar braktisjen e tyre179. Në fakt, ishin sulmet e përbashkëta 
avaro – sllave të viteve 614 – 616, ato që patën ndikim më të madh në Shkodër, të 
cilat shkatërrojnë një pjesë të Ilirikut, duke përfshirë dhe provincën e Prevalis, dhe i 
hapin rrugë vendosjes së sllavëve në Dardani180. Të dhënat për vazhdimësinë e qytetit 
deri në mesin e shek. VII, mbështeten edhe nga gërmimet arkeologjike dhe në veçanti 
nga studimi i materialit të amforave, të zbuluara në pjesën e poshtme të qytetit të 
Shkodrës181, duke e renditur qytetin në një prej qendrave që e vazhdojnë jetesën edhe 
pas shek. VI, krahas qytetit të Onhezmit. 

 
Materiali arkeologjik 
Gërmimet arkeologjike në Shkodër fillimisht janë zhvilluar në pjesën e 

sipërme të kalasë dhe në rrëzë të saj, buzë lumit Drin. Ato janë realizuar në sezone të 
ndryshme duke filluar nga viti 1978, nën drejtimin e arkeologëve S. Anamali dhe H. 
Spahiu, të cilët arritën të zbulonin një lagje të qytetit të lashtë, e cila paraqiste dendësi 
banimi në periudhën e Antikitetit të Vonë182. Por të dhëna më të pasura rreth kësaj 
periudhe janë përftuar nga fushatat arkeologjike të realizuara në vitet 1985 – 1987 në 
drejtimin e arkeologut G. Hoxha, në pjesën e poshtme të qytetit, në sektorin F, i 
vendosur buzë lumit Drin, ndërsa ato në brendësi të kështjellës nuk kanë dhënë 

                                                           
174 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 15; S. ANAMALI , Scodra 
koloni romake, në Shkodra në shekuj (22 – 23 qershor 1993), Shkodër, 1994, f. 19 – 22. 
175 G. HOXHA, Muri rrethues i periudhës së vonë antike në qytetin e Shkodrës (pjesa jugore), Iliria  1 – 
2, 1994, f. 238; PO AI, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 23 – 24.  
176 S. MUÇAJ, Një panoramë e shkurtër arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në 
gjysmën e parë të shek. VII, In memoriam, Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 321. 
177 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 134 – 135. 
178 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 17. Njëkohësisht për 
ndryshimet që shkaktoi ardhja e fiseve të reja shih: A. MEKSI, Të dhëna për historinë e hershme 
mesjetare të Shqipërisë (fundi i shek. VI – fillim i shek. XI) Iliria  1, 1989, f. 114.  
179 S. MUÇAJ, Një panoramë e shkurtër arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në 
gjysmën e I të shek. VII, In memoriam, Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 333. 
180 G. OSTROGORSKI, Historia e Perandorisë Bizantine (përkthim nga P. Xhufi), Dituria, Tiranë, 2002, 
f. 66. 
181 Në fund të shek. VII ose në fillim të shek. VIII, Shkodra përmendet sërish si qytet në veprën 
“Cosmografia”, të anonimit të Ravenës, shiko: G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, 
Shkodër, 2003, f. 18. 
182 S. ANAMALI , H. SPAHIU, Informacion për gërmimet në Shkodër, Iliria  2, 1984, f. 269 – 270. 
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material të kësaj periudhe183. Nga gërmimet e realizuara në këtë sektor ka dalë një 
material shumë i pasur arkeologjik i kategorive të ndryshme e shtrirje kohore nga 
shek. IV – VII, i cili solli si domosdoshmëri, krahas studimit në artikuj184, edhe 
botimin e këtij materiali mjaft të rëndësishëm për këtë periudhë në një monografi185. 

Pjesën më të madhe të amforave e përbëjnë ato me orgjinë nga Afrika, të cilat 
zënë 76.8 % (149 fragmente) më pas vijnë amforat mesdhetare lindore me 15.9 % (31 
fragmente) (Fig. 3.a). 

Materiali arkeologjik në Shkodër i përket tre periudhave të ndryshme. 
Periudhës së parë i përkasin amforat e shek. III – IV, kryesisht me origjinë afrikane të 
tipit Tripolitane III186, Afrikane IIC187 dhe Afrikane IID188. Këto amfora janë gjetur në 
kontekste arkeologjike të shoqëruara me qeramikën terra sigillata të prodhimeve 
A/D, të datuar kryesisht në shek. II – IV, si dhe nga forma ARS 45, ARS 50 A/B që i 
përkasin shek. III – IV, etj.,189. Pikërisht në fund të shek. IV, ku perandoria romake 
ishte në prag të ndarjes, provinca e Praevalit përfshihet nga dyndjet gote190, duke 
ndërprerë si kudo, edhe këtë fazë të parë të importeve kryesisht me origjinë nga 
Afrika.  

Faza e dytë i përket shek. V – VI, kur territoret shqiptare përfshihen në sferën 
e importeve afrikane dhe lindore. Amforat afrikane përfaqësohen nga amforat me 
përmasa të vogla Spatheion 1, Spatheion 2, Keay 3B, Keay 8B (varianti Bonifay 38), 
Keay 55, Keay 57, Keay 62, Keay 62Q. Amforat lindore përfaqësohen nga tipat LRA 
1B1, LRA 2B, LRA 4 etj., të datuar kryesisht në shek. VI. Amforat e shek. V – VI 
janë gjetur në kontekst me enët e tavolinës sigillata afrikane tip ARS 81(shek. V), 
ARS 87A, ARS 87C (gjysma e parë e shek. VI)191. Kjo fazë ndërpritet nga dyndjet 
sllave, të cilat prekën edhe qytetin e Shkodrës. Megjithatë, materiali arkeologjik 
dëshmon se qyteti i Shkodrës, ashtu si edhe Onhezmi, edhe pse u përfshin në dyndjet 
shkatërrimtare të fundit të shek. VI, e vazhdon jetën edhe përgjatë shek. VII. Materiali 
tipik i cili përcakton vazhdimësinë e jetës në qytet edhe në shek. VII, lidhet me 

                                                           
183 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 22. Për rezultatet e 
gërmimeve sistematike të realizuara në Shkodër, shih: G. HOXHA, B. LAHI, Gërmimet arkeologjike të 
vitit 1988 – Shkodër (kala), Iliria  2, 1988, f. 262 – 264; G. HOXHA, Gërmimet arkeologjike të vitit 
1989 – Shkodër (qytet), Iliria  2, 1989, f. 295 – 296; PO AI, Muri rrethues i periudhës së vonë antike në 
qytetin e Shkodrës (pjesa jugore), Iliria  1 – 2, 1994, f. 231 – 241. 
184 Për amforat shih: G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V – fillimi i shek. 
VII), Iliria 1 – 2, 1992, f. 209 – 243; ndërsa për kategorinë e enëve terra sigillata, shiko: G. HOXHA, 
Sigilata afrikane të periudhës së vonë antike nga qyteti i Shkodrës, Iliria  1 – 2, 1995, f. 249 – 266; PO 

AI, Sigilata mesdhetare të periudhës së vonë antike nga qyteti i Shkodrës, Iliria  1 – 2, 1997, f. 269 – 
284; për kategorinë e kandilave të shek. I – VI, shih: PO AI, Llampa të shekujve I – VI nga qyteti i 
Shkodrës, Iliria , 1999 – 2000, f. 259 – 282.  
185 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003. 
186 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 139, Tab. II.2. 
187 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 141, Tab. IV.8 dhe f. 141, 
Tab. IX.14 – 15. 
188 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003.2003, f. 141 – 142, Tab. 
IV.2/VII.1. 
189 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 61. 
190 G. HOXHA, Muri rrethues i periudhës së vonë antike në qytetin e Shkodrës (pjesa jugore), Iliria  1 – 
2, 1994, f. 238. 
191 Mbi tipologjinë dhe datimin e kategorive të ndryshme të qeramikës së antikitetit të vonë shih: G. 
HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003; për amforat shih: PO AI, Amfora 
antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V – fillimi i shek. VII), Iliria 1 – 2, 1992, f. 209 – 243; për 
kategorinë e enëve terra sigillata shih: PO AI, Sigilata afrikane të periudhës së vonë antike nga qyteti i 
Shkodrës, Iliria  1 – 2, 1995, f. 249 – 266. 
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zbulimin e amforave afrikane tip Keay 61192 dhe Spatheion 3C193. Amforat e shek. 
VII në këtë qytet shoqërohen nga enët terra sigillata afrikane ARS 91D (gjysma parë 
e shek. VII) dhe ARS 104C (gjysma e dytë e shek. VI – gjysma e parë e shek. VII)194. 

 
I.2.7. Vendbanime me gjetje amforash të pakta 
Krahas qendrave të njohura në Antikitetin e Vonë, nga gërmimet e të cilave 

është përftuar një sasi e madhe fragmentesh amforash, prezenca e tyre vërehet edhe në 
qendra të tjera, të cilat për shkak të gërmimeve të kufizuara, nuk kanë mundësuar një 
panoramë të plotë të periodizimit të shtresave kulturore të tyre. Megjithatë, amforat e 
pakta të përftuara në këto qendra të funksionit dhe karaktereve të ndryshme, si qytete, 
kështjella, kisha dhe monumente apo vendbanime të hapura, qoftë nga gërmimet apo 
vëzhgimet sipërfaqësore, ndihmon në krijimin e një panorame më të plotë në shtrirjen 
dhe përhapjen e amforave në Shqipëri.  

Gërmimet arkeologjike kanë zbuluar amfora në një numër qytetesh si në 
Apoloni dhe Berat. Gërmimi i realizuar në vitin 1995 në Pusin e Apolonisë që 
ndodhet brenda shtëpisë së arkeologëve, ka identifikuar fragmente të qeramikës 
lindore, të amforës së Gazës, pra tipit LRA 4A1, datuar në fund të shek. IV – fillimi i 
shek. V, kohë që lidhet edhe me braktisjen e qytetit. Ndërkohë, në Berat, gërmimet 
arkeologjike të kryera nga H. Spahiu, në muret rrethuese të tij, kanë përcaktuar 
prezencën e fragmenteve të amforave lindore tip LRA 2 dhe LRA 4195, si dhe një 
fragment të Spatheion 1196. 
Vëzhgimet sipërfaqësore arkeologjike në Finiq197, kanë identifikuar prezencën e 
amforave LRA 1, datuar ne shek. VI, ndërsa gërmimet e fundit arkeologjike të 
realizuara nga misioni i përbashkët shqiptaro – italian kanë evidentuar prezencën edhe 
të kategorive të tjerave të amforave afrikane edhe lindore të datuara kryesisht në shek. 
VI, por që ende nuk janë botuar.  

Një tjetër mision i përbashkët shqiptaro – italian në Sofratikë, krahas 
materialeve të kategorive të tjera, kanë zbuluar dhe materiale mesdhetare – lindore tip 
LRA 1, LRA 4 dhe LRA 13198. Po ashtu, në qytetin bregdetar të Vlorës199, gërmimet 
para Monumentit të Pavarësisë, të cilat kishin për qëllim zbulimin e murit rrethues të 
kalasë, kanë dhënë amfora që i përkasin periudhës Antike të Vonë, ku natyrisht nuk 
mungojnë as ato me origjinë mesdhetare – lindore. Ato i përkasin tipit LRA 4, LRA 8 
dhe amforave tip Bag Shaped 3, datuar kryesisht në shek. VI. Materiali arkeologjik 
ende nuk është botuar nga autori i gërmimeve. Muri rrethues u gërmua në një 
sipërfaqe prej 600 m2, dhe në një gjatësi prej 54 m.  

Përgjatë degëzimeve të rrugës Egnatia, renditen një numër fortifikimesh të 
rëndësishme të cilat ishin në funksion të mbrojtjes së qytetit bregdetar të Durrësit. Një 
                                                           
192 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 142, Tab. VI.11. 
193 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 142 – 143, Tab. VIII.5 – 
15. 
194 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 66 – 67. 
195 H. SPAHIU, Qyteti Iliro-Arbëror i Beratit, Tiranë, 1990, f. 261, Tab. XXV.5 (LRA 4)/Tab. XXV.6 – 
17 (LRA 2). 
196 Ndodhet në fondet arkeologjike të Institutit të Arkeologjisë.  
197 DH. BUDINA, Foinike në kërkimet e reja arkeologjike, Iliria 1, 1986, f. 113 – 120; A. NANAJ, 
Gërmimet arkeologjike të vitit 1989 – Foinike, Iliria  2, 1989, f. 272 – 273; A. NANAJ, Foinike. 
Gërmimet arkeologjike të vitit 1990, Iliria  2, 1990, f. 265 – 266. 
198 R. PERNA, V. CAPRADOSSI, Contenitori da transporto da Hadrianopolis (Sofratikë – Al), L’illyrie 
Méridionale et L’épire Dans L’antiquiteé, Tiranë, 20 – 23 maj 2015, Poster. 
199 Për gërmimet shiko: D. KOMATA, Gërmimet arkeologjike të vitit 1987 – VLORË (Qytet), Iliria 2, 
1987, f. 258 – 260; PO AI, Gërmimet arkeologjike të vitit 1988 – VLORË (Qytet), Iliria 2, 1988, f. 270 
– 271; PO AI, Gërmimet arkeologjike të vitit 1990 – VLORË, Iliria 2, 1990, f. 272 – 274. 
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nga më të rëndësishmit është castrum – i në Elbasan. Informacionet e para mbi 
ekzistencën e materialit të shek. VI, dhe të tipit LRA 1, vijnë nga Gj. Karaiskaj200, 
ndërsa gama e materialit kulturor plotësohet edhe nga gërmimet arkeologjike të viteve 
1987 – 1988, të përqendruara në anën jugperëndimore të Castrum Scampis, të cilat 
zbuluan pjesë të një atriumi dhe të një bazilike paleokristiane, duke përftuar material 
të pasur arkeologjik, me shtrirje kohore prej shek. II – VI201. Pjesë e këtij materiali 
ishte edhe zbulimi amforave mesdhetare – lindore të Kretës, datuar në gjysmën e dytë 
të shek. V202, si dhe tipi i zakonshëm LRA 1, datuar në shek. VI203. 

Në veri të vendit, rendisim kalanë e Krujës, ku gërmimet e realizuara nga D. 
Komata, kanë identifikuar prezencën e një amfore tip LRA 2AB, datuar në shek. 
VI204. Një tjetër fortifikim me shtresë kulturore të Antikitetit të Vonë është dhe Kalaja 
e Sebastes205, në Laç, e cila kontrollonte rrugën nga Shkodra në Durrës dhe një 
degëzim të rrugës së karvanëve për në Burrel. Teknika e ndërtimit, zbulimi i gjurmëve 
të zgjyrës si dhe fragmentet e qeramikës me kanelyra të shpeshta dhe të ngushta, 
tipare të tipit LRA 2, sugjerojnë datimin e monumentit në shek. VI.  

Po ashtu, në një tjetër qendër të rëndësishme të fortifikuar dhe mjaft të njohur, 
në Lezhë, tipat më të zakonshëm janë ato afrikanë të shek. V, si tipi Keay 3B, datuar 
në fund të shek. IV – gjysma e dyte e shek. V; tipi Spatheion 2B, Keay 62, Keay 8B, 
të datuara po në shek. VI. Për sa i përket familjes së amforave lindore të zbuluara në 
këtë sit, ato i përkasin tipave të zakonshëm LRA 1, LRA 2, LRA 4, Bag – Shaped 
(LRA 5 – 6), LRA 8 etj. të datuara në shek. VI206. 

Më në jug të vendit, në fortifikimin e Margëlliçit, janë zbuluar fragmente të 
pakta amforash. Ato i përkasin kategorisë së amforës LRA 1B1, datuar në shek. VI207. 
Po në zonën e Mallakastrës, vëzhgimet sipërfaqësore të aksit nacional, Fier – 

                                                           
200 GJ. KARAISKAJ, Të dhëna të reja për datimin e kalasë së Elbasanit, Monumentet 3, 1972, f. 147 – 
157, Tab. II. 
201 Për më tepër mbi gërmimet dhe materialin e pasur arkeologjik të dalë nga këto gërmime, shiko: Y. 

CEROVA, Qeramikë nga Castrum Scampis (Shek. II – fillimi i shek. VII), Candavia 2, 2005, f. 147 – 
204. 
202 Y. CEROVA, Qeramikë nga Castrum Scampis (Shek. II – fillimi i shek. VII), Candavia 2, 2005, f. 
183, Tab. XXI.2. 
203 Y. CEROVA, Qeramikë nga Castrum Scampis (Shek. II – fillimi i shek. VII), Candavia 2, 2005, f. 
183, Tab. XXI.1. 
204 D. KOMATA, Të dhëna të reja arkeologjike nga Kalaja e Krujës, Iliria  1, 1982, f. 221 – 232, Tab. I.8. 
205 L. Bajo sugjeroi se ajo i përkiste mesjetës së mesme dhe e lidh me veprimtarinë e Skënderbeut. 
Shih: L. BAJO, Kalaja e Sebastjes (Laçit) dhe e Daulës si hallka të sistemit mbrojtës të Skënderbeut, 
Konferenca e dytë e studimeve albanologjike, Vëll. I, Tiranë, 1969, f. 311 – 314. Ndërsa më vonë Gj. 
Karaiskaj dhe A. Baçe, duke u bazuar në të dhëna më të detajuara e datojnë në Antikitetin e Vonë. 
Shih: GJ. KARAISKAJ, A. BAÇE, Kalaja e Durrësit dhe fortifikimet përreth në antikitetin e vonë, 
Monumentet 9, 1975, f. 5 – 33. 
206 Falënderojmë profesor G. Hoxhën, që mundësoi informacionin për këtë qendër. Materiali është në 
proces botimi nga autori i gërmimit. 
207 Fortifikimi i Antikitetit të Vonë i Margëlliçit zinte pjesën më të lartë të kodrës, e cila ishte 
rifortifikuar me një mur me blloqe gurësh të ripërdorur, me gurë mesatarë e të vegjël me copa tullash e 
tjegullash të lidhur me llaç. Një pjesë e murit i mbështetet atij ekzistues me blloqe kuadratike, ndërsa 
pjesa tjetër si dhe një kullë rindërtohen nga themeli. Teknika e ndërtimit e vendos në raporte kulturore 
me fortifikimin e Bylisit (III), i datuar në të njëjtën periudhë. Krahas murit rrethues struktura të tjera që 
lidhen me këtë periudhë janë një kishë paleokristiane e tipit bazilikal me tre nefe, e cila u lokalizua në 
anën verilindore të kodrës, si dhe një tjetër godinë banimi, në jug të saj. Këto ndërtime lidhen me 
projektin rifortifikues të ndërmarrë në kohën e Justinianit në provincën e Epirit të Ri. Shih: S. MUÇAJ, 
Vendbanime të antikitetit të vonë në krahinën e Mallakastrës, Iliria IX – X, 1979 – 1980, f. 299, Tab. 
III.11. 
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Tepelenë, në afërsi të fshatit Bejar, në krahun perëndimor të Fratarit, kanë identifikuar 
prezencën e një fragmenti vegje LRA 1, të datuar në shek. VI208. 

Në një tjetër fortifikim më në jug të vendit, në Kështjellën e Paleokastrës209, 
pjesën më të madhe të materialit e zënë fragmentet e amforave, prezenca e të cilave 
është identifikuar kryesisht në ambientet e kullave. Ato përfaqësohen nga prodhimet 
lokale si amfora globulare epirote të Bylisit, tipi B, por edhe forma të tjera si LRA 2 
dhe LRA 4. Njëkohësisht nga gërmimet në këtë monument, janë zbuluar edhe fibula 
të Antikitetit të Vonë si dhe qeramikë terra sigillata ose pseudo – terra sigillata dhe 
vorba. 

Duke shkuar për në bregdet, në kalanë e Borshit janë zbuluar fragmente 
amforash LRA 2, të datuara në shek. VI, ndërsa në Kaninë, në shtresat kulturore të 
Antikitetit të Vonë, në fazën e cilësuar nga autori i gërmimit si Kanina II, kemi 
prezencën e formave LRA 1 dhe LRA 2, të datuara në shek. VI210. Gjithashtu 
fragmente amforash tipi LRA 1B1, dhe LRA 2, të datuara po në shek. VI, janë botuar 
edhe nga A. Baçe211. 

Gjithashtu nga gërmimet e realizuara në fortifikimin e Sulovës, të rrethit të 
Elbasanit, është gjetur edhe një amforë tip LRA 2AB, datuar në shek. VI212, dhe 
fragmente të tipit LRA 4, datuar po në shek. VI213. 

Kontribut në identifikimin e fragmenteve të amforave japin edhe vëzhgimet 
sipërfaqësore. Kështu, vëzhgimet në kuadër të projektit “Arbri Arkeologjik”, në një 
territor ku informacionet arkeologjike janë sporadike, janë evidentuar tre qendra të 
fortifikuara, ku është gjetur material qeramike i periudhës së vonë antike. Në 
fortifikimin e “Sharrës së Qytetit” në Vrap, janë evidentuar amfora LRA 2AB, e shek. 
V – VI, dhe të amforave afrikane tip Spatheion 1 dhe Keay 57, datuar në shek. V; në 
kalanë e Tujanit janë zbuluar fragmente të tipit afrikan Keay 62, amforës lindore tip 
LRA 2AB, të datuara në shek. VI dhe në fortifikimin e Dorëzit, po në Tiranë, kemi 
prezencën e amforave afrikane tip Spatheion 2 të shek. VI, si dhe të një fundi amfore 

                                                           
208 S. BUSHI, Verifikim arkeologjik i trasesë rrugore Levan – Memaliaj (rruga Levan – Tepelenë), 
Raport Vjetor 2010, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Tiranë 2011, f. 100, fig. 5.3. 
209 Të dhënat e para rreth ekzistencën së saj, vijnë nga udhëtarët dhe studiuesit e huaj të shek. XVIII – 
XIX, të cilët vizitojnë vendin tonë duke dhënë disa informacione të përgjithshme rreth vendndodhjes, 
teknikës së ndërtimit dhe datimit të saj: H. HOLAND, Travels in the Ionian isles, Albania, Thesaly, 
Macedonia, London, 1815, f. 494; W. M. LEAKE, Travels in Northern Greece, London 1835, 1, f. 58; 
N. G. L. HAMMOND , Epirus, Oxford, 1965, f. 212. Të dhëna të mëtejshme kanë dhënë edhe arkeologët 
shqiptarë, të cilët kanë kryer studime më të detajuara rreth monumentit të bazuar në gërmimet 
sistematike, duke përcaktuar edhe kohën e ndërtimit të tij në shek. IV – VI dhe planimetrinë dhe 
arkitekturën e tij. Shih: A. BAÇE, Kështjella e Paleokastrës, Iliria  2, 1981, f. 165 – 235; PO AI, 
Kështjella e Paleokastrës, Buletin Arkeologjik, Tiranë 1974, f. 174 – 180; PO AI, Vështrim mbi qendrat 
e banuara antike dhe mesjetare në Luginën e Drinos (Gjirokastër), Monumentet 4, 1972, f. 114 – 115 
(104 – 131); DH. BUDINA, Disa rezultate të gërmimeve në vendbanimet e lashta ilire të Kaonisë, 
Konferenca II e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 1969, f. 327; PO AI, Harta arkeologjike e luginës së 
Drinos, Iliria  III, 1974, f. 343 – 349. 
210 Kështjella e Kaninës është ngritur mbi një kodër relativisht të lartë, e cila lokalizohet në rrjedhën e 
poshtme të luginës së Shushicës, në pjesën më perëndimore të saj. Ajo ka shërbyer si nyje lidhëse, në 
mes të Gjirit të Vlorës dhe prapatokës. Kështjella përmendet tërthorazi në burimet antike, nën 
emërtimin Thronion, ndërsa më të qarta janë referencat rreth saj në burimet mesjetare, duke filluar nga 
shek. IX – X. Ajo është vizituar nga një numër i madh studiuesish, por të dhënat më të sakta rreth 
kronologjisë, arkitekturës dhe lëndës materiale të saj janë përftuar nga gërmimet e kryera nga D. 
Komata, në harkun kohor nga viti 1971 – 1977. Shih: D. KOMATA, Qyteti Iliro-Arbëror i Kaninës, 
Tiranë, 1991, f. 60 – 61, Tab. XVI.1.3 – 6/Tab. V.14. 
211 A. BAÇE, Qyteti i fortifikuar i Kaninës, Monumentet 7 – 8, 1974, f. 25 – 54, Tab. V/fig. 14 – 15. 
212 Y. CEROVA, Kështjella e Qafës në Krahinën e Sulovës, Iliria  2, 1987, f. 171, Tab. VII.2. 
213 Y. CEROVA, Kështjella e Qafës në Krahinën e Sulovës, Iliria  2, 1987, f. 170, Tab. VII.5. 
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afrikan tip Keay 62, datuar po në shek. VI. Një tjetër vendbanim në afërsi të Tiranës 
që ka dhënë fragmente amforash antike të vona ndodhet në krahun e djathtë të përroit 
të Zhullimës, në vendin e quajtur “Shulja” të fshatit Balshaban (Komuna Baldushk). 
Aty u zbulua rastësisht një varr i tipit cist, i ndërtuar me materiale të marra nga një 
varrezë më e hershme e periudhës romake. Si pjesë e inventarit të varrit u gjet edhe 
një amforë LRA 3, variant i hershëm, e datuar në gjysmën e dytë të shek. III. Si 
material shoqërues, u gjetën edhe tasa të prodhimit afrikan ARS 50A, të datuara në 
vitet 240 – 300214.  

Për shkak se intensiteti i amforave është lidhur me aktivitetin ushtarak dhe të 
kishës, fortifikimet dhe ndërtesat e kultit janë ato që shfaqin më rëndomë prezencën e 
tyre. Në afërsi të Durrësit, në kalanë e Turrës (Kavajë)215, vëzhgimi sipërfaqësor i 
kryer nga ASHA, konstatoi fragmente tjegullash në formë sqep zogu të Antikitetit të 
Vonë, fragmente amforash mesdhetare lindore tip LRA 1, LRA 2 dhe LRA 3 (vegje 
dhe paret), si dhe fragmente amforash afrikane të shek. VI. Po në këtë zonë, në Fushë 
– Qerret të rrethit të Kavajës216 është gjetur një amforë LRA 8, e datuar në shek. VI. 

Një tjetër kategori monumentesh janë dhe objektet e kultit, të cilat 
përfaqësojnë një nga shprehjet kryesore të arkitekturës dhe të kulturës së Antikitetit të 
Vonë. Për shkak të rolit të kishës në proceset prodhuese por edhe si një nga 
konsumatoret kryesore të produkteve, prezenca e materialit qeramik në këto kontekste 
është e pritshme. Si rrjedhojë në një seri monumentesh kulti të gërmuara, krahas 
materialeve të tjera, janë evidentuar edhe fragmente amforash. Kështu në bazilikën e 
Arapajt, është vërejtur se qeramika bizantine që daton nga shek. VI deri në shek. XIV, 
shoqërohet së bashku me objekte prej qelqi, monedha, dhe disa fragmente kolonash 
mermeri dhe ikonostasi217. Fragmentet e amforave të Antikitetit të Vonë i përkasin 
familjes së madhe me origjinë lindore, si Gaza tip LRA 4B2218, amfora e Samosit ose 
LRA 8219, të datuara në shek. VI. 

Gjithashtu, të dhënat që vijnë nga vëzhgimet sipërfaqësore të rrugës Kanali i 
Çukës – Butrint, në afërsi të manastirit të Demës, kanë zbuluar materiale qeramike 
dhe fragmente amforash të Antikitetit të Vonë, që i përkasin kategorisë së amforave 
LRA 2. 

Më në juglindje, në një monument të njohur nga arkeologët, si bazilika e Linit, 
prej ekspeditës arkeologjike të realizuar në vitin 2008 dhe vëzhgimit sipërfaqësor të 
gjithë sipërfaqes së kepit, u përftuan të dhëna të reja, të cilat përcaktuan dhe 

                                                           
214 S. MUÇAJ, S. XHYHERI, S. BUSHI, Një varr i periudhës romake nga Baldushku (Tiranë), Iliria  
XXXVII (2013), 2015, f. 216, Tab. II. 
215 Nga fortifikimi i kalasë së Turrës tani ruhet vetëm një trakt muri me gjatësi të verifikueshme prej 60 
m. Teknika e ndërtimit, me dy faqe të ndërtuara gurë, si dhe mbushja e bërthamës së murit me llaç të 
bollshëm, karakteristike për periudhën e Antikitetit të Vonë, gjen paralele në murin fortifikues të 
periudhës antike të vonë në Bylis dhe fortifikim e Melanit të ndërtuar nga perandori Justinian. Shih: S. 
MUÇAJ, E. HOBDARI, Teqeja e Melanit, Candavia 2, 2005, f. 68 – 70, fig. 15. Studime të ndryshme, i 
referohen një faze mesjetare të përdorimit të monumentit dhe konsiderojnë mbetjet fragmentare të 
murit si kullë raguzane, duke u bazuar në ekstrakte të pakta dhe sporadike të burimeve dokumentare. 
Shih: H. MYRTO, Hartë e monumenteve dhe e gjurmëve antike e mesjetare të rrethit të Durrësit, 
Monumentet 1, 1982, f. 23. Megjithatë, teknika e ndërtimit të murit dhe materiali arkeologjik i territorit 
të tij nuk e çojnë përdorimin e monumentit, më larg se periudha e Antikitetit të Vonë dhe shek. VI. 
216 A. HOTI, Ndihmëse për hartën e Arkeologjike të rrethit të Durrësit, Iliria  1, 1987, f. 269, Tab. VI.6 – 
7. 
217 S. HIDRI, H. HIDRI, Materiale arkeologjike nga bazilika e Arapajt, Iliria  1 – 2, 1991, f. 219, Tab. I. 
218 S. HIDRI, H. HIDRI, Materiale arkeologjike nga bazilika e Arapajt, Iliria  1 – 2, 1991, f. 204, Tab. 
I.15. 
219 S. HIDRI, H. HIDRI, Materiale arkeologjike nga bazilika e Arapajt, Iliria  1 – 2, 1991, f. 204, Tab. 
I.14. 
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funksionin e kompleksit kishtar si qendër e rëndësishme pelegrinazhi në periudhën e 
Antikitetit të Vonë, e ndërtuar përgjatë rrugës Egnatia, aksi kryesor tokësor i lidhjes 
së Perëndimit me Lindjen. Amforat e Antikitetit të Vonë të zbuluara gjatë gërmimeve 
në monument, i përkasin fragmenteve të amforës tip LRA 1. Prezenca sporadike i një 
pareti të amforës LRA 1, është evidentuar edhe në hapësirën në afërsi të shpellës 
eremite të Shën Mërisë Glloboko në fshatin Bezmisht, pikërisht në zonën ku ujërat e 
liqenit të Prespës janë tërhequr. 

 
I.2.8. Gjetje nga kërkimet arkeologjike nënujore 
Kërkimet nënujore përbëjnë një tjetër dimension të arkeologjisë, të cilat kanë 

dhënë informacione të rëndësishme rreth shkëmbimeve dhe produkteve që 
tregtoheshin. Faza e parë i përket viteve ’80 dhe përfshin kërkimet e realizuara nga 
një ekip shqiptar në gjirin e Arushës, në Karaburun220, të cilat sinjalizuan ekzistencën 
e materialeve të shumta, kryesisht amfora të plota ose të fragmentarizuara, të cilat 
datohen në një hark kohor mjaft të shtrirë, nga shek. V deri në shek. XIII – XIV.  

Kërkime të tjera nënujore lidhen me misionet e përbashkëta shqiptare – 
italiane, të cilat përfshinë edhe një hapësirë të gjerë të vijës bregdetare shqiptare, si 
Gjirin e Porto Palermos, Gjirin e Vlorës dhe në Kepin e Karaburunit, si dhe Gjirin e 
Durrësit, duke dhënë informacione të rëndësishme rreth produkteve që importoheshin 
në periudhën e Antikitetit të Vonë nëpërmjet prezencës së amforave. Të dhënat e para 
gjurmohen në zbulimin e një amfore afrikane IIC – D pranë kthesës veriore të gjirit të 
Ragusës, e datuar përgjithësisht në fund të shek. III – fillim i shek. IV.  

Përgjatë rripit bregdetar që mbyllet me Porto Palermon, u zbulua e izoluar një 
amforë, e cilësuar si varianti transitor midis Afrikanes II dhe III. Më të qarta janë nga 
ana tjetër, karakteristikat morfologjike të përcaktuar midis fundit të shekullit të III dhe 
gjysmës së parë të shekullit V të Afrikaneve të njëpasnjëshme IIIA, nga bregdeti 
verior i Kepit të Pyllit, të IIIB në gjirin verior të Portit të Raguzës, ku është dëshmuar 
edhe prezenca e IIIC, të gjitha këto të lidhura me tipologjitë e ngarkesës së anijes së 
mbytur “Joni”. 

Shumë i ulët është numri i kontenierëve afrikanë të gjysmës së parë të shek. V 
– VI, si në rastin e Spatheion IB ose C, të gjirit të Raguzës (pika II), ndërsa gjenerata 
e fundit e amforave afrikane është përfaqësuar nga një Keay 61A, e dokumentuar in 
situ në thellësi në gjirin e Raguzës dhe nga një Keay 8A në gjirin e Dafinës, të dy 
format të prodhuara duke filluar nga shek. VI dhe të shpërndara gjatë gjithë shek. VII. 

Një amforë e paidentifikuar mund të përfshihet nga pikëpamja e disa 
karakteristikave morfologjike në familjen e Agorasë së Athinës M274 (LRA 8) të 
fundit të shek. IV, ndërsa frekuentimi në mes të shek. V të gjirit të Porto Palermos dhe 
të Dafinës është dëshmuar respektivisht nga amforat e vona romano – kretase I dhe 
nga tipi LRA 1, kjo e fundit e përfaqësuar nga prodhimet më të hershme (1A) të 
fundit të shek. IV – V. Më i madh është numri i ekzemplarëve të variantit LRA 1B, të 
fundit të shek. VI – mes i shek. VII, e ndeshur në Triport dhe në veri të Raguzës. Nga 
thellësitë e këtij lokaliteti të fundit dhe të Porto Palermos, vijnë ekzemplarë të LRA 1 
të “tranzicionit”, të datuara nga fundi i shek. V – fillimi i shek. VI. Edhe për LRA 2A 
dhe 2B të zbuluara respektivisht afër gjirit të Ragusës (pika II) dhe Porto Palermos, 
hipoteza më e besueshme lidhur me përmbajtjen e tyre është ajo për verën, ndonëse 
nuk përjashtohet dhe përdorimi / ripërdorimi i tyre për vaj, ullinj dhe drithëra. 

                                                           
220 N. CEKA, M. ZEQO, Kërkime nënujore në vijën bregdetare dhe ujërat e brendshme të vendit tonë, 
Monumentet 2, 1984, f. 133, fig. 13. 
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Klasifikimi i fundit të LRA 3 në gjirin e Dafinës, ka sugjeruar renditjen e 
fragmentit në tipologjinë A2 të shek. V, në brendësi të asaj familjeje kontenierësh të 
destinuar për transportin e verës, vajit dhe kremrave. 

Amfora e Gazës e destinuar për transportin e verës së njohur, të cituar në 
burime, rezulton njësoj e përfaqësuar me indekse të ulëta sasiore: ekzemplarët e 
Triportit i atribuohen tipave LRA 4A2 dhe B1, ndërsa të përgjithshme mbeten 
fragmentet e pareteve pranë Gjirit të Dafinës, ku është dokumentuar edhe ekzemplari i 
vetëm i Bag – Shaped 1A (LRA5/6). Fragmentet e LRA 8 janë dalluar në grupin që 
përfshin modulin standard të Agorasë së Athinës M273 dhe nën – modulin e 
përfaqësuar nga Samos Cystern Type, të prodhuara gjatë shek. V deri në fund të shek. 
VI – VII. Të parat janë dokumentuar në jug, ndërsa të dytat, më të shumta në numër, 
në sitet e Gjirit të Vlorës dhe përgjatë bregdetit perëndimor të gadishullit të 
Karaburunit. 

I destinuar për transportin e verës së Ikarias, është edhe amfora LRA 10, i 
njohur ndryshe dhe si Adamsheck RC22, i gjetur në Triport dhe i vendosur 
kronologjikisht në një hapësirë të përcaktuar midis shek. V dhe fillimet e shek. VI. 
Gjithashtu i izoluar rezulton dhe pjesa e sipërme e një amfore të vonë romano – 
kretase 2, e gjetur in situ në gjirin e Raguzës, dhe e datuar mirë në mesin e shek. V 
deri në fund të shek. VII. Gjatë këtij shekulli të fundit dhe në të njëjtën zonë 
topografike qarkullon edhe LRA 2C221. 
 

                                                           
221 Për rezultatet e kërkimeve nënujore të realizuara nga misione të përbashkëta shqiptare dhe italiane, i 
jemi referuar botimit zyrtar të ekspeditës. Shih: G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. 
TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto 
Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 2014, f. 323 – 325. 
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KREU II 
 

AMFORAT ME ORIGJINË MESDHETARE – LINDORE  
 

II.1.  Historia e studimit të tyre, Mesdheu dhe Shqipëria 
Amforat mesdhetare – lindore, së bashku me amforat me origjinë afrikane, 

përfaqësojnë kategorinë më të përhapur të qeramikës përgjatë gjithë brigjeve të 
Mesdheut, Azisë së Vogël, madje duke arritur deri në Britaninë e Madhe. Rëndësia e 
tyre në ditë e sotme vlerësohet për faktin se kjo kategori e qeramikës konsiderohet si 
lehtësisht e datueshme dhe si rrjedhojë kontribuon në studimin e aspekteve të historisë 
së Antikitetit të Vonë, siç janë shkëmbimet, ekonomia, kushtet sociale, etj. 
Njëkohësisht, prej studimit të tyre përftohen të dhëna rreth dinamikes politike të kësaj 
periudhe duke u ardhur në ndihmë edhe historianëve të shumtë. 

Studimi i amforave mesdhetare ka një njohur progres të vazhdueshëm. 
Studimet e para mbi këtë familje, pak të njohur më parë, janë kryer mbi bazën e 
materialit arkeologjik, të përftuar prej gërmimeve arkeologjike të kryera në 
Kartagjenë1 dhe Katalonjë2. Gërmimet e tyre kontribuuan në njohjen e tipologjisë dhe 
kronologjisë së amforave mesdhetare, dhe njëkohësisht vunë theksin mbi rëndësinë e 
tyre në shkëmbimet tregtare të pellgut mesdhetar. Megjithatë, këto studime nuk 
arritën të ezauronin njohuritë që lidhen me aspektin evolutiv të tipologjisë së tyre, apo 
dhe çështje të tjera që lidhen me përcaktimin e origjinës së prodhimit, llojin e 
produkteve që transportonin, datimin dhe shtrirjen gjeografike. Në fakt, çështja e 
datimit ka qenë mjaft e debatueshme midis studiuesve dhe shpesh herë konstatimet e 
tyre shfaqen kontradiktore3. Si rrjedhojë, në ndihmë të këtij problemi, studiuesit i 
referohen edhe enëve terra sigillata, të depozituara në të njëjtat kontekste me amforat 
mesdhetare, për të cilat ka kufij kohor të përcaktuar më mirë nga pikëpamja 
kronologjike. 

Amforat lindore, krahas trajtimit të tyre si pjesë e materialit arkeologjik të 
qendrave të mëdha arkeologjike të gërmuara në Shqipëri4, kategori të veçanta të saj 
janë bërë pjesë e studimeve të veçanta si është rasti i amforës LRA 85 apo LRA 106. 

Harta e shtrirjes së amforave mesdhetare – lindore në territorin tonë është 
mjaft e gjerë dhe përfshin tipologji të ndryshme sitesh dhe monumentesh. Ato janë të 
pranishme, në sasi përfaqësuese, në monumentin e 40 Shenjtorëve, në Butrint7, në 
                                                           

1 J. A. RILEY , The pottery from Cisterns 1977.1, 1977.2 and 1977.3, në: Escavations at Carthage 1977, 
Conducted by the University of Michigan. VI. Ann Arbor, 1981, f. 111 – 122. 
2 J. S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. 
The Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984. 
3 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 1. 
4 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003; B. SHKODRA, Pottery and 
trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia (Master Thesis), 2003; P. 
REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and surveys 
1994-1999, Oxford, 2004, f. 224 – 269. 
5 S. BUSHI, Amforat e Samosit (LRA 8) në Shqipëri (Shek. IV – VII m. Kr), Candavia 5, 2015, f. 109 – 
142. 
6 B. SHKODRA RRUGIA, Një tip amfore i periudhës antike të vonë nga Durrësi, Iliria  XXXIII  (2007 – 

2008), 2009, f. 311 – 324. 
7
 K. LAKO, Gërmime në Butrint, Iliria VII-VIII,  1977 – 1978, f. 293 – 299; K. LAKO, Rezultatet e 

gërmimeve arkeologjike në Butrint në vitet 1975-76, Iliria  1, 1981, f. 93 – 154; P. REYNOLDS, The 
Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and surveys 1994-1999, 
Oxford, 2004, f. 224 – 269; P. REYNOLDS, Trade networks of the East, 3rd to 7th centuries: the view 



 36 

Shkodër8 dhe Lezhë9, në Onhezëm10, në Durrës11 si dhe në Tiranë, nga gërmimet e 
realizuara gjatë vitit 2005 në atë që quhet “Mozaiku i Tiranës”12. 

Amforat lindore, edhe pse në sasi dhe repertor më të pakët formash, janë 
prezentë në qytetin e Bylisit13, Margëlliçit14, Fratarit15, kështjellën e Qafës në Sulovë 
(Elbasan)16, Bazilikën e Elbasanit17, Manastirin e Demës18, Kështjellën e 
Paleokastrës19, Finiq20, Gjirin e Arushës (Gadishulli i Karaburunit)21, kalanë e 
                                                                                                                                                                      

from Beirut (Lebanon) and Butrint (Albania) (fine wares, amphorae and kitchen wares), LRCW 3, BAR 
International Series 2185, Vol. 1, 2010, f. 89 – 114; S. BUSHI, The Excavation of a Small Church 
Adjacent to the Entrance of the National Park of Butrint, Albania, TEA. The European Archaeologist. 
The newsletter of EAA members for EAA members, 36, 2011 – 2012, f. 14 – 17; A. SEBASTIANI, D. 
GOONEY, J. MITCHELL, P. PAPADOPOULOU, P. REYNOLDS, E. VACCARO, J. VROOM, The medieval 
church and cemetery at the Well of Junia Rufina, Butrint 4: The Archaeology and Histories of an 
Ionian Town, Oxford, 2013, f. 215 – 244. 
8
 Për materialin e amforave të Shkodrës, shih: G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës 

(Shek. V – fillimi i shek. VII), Iliria  1 – 2, 1992, f. 209 – 243; G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në 
antikitetin e vonë, Shkodër, 2003. 
9
 Amforat mesdhetare – lindore konsiderohen si gjetje e zakonshme nga gërmimet e realizuara në 

qytetin e poshtëm të Lezhës. Botimi i të dhënave nga kjo qendër do të plotësojë më tej panoramën e 
përhapjes dhe tipologjisë së këtyre amforave. 
10

 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 154 – 205. Amforat e zbuluara në Onhezëm janë 
shqyrtuar më vona nga Y. Cerova, i cili ka bërë përcaktimin tipologjik të tyre: Y. CEROVA, Kontribut i 
ri mbi amforat e kështjellës së Onhezmit, Iliria 1 – 2, 1992, f. 245 – 255. 
11

 A. HOTI, Ndihmesë për hartën e Arkeologjike të rrethit të Durrësit, Iliria  1, 1987, f. 247 – 263; B. 
SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003; A. HOTI, E. METALLA , E. SHEHI, Gërmime arkeologjike; Durrës 2001 – 2003, 
Candavia 1, 2004, f. 139 – 172; B. SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga Macellum - 
Forum, Durrës, Candavia 2, 2005, f. 205 – 238; B. SHKODRA RRUGIA, Një tip amfore i periudhës 
antike të vonë nga Durrësi, Iliria  XXXIII (2007 – 2008), 2009, f. 311 – 324; B. SHKODRA RRUGIA, 
Enët prej balte të Antikitetit të vonë në Durrës (shek. IV – VII): Të dhëna të detajuara nga qendra 
urbane dhe prapatoka, submitted for a doctoral research study in the faculty of History, University of 
Tirana, May 2011. Një repertor i pasur amforash lindore ndodhen të ekspozuara në Muzeun 
Arkeologjik të Durrësit: F. TARTARI, Amforat e muzeut arkeologjik të Durrësit. Përpjekje për një 
katalog të tyre, Iliria 2, 1982, f. 241 – 279. 
12

 Si rezultat i gërmimeve arkeologjike janë evidentuar dy fragmente amforash lindore që i përkasin 
tipit LRA 2 dhe LRA 8 (Samos Cistern type). 
13

 M. BONIFAY, Etude céramologique, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, 
la Basilique E et les carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 947 – 954; M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations 
de céramiques africaines à Byllis. në: RCRF Acta 40, 2008, f. 37 – 43; M. BONIFAY, Byllis: Rapport 
d'études céramologues, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, BCH 133, 2, 
2009, f. 750 – 754. Gjithashtu amfora mesdhetare lindore kanë dalë edhe gjatë fushatave të gërmimit në 
monumentin e Terencianit: S. MUÇAJ, P. CHEVALIER, S. XHYHERI, S. BUSHI, Monumenti i Terentianus-
it (Bylis). Raport i gërmimeve 2007-2011, Candavia 4, 2014, f. 181 – 203. 
14 S. MUÇAJ, Vendbanime të antikitetit të vonë në krahinën e Mallakastrës, Iliria IX – X, 1979 – 1980, 
f. 288, Tab. III.11. 
15 S. BUSHI, Verifikim arkeologjik i trasesë rrugore Levan – Memaliaj (rruga Levan – Tepelenë), 
Raport Vjetor 2010, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Tiranë 2011, f. 100, fig. 5.3. 
16

 Y. CEROVA, Kështjella e Qafës në Krahinën e Sulovës, Iliria  2, 1987, f. 171, Tab. VII.2,6 – 7. 
17

 Y. CEROVA, Qeramikë nga Castrum Scampis (Shek. II – fillimi i shek. VII), Candavia 2, 2005, f. 
194, Tab. XXI.1. 
18 Gjatë një vëzhgimi intensiv të realizuar nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik në aksin rrugor Çukë-
Butrint, në afërsi të Manastirit të Demës, u gjet edhe një fragment amfore tip LRA 2. 
19 A. BAÇE, Kështjella e Paleokastrës, Iliria  2, 1981, f. 198 – 199, Tab. XII.5 – 11. 
20

 F. BOSCHI, G. GIANNOTTI, Saggi di scavo nell’area della basilica bizantina. Primi dati sui materiali, 

PHOINIKE III, 2005, Rapporto preliminare sulle campagne di scavi e ricerche 2002 – 2003, Bologna, 
2005, f. 95, fig. 6.3 – 4. 
21 Ndodhet në anën perëndimore të Gadishullit të Karaburunit: N. CEKA, M. ZEQO, Kërkime nënujore 
në vijën bregdetare dhe ujërat e brendshme të vendit tonë, Monumentet 2, 1984, f. 133, fig. 13. 
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Kaninës22, qytetin e Vlorës (Aulona)23, Apoloni24, Berat25, Fushë – Qerret26 (Kavajë), 
bazilika e Arapajt27, Kalanë e Krujës28, Lezhë29, Hadrianopolis30 (Sofratikë) dhe në 
bazilikën e Linit31.  

Gjithashtu, prania e tyre është identifikuar edhe në kalanë e Tujanit (Tiranë), 
në Baldushk32, fortifikimin e “Sharrës së Qytetit” në Vrap (Tiranë), në kalanë e 
Sebastes (Laç) si dhe në kalanë e Turrës (Kavajë)33. 

Një numër i konsiderueshëm amforash mesdhetare lindore të shek. IV – VII, 
kanë dalë si rezultat i kërkimeve arkeologjike nënujore të realizuara përgjatë vijës 
bregdetare shqiptare, kryesisht në zonën që shtrihet nga gjiri i Vlorës deri në 
Sarandë34. Një tjetër projekt arkeologjik i përqendruar në kërkimet nënujore përgjatë 
gjirit të Durrësit, në kuadër të projektit “Harta arkeologjike nënujore e bregdetit 
shqiptar”, ka dhënë kontribut të çmuar në evidentimin e pranisë së tyre në këtë zonë të 
rëndësishme bregdetare35 (Fig. 4 – 5). 

 
 

                                                           

22 D. KOMATA, Qyteti Iliro-Arbëror i Kaninës, Tiranë, 1991, f. 60 – 61, Tab. XVI; A. BAÇE, Qyteti i 
fortifikuar i Kaninës, Monumentet 7 – 8, 1974, f. 30, Tab. V.14 – 15.  
23 Këto amfora kanë dalë si rezultat i gërmime të realizuara në qytetin antik të Vlorës, para Monumentit 
të Pavarësisë, të cilat kishin për qëllim zbulimin e murit rrethues të kalasë. Muri rrethues u gërmua në 
një sipërfaqe prej 600 m2, dhe në një gjatësi prej 54 m. Për gërmimet shiko: D. KOMATA, Gërmimet 
arkeologjike të vitit 1987 - VLORË (Qytet), Iliria 2, 1987, f. 258 – 260; D. KOMATA, Gërmimet 
arkeologjike të vitit 1988 - VLORË (Qytet), Iliria 2, 1988, f. 270 – 271; D. KOMATA, Gërmimet 
arkeologjike të vitit 1990 - VLORË, Iliria 2, 1990, f. 272 – 274. Nga gërmimet arkeologjike është 
evidentuar prezenca e amforave antike të vona me origjinë mesdhetare – lindore. Ato i përkasin tipit 
LRA 4, LRA 8 dhe amforave tip Bag Shaped (LRA 5 – 6). Materiali arkeologjik ende nuk është botuar 
nga autori. 
24 Prania e qeramikës lindore është dëshmuar nga gërmimi i realizuar në vitin 1995 në Pusin e 
Apolonisë që ndodhet brenda ambienteve të shtëpisë së arkeologëve. Në të është dëshmuar prezenca e 
amforës tip LRA 4. 
25 H. SPAHIU, Qyteti Iliro - Arbëror i Beratit, Tiranë, 1990, f. 261, Tab. XXV.5 – 6,17. 
26 A. HOTI, Ndihmëse për hartën e Arkeologjike të rrethit të Durrësit, Iliria  1, 1987, f. 269, Tab. VI.6 – 
7. 
27

 S. HIDRI, H. HIDRI, Materiale arkeologjike nga bazilika e Arapajt, Iliria  1 – 2, 1991, f. 219, Tab. I. 
28

 D. KOMATA, Të dhëna të reja arkeologjike nga Kalaja e Krujës, Iliria  1, 1982, f. 222, Tab. I.8 – 9. 
29 Gërmimet e realizuara në vitin 2008 nën drejtimin e arkeologut G. Hoxha, kanë evidentuar praninë e 
një sasie të konsiderueshme amforash mesdhetare lindore si tipat LRA 1, LRA 2, LRA 3, LRA 4, LRA 
8 dhe amfora tip Bag shaped (LRA 5 – 6). 
30 R. PERNA, V. CAPRADOSSI, Contenitori da transporto da Hadrianopolis (Sofratikë – Al), L’illyrie 
Méridionale et L’épire Dans L’antiquiteé, Tiranë, 20 – 23 maj 2015, Poster. 
31 Fillimisht gërmimet në bazilikën e Linit janë kryer nën drejtimin e S. Anamalit dhe më pas në vitin 
2008 janë ndërmarrë gërmime nga arkeologu S. Muçaj, të cilat u përqendruan në pjesë të ndryshme të 
monumentit dhe kishin si qëllim gërmimin e pjesëve të pa gërmuara, sqarimin e plotë të planimetrisë 
dhe të kronologjisë së kishës. Gjatë gërmimeve arkeologjike në nefin jugor të kishës, u zbulua një 
fragment amfore lindore e tipit LRA 1. Për gërmimet e S. Anamalit, shih: S. ANAMALI , Mozaikët e 
bazilikës paleokristiane të Linit, Iliria  3, 1974, f. 329 – 342. 
32 S. MUÇAJ, S. XHYHERI, S. BUSHI, Një varr i periudhës romake nga Baldushku (Tiranë), Iliria  
XXXVII (2013), 2015, f. 216, Tab. II. 
33 Ky material arkeologjik është përftuar si rezultat i vëzhgime të kryera në terren në kuadër të projektit 
“Arbëri Arkeologjik” në drejtimin e S. Muçaj (Instituti i Arkeologjisë). 
34 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 287 – 326. 
35 Ky projekt është iniciuar nga Instituti Arkeologjisë nën drejtimin e A. Anastasit. Projekti ka si qëllim 
krijim e hartës së plotë arkeologjike të bregdetit. Shiko: A. ANASTASI, Harta arkeologjike nënujore e 
bregdetit Shqiptar, Iliria  XXXVIII, 2014, f. 473. 
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II.2. Shpërndarja  
Prej renditjes së mësipërme të monumenteve dhe qyteteve që dëshmojnë 

prezencën e amforave mesdhetare lindore, konstatojmë praninë e tyre përgjatë gjithë 
brigjeve të Mesdheut në shek. V – VI, duke përfshirë dhe territorin tonë. Intensiteti i 
tyre është më i madh si rrjedhojë në zonat bregdetare, por edhe në qytete, të cilat 
përbënin qendrat më të mëdha të konsumit (Shkodër, Lezhë, Durrës, Bylis, Sarandë, 
Butrint). Brendësia e territorit paraqitet disi më e varfër, në forma dhe sasi, ku tipi më 
i zakonshëm që ndeshim i përket grupit të amforave LRA 1 dhe LRA 236 (Fig. 4). 

Ato janë gjendur kryesisht nga vëzhgimet sipërfaqësore dhe gërmimet 
arkeologjike, të realizuara në qendra të fortifikuara (Kalaja e Beratit, Kalaja e 
Kaninës, Kalaja e Qafës në Sulovë të Elbasanit, Kalaja e Tujanit, Kalaja e Sebastes 
(Laç), Margëlliç, Kalaja e Turrës në Kavajë etj.), apo monumente të kultit të krishterë 
(Bazilika e Linit, shpella e Gllobokos në Bezmisht, bazilika e Arapajt, Bazilikat e 
Bylisit, Bazilika e Finiqit, Bazilika e Onhezmit, monumenti i 40 Shenjtorëve etj.). 
 
II.3. Klasifikimi tipologjik 

Amforat mesdhetare – lindore shek. IV – VII, të zbuluara në kontekstet 
mesdhetare, përfaqësohen përgjithësisht nga 15 tipa kryesore, me një llojshmëri të 
madhe nën variantesh, krahasuar me amforat afrikane. Si ilustrim i këtij fakti mjafton 
të përmendim amforën LRA 1 dhe LRA 4 me nga 7 nën variante secila, apo amforën 
palestineze, e njohur me emrin konvencional Bag – Shaped, për shkak të formës së 
saj, e cila gjithashtu prezanton 7 nën variante. Kjo llojshmëri nën variantesh lidhet 
kryesisht me qendrat e shumta të prodhimit të këtyre amforave, të cilat në jo pak raste 
kanë krijuar konfuzion në përcaktimin e saktë të këtyre qendrave37. 

Ky problem bëhet akoma më kompleks nëse marrim në konsideratë edhe 
përpjekjet që janë evidentuar për falsifikimin e ekzemplarëve në Afrikë, me synim 
depërtimin në trafikun e madh të tregtisë lindore. Gjithsesi kjo përpjekje duket se ka 
qenë e kufizuar dhe është pikasur vetëm në tipat më të përhapura të amforave lindore, 
pra tek format LRA 1 dhe LRA 238. Raste të falsifikimit të tyre, nga vëzhgimi ynë i 
deritanishëm, ende nuk janë identifikuar në Shqipëri, por që nuk përjashtohet 
mundësia e identifikimit të tyre në të ardhmen, nisur nga rëndësia që kanë pasur 
territoret e sotshme shqiptare, si pjesë e kufirit perëndimor të perandorisë së Lindjes. 
 

                                                           

36 Këto dy kategori amforash janë përhapur në fortifikimin e “Sharrës së Qytetit” në Vrap të Tiranës, 
kalanë e Tujanit po në Tiranë, mozaikun e Tiranës, bazilikën e Linit në Pogradec, fortifikimi i Sulovës 
në Elbasan, kalanë e Beratit dhe qytezën e Margëlliçit në Fier. 
37 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005. Për amforat 
mesdhetare – lindore që kanë edhe përhapjen më të madhe në Mesdhe, shiko: D. PIERI, Les 
importations d'amphores orientales en Gaule Meridionale durant l'antiquite tardive et le haut-moyen 
age (IVe-VIIe siecles apres J.-C.) Typologie, chronologie et contenu. Importations d'amphores en 
Gaule du Sud, du règne d'Auguste à l'Antiquité tardive, Actes du Congrès d'Istres (21-24 mai 1998), 
SFECAG, Marseille, 1998, f. 97 – 106. 
38 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 151. 
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Tabelë përmbledhëse e amforave mesdhetare – lindore të shekujve IV – VII (Pieri 2005). 
 
Nr. Tipologjia Varianti Datimi 

1 LRA 1 LRA 1A gjysma e shek. IV – fillimi i shek. V 

  LRA 1A transitore fundi i shek. V – fillimi i shek. VI 

  LRA 1A1 gjysma e shek. V – vitet e para të shek. VI 

  LRA 1B shek. VI – gjysma e shek. VII 

  LRA 1B1 fillimi i shek VI – gjysma e dytë e shek. VII 

  LRA 1B2 shek. VI – fillimi i shek. VII 

  LRA 1A dhe B gjysma e parë e shek. V – fundi i shek. VI 

  LRA 1, modul shek. V – VI 

2 LRA 2 LRA 2A shek. V – gjysma e shek. VI 

  LRA 2B gjysma e shek. VI 

  LRA 2AB shek. V – VI 

  LRA 2C gjysma e dytë e shek. VI – shek. VII 

3 LRA 3 LRA 3A shek. V – VII 

  LRA 3A2 shek. V 

  LRA 3A3 shek. V – VI 

  LRA 3A4 shek. V – VI 

  LRA 3B gjysma e shek. IV 

  LRA 3B1 shek. III 

  LRA 3B2 fundi i shek. IV – fillimi i shek. V 

  LRA 3B3 fundi i shek. IV – fillimi i shek. V 

  LRA 3B4 shek. VI 

4 LRA 4 LRA 4A shek. IV – V 

  LRA 4A1 shek. IV – fillimi i shek. V 

  LRA 4A2 gjysma e dytë e shek. V – fundi i shek. V 

  LRA 4B fundi i shek. V – fillimi i shek. VIII 

  LRA 4B1 fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI 

  LRA 4B2 shek. VI – VII 

  LRA 4B3 gjysma e dytë e shek. VII – fillimi i shek. VIII 



 40 

  LRA 4B2-3 shek. VI – VIII 

5 Bag Shaped B. Shaped 1 Shek. V – VI 

  B. Shaped 1A fillimi i shek. VI – gjysma e shek. VI 

  B. Shaped 1B shek. V 

  B. Shaped 2 shek. V – VII 

  B. Shaped 2A Shek. V – VIII 

  B. Shaped 2B shek. IV – VII 

  B. Shaped 3 fillimi i shek. VI – fundi i shek. VII 

  B. Shaped 4 fillimi i shek. VII 

6 LRA 7 (Egjiptiane)  shek. VI – VIII 

7 LRA 8 Agora M273 shek. III – gjysma e parë e shek. V 

  Nën moduli i LRA 8 ose Samos 
Cistern type 

shek. VI – VII 

8 LRA 9 (Agora M334)   

9 LRA 10 (Adamchek RC 22)  shek. V 

10 LRA 11  gjysma e shek. V 

11 LRA 12  gjysma e dytë e shek. V – fundi i shek. V 

12 LRA 13  gjysma e shek. V – dhe fundi i shek. V  

13 LRA 14  gjysma e shek. V 

14 LRA 15  shek. V 

15 Amfora të Kretës  Shek. IV – VII 

Imitime afrikane të amforave lindore 

16 LRA 1   shek. VI 
17 LRA 2   shek. VI 
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II.4. A MFORAT ME ORIGJINË MESDHETARE – LINDORE NË SHQIPËRI  
(Tipologjia, kronologjia, shpërndarja dhe produktet që transportonin) 
 

Amforat mesdhetare – lindore, të zbuluara në kontekstet shqiptare të shek. IV 
– VII, përfaqësohen përgjithësisht nga 11 (afërsisht 73.3 %) tipa kryesore, prej totalit 
prej 15 tipash, të njohura dhe të përhapura në gjithë pellgun mesdhetar, pa përfshirë 
prodhimet e falsifikuara në Afrikë të formave LRA 1 dhe LRA 2. 

Monumenti i 40 Shenjtorëve, Onhezmi, Shkodra, Butrinti dhe Durrësi 
përbëjnë deri më sot qendrat më të rëndësishme në Shqipëri për sa i përket prezencës 
së amforave lindore të tipologjive të ndryshme. 

Numri më i madh i amforave lindore të zbuluara deri më tani është përftuar 
nga gërmimet në monumentin e 40 Shenjtorëve. Midis ekzemplarëve të identifikuar 
mbizotërojnë ato të importuar nga qendra të Mesdheut Lindor, duke përfshirë këtu 
pjesë të Egjeut ishullor dhe bregdetar, dhe zonat bregdetare të Lindjes së Afërt (747 
copë, 71.55%) (Fig. 3.c). 

Numrin më të madh të amforave të identifikuar në Shqipëri e përfaqësojnë 
amforat e shek. VI tip LRA 1, të cilat ndiqen nga amforat e Samosit (Samos Cistern 
type/LRA 8), LRA 2 dhe LRA 4, të datuara kryesisht në shek. VI. Është mjaft 
interesant të përmendim faktin e zbulimit të një sasie të madhe të amforave LRA 8 në 
monumentin e 40 Shenjtoreve, i cili ka pasuruar mjaft repertorin e kësaj forme, duke 
sjellë të dhëna mbi kronologjinë por edhe mbi fabrikat e tyre. Vlen të përmendet edhe 
gjetja e 3 ekzemplarëve të amforave të Ayala Axum, në 40 Shenjtorët dhe Onhezëm, 
një zbulim që mund të konsiderohet i rrallë në Mesdhe, ku shembujt e vetëm vijnë nga 
Bodrum në Turqi. 

Amforat që shfaqen me më shumë variante i përkasin tipit LRA 1 (4 variante), 
LRA 2 (4 variante), LRA 4 (5 variante) dhe Bag – Shaped ose LRA 5 – 6 (4 variante). 

Nga gërmimet arkeologjike janë identifikuar edhe ekzemplarë të plotë të 
amforave mesdhetare – lindore. Ato janë të zbuluara nga gërmimet arkeologjike në 
monumentin e 40 Shenjtorëve në variantin LRA 2AB; në Onhezëm në varantin LRA 
2B39, LRA 3A40 dhe LRA 8 e modulit standard41; në Butrint në variantin LRA 3 e 
hershme42; në qytetin e Durrës në variantin LRA 4B143 dhe LRA 4B244 dhe në 
bazilikën e Arapajt në variantin LRA 4B2 – 345. 

Në Shqipëri mungojnë kryesisht amforat me origjinë lindore të gjysmës së 
dytë të shek. V – deri në fundin e shek. V, që përkon me fazën fillestare të shfaqjes së 
tyre në tregjet mesdhetare, dhe që përfaqësohen nga format LRA 11 – 12 – 14 – 15. 
Vetëm amfora LRA 13, e datuar po në këtë periudhë, përfaqësohet në Sofratikë çka 
tregon se Shqipëria fillon të përfshihet në tregtinë lindore që në fillesat e saj. 

                                                           

39 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 177, fig. 29. 
40 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 180, Tab. V.1. 
41 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 180, Tab. IV.8. 
42 K. LAKO, Rezultatet e gërmimeve arkeologjike në Butrint në vitet 1975-76, Iliria  1, 1981, f. 104, 
Tab. IV.1. 
43 F. TARTARI, Amforat e muzeut arkeologjik të Durrësit. Përpjekje për një katalog të tyre, Iliria 2, 
1982, f. 265, fig. 27; B. SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga Macellum - Forum, Durrës, 
Candavia 2, 2005, f. 213, Tab. V.3. 
44

 B. SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga Macellum – Forum, Durrës, Candavia 2, 2005, 
f. 213, Tab. V.1,6. 
45 S. HIDRI, H. HIDRI, Materiale arkeologjike nga bazilika e Arapajt, Iliria  1-2, 1991, f. 204, Tab. I.15. 
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Tabele përmbledhëse e tipologjisë së amforave mesdhetare lindore të zbuluara në Shqipëri:  
Nr
. 

Tipologjia Var. Datimi Shpërndarja Origjina Transpo rti 

1 LRA 1  Shek. V – VII 40 Shenjtorët, Onhezëm, Butrint, Melan 
(Gjirokastër), Bylis, Durrës, Shkodër, Lezhë, 
kalaja e Elbasanit, Finiq, Krujë, kalaja e Turrës – 
Kavajë, bazilika e Linit, kalaja e Kaninës, 
Margëlliç, Fratar, Hadrianopolis, Porto Palermo, 
Triport, Shpella e Gllobokos – Bezmisht, Fushë 
Qerret (Kavajë), kalaja e Zvezdës (Korçë) 

Brigjet lindore të 
Mesdheut, Sirisë 
dhe ishujt e detit 
Egje 

Verë, Vaj ulliri, Grurë, 
produkte të tjera 

  LRA 1A Gjysma e parë e 
shek. IV – 
fillimi i shek. V 

40 Shenjtorët, Onhezëm, Butrint   

  LRA 1 transitore Fundi i shek. V 
– fillimi i shek. 
VI 

Onhezëm, Porto Palermo   

  LRA 1B1 Fillimi i shek. 
VI – fund i 
shek. VI 

40 Shenjtorët, Onhezëm, Butrinit, Durrës, 
Shkodër, Hadrianopolis, Kaninë, Margëlliç, 
bazilika e Linit 
 

  

  LRA 1B2 fillim i shek. VI 
– gjysma e dytë 
e shek. VII. 

40 Shenjtorët   

  LRA 1 modul Shek. V – VI Onhezëm, Shkodër   
2 LRA 2  Shek. V – VII 40 Shenjtorët, Onhezëm, Butrint, Bylis, Durrës, 

Shkodër, Lezhë, Finiq, “Mozaiku i Tiranës”, 
“Sharra e Qytetit” në Vrap (Tiranë), kalaja e 
Tujanit (Tiranë), kalaja e Kaninës, fortifikimi i 
Sulovës (Elbasan), Krujë, Fushë-Qerret (Kavajë), 
kalaja e Sebastes (Laç), gjiri i Raguzës, Porto 
Palermo, Triport, kalaja e Paleokastrës 
(Gjirokastër), bazilika e Shën Janit, Shijon 
(Delvinë), Manastiri i Demës 

Ishujt e detit Egje, 
brigjet lindore të 
Detit të Zi, 
Mesdheu Lindor 

Verë, Vaj ulliri, Grurë, 
produkte të tjera 

  LRA 2A Shek. V – 
gjysma e shek. 
VI 

40 Shenjtorët, Durrës, kalaja e Kaninës, Fushë – 
Qerret (Kavajë), Raguzë, Porto Palermo 

  

  LRA 2B Gjysma e parë e 
shek. VI 

40 Shenjtorët, Bylis, gjiri i Raguzës, Porto 
Palermo 
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  LRA 2AB Shek. V – VI 40 Shenjtorët, Onhezëm, Durrës, Shkodër, 
Butrint, kalaja e Tujanit (Tiranë), “Sharra e 
Qytetit” në Vrap (Tiranë), kalaja e Sulovës 
(Elbasan), kalaja e Kaninës, kalaja e Krujës 

  

  LRA 2C Gjysma e dytë e 
shek. VI – shek. 
VII 

Onhezëm, Durrës, Gjiri i Raguzës   

3  LRA 3  Shek. IV – VI 40 Shenjtorët, Onhezëm, Butrint, Durrës, Lezhë, 
Shkodër, Balshaban (Tiranë), kalaja e Turrës 
(Kavajë), Gjiri i Dafinës 

Turqia 
perëndimore 

Verë, Garum, Kremra të 
ndryshëm 

  LRA 3 e 
hershme 

Vitet 230 – 240 
m. Kr.  

Balshaban (Tiranë), Durrës   

  LRA 3A Shek. V – VI 40 Shenjtorët, Onhezëm, Shkodër   
  LRA 3A2 Shek. V Onhezëm, Butrint, Shkodër, Durrës   
4 LRA 4  Shek. IV VII 40 Shenjtorët, Onhezëm, Butrint, Durrës, Lezhë, 

Shkodër, Bylis, kalaja e Paleokastrës 
(Gjirokastër), kalaja e Elbasanit, Kështjella e 
Qafës në Sulovë (Elbasanit), bazilikën e Arapaj, 
Hadrianopolis, kalaja e Beratit, Apoloni, 
manastiri i Mesopotamit, Triport. 

Gaza Verë, Vaj ulliri, Drithëra 

  LRA 4A1 Shek. IV – 
fillimi i shek. V 

Apoloni   

  LRA 4A2 Gjatë gjysmës 
së dytë te shek. 
V 

Triport, Onhezëm   

  LRA 4B Gjysma e dytë e 
shek. VI 

Bylis   

  LRA 4B1 Fundi i shek. V 
– gjysma e parë 
e shek. VI 

40 Shenjtorët, Durrës, Triport   

  LRA 4B2 Shek. VI 40 Shenjtorët, Onhezëm, Shkodër, Durrës, Arapaj   
  LRA 4B2-3 Shek. VI 40 Shenjtorët, Durrës, Butrint,    
  LRA 4B3 Shek. VI Onhezëm   
5 Bag-Shaped 

(LRA 5 – 6) 
 Shek. IV – X 40 Shenjtorët, Onhezëm, Butrint, Durrës, Lezhë ?, 

Shkodër, Aulona, Gjiri i Dafinës 
Palestina jugore, 
Egjipt 

Verë, Vaj ulliri, Drithëra, 
Kikirikë 

  Bag-Shaped 1 Shek. V – VI 40 Shenjtorët, Onhezëm, Durrës   
  Bag-Shaped 1A Fillimi i shek. 

VI – gjysma e 
40 Shenjtorët, Gjiri i Dafinës   
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parë e shek. VI 
  Bag-Shaped 2A Shek. V – VI Onhezëm   
  Bag-Shaped 3 Fillimi i shek. 

VI – fundi i 
shek. VII 

40 Shenjtorët, Onhezëm, Durrës, Shkodër, 
Aulona, Butrint 

  

6 LRA 8 
(Samos 
Cistern type) 

 IV – VII 40 Shenjtorët, Onhezëm, Lezhë, Arapaj, Butrint, 
Durrës, Fushë – Qerret (Kavajë), “mozaiku” i 
Tiranës, Aulona, Sherishtë (Vlorë) 

Samos, Turqia 
perëndimore 

Verë 

  Moduli Standard Shek. VI – VII 40 Shenjtorët, Onhezëm, Butrint, Durrës   
  Nën moduli Shek. VI – VII 40 Shenjtorët, Onhezëm, Durrës, Arapaj, 

Sherishte  
  

7 LRA 10  Shek. VI 40 Shenjtorët, Onhezëm, Butrint, Durrës, Lezhë  Korint ? Verë 
8 LRA 13  Shek. V – VI Hadrianopolis  Rajoni i detit Egje 

? 
Verë, Vaj ulliri 

9 Amfora të 
Kretës 

 Shek. V – VI 40 Shenjtorët, Onhezëm, Durrës, Butrint, Elbasan Kretë Verë 

10 Ayla Axum  Shek. VI 40 Shenjtorët, Onhezëm Aqaba Verë, Garum, produkte 
bujqësore 
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II.4.1. Amfora Romake e Vonë 1 (LRA 1) 
Amfora LRA 1 përbën grupin më të madh dhe më të përhapur jo vetëm në 

territorin tonë por në gjithë basenin mesdhetar. Ajo është identifikuar në sasi të 
konsiderueshme fragmentesh nga gërmimet e realizuara në monumentin e 40 
Shenjtorëve, Onhezëm46 Butrint47, Bylis48, Durrës49, Shkodër50 dhe Lezhë. Gjithashtu 
fragmente të pakta të saj, por që zgjerojnë shtrirjen gjeografike, janë identifikuar nga 
gërmimet e realizuara në kalanë e Elbasanit51, qytetin antik të Finiqit52, kalanë e 
Kaninës53, qytezën e Margëlliçit54, Fushë – Qerret (Kavajë)55, Prespë (Shpella e 
Gllobokos), në kalanë e Zvezdës (Korçë), bazilikën e Linit, kalanë e Krujës56, kalanë 
e Turrës (Kavajë), Fratar57 (Mallakastër), Hadrianopolis58 dhe Melan59 (Fig. 4). 

                                                           

46 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 178, Tab. II.7 – 9; K. LAKO, Të dhëna për disa 
banesa dhe sterna të shek. II-IV të e.sonë të zbuluara në qytetin e Sarandës (Onhezm - Ankiazëm), 
Iliria 1-2, 1993, f. 249 – 250, Tab. IV.1 – 6/V.1; K. LAKO, S. MUÇAJ, S. BUSHI, S. XHYHERI, 
Anchiasmos (Onchesmos) in the 5th-7th centuries: city, pilgrimage, centre and port, Proceedings of the 
International Congress of Albanian Archaeological Studies, 65th Anniversary of Albanian Archaeology 
(21 – 22 November, Tirana 2013), Tiranë 2014, f. 616, Tab. V.14 – 15. 
47 K. LAKO, Rezultatet e gërmimeve arkeologjike në Butrint në vitet 1975-76, Iliria  1, 1981, f. 104, 
Tab. III.3; P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations 
and surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 224 – 269; A. SEBASTIANI, D. GOONEY, J. M ITCHELL, P. 
PAPADOPOULOU, P. REYNOLDS, E. VACCARO, J. VROOM, The medieval church and cemetery at the Well 
of Junia Rufina, Butrint 4: The Archaeology and Histories of an Ionian Town, Oxford, 2013, f. 230, 
fig. 12.14(18). 
48 N. BEAUDRY, P. BLANC, M. BONIFAY, Y. CEROVA, P. CHEVALIER, M. HAXHIMIHALI , E. HOBDARI, A. 
ISLAMI, T. KOZELJ, S. MUÇAJ, E. NALLBANI , M. P. RAYNAUD , M. SAVARD , J. P. SODINI, I. TASSIGNON, 
C. VANDERHEYDE, M. WURCH-KÖZELJ, Byllis, BCH 126, 2, 2002, 681; M. BONIFAY, Byllis: Rapport 
d'études céramologues, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, BCH 133, 2, 
2009, f. 752, fig. 15.8. 
49 F. TARTARI, Amforat e muzeut arkeologjik të Durrësit. Përpjekje për një katalog të tyre, Iliria 2, 
1982, f. 263, Tab. V.9; B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), 
University of East Anglia (Master Thesis), 2003, f. 69 – 71, Tab. 11.8/Tab.14.1,3/Tab. 19.7/Tab. 
20.1/Tab. 21.2. A. HOTI, E. METALLA , E. SHEHI, Gërmime arkeologjike; Durrës 2001 – 2003, Candavia 
1, 2004, f. 139 – 172; B. SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga Macellum - Forum, 
Durrës, Candavia 2, 2005, f. 211, Tab. IV.1 – 3. 
50 G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V-fillimi i shek. VII), Iliria 1 – 2, 
1992, f. 211 – 212, Tab. I.1 – 11; G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 
2003, f. 49 – 50, Tab. I.1-11. 
51 GJ. KARAISKAJ, Të dhëna të reja për datimin e kalasë së Elbasanit, Monumentet 3, 1972, Tab. II. 
52 F. BOSCHI, G. GIANNOTTI, Saggi di scavo nell’area della basilica bizantina. Primi dati sui materiali, 

PHOINIKE III, 2005, Rapporto preliminare sulle campagne di scavi e ricerche 2002 – 2003, Bologna, 
2005, f. 95, fig. 6,3 – 4. 
53 D. KOMATA, Qyteti Iliro-Arbëror i Kaninës, Tiranë, 1991, f. 61 – 63, Tab. XVI. 3,5 – 6. 
54 S. MUÇAJ, Vendbanime të Antikitetit të Vonë në krahinën e Mallakastrës, Iliria  IX – X, 1979 – 1980, 
f. 288, Tab. III.11. 
55 A. HOTI, Ndihmëse për hartën e Arkeologjike të rrethit të Durrësit, Iliria  1, 1987, f. 248, Tab. VIII.9 
– 10. 
56 Është identifikuar një fragment vegje amfore, shih: D. KOMATA, Të dhëna të reja arkeologjike nga 
Kalaja e Krujës, Iliria  1, 1982, f. 222, Tab. I.9. 
57 S. BUSHI, Verifikim arkeologjik i trasesë rrugore Levan – Memaliaj (rruga Levan – Tepelenë), 
Raport Vjetor 2010, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Tiranë 2011, f. 100, fig. 5.3. 
58 R. PERNA, V. CAPRADOSSI, Contenitori da transporto da Hadrianopolis (Sofratikë – Al), L’illyrie 
Méridionale et L’épire Dans L’antiquiteé, Tiranë, 20 – 23 maj 2015, Poster, fig. 10; R. PERNA, DH. 
ÇONDI, CH. CAPPONI, B. LAHI, C. MARTINELLI , S. SEVERINI, D. SFORZINI, B. SHKODRA RRUGIA, V. 
TUBALDI , Ceramiche d’uso comune, anfore e materiali laterizi provenienti dall’edificio termale di 
Hadrianopolis (Sofratikë – Albania), LRCW 4, BAR International Series 2616, Vol. 1, 2014, f. 504, fig. 
6. 
59 S. MUÇAJ, E. HOBDARI, Teqeja e Melanit, Candavia 2, 2005, f. 60. 
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Gjithashtu fragmente të kësaj amfore kanë dalë edhe nga kërkimet 
arkeologjike nënujore si në gjirin e Porto Palermos dhe në Triport (Vlorë)60. 

Amfora LRA 1 bën pjesë në grupin e amforave mesdhetare – lindore, 
kryesisht me përmasa të vogla, e prodhuar dhe përhapur gjerësisht në shek. V – VII, 
kryesisht përgjatë brigjeve lindore të Mesdheut, Sirisë dhe ishujve të detit Egje. 
Studimet më të fundit, kanë përcaktuar disa zona të prodhimit të saj, si Turqinë 
Jugore, dhe ishujt e Qipros dhe Rodosit në Egje, ndërsa janë identifikuar me saktësi 
dy atelie të prodhimit në Paphos dhe Ziggyi, të lokalizuara në ishullin e Qipros61. Kjo 
amforë ka rëndësi të madhe dhe është treguese e rëndësishme e rrugëve tregtare dhe 
produkteve që transportoheshin, për vetë faktin sepse ka njohur një përhapje mjaft të 
madhe, e dukshme kjo edhe në territorin tonë. Që nga përcaktimet e saj fillestare nën 
tipologjinë e Dressel 3462, dhe më vonë nga gërmimet e Agorasë së Athinës nën 
drejtimin e H. Robinson63, njohuritë dhe studimet rreth formës, përhapjes, tipologjisë 
dhe qendrave të prodhimit kanë shënuar progres të vazhdueshëm dhe krahas modulit 
standard të amforës LRA 1, janë përcaktuar një llojshmëri nën variantesh të saj64. 
Vlen për t’u theksuar roli i studimit të J. Riley, i cili realizoi përcaktimin tipologjik të 
saj65, si dhe kontributi i D. Pieri66 në përcaktimin e tipareve karakteristike të formës, 
fabrikave të saj, përcaktimin e disa nën varianteve të saj, të sasisë dhe shtrirjes në 
kohë dhe në hapësirë të tipit LRA 1. Ai ka propozuar njëkohësisht dhe klasifikimin e 
ekzemplarit në 2 grupe të mëdha, 1A dhe 1B. 

Nga gërmimet e realizuara në vendin tonë, janë përftuar një numër i madh  
fragmentesh që përfaqësojnë më së miri amforën LRA 1. Kjo amforë është dominuese 
për nga sasia në pjesën më të madhe të vendbanimeve arkeologjike të gërmuara në 

                                                           

60 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 324, fig. 24.3. 
61 Për punishtet e prodhimit të amforave LRA 1 në Qipro, shih: W. S. MANNING, J. S. MONKS, A. D. 
SEWELL, S. DEMESTICHA, Late Roman Type 1a amphora production at the Late Roman site of Zygi-
Petrini, Cypros, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 2000, f. 233 – 257; ndërsa për të 
dhëna më të reja mbi zonat e prodhimit të amforave LRA 1, shih: D. PIERI, Béryte dans le grand 
commerce méditerranéen. Productions et échanges dans la Syrie gréco-romaine. Actes du 2e colloque 
international sur la Syrie antique (Tours, 12-13 juin 2003), 8, 2007, f. 3; D. PIERI, Les centres de 
production d’amphores en Mediterranée Orientale durant l’antiquité tardive: quelques remarques, 
LRCW 2, BAR International Series 1662, Vol. 2, 2007, f. 611 – 625; për të dhëna të reja mbi amforat 
LRA 1 të prodhuara në Qipro, shih: S. DEMESTICHA, Late roman amphora typology in context, LRCW 
4, BAR International Series 2616, Vol. 1, 2014, 599 – 606. 
62 H. DRESSEL, Corpus Inscriptionum Latinarum, band XV, Berlin, 1899. 
63 H. S. ROBINSON, Pottery of the roman period, chronology, The Athenian Agora, Vol. 5, 1959, pl. 32, 
M333. 
64 Amforat LRA 1 karakterizohen nga trupi vezak me shpatulla të gjera, pak a shumë të zgjatura, me 
fund të vogël në formë thumbi, me qafë cilindrike, me buzë të rrumbullakosura, vegje të punuar në 
formë të trashë, të ngjitura në qafë dhe në shpatull. Për evolucionin tipologjik të formës së amforës 
LRA 1 nga shek. I – VII, shiko: P. REYNOLDS, Linear typologies and ceramic evolution, Facta 2, 2008, 
f. 70 – 72. 
65 J. A. RILEY , The pottery from Cisterns 1977.1, 1977.2 and 1977.3, në: Escavations at Carthage 
1977, Conducted by the University of Michigan. VI. Ann Arbor, 1981, f. 115 – 122. 
66 Për më tepër rreth klasifikimit tipologjik, kronologjik, përhapjes, origjinës dhe produkteve që ato 
transportonin, shih: D. PIERI, Les importations d'amphores orientales en Gaule Meridionale durant 
l'antiquite tardive et le haut-moyen age (IVe-VIIe siecles apres J.-C.) Typologie, chronologie et 
contenu, Importations d'amphores en Gaule du Sud, du règne d'Auguste à l'Antiquité tardive, Actes du 
Congrès d'Istres (21-24 mai 1998), SFECAG, Marseille, 1998, f. 98 – 99; D. PIERI, Le commerce du 
vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des amphores en Gaule, Institut 
français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 69 – 85. 
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Shqipëri, por vëllimi më i madh i zbuluar i përket monumentit të 40 Shenjtorëve. 
Amfora LRA 1 është dominuese në Onhezëm me 34 fragmente (38.64 % të totalit të 
amforave) dhe në Shkodër 11 fragmente (35.4 % të totalit të amforave). Veçoria e 
amforave të zbuluara në Shkodër dhe Onhezëm qëndron në faktin se ato paraqesin 
morfologji mjaft të pasur të buzëve, të cilat i datojnë kryesisht në shek. V – VII, duke 
qenë ndihmesë për përqasje tipologjike për amfora të tjera të zbuluara në territorin 
tonë. 

Nga gërmimet e realizuara në territorin tonë kjo amforë është identifikuar në 
variantin LRA 1A, kryesisht i datuar në gjysmën e parë të shek. IV – fillimi i shek. V, 
më rrallë në monumentin e 40 Shenjtorëve e Butrint67 dhe në sasi më të madhe në 
Onhezëm. 

Varianti LRA 1A transitor, datuar në fund të shek. V – fillimi i shek. VI, 
përfaqësohet nga amforat e zbuluara në Onhezëm, ndërsa një fragment i kësaj amfore 
vjen edhe si rezultat i kërkimeve nënujore në Porto Palermo68. 

Më i përhapur duket varianti LRA 1B1, i datuar në fillim të shek. VI – deri në 
fund të shek. VI (fragmente të rralla të saj shkojnë edhe në shek. VII), i cili 
përfaqësohet gjerësisht në monumentin e 40 Shenjtorëve (datuar në gjysmën e parë të 
shek. VI) dhe në Onhezëm (datuar në gjysmën e parë të shek. VI)69. Amfora të këtij 
tipi janë të njohura edhe në Butrint (datuar në gjysmën e parë të shek. VI)70 (Tab. 
II.a-b) , Hadrianopolis71 (Tab. II.h) , Durrës (datuar në shek. VI)72 (Tab. II.c), 
Shkodër (datuar në shek. VI)73 (Tab. II.d-e), kalanë e Kaninës74 (Tab. II.g) dhe 
qytezën e Margëlliçit75 (Tab. II.f) . Një fragment buze, gryke dhe vegje i këtij varianti 
është zbuluar edhe në bazilikën e Linit (Tab. VII.65) (datuar në gjysmën e parë të 
shek. VI). Pra ky variant, krahas vendbanimeve bregdetare ka njohur përhapje edhe në 
brendësi të territorit. 

Forma LRA 1B2, datuar përgjithësisht në fillim të shek VI – gjysma e dytë e 
shek. VII, është identifikuar në 40 Shenjtorët, në një ekzemplar të vetëm (datohet 
gjysmën e parë të shek. VI). 

                                                           

67 A. SEBASTIANI, D. GOONEY, J. M ITCHELL, P. PAPADOPOULOU, P. REYNOLDS, E. VACCARO, J. 
VROOM, The medieval church and cemetery at the Well of Junia Rufina, Butrint 4: The Archaeology 
and Histories of an Ionian Town, Oxford, 2013, f. 230, fig. 12.14(17). 
68 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 324, fig. 24.3. 
69 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 178, Tab. II.7 – 9. 
70 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994 – 1999, Oxford, 2004, f. 224, fig. 13.175 – 184; A. SEBASTIANI, D. GOONEY, J. 
M ITCHELL, P. PAPADOPOULOU, P. REYNOLDS, E. VACCARO, J. VROOM, The medieval church and 
cemetery at the Well of Junia Rufina, Butrint 4: The Archaeology and Histories of an Ionian Town, 
Oxford, 2013, f. 230, fig. 12.14(18). 
71 R. PERNA, V. CAPRADOSSI, Contenitori da transporto da Hadrianopolis (Sofratikë – Al), L’illyrie 
Méridionale et L’épire Dans L’antiquiteé, Tiranë, 20 – 23 maj 2015, fig. 10, Poster; R. PERNA, DH. 
ÇONDI, CH. CAPPONI, B. LAHI, C. MARTINELLI , S. SEVERINI, D. SFORZINI, B. SHKODRA RRUGIA, V. 
TUBALDI , Ceramiche d’uso comune, anfore e materiali laterizi provenienti dall’edificio termale di 
Hadrianopolis (Sofratikë – Albania), LRCW 4, BAR International Series 2616, Vol. 1, 2014, f. 504, fig. 
6. 
72 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 69 – 71, Tab. 19.7,10/Tab. 20.1/Tab. 21.2/ Tab. 14.1/Tab. 14.3. 
73 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 139, Tab. I.1,3,5,9,12. 
74 D. KOMATA, Qyteti Iliro-Arbëror i Kaninës, Tiranë, 1991, f. 62, Tab. XVI.3,5. 
75 S. MUÇAJ, Vendbanime të Antikitetit të Vonë në krahinën e Mallakastrës, Iliria  IX – X, 1979 – 1980, 
f. 288, Tab. III.11. 
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Amfora LRA 1 modul, datuar në shek. V – VI, përfaqësohet kryesisht në 
Onhezëm dhe Shkodër76 (Tab. IX.a-b). 

 
Gjithashtu një vend të veçantë zënë edhe numri i konsiderueshëm i fundeve të 

këtyre amforave, të cilët janë zbuluar kryesisht në Onhezëm, monumentin e 40 
Shenjtorëve dhe nga gërmimet arkeologjike të realizuara në kalanë e Kaninës77 (Tab. 
XI.a-b). 

Gërmimet e shpëtimit, të realizuar në Onhezëm, gjatë vitit 2008, kanë 
evidentuar prezencën e një kapaku pothuajse të plotë të kësaj amfore, një gjetje 
përgjithësisht e rrallë në gërmimet arkeologjike. Ky kapak, nisur nga morfologjia e 
formës, mund të datohet në shek. VI – VII78 (Tab. XI.94). 

Në vendin tonë nuk janë të përfaqësuara ende variantet LRA 1A1 (gjysma e 
shek. V – vitet e para të shek. VI), LRA 1B (shek. VI – gjysma e shek. VII), LRA 1A 
dhe B (gjysma e parë e shek. V – fundi i shek. VI). 

 
Fabrikat 
Bazuar në shumëllojshmërinë e fabrikave të amforës, D. Pieri ka formuluar 

hipotezën, se shtrirja e kufijve të prodhimit të saj duhet të identifikohet në ishujt e 
detit Egje, Turqinë jugore, deri në Egjipt apo Sirinë. 

Në Onhezëm kjo amforë shfaqet me 5 lloje baltërash apo fabrika79, ndërsa 
amforat e zbuluara tek 40 Shenjtorët përfaqësohen kryesisht nga fabrikat varianteve të 
grupit B të kësaj forme, ndërsa fabrikat e variantit A përfaqësohen nga pak fragmente. 

Grupi i parë i baltës, i quajtur si fabrika I, e cila i përket përgjithësisht formave 
të variantit LRA 1A, shfaq baltë granulore, me ngjyrë që ndryshon nga bezhë në të 
kuqërremtë në sipërfaqe, në kafe të çelur në bërthamë. Në bërthamë balta e këtij grupi 
amforash ka si karakteristikë dalluese grimcat e shumta të kuqe me përmasa të mëdha. 
Gjithashtu ajo përmban grimca gëlqerore, kuarc dhe grimca mike shumë të imët80. Një 
grup i kufizuar fragmentesh, dhe që i përkasin po variantit LRA 1A, ka argjilë më fine 
dhe më kompakte dhe është identifikuar si fabrika II. Ngjyra e baltës në bërthamë 
zakonisht ka ngjyrë rozë në portokalli, ndërsa sipërfaqja shfaq ngjyrë bezhë në 
portokalli, e punuar në mënyrë fine, kurse kanelyrat e barkut dhe të fundit janë të 
punuara në mënyrë të rregullt. 

                                                           

76 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 139, Tab. I.4,6,10. 
77 D. KOMATA, Qyteti Iliro-Arbëror i Kaninës, Tiranë, 1991, f. 62, Tab. XVI.8 – 9. 
78 Kapak amforash të ngjashëm janë zbuluar gjatë gërmimeve arkeologjike realizuar në qytetin romak 
të Elaiussa Sebaste (Turqi), të datuara në shek. VII. Shiko: A. F. FERRAZZOLI, M. RICI, Elaiussa 
Sebaste: produzioni e consumi di una città della Cilicia tra V e VII secolo, LRCW 2, BAR International 
Series 1662, Vol. 2, 2007, f. 674, fig. 2c. 
79 Në fakt të dhënat për punishtet e amforave LRA 1 vazhdojnë të jenë kontradiktore. D. Pieri 
identifikon deri në 5 baltra të ndryshme të tyre: D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque 
byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du 
Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 80 – 81; P. Reynolds identifikon rreth 6 punishte të ndryshme, duke 
u nisur nga materiali i publikuar nga depozitat e Carthago Spartaria, në juglindje të Spanjës: P. 
REYNOLDS, A 7th century pottery deposit from Byzantine Carthago Spartaria (south-eastern Spain), 
LRFW 1. Solving problems of typology and chronology. A review of the evidence, debate and new 
contexts; Roman and Late Antique Mediterranean Pottery, 2012, f. 124. 
80 Është formuluar hipoteza se amforat që shfaqin në baltën e tyre përmbajtje të grimcave të gurit të 
kuq, janë me origjinë nga brigjet lindore të Cilicisë (Turqia e sotme): P. REYNOLDS, A 7th century 
pottery deposit from Byzantine Carthago Spartaria (south-eastern Spain), LRFW 1. Solving problems of 
typology and chronology. A review of the evidence, debate and new contexts; Roman and Late Antique 
Mediterranean Pottery, 2012, f. 124. 
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Tjetër kategori balte, ose fabrika III, e cila u përket përgjithësisht grupit të 
amforave LRA 1B, ka baltë shumë ranore, me ngjyrë të bardhëllemë, portokalli në 
gjelbëroshe, me grimca të pakta, ndërsa mungojnë grimcat e kuarcit. Ajo shfaq ngjyrë 
uniforme si në sipërfaqe ashtu edhe në bërthamë. Sipërfaqja e saj është e lëmuar dhe 
pluhurizohet shumë shpejt. Përgjithësisht ky grup përfaqësohet nga pak fragmente në 
Onhezëm dhe nga një numër më përfaqësues fragmentesh në monumentin e 40 
Shenjtorëve.  

Fabrika e IV e kësaj amfore, që i përket kryesisht grupit LRA 1B, ka ngjyrë 
portokalli në bërthamë, me përbërje ranore të madhe. Ajo përmban grimca ranore të 
zeza vullkanike, të bardha, pak të kuqërremta, gri dhe kuarc. Sipërfaqja është më e 
fortë, e lëmuar dhe pluhurizohet81. Ky grup amforash është i përfaqësuar mirë në 
Onhezëm dhe 40 Shenjtorët.  

Një grup tjetër, i klasifikuar si fabrika V, ka baltë më fine dhe të pjekur fortë. 
Ky grup shfaq ngjyrë bezhë, rozë ose portokalli, ndërsa përmban grimca të mëdha 
kalciti. Sipërfaqja e këtij grupi shfaq ngjyrë bezhë në krem. Përgjithësisht këto janë 
karakteristikat edhe të grupit LRA 1B2, që përfaqësohet nga pak fragmente. 

 
Analizat petrografike kanë përcaktuar funksionin e amforës si enë transporti 

për verën, vajin e ullirit82, grurin si dhe për produkte të tjera83. Një tjetër karakteristikë 
e këtyre amforave janë të ashtuquajturat tituli picti (mbishkrime)84. Ato janë më të 
përhapura në tipin më të zakonshëm LRA 1B1, me një shtrirje të gjerë territoriale si 
në Shqipëri ashtu edhe në Mesdhe85. 

                                                           

81 Amforat që shfaqin përgjithësisht karakteristikat e përshkruara në fabrikën III dhe IV, mendohet se 
janë me origjinë nga brigjet lindore të Cilicisë (Turqia e sotme): P. REYNOLDS, A 7th century pottery 
deposit from Byzantine Carthago Spartaria (south-eastern Spain), LRFW 1. Solving problems of 
typology and chronology. A review of the evidence, debate and new contexts; Roman and Late Antique 
Mediterranean Pottery, 2012, f. 124. 
82 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 81 – 85; J. A. 
REMOLÀ VALLVERDÚ, Ánforas orientales tardías en Tarraco (Siglos V-VII), El Oriente griego en la 
Península Ibérica: epigrafía e historia, Bibliotheca Archaeologica Hispana, vol. 13, 2013, f. 314. 
83 C. PANELLA , Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico. In : Storia di Roma, III, 2. Torino, 1993, 
f. 665 – 666. 
84 Shpesh amforat LRA 1 shfaqin titulus picti të pikturuara dhe mjaft të zhvilluara. Ato shprehin 
kryesisht formula të krishtera, llojin e produkteve që transportonin apo numra që shpesh janë treguese 
të sasisë së produktit të transportuar me to, e shprehur kjo në njësinë matëse sextarii. Shiko: B. LIOU, 
Inscriptions peintes sur amphores : Fos (suite), Marseille, Toulon, Port-la- Nautique, Arles, Saint-
Blaise, Saint-Martin-de-Crau, Mâcon, Calvi, Archaeonautica 7, 1987, f. 124; J. L. FOURNET, D. PERI, 
Les dipinti amphoriques d’Antinoopolis, Antinoe I, 2008, f. 175 – 216; J. A. REMOLÀ VALLVERDÚ, 
Ánforas orientales tardías en Tarraco (Siglos V-VII), El Oriente griego en la Península Ibérica: 
epigrafía e historia, Bibliotheca Archaeologica Hispana, vol. 13, 2013, f. 313 – 321. Amfora LRA 1 me 
mbishkrime që tregojnë sasinë në litra por që përmbajnë dhe simbole të krishtera, zakonisht kryqe, 
vijnë edhe nga Spanja: I. C. VILLENA , A. P. NAVARRO, Una amfora oriental de El Monastil (Elda) ,amb 
una inscripcio grega pintada, Anuari de Filologia 6, Vol. XVIII, 1995, f. 144, fig. 1. 
85 Fragmente amforash LRA 1 më mbishkrim janë gjetur në Greqi: CH. DIAMANTI , Stamped Late 
Roman/proto-Byzantine amphoras from Halasarna of Kos. RCRF Acta 41, 2010, f. 5, fig. 2; Spanjë: J. 
A. REMOLÀ VALLVERDÚ, Ánforas orientales tardías en Tarraco (Siglos V-VII), El Oriente griego en la 
Península Ibérica: epigrafía e historia, Bibliotheca Archaeologica Hispana, vol. 13, 2013, f. 313 – 321, 
fig. 6 – 10. Fragmente të shumta amforash LRA 1 me mbishkrime të realizuara me teknikën e 
pikturimit (dipinti) janë gjetur në sitin arkeologjik të Antinopolis (Egjipt). Mbishkrimet përmbajnë 
formula të ndryshme të krishtera si dhe numra që tregojnë sasinë në litra të transportuara nga amforat, e 
shprehur në sextarii: J. L. FOURNET, D. PERI, Les dipinti amphoriques d’Antinoopolis, Antinoe I, 2008, 
f. 175 – 216. 
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Fragmente amforash me mbishkrime janë zbuluar në Shkodër86, Ohezëm dhe 
monumentin e 40 Shenjtorëve. Prej tyre konstatojmë se teknikat e realizimit të 
mbishkrimeve në trupin e amforës ishin dy: me incizim (grafiti) në Shkodër dhe 40 
Shenjtorët, dhe pikturimi me bojë në Onhezëm dhe 40 Shenjtorët (dipinti) (Tab. 
XI.c). 

Fragmenti i zbuluar në 40 Shenjtorët përmban simbole të krishtera, ku duket 
një kryq monogramatik i realizuar me teknikën e incizimit. Shembuj të amforave me 
simbolin e kryqit por të realizuara me teknikën e pikturimit vijnë nga amforat LRA 1 
të zbuluara nga gërmimet e realizuara në Marsejë gjate viteve ’80, të datuara kryesisht 
në shek. VI87. 

Në Onhezëm një amforë e tipit LRA 1 (Tab. V.40) ka të realizuar me teknikën 
e incizimit shkronjën X, e cila është interpretuar si shkurtim i simboleve ρίcτου88. 

Simbolet λε, të hasura tek amfora LRA 1 e Shkodrës89 (Tab. XI.d), janë vlera 
numerike90 të interpretuar si fraksione të 1/2 ose 1/4 të 35 apo 33 sextarii. Në 
periudhën e Antikitetit të Vonë 1 sextarii ishte ekuivalent me 0.728 l. Kështu, 
kapaciteti mbajtës i amforës, nga një llogaritje e thjeshtë, mendohet të ketë qenë 26 l 
apo 24.5 l, megjithëse kjo mbetet ende në kuadrin e një hipoteze91. Megjithatë, nga të 
dhënat mbishkrimore që ofrojnë amforat LRA 1, konstatojmë se ato shprehnin qoftë 
formula të njohura fetare apo vlerën numerike të përmbajtjes së ekzemplarit. 

 
Katalogu i amforaveLRA 192 
LRA 1A 
1. Sarandë 1983, Sek. A, K3/4, inv. 020, buzë, qafë dhe vegjë. 
Fab. I. Qafë cilindrike e ngushtë, buzë unazore, konkave në faqen e jashtme 
dhe që përfundon me një sqep në pjesën e bashkimit me grykën. Vegjë me 
prerje rrethore me një hulli, ngjitur në buzë. Sipërfaqe e lëmuar e veshur me 
ajkë balte të millshme ngjyrë kremi. Shfaq baltë granulore, me ngjyrë të 
ndryshueshme nga sipërfaqja në bërthamë. Në bërthamë ka grimca të kuqe, të 
bardha, kuarc dhe grimca mike shumë të imët. 
Ngjyra Munsell∗: bërthama 5YR 7/6 (e verdhë në të kuqërremtë), sipërfaqja 
10YR 8/6 (e verdhë). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.12 (LIIIA, shek. IV – VI); BONIFAY 1986, f. 
279, fig. 7.21 (shek. V); PIERI 2005, f. 70 – 75, Pl. 16.5 (gjysma e parë e shek. 
IV – fillimi i shek. V); REYNOLDS 2007, f. 33, fig. 13 (shek. V); REMOLÀ 

                                                           

86 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 139, Tab. I.1. 
87 Shiko: B. LIOU, Inscriptions peintes sur amphores : Fos (suite), Marseille, Toulon, Port-la- Nautique, 
Arles, Saint-Blaise, Saint-Martin-de-Crau, Mâcon, Calvi, Archaeonautica 7, 1987, f. 124, mbishkrimi 
A 5 dhe SB1. 
88 Ky monogram është interpretuar si shkurtimi Χριστού – Krishti, shih: K. W. SLANE, G. R. SANDERS, 
Corinth: Late Roman Horizons, Hesperia 2, Vol. 74, 2005, f. 274. 
89 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 139, Tab. I.1. 
90 J. L. FOURNET, D. PERI, Les dipinti amphoriques d’Antinoopolis, Antinoe I, 2008, 2008, f. 187. 
91 Një amforë me simbole të njëjta është zbuluar në gërmimet e realizuara në Fos – Marsejë: B. LIOU, 
Inscriptions peintes sur amphores: Fos (suite), Marseille, Toulon, Port-la-Nautique, Arles, Saint-Blaise, 
Saint-Martin-de-Crau, Mâcon, Calvi, Archaeonautica 7, 1987, f. 124. 
92 Katalogu i të gjithë kategorive të amforave është renditur bazuar në morfologjinë e buzës dhe të 
fundeve të amforave. 
∗ Munsell Soil Color Charts, New York, 1998. 
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VALLVERDÚ  2013, f. 315, fig. 9.1 (shek. V); MILLS, REYNOLDS 2014, f. 134, 
fig. 4.12 (fillimi i shek. V). 
Datimi: fundi i shek. IV – fillimi i shek. V. 
2. Sarandë 1979, Kulla 2, inv. 783, buzë dhe qafë. 
Fab. IV. Qafë cilindrike e ulët, buzë unazore e trashë, katërkëndëshe në pjesën 
e sipërme dhe sqep në pjesën e poshtme, vegjë ngjitur nën buzë. Baltë përzier 
me mikë të imët dhe me shumë thërrmija të bardha dhe gri, pak gavërza në 
bërthamë dhe sipërfaqe. Sipërfaqja e lëmuar, lyer në sipërfaqen e jashtme me 
një shtresë ajke balte me ngjyrë kafe të çelët. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 6/6 (e verdhë në të kuqërremtë) dhe sipërfaqja 
10YR 8/4 (kafe shumë e çelur). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 117.8 (LIIIA, shek. IV – VI); RAUTMAN 1995, f. 
73, fig. 26,3.30 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); PIERI 2005, f. 70 – 75, Pl. 
9.2 (gjysma e parë e shek. IV – fillimi i shek. V); CARREDANO Etj., 2007, f. 
136, fig. 6.45 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI). 
Datimi: shek. IV – fillimi i shek. V. 
3. Sarandë 1979, Kulla 5, inv. 1149, buzë, qafë dhe vegjë. 
Fab. I. Qafë cilindrike e shkurtër dhe e ngushtë, buzë unazore e 
rrumbullakosur në pjesën e sipërme dhe me sqep në pjesën e poshtme, vegjë 
me prerje të çrregullt vezake me kreshtë dhe hulli, ngjitur poshtë buzës. Baltë 
fine e përzier me shumë thërrmija të bardha, pak kafe dhe të kuqërremta. 
Sipërfaqja është e ashpër dhe me gavërza. Në pjesën e shpatullës duken 
gjurmë bojë të kuqe (pjesë mbishkrimi?). 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 7/4 (rozë), sipërfaqja 10YR 8/4 (kafe shumë e 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 117.8 (LIIIA, shek. IV – VI); RAUTMAN 1995, f. 
73, fig. 26,3.30 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); PIERI 2005, f. 70 – 75, Pl. 
16.5 (gjysma e parë e shek. IV – fillimi i shek. V); REYNOLDS 2007, f. 33, fig. 
13 (shek. V). 
Datimi: shek. IV – fillimi i shek. V. 
4. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7252, buzë dhe qafë. 
Fab. IV. Buzë e rrumbullakosur, nga jashtë e rrethuar nga një shirit. Grykë e 
drejtë. Baltë ranore e përzier me shumë thërrmija të zeza, gri, dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 11.4 cm. 
RAMALLO Etj., 1996, f. 156, fig. 3.12 (vitet 400 – 450); PIERI 2005, f. 70 – 75, 
Pl. 4.3 (gjysma e parë e shek. IV – fillimi i shek. V); M ILLS, REYNOLDS 2014, 
f. 134, fig. 4.11 (fillimi i shek. V). 
Datimi: fillimi i shek. V. 
5. Sarandë 1979, Kulla 3, inv. 884, buzë, qafë. 
Fab. II. Qafë cilindrike, buzë e thjeshtë e rrumbullakosur nga sipër. Baltë fine 
përzier me mikë të imët, thërrmija të pakta të bardha dhe kafe. Sipërfaqja e 
lëmuar, nga jashtë lyer me ajkë balte. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 7/4 
(rozë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
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KEAY 1984, f. 269, fig. 118.12 (LIIIB, shek. IV – VI); PIERI 2005, f. 70 – 75, 
Pl. 15.8 (gjysma e parë e shek. IV – fillimi i shek. V); FOURNET, PIERI 2008, f. 
210 – 214, fig. 26.8 (i klasifikuar si variant i rrallë i LRA 1, shek. V). 
Datimi: shek. IV – fillimi i shek. V. 
6. Sarandë 1979, Muri L, inv. 294, buzë, qafë. 
Fab. I. Sipërfaqja e lëmuar, me buzë të rrumbullakosur nga jashtë. Baltë e 
përzier me shumë thërrmija kafe, të kuqe me përmasa të mëdha, gri dhe 
gëlqerore. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 118.12 (LIIIC, shek. IV – VI); PIERI 2005, f. 70 – 75, 
Pl. 14 (gjysma e parë e shek. IV – fillimi i shek. V); FOURNET, PIERI 2008, f. 
210 – 214, fig. 26.8 (i klasifikuar si variant i rrallë i LRA 1, shek. V). 
Datimi: shek. IV – fillimi i shek. V. 
7. Sarandë 1987, K3/5, inv. 188, buzë, qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë e drejtë e rrumbullakosur në krye, e dalë pak nga jashtë. Vegje me prerje 
në formë elipsi. 
Diam. i buzës: 10.4 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 117.14 (LIIIB, shek. IV – VI); HOXHA 2003, f. 139, 
Tab. I.4 (shek. VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.23 (gjysma e shek. V 
– gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: shek. V – VI. 
8. Sarandë 1979, Kulla 3, inv. 866, buzë, qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë e shkurtër, e drejtë. Grykë e ngushtë. 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 117.13 (LIIIB, shek. IV – VI). 
Datimi: shek. IV – V. 
9. Sarandë 1979, Kulla 4, inv. 664, buzë, qafë dhe rrënjë vegje (objekt i 
humbur). 
Buzë e shkurtër, e drejtë. Grykë e ngushtë dhe konkave nga brenda. 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 118.6 (LIIIB, shek. IV – VI). 
Datimi: shek. IV – V. 
 
LRA 1A transitore 
10. Sarandë 1983, Sek. A, K.1/2, inv. 83, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. II. Qafë cilindrike e lartë dhe gjerë, buzë unazore e trashë e 
rrumbullakosur në pjesën e sipërme. Vegjë ngjitur në buzë. Baltë me 
përmbajtje të madhe granulore, përzier me shumë grimca gri, gëlqerore e të 
zeza si dhe mike. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 6/8 (e verdhë në të kuqërremtë), sipërfaqja 
5YR 7/6 (e verdhë në të kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 12.3 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 120.1 (LIIIC, shek. V – VI); PIERI 2005, f. 70 – 75, Pl. 
13.2 (gjysma e parë e shek. IV – fillimi i shek. V). 
Datimi: shek. IV – fillimi i shek. V. 

 
LRA 1B1 
11. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5121, buzë. 
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Fab. V. Buzë e rrumbullakosur e rrethuar nga një shirit. Sipërfaqe e pjekur fort 
dhe që pluhurizohet. Balta përmban grimca të shumta kalciti, grimca të rralla 
gri dhe pak kafe. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10.6 cm. 
PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 17.3 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
12. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4691, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. III. Buzë e rrethuar nga një fashë. Sipërfaqja pluhurizohet. Baltë ranore 
me përmbajtje të shumta grimcash kuarci të imta, si dhe grimca të kuqe. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 18.2 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); PIERI 

2005b, f. 4, fig. 7.45 (fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII); FOURNET, PIERI 
2008, f. 210 – 214, fig. 27.6 (i klasifikuar si variant i rrallë i LRA 1, shek. V – 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
13. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4989, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. IV. Buzë në formë sferike që rrethohet nga një fashë nga jashtë. Vegje 
me prerje ovale dhe nervura të shumta. Baltë e pjekur fortë. Fabrikë ranore me 
përmbajtje të shumtë grimcash të imta të zeza, pak gri dhe mikë të rrallë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10.4 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.5 (LIIIA, shek. VI); PIERI 2005b, f. 4, fig. 
7.50 (fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII); MACIAS SOLÉ Etj. 2008, f. 289, 
fig. 6,LRA 1 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
14. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7353/7355, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. III. Buzë e rrumbullakosur, në formë fashe nga jashtë. Ngjyrë të 
ndryshueshme nga sipërfaqja në bërthamë. Baltë ranore, me grimca të shumta 
të bardha, gri, kuarc dhe mikë të rrallë. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 5YR 8/3 
(rozë). 
Diam. i buzës: 9 cm. 
KEAY 1984, f. 270, fig. 120.7 (LIIID, shek. VI); MACIAS SOLÉ Etj. 2008, f. 
289, fig. 6,LRA 1 (shek. VI); FOURNET, PIERI 2008, f. 210 – 214, fig. 27.7 (i 
klasifikuar si variant i rrallë i LRA 1, shek. V – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
15. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7065, buzë. 
Fab. III. Fragment buze në formë sferike e rrethuar me shirit nga jashtë. 
Sipërfaqe që pluhurizohet. Baltë shumë ranore me përmbajtje grimcash të 
shumta ngjyrë të zezë në kafe, të bardha dhe pak mikë të imët. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 9 cm. 
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MEYER Etj. 2000, f. 28, fig. 56.38 (shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 15.7 
(fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.23 
(gjysma e shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
16. Sarandë 1983, Sek. A, K1/2, inv. 7, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. V. Buzë unazore e rrumbullakosur në pjesën e sipërme dhe sqep në 
pjesën e poshtme. Qafë cilindrike, vegjë ngjitur nën buzë. Baltë fine, përzier 
me mikë të imët dhe më shumë thërrmija të bardha, pak kafe e gri. Sipërfaqja 
e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.5 (LIIIA, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 18.4 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); SHKODRA 2005, f. 211, Tab. 
IV.2 (shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
17. 40 Shenjtorët 2007, A 6/1-168, inv. 6383, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. III. Buzë e rrumbullakosur, në formë shiriti nga jashtë. Baltë ranore, me 
grimca të shumta të bardha, gri dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.4 (LIIIA, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 18.3 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
18. Sarandë 1983, Sek. A, K. 1/4, inv. 361, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. V. Qafë cilindrike e lartë dhe e gjerë, buzë unazore nga jashtë. Vegjë me 
prerje eliptike me nervura të theksuara, ngjitur në buzë. Sipërfaqja e lëmuar. 
Shfaq ngjyrë të ndryshueshme nga sipërfaqja në bërthamë. Në sipërfaqe duken 
grimca gri (kuarc ?) dhe të bardha. Balta është përzier me pak mikë të imët, 
me shumë thërrmija gëlqerore, gri, të zeza dhe pak kafe. 
Ngjyra Munsell: bërthama 7.5YR 7/1 (gri), sipërfaqja 5YR 7/8 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 11.3 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 117.10 (LIIIA, shek. VI); RAMALLO Etj., 1996, f. 
156, fig. 11.205 (vitet 570 – 590); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 18.4 (fillimi i 
shek. VI – fundi i shek. VI); SHKODRA 2005, f. 211, Tab. IV.2. (shek. VI); 
SAZANOV  2000b, f. 127, fig. 2.18 (prerje vegje, fundi i shek. VI – fillimi i 
shek. VII); SHKODRA RRUGIA 2011, f. 147, Tab. XXXIII.307 (shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
19. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-204, inv. 6706/1, buzë dhe qafë. 
Fab. V. Buzë e rrethuar nga një shirit. Baltë me përmbajtje të shumta grimcash 
kalciti, grimca gri, të bardha dhe pak mikë. Sipërfaqja është e pjekur fort. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 15.5 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); 
CARREDANO Etj., 2007, f. 136, fig. 6.45 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); 
PIERI 2007b, f. 3, fig. 4.9 (LRA 1B, shek. VI – gjysma e shek. VII); FOURNET, 
PIERI 2008, f. 210 – 214, fig. 27.6 (i klasifikuar si variant i rrallë i LRA 1, 
shek. V – VI); MACIAS SOLÉ Etj. 2008, f. 289, fig. 6,LRA 1.164 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
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20. 40 Shenjtorët 2006, B 1-170, inv. 4613, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. IV. Buzë e rrethuar nga një fashë nga jashtë. Baltë e pjekur fortë. Fabrikë 
ranore me përmbajtje të shumtë grimcash ranore të imta gri, të bardha, të zeza 
dhe mikë të rrallë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5 YR 6/6 (e kuqe e çelët). 
Diam. i buzës: 8.6 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 108, fig. 6.46 (shek. VI – VII); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 15.7 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); PIERI 2007b, f. 3, fig. 4.2 (LRA 
1B, shek. VI – gjysma e shek. VII); ÁLVAREZ, BERNAL CASASOLA 2007, f. 
122, fig. 3.4 (gjysma e shek. V – fillimi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
21. 40 Shenjtorët 2006, A 24/2a-160, inv. 4603, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. IV. Buzë në formë sferike e rrethuar nga një fashë nga jashtë. Baltë e 
pjekur fortë. Fabrikë ranore me përmbajtje të shumtë grimcash të imta të zeza, 
pak gri dhe mikë të rrallë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.3 (LIIIA, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 18.4 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
22. Sarandë 1983, Sek. A, K. 1/2, inv. 48, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. V. Buzë unazore konkave nga jashtë, e rrumbullakosur sipër. Vegjë 
ngjitur nën buzë. Qafë cilindrike e ulët. Fabrikë me grimca të mëdha kalciti, 
me pak mikë të imët, me thërrmija gri, kafe dhe pak të bardha. Sipërfaqja 
është e ashpër dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/8 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 9 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 117.5 (LIIIA, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 18.4 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
23. Sarandë 1983, inv. 496, buzë dhe rrënjë vegje. 
Fab. IV. Qafë trungkonike, buzë unazore e trashë, rrumbullakosur në pjesën e 
sipërme dhe sqep në pjesën e poshtme. Vegjë ngjitur nën buzë. Ngjyrë 
uniforme. Baltë me përmbajtje ranore të madhe e përzier me grimca të shumta 
të zeza, mikë të imët, thërrmija gri dhe të bardha. Sipërfaqja e lëmuar dhe që 
pluhurizohet. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 9 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.4 (LIIIA, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 16.5 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); MACIAS SOLÉ Etj. 2008, f. 289, 
fig. 6,LRA 1.164 (shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
24. 40 Shenjtorët 2005, C2-216, inv. 6528 buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. III. Buzë sferike e theksuar në formë shiriti nga jashtë. Vegje me nervura 
të theksuara. Baltë ranore me grimca të shumta të zeza, të verdha dhe gri. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 7/6 (e kuqërremtë në të verdhë), sipërfaqja 
7.5YR 8/1 (e bardhë). 
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Diam. i buzës: 9.2 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 118.1 (LIIIB, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 16.2 
(fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); SWAN 2007, f. 836, fig. 1.2. (viti 500); 
FOURNET, PIERI 2008, f. 210 – 214, fig. 27.5 (i klasifikuar si variant i rrallë i 
LRA 1, shek. V – VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.23 (gjysma e shek. 
V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
25. Sarandë 1980, inv. 1, buzë, qafë, shpatull dhe vegje. 
Fab. V. Buzë e rrumbullakosur nga jashtë. Baltë fine e pjekur fort. Pjekje 
“sandwich” me ngjyrë të ndryshueshme nga sipërfaqja në bërthamë. Përmban 
grimca të shumta ranore të verdha, kalciti, pak grimca të zeza si dhe mikë të 
imët. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 8/3 (rozë), sipërfaqja 5YR 6/8 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. buzës: 10.6 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 117.12 (LIIIB, shek. VI); SAZANOV  2000b, f. 124, fig. 
2.12 (fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII); HOXHA 2003, f. 139, Tab. I.5 
(shek. VI); PIERI 2007b, f. 3, fig. 3.4 (LRA 1B, shek. VI – VII); PIERI 2005, f. 
75 – 76, Pl. 18.5 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); M ILLS, BEAUDRY 2010, 
f. 857, fig. 4a,A32.1 A1.2 (shek. VI); REYNOLDS, PAVLIDIS 2104, f. 454, fig. 
6.5 (fillimi shek. VII). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI/fillimi i shek. VII. 
26. Sarandë 1983, Sek. A, ana VL, inv. 87, buzë, qafë dhe vegjë. 
Fab. V. Buzë unazore e trashë, e rrumbullakosur në pjesën e sipërme dhe sqep 
në pjesën e poshtme. Vegjë me prerje vezake me nervura, ngjitur nën buzë. 
Qafë cilindrike e lartë dhe e gjerë. Baltë fine e përzier me pak mikë të imët 
dhe me shumë thërrmija të zeza dhe gri, pak të bardha dhe kuarc. Sipërfaqe e 
ashpër. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 6/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.6 (LIIIA, shek. VI); RAMALLO Etj., 1996, f. 
156, fig. 11.205 (vitet 570 – 590); SAZANOV 1999, f. 269, fig. 12.1 (gjysma e 
parë e shek. VI); HAYES 2001, f. 442, fig. 5.A57 (fundi i shek. VI – fillimi i 
shek. VII); HOXHA 2003, f. 139, Tab. I.3 (shek. VII); PIERI 2005b, f. 4, fig. 
7.41 (fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 17.3 
(fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); FOURNET, PIERI 2008, f. 210 – 214, fig. 
27.7 (i klasifikuar si variant i rrallë i LRA 1, shek. V – VI); SHKODRA RRUGIA 
2011, f. 147, Tab. XXXIIII.306 (shek. VI); REYNOLDS, PAVLIDIS 2104, f. 454, 
fig. 6.2 (fillimi shek. VII). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
27. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5175, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. IV. Buzë në formë fashe nga jashtë. Vegje në formë eliptike me nervura. 
Sipërfaqe që pluhurizohet. Fabrikë ranore me përmbajtje të shumtë grimcash 
të zeza, gri, të bardhë dhe mikë të rrallë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/4 (e kuqërremtë në kafe). 
Diam. i buzës: 13.4 cm. 
Pieri 2005, f. 75 – 76, Pl. 16.5 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
28. Sarandë 1979, Kulla 3, inv. 834, buzë, qafë dhe vegje. 



 57 

Fab. V. Buzë unazore e rrumbullakosur në pjesën e sipërme dhe sqep në 
pjesën e poshtme. Qafë cilindrike e lartë. Vegje me prerje të çrregullt vezake 
me një kreshtë, ngjitur nën buzë. Baltë me pjekje “sandwich” përzier me pak 
mikë të imët dhe me shumë thërrmija të bardha dhe kuarc. Sipërfaqe e ashpër. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 7/6 (rozë), sipërfaqja 10YR 8/4 (kafe shumë e 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 9 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116,8 (LIIIA, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 16,4 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
29. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7358, buzë dhe qafë. 
Fab. III. Fragment buze e rrumbullakosur dhe e rrethuar me shirit nga jashtë. 
Grykë e drejtë. Ngjyrë e ndryshueshme nga sipërfaqja në bërthamë. Sipërfaqe 
që pluhurizohet. Përmban grimca të shumta ranore të imta të zeza, të bardha 
dhe gri. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja 5YR 8/1 (e bardhë), bërthama 5YR 6/6 (e 
kuqërremtë në të verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
SAZANOV 1999, f. 269, fig. 12.5 (çereku i tretë i shek. VI); MACIAS SOLÉ, 
REMOLÀ VALLVERDÚ 2000, f. 489, fig. 3.7 (shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 16.5 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
30. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 4963, buzë. 
Fab. III. Buzë amfore e rrumbullakosur dhe e dalë pak nga jashtë. Sipërfaqe që 
pluhurizohet. Përmban grimca të shumta ranore të imta të zeza, të bardha, gri, 
të verdha pak mikë të imët. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 8/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 108, fig. 6.44 (shek. VI – VII); IVANTCHIK 2002, f. 
345, 379, fig. 15.114 (shek. V - VII); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 15.3 (fillimi i 
shek. VI – fundi i shek. VI); SHKODRA 2005, f. 211, Tab. IV.3 (shek. VI); 
PIERI 2007b, f. 3, fig. 4.6 (LRA 1B, shek. VI – gjysma e shek. VII); OREN 

PASKAL 2008, f. 43, fig. 7.35 (shek. VI – VII); MOROZOVA 2009, f. 161, fig. 
3.8 (shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
31. 40 Shenjtorët 2005, A 18/1-109, inv. 4518, buzë. 
Fab. III. Fragment buze e rrumbullakosur dhe e rrethuar me shirit nga jashtë. 
Sipërfaqe që pluhurizohet. Ngjyrë të ndryshueshme nga bërthama në 
sipërfaqe. Baltë ranore me përmbajtje grimcash të bardha, të zeza dhe të kuqe 
të rralla. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 7/8 (e kuqërremtë në të verdhë), sipërfaqja 
5YR 8/3 (rozë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 15.6 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
32. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7253, buzë. 
Fab. III. Fragment buze e rrethuar me shirit nga jashtë. Sipërfaqe që 
pluhurizohet. Baltë shumë ranore me përmbajtje grimcash të bardha, të zeza 
dhe të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/4 (rozë). 
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Diam. i buzës: 9 cm. 
MEYER Etj. 2000, f. 28, fig. 56.38 (shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 15.7 
(fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
33. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-175, inv. 5502/1, buzë. 
Fab. IV. Buzë në formë fashe nga jashtë. Sipërfaqe e pluhurizuar. Fabrikë 
ranore me përmbajtje të shumtë grimcash gri, pak të kuqe dhe të bardha, mikë 
të rrallë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë e në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10.2 cm. 
HOXHA 2003, f. 139, Tab. I.3 (shek. VII); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 17.2 
(fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); PIERI 2007b, f. 3, fig. 4.6 (LRA 1B, 
shek. VI – gjysma e shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
34. Sarandë 1980, Sek. B, Sterna 1, inv. 022, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. IV. buzë unazore e trashë dhe e rrumbullakosur, e rrethuar nga një fashë 
nga jashtë buzës. Qafë cilindrike e lartë dhe e gjerë. Vegjë me prerje vezake 
dhe një kreshtë, ngjitur nën buzë. Ngjyrë uniforme, sipërfaqe e lëmuar dhe e 
pluhurizuar. Përmban grimca të ranore të zeza, të bardha, gri, kuarc dhe pak 
mikë të imët. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
RILEY 1979, f. 215, fig. 91.338 (shek. VI); KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.6 
(LIIIA, shek. VI); SAZANOV 1999, f. 269, fig. 12.2 (gjysma e parë e shek. VI); 
PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 17.2 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); 
FOURNET, PIERI 2008, f. 210 – 214, fig. 27.7 (i klasifikuar si variant i rrallë i 
LRA 1, shek. V – VI); REYNOLDS, PAVLIDIS 2104, f. 454, fig. 6.3 (fillimi 
shek. VII); PORTALE 2014, f. 481, fig. 16.1 (fillimi i shek. VII). 
Datimi: fundi i shek. V – fundi i shek. VI. 
35. Sarandë 1983, Sek. A, K.1/2, inv. 8, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. I. Buzë unazore e trashë dhe e rrumbullakosur që rrethohet në faqen e 
jashtme nga një fashë. Qafë cilindrike e lartë dhe e gjerë. Vegjë me prerje 
ovale. Baltë me pjekje “sandwich” përzier me shumë thërrmija të bardha dhe 
të zeza, pak gri dhe të kuqe, sipërfaqja është e ashpër dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 6/6 (e verdhë në të kuqërremtë), sipërfaqja 
10YR 8/4 (kafe shumë e çelur). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.6 (LIIIA, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 17.2 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
36. Sarandë 1979, Kulla 1, inv. 663, buzë, qafë dhe vegjë. 
Fab. V. Buzë unazore e trashë, rrumbullakosur në pjesën e sipërme. Qafë 
cilindrike e ulët. Vegje me prerje të çrregullt ovale me hulli të cekëta. Baltë 
me pjekje “sandwich” me përbërje ranore të madhe, përzier me pak mikë të 
imët dhe me shumë thërrmija të zeza e gri, pak të bardha. Sipërfaqe e ashpër. 
Ngjyra Munsell: bërthama 7.5YR 7/4 (rozë), sipërfaqja 5YR 7/6 (e verdhë në 
të kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 9.6 cm. 
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KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.6 (LIIIA, shek. VI); SAZANOV 1999, f. 269, 
fig. 12.8 (çereku i tretë i shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 17.2 (fillimi i 
shek. VI – fundi i shek. VI); SHKODRA 2005, f. 211, Tab. IV.2. (shek. VI); 
REYNOLDS 2012, f. 109, fig. 6.106 (fillimi i shek. VII). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
37. Sarandë 1981, Sek. A, Baz. E, inv. 236, buzë, qafë dhe vegjë. 
Fab. V. Qafë cilindrike, buzë unazore nga jashtë. Vegje me prerje ovale. 
Ngjyrë e ndryshueshme nga sipërfaqja në bërthamë. Baltë e përzier me mikë 
të imët dhe me shumë thërrmija të bardha, gri dhe kalcit. Sipërfaqe e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama 7.5YR 7/4 (rozë), sipërfaqja 7.5YR 8/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
IVANTCHIK 2002, f. 345, 379, fig. 15.114 (shek. V - VII); HOXHA 2003, f. 139, 
Tab. I.3 (shek. VII); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 17.4 (fillimi i shek. VI – fundi i 
shek. VI); PIERI 2005b, f. 4, fig. 7.45 (fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII); 
FOURNET, PIERI 2008, f. 210 – 214, fig. 26.6 (i klasifikuar si variant i rrallë i 
LRA 1, shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
38. 40 Shenjtorët 2007, A 6/1-168, inv. 6268, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. III. Buzë sferike, e rrethuar nga shirit nga jashtë. Vegje me nervura të 
theksuara. Baltë ranore me grimca të shumta të zeza, të kuqërremta, gri dhe 
pak kuarc. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 8/1 (e bardhë). 
Diam. i buzës: 10.5 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 120.8 (LIIIC, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 18.5 
(fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
39. Sarandë 1983, Sek. A, K. 3/4, inv. 112, buzë, qafë dhe vegjë. 
Fab. IV. Buzë unazore e trashë e rrumbullakosur, e rrethuar nga një fashë nga 
jashtë. Qafë cilindrike e gjerë. Vegje me prerje vezake dhe me nervura. 
Sipërfaqe e ashpër me grimca të ranore të shumta të bardha. Në bërthamë 
përmban pak mikë të imët, shumë thërrmija gëlqerore të bardha, gri dhe pak 
kafe. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.6 (LIIIA, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 17.2 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); SAZANOV  2000b, f. 124, fig. 
2.12 (fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII); FOURNET, PIERI 2008, f. 210 – 
214, fig. 26.5 (i klasifikuar si variant i rrallë i LRA 1, shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
40. Sarandë 1979, K. 4/4, inv. 639, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. V. Buzë unazore e rrethuar nga shirit nga jashtë. Qafë cilindrike e lartë 
dhe e gjerë. Vegje e ngjitur në buzë. Sipërfaqe e ashpër, lyer me një shtresë 
boje me ngjyrë të kuqërremtë në kafe, pjesërisht të ruajtur. Baltë përzier me 
pak mikë të imët dhe me shumë thërrmija të imëta gri dhe të zeza. Në pjesën e 
poshtme të qafës ka një X të incizuar lehtë, ndoshta një “tituli picti”. 
Ngjyra Munsell: bërthama 7.5YR 6/4 (kafe e çelur), sipërfaqja 5YR 7/6 (e 
verdhë në të kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
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KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.6 (LIIIA, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 16.4 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
41. Sarandë 1983, Sek. A, K1/2, inv. 88, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. V. Buzë unazore e rrumbullakosur në pjesën e sipërme. Qafë cilindrike. 
Vegje ngjitur nën buzë. Baltë fine, përzier me mikë të imët dhe më shumë 
thërrmija të bardha, kafe, të zeza e gri, grimca kalciti të dukshme dhe grimca 
mike të imët. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 6/4 (kafe e hapur). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.5 (LIIIA, shek. VI); SAZANOV 2000a, fig. 
5.6 (vitet 570 – 580); PIERI 2007b, f. 3, fig. 4.7 (LRA 1B, shek. VI – gjysma e 
shek. VII); FOURNET, PIERI 2008, f. 210 – 214, fig. 27.4 (i klasifikuar si 
variant i rrallë i LRA 1, shek. V – VI); MACIAS SOLÉ Etj. 2008, f. 289, fig. 
6,LRA 1 (shek. VI). 
Datimi: shek. VI. 
42. Sarandë 1981, Sek. A, ana VL, inv. 89, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. IV. Buzë unazore, e rrethuar nga një fashë. Qafë cilindrike e lartë dhe e 
gjerë. Vegjë ngjitur nën buzë. Ngjyrë uniforme. Fabrikë ranore e përzier me 
mikë të imët dhe me shumë thërrmija të bardha dhe gri, gavërza në bërthamë. 
Sipërfaqja e ashpër dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 18,3 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); PIERI 

2007b, f. 3, fig. 3.4 (LRA 1B, shek. VI – VII); REYNOLDS, PAVLIDIS 2104, f. 
454, fig. 6.5 (fillimi shek. VII). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
43. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7121, buzë, qafë, fillimi i 
shpatullave. 
Fab. V. Buzë në formë sferike e rrethuar me fashë nga jashtë. Gryka nga 
brenda, përshkruhet nga hulli të shumta horizontale. Në bërthamë përmban 
grimca të mëdha kalciti, grimca të imta të bardha, të zeza dhe pak mikë të 
imët. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelët), sipërfaqja 2.5YR 8/2 
(rozë në të bardhë). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 16.2 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); PIERI 

2007b, f. 3, fig. 4.7 (LRA 1B, shek. VI – gjysma e shek. VII); MACIAS SOLÉ 

Etj. 2008, f. 289, fig. 6,LRA 1 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
44. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7062, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. IV. Fragment buze në formë fashe nga jashtë, grykë e drejtë. Sipërfaqe që 
pluhurizohet. Baltë ranore me përmbajtje të shumtë grimcash të imta të zeza, 
pak gri dhe mikë të rrallë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
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KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.7 (LIIIA, shek. VI); RAMALLO Etj., 1996, f. 
156, fig. 11.204 (vitet 570 – 590); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 15.7 (fillimi i 
shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
45. Sarandë 1981, Sek. A, ana VL, inv. 93, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. V. Në sipërfaqe përmban grimca të shumta guri si dhe gropëza të mëdha 
me diametër deri në 0.5 cm të cilat duhet të jenë shkaktuar nga shpërthime të 
gurit gëlqeror në sipërfaqe. Qafë cilindrike e shkurtër dhe e gjerë, buzë 
unazore e trashë e rrumbullakosur. Vegjë ngjitur në buzë. Baltë me pjekje 
“sandwich” përzier me shumë thërrmija të verdha, pak mikë, të zeza dhe pak 
kaurc. 
Ngjyra Munsell: bërthama 7.5YR 7/4 (rozë), sipërfaqja 7.5YR 8/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 11.6 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 117.6 (LIIIA, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 17.4 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
46. 40 Shenjtorët 2007, A 19/1-1207, inv. 7112/7122/7129, buzë, qafë dhe 
vegje. 
Fab. V. Buzë në formë sferike e rrethuar me shirit nga jashtë. Vegje me 
nervura të theksuara. Bërthama përmban grimca të shumta ranore ngjyrë gri 
dhe kalcit. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 ( e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 18.2 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
47. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4678, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. III. Fragment buze e rrethuar me shirit nga jashtë. Grykë në formë hinke. 
Sipërfaqe që pluhurizohet. Baltë ranore me përmbajtje grimcash të shumta të 
zeza dhe të bardha. 
Ngjyra Munsell: bërthama 10YR 6/3 (kafe e zbehtë), sipërfaqja 10YR 8/3 
(kafe shumë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 117.6 (LIIIA, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 16.5 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
48. 40 Shenjtorët 2006, C4-185, inv. 5361, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. IV. Buzë e rrumbullakosur e rrethuar nga një fashë nga jashtë. Vegje me 
prerje eliptike me nervura. Sipërfaqe e pluhurizuar. Fabrikë ranore me 
përmbajtje të shumtë grimcash ranore gri, të zeza, të bardha si dhe mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/8 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 12.2 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 108, fig. 6.46 (shek. VI – VII); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 18.4 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); SHKODRA 2005, f. 211, Tab. 
IV.2 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
49. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 4964, buzë dhe qafë. 
Fab. IV. Buzë në formë fashe nga jashtë. Sipërfaqe që pluhurizohet. Fabrikë 
ranore me përmbajtje të shumtë grimcash gri, të zeza dhe pak mikë. 



 62 

Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KOMATA 1991, f. 62, Tab. XVI.5 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 139, Tab. I.1 
(shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 18.4 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. 
VI); PIERI 2005b, f. 4, fig. 7.46 (fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII); PIERI 

2007b, f. 3, fig. 3.4 (LRA 1B, shek. VI – VII); MACIAS SOLÉ Etj. 2008, f. 289, 
fig. 6,LRA 1.K 164 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
50. Sarandë 2004, F114, inv. 4009, buzë, qafë, fillim shpatulle dhe vegje. 
Fab. V. Buzë e rrumbullakosur nga jashtë dhe e rrethuar nga një shirit. 
Sipërfaqe me grimca të shumta ranore të bardha dhe grimca gëlqerore. Në 
bërthamë balta është fine dhe e pjekur mirë, përmban grimca kalciti dhe pak 
mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.3 (LIIIA, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, 
Pl. 17.3 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
51. 40 Shenjtorët 2006, B3-177, inv. 5247, buzë. 
Fab. III. Fragment buze e rrumbullakosur e rrethuar me shirit nga jashtë. 
Ngjyrë uniforme dhe me sipërfaqe që pluhurizohet. Përmban grimca të shumta 
ranore të imta të zeza dhe të bardha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 8/3 (rozë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 15.6 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
52. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7356, buzë. 
Fab. IV. Buzë e rrumbullakosur, rrethuar me fashë e cila përfundon në formë 
sqepi. Balta përmban grimca të shumta ranore ngjyrë gri dhe të bardha, të 
imta. Sipërfaqja pluhurizohet. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/4 (e kuqërremtë e çelur). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
HOXHA 2003, f. 139, Tab. I.1 (shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 18.4 
(fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); MACIAS SOLÉ Etj. 2008, f. 289, fig. 
6,LRA 1.K 164 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
53. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5324, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. III. Buzë e rrumbullakosur nga jashtë. Sipërfaqe e lëmuar që 
pluhurizohet. Ngjyra është uniforme. Përmban grimca të shumta ranore të 
mëdha, ngjyrë tulle, grimca të imta gëlqere dhe mike. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 8/2 (rozë në të bardhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 270, fig. 120.7 (LIIID, shek. IV – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
54. Sarandë 1983, Sek. A, K. 1/4, inv. 189, buzë, qafë dhe vegjë. 
Fab. V. Buzë unazore e rrumbullakosur në pjesën e sipërme. Qafë cilindrike. 
Vegje me prerje të vezake, ngjitur në buzë. Baltë e përzier me shumë thërrmija 
të bardha dhe gri, sipërfaqja është e ashpër dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 8/4 (rozë). 
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Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.3 (LIIIA, shek. VI); HOXHA 2003, f. 139, 
Tab. I.4 (shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 15.7 (fillimi i shek. VI – fundi i 
shek. VI); PIERI 2007b, f. 3, fig. 4.8 (LRA 1B, shek. VI – gjysma e shek. VII); 
CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.23 (gjysma e shek. V – gjysma e parë e 
shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
55. 40 Shenjtorët 2008, A 19/2-1238, inv. 6887/1, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. IV. Buzë në formë fashe nga jashtë. Vegje me prerje eliptike dhe nervura 
të lehta. Sipërfaqe e pluhurizuar. Fabrikë ranore me përmbajtje të shumtë 
grimcash gri, të zeza dhe mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë e në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
RAMALLO Etj., 1996, f. 156, fig. 11.204 (vitet 570 – 590); HOXHA 2003, f. 139, 
Tab. I.4 (shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 15.7 (fillimi i shek. VI – fundi i 
shek. VI); MEYER Etj. 2000, f. 28, fig. 56.38 (shek. VI); CAMINNECI Etj., 2010, 
f. 275, fig. 1.23 (gjysma e shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
56. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4890/4892/4894/4908/4909, buzë, 
qafë, shpatull dhe rrënjë vegje. 
Fab. II. Buzë në formë sferike cila nga jashtë rrethohet nga një kanal 
horizontal i cekët. Grykë e gjerë. Baltë fine, kompakte e pjekur mirë ku në 
bërthamë dallohen vetëm disa grimca të imta të bardha dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/8 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 13.2 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 117.11 (LIIIB, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 
15.7 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); REYNOLDS, PAVLIDIS 2104, f. 454, 
fig. 6.7 (fillimi shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
57. Sarandë 1979, Kulla 5, inv. 1145, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. V. Qafë cilindrike e ngushtë. Buzë unazore e lartë, nga jashtë konkave 
me dy profilime në skaje. Vegje me prerje të çrregullt vezake me një kreshtë, 
ngjitur nën buzë. Sipërfaqe e ashpër me grimca ranore të shumta. Ngjyrë 
uniforme. Në bërthamë ka baltë të përzier me pak mikë të imët dhe me shumë 
thërrmija të zeza, gri dhe të bardha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5Y 8/3 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 8.2 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 120.5 (LIIIC, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 16.3 
(fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); PIERI 2007b, f. 3, fig. 3.5 (LRA 1B, 
shek. VI – VII). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
58. Sarandë 1979, Kulla 4, inv. 1400, buzë. 
Fab. III. Buzë në formë trekëndore nga jashtë. Sipërfaqe e lëmuar, kompakte, 
lyer nga jashtë me një shtresë të hollë ajke balte me ngjyrë rozë të çelur. Baltë 
e përzier me mikë të imët dhe me shumë thërrmija gri dhe kafe, pak të bardha, 
me gavërza në bërthamë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10YR 8/1 (e bardhë). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
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KEAY 1984, f. 269, fig. 117.13 (LIIIB, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 
15.7 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); PIERI 2007b, f. 3, fig. 3.2 (LRA 1B, 
shek. VI – VII). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
59. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7130, buzë dhe qafë. 
Fab. III. Buzë në formë sferike, e shkallëzuar nga jashtë e ngjashme me tipi 
afrikan Keay 8B (varianti Bonifay 39). Ngjyrë uniforme me sipërfaqe që 
pluhurizohet. Përmban grimca të shumta ranore të imta, grimca të kuqe të 
rralla, grimca të shumta mike dhe grimca të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 14.4 cm. 
PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 17.5 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
60. Sarandë 1979, Kulla 2, inv. 021, buzë, qafë dhe vegjë. 
Fab. V. Qafë trungkonike e gjerë, buzë e thjeshtë katërkëndëshe e përkulur 
nga jashtë, vegjë me prerje të çrregullt vezake me kreshtëzime dhe hulli të 
cekëta, ngjitur në buzë. Baltë përzier me mikë të imët dhe me thërrmija të 
bardha, kafe, gri dhe të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama 7.5YR 8/4 (rozë), sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e verdhë 
në të kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 118.12 (LIIIB, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 
20.3 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
61. Sarandë 1983, Sek. A, K. 3/4, inv. 212, buzë. 
Fab. I. Buzë e drejtë, pak e rrumbullakosur nga jashtë. Sipërfaqe e lëmuar me 
ngjyrë uniforme. Fabrikë granulore, me përmbajtje të shumtë grimcash të 
kuqe me përmasa të mëdha, grimca të zeza dhe pak mikë të imët. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5 YR 7/4 (rozë). 
Diam. buzës: 10 cm. 
PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 20.4 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); 
FOURNET, PIERI 2008, f. 210 – 214, fig. 26.4 (i klasifikuar si variant i rrallë i 
LRA 1, shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
62. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5222, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. III. Buzë amfore e rrumbullakosur, e rrethuar me një fashë nga jashtë. 
Sipërfaqe që pluhurizohet. Përmban grimca të shumta ranore të imta të zeza, të 
bardha, gri dhe pak mikë të imët. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 8/1 (e bardhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
MUÇAJ 1979 – 1980, Tab. III.11 (shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 15.7 
(fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
63. Sarandë 1979, Kulla 4, inv. 1075, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. V. Buzë të trashë e të rrumbullakosur, nga jashtë me një profilim nën 
buzë. Qafë e ngushtë cilindrike. Vegje e ngjitur në buzë. Baltë e përzier me 
mikë të imët dhe me shumë thërrmija të imëta të bardha e gri. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 6/4 (kafe e çelur). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
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KEAY 1984, f. 269, fig. 118.4 (LIIIB, shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 16.3 
(fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); PIERI 2005b, f. 4, fig. 7.43 (fundi i shek. 
VI – fillimi i shek. VII); M ODRIJAN 2010, f. 687, fig. 3.1 (shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
64. 40 Shenjtorët 2007, A 20/1-201, inv. 6529, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. IV. Fragment amfore me buzë sferike, jo e shkallëzuar. Sipërfaqja e 
pluhurizuar. Fabrikë ranore me përmbajtje të shumtë grimcash ranore gri, të 
zeza, dhe grimca ngjyrë të kuqe të rralla si dhe mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 9 cm. 
HOXHA 2003, f. 139, Tab. I.4 (shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 15.7 
(fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); MODRIJAN 2010, f. 687, fig. 3.1 (shek. 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
65. Lin 1968, A16/2, inv. 868, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. III. Fragment buze e rrumbullakosur e rrethuar me shirit nga jashtë. 
Sipërfaqe që pluhurizohet. Ngjyrë të ndryshueshme nga bërthama në 
sipërfaqe. Baltë ranore me përmbajtje grimcash të bardha, të zeza, dhe pak 
mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 8/3 (rozë). 
Diam. buzës: 13.1 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 117.14 (LIIIB, shek. VI); HOXHA 2003, f. 139, Tab. I.4 
(shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 15.8 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. 
VI);  PIERI 2007b, f. 3, fig. 3.5 (LRA 1B, shek. VI – VII). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
66. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4684/4698, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. IV. Buzë në formë sferike, e dalë nga jashtë, qafa e drejtë. Balta përmban 
grimca të shumta të imta ranore ngjyrë gri, të zeza dhe të bardha. Në bërthamë 
duken edhe grimca guri ngjyrë të kuqe. Sipërfaqja pluhurizohet. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 9.4 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 117.3 (LIIIA, shek. VI); HOXHA 2003, f. 139, 
Tab. I.4 (shek. VI); MODRIJAN 2010, f. 687, fig. 3.1 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
67. 40 Shenjtorët 2007, A 6/1-168, inv. 6267, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. IV. Buzë në formë sferike dhe e drejtë nga jashtë. Vegje në formë elipsi, 
me nervura. Sipërfaqe që pluhurizohet. Fabrikë ranore me përmbajtje të 
shumtë grimcash gri, të zeza, dhe grimca të rralla ngjyrë të kuqe si dhe mikë. 
Diam. i buzës: 8.5 cm. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
HOXHA 2003, f. 139, Tab. I.4 (shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 15.7 
(fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); MODRIJAN 2010, f. 687, fig. 3.1 (shek. 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
68. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 4537, buzë, qafë dhe vegje. 
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Fab. IV. Amforë me buzë në formë sferike e dalë pak nga jashtë. Grykë e 
drejtë. Sipërfaqe që pluhurizohet. Baltë me përmbajtje ranore të madhe, me 
grimca të bardha, të zeza, të kuqe të rralla dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 11.2 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 118.1 (LIIIB, shek. VI); HOXHA 2003, f. 139, Tab. I.4 
(shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 15.8 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. 
VI);  PIERI 2005b, f. 4, fig. 7.43 (fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII); 
CARREDANO Etj., 2007, f. 136, fig. 4.27 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); 
SMOKOTINA 2014, f. 73, Tab. 6.22 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
69. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5177, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. IV. Amforë me buzë në formë sferike e dalë pak nga jashtë. Grykë e 
drejtë. Sipërfaqja pluhurizohet. Baltë me përmbajtje të shumta grimcash 
ranore ngjyrë të zezë, gri dhe të bardha, të imta. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/4 (e kuqërremtë në kafe të 
çelët). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 118.6 (LIIIB, shek. VI); VILLENA , NAVARRO 1995, f. 
144, fig. 1 (shek. V – VI); VILLA 1998, fig. 4.13 (shek. VI – VII); HOXHA 

2003, f. 139, Tab. I.4 (shek. VI); PIERI 2005b, f. 4, fig. 7.43 (fundi i shek. VI – 
fillimi i shek. VII); CARREDANO Etj., 2007, f. 136, fig. 4.27 (fundi i shek. V – 
fillimi i shek. VI); FOURNET, PIERI 2008, f. 210 – 214, fig. 26.8 (i klasifikuar 
si variant i rrallë i LRA 1, shek. VI); MODRIJAN 2010, f. 687, fig. 3.1 (shek. 
VI); RIZZO, ZAMBITO 2012, f. 3056, fig. 2.2 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
70. Sarandë 1987, K. 3/1, inv. 426, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. I. Buzë e rrumbullakosur. Grykë në formë hinke. Baltë me përmbajtje të 
shumtë të grimcave të kuqe me përmasa të mëdha, kuarc, grimca gëlqerore të 
bardha. Sipërfaqja është e ashpër. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 6/8 (e verdhë në të kuqërremtë), sipërfaqja 
7.5YR 8/4 (kafe shumë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 9.8 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 120.8 (LIIIC, shek. VI); KOMATA 1991, f. 62, Tab. 
XVI.3 (shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 108, fig. 6.47 (fundi i shek. VI – 
fillimi i shek. VII); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 17.6 (fillimi i shek. VI – fundi i 
shek. VI); PIERI 2007b, f. 3, fig. 3.5 (LRA 1B, shek. VI – VII); FOURNET, 
PIERI 2008, f. 210 – 214, fig. 26.4 (i klasifikuar si variant i rrallë i LRA 1, 
shek. VI). 
Datimi: fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI. 
71. Sarandë 1979, Kulla 2, inv. 2, buzë, qafë dhe vegjë. 
Fab. II. Buzë e thjeshtë e rrumbullakuar nga sipër dhe e dalë pak nga jashtë. 
Qafë trungkonike e ulët. Baltë përzier me pak mikë të imët dhe me shumë 
thërrmija të bardha dhe gri. Sipërfaqe e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6-8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 9 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 120.5 (LIIIC, shek. IV – VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 
108, fig. 6.47 (fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII); SAZANOV 2000a, fig. 5.5 
(vitet 570 – 580); FOURNET, PIERI 2008, f. 210 – 214, fig. 26.2 (i klasifikuar si 
variant i rrallë i LRA 1, shek. VI). 
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Datimi: shek. VI. 
72. 40 Shenjtorët 2007, A 6/1-168, inv. 6394, buzë, qafë dhe fillimi i 
shpatullave. 
Fab. V. Buzë e rrumbullakosur e rrethuar me fashë nga jashtë. Grykë në formë 
hinke. Në shpatulla ruhen gjurmë boje të kuqe (pjesë e ndonjë mbishkrimi?). 
Baltë me përmbajtje ranore me kokrriza të mëdha, grimca kalciti, grimca guri 
ngjyrë të kuqe, grimca gri si dhe mikë të rrallë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
IVANTCHIK 2002, f. 345, 379, fig. 15.117 (shek. V - VII); HOXHA 2003, f. 139, 
Tab. I.1 (shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 18.4 (fillimi i shek. VI – fundi i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
73. Sarandë 1987, K4/5, inv. 252, buzë qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë e rrumbullakosur e cila rrethohet nga një fashë nga jashtë. 
Diam. i buzës: 12.8 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 118.12 (LIIIB, shek. VI); CUTERI Etj., 2007, f. 465, fig. 
6.21 (shek. VI – VII); PIERI 2007b, f. 3, fig. 4.1 (LRA 1B, shek. VI – gjysma e 
shek. VII); FOURNET, PIERI 2008, f. 210 – 214, fig. 26.6 (i klasifikuar si 
variant i rrallë i LRA 1, shek. VI); REYNOLDS 2012, f. 109, fig. 6.115 (fillimi i 
shek. VII); REYNOLDS, PAVLIDIS 2104, f. 454, fig. 6.3 (fillimi shek. VII). 
Datimi: shek. VI – fillimi i shek. VII. 
74. Sarandë 1987, K 1/1, inv. 4, buzë qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë e rrumbullakosur e rrethuar me fashë nga jashtë. Vegje me prerje 
eliptike me nervura të theksuara. 
Diam. i buzës: 12.8 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 117.6 (LIIIA, shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 
108, fig. 6.46 (shek. VI – VII); PIERI 2007b, f. 3, fig. 4.7 (LRA 1B, shek. VI – 
gjysma e shek. VII); SMOKOTINA 2014, f. 74, fig. 6.24 (shek. VI). 
Datimi: shek. VI – gjysma e parë e shek. VII. 
75. Sarandë 1987, K5/2, inv. 280, buzë qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë e rrumbullakosur, e rrethuar me fashe nga jashtë. 
Diam. i buzës: 12.4 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 117.6 (LIIIA, shek. VI); PIERI 2007b, f. 3, fig. 
4.7 (LRA 1B, shek. VI – gjysma e shek. VII). 
Datimi: shek. VI – gjysma e parë e shek. VII. 
76. Sarandë 1987, K1/1, inv. 5, buzë, qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë e rrumbullakosur, e rrethuar me fashe nga jashtë. Vegje me prerje 
eliptike me nervura të lehta. 
Diam. i buzës: 10.8 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 118.11 (LIIIB, shek. VI). 
Datimi: shek. VI. 
77. Sarandë 1987, K3/3, inv. 155, buzë qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë e rrumbullakosur, e dalë pak nga jashtë, rrethohet nga një fashë e 
gropëzuar nga jashtë. 
Diam. i buzës: 10.8 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 119.5 (LIIIB, shek. VI); IVANTCHIK 2002, f. 345, 379, 
fig. 15.114 (shek. V - VII); FOURNET, PIERI 2008, f. 210 – 214, fig. 26.6 (i 
klasifikuar si variant i rrallë i LRA 1, shek. VI – VII); D IAMANTI 2010b, f. 1, 
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fig. 1a (shek. VI – VII); REYNOLDS 2012, f. 109, fig. 6.115 (shek. VII); 
REYNOLDS, PAVLIDIS 2104, f. 454, fig. 6.3 (fillimi shek. VII). 
Datimi: shek. VI – fillimi i shek. VII. 
78. Sarandë 1987, K4/4, inv. 246, buzë (objekt i humbur). 
Buzë e rrumbullakosur lehtësisht, e rrethuar me fashë nga jashtë. 
Diam. i buzës: 10.4 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 116.7 (LIIIA, shek. VI). 
Datimi: shek. VI. 
79. Sarandë 1987, K4/6, inv.118, buzë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë e dalë pak nga jashtë. Grykë e drejtë. 
Diam. i buzës: 10.4 cm. 
HOXHA 2003, f. 139, Tab. I.4 (shek. VI); KEAY 1984, f. 269, fig. 118.10 
(LIIIB, shek. VI). 
Datimi: shek. VI. 
80. Sarandë 87, K4/3, inv. 227, buzë, qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë e rrumbullakosur, e dalë nga jashtë. Grykë e drejtë. Vegje me nervura të 
theksuara. 
Diam. i buzës: 10.6 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 117.12 (LIIIB, shek. VI); PIERI 2007b, f. 3, fig. 3.6 
(LRA 1B, shek. VI – VII); SÁNCHEZ 2008, f. 202, fig. 4.4 (gjysma e dytë e 
shek. VI – fillimi i shek. VII). 
Datimi: shek. VI – fillimi i shek. VII.  
81. Sarandë 1979, Muri L, inv. 378, buzë (objekt i humbur). 
Buzë e rrumbullakosur, e dalë pak nga jashtë. Grykë e drejtë. 
Diam. i buzës: 12 cm. 
MUÇAJ 1979 – 1980, Tab. III.11 (shek. VI); KEAY 1984, f. 269, fig. 118.12 
(LIIIC, shek. VI); PIERI 1998, f. 99, fig. 2 (LRA 1B1, shek. VI –shek. VII); 

HOXHA 2003, f. 139, Tab. I.4 (shek. VI); PIERI 2007b, f. 3, fig. 2 (LRA 1B, 
shek. VI – gjysma e parë e VII); CARREDANO Etj., 2007, f. 136, fig. 4.27 
(fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); FOURNET, PIERI 2008, f. 210 – 214, fig. 
26.7 (i klasifikuar si variant i rrallë i LRA 1, shek. VI – VII); REYNOLDS, 
PAVLIDIS 2104, f. 454, fig. 6.2 (fillimi shek. VII). 
Datimi: shek. VI – fillimi i shek. VII. 
82. Sarandë 1979, Kulla 5, inv. 1144, buzë qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë në formë sferike e dalë pak nga jashtë. Grykë e drejtë dhe vegje me 
prerje ovale me nervura të theksuara. 
Diam. i buzës: 8 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 118.10 (LIIIC, shek. VI); HOXHA 2003, f. 139, Tab. I.4 
(shek. VI); PIERI 2007b, f. 3, fig. 3.5 (LRA 1B, shek. VI – VII). 
Datimi: shek. VI. 
 
LRA1B2 
83. 40 Shenjtorët 2006, A28-188, inv. 5313, buzë dhe rrënjë vegje. 
Fab. III. Fragment buzë e dalë nga jashtë. Sipërfaqe e lëmuar dhe që 
pluhurizohet. Ngjyrë të ndryshueshme nga sipërfaqja në bërthamë. Fabrikë 
ranore me përmbajtje grimcash të shumta ngjyrë gri, të zeza, të bardha dhe pak 
mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama 7.5YR 6/6 (e kuqërremtë në të verdhë), sipërfaqja 
7.5YR 8/2 (rozë në të bardhë). 
Diam. i buzës: 10.6 cm. 
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PIERI 2005, f. 76, Pl. 19.3 (fillimi i shek. VI – gjysmën e dytë të shek. VI); 
REYNOLDS, PAVLIDIS 2104, f. 454, fig. 6.5 (fillimi shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
 
LRA 1, module të LRA 1B1-2 
84. Sarandë 2004, D 211, inv. 17, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. III. Buzë e trashë në formë sfere. Qafë cilindrike me përmasa të mëdha. 
Sipërfaqja e saj është e lëmuar dhe pluhurizohet shumë shpejt. Ajo shfaq 
ngjyrë uniforme si në sipërfaqe ashtu edhe në bërthamë. Baltë e përzier me 
pak mikë të imët, me thërrmija kafe dhe të bardha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5Y 8/1 (e bardhë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 269, fig. 118.11 (LIIIC, shek. VI); MACIAS SOLÉ Etj. 2008, f. 
289, fig. 6,LRA 1 (shek. VI). 
Datimi: shek. VI. 
85. Sarandë 1979, Kulla 5, inv. 1506, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. V. Buzë unazore e rrumbullakuar në pjesën e sipërme dhe e rrethuar nga 
një shirit. Qafë trungkonike e ngushtë, vegjë ngjitur në buzë. Baltë përzier me 
shumë thërrmija të bardha, gri dhe kafe. Sipërfaqe e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10YR 8/4 (kafe shumë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 117.2 (LIIIA, shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 
108 – 109, fig. 7.49 (fundi i shek. V – vitet e para të shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – fillimi i shek. VI. 
86. Sarandë 1979, Kulla 3, inv. 838 (nr. objektit 855 ), buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. IV. Buzë e shkurtër e rrumbullakuar në pjesën e sipërme dhe e rrethuar 
nga një shirit. Baltë me përbërje ranore të madhe. Sipërfaqe e fortë e lëmuar 
dhe që pluhurizohet. Përmban grimca ranore të zeza, të bardha, pak të 
kuqërremta, gri dhe kuarc. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë), sipërfaqja 7.5YR 8/3 
(rozë). 
Diam. i buzës: 9 cm. 
KEAY 1984, f. 268 – 269, fig. 117.2 (LIIIA, shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 
108 – 109, fig. 7.49 (fundi i shek. V – vitet e para të shek. VI); SAZANOV  
2000b, f. 127, fig. 2.15 (vegje e njëjtë, fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII); 
PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 21.1 (shek. V – VI). 
Datimi: shek. VI – fillimi i shek. VII. 
 
Funde, Variante të LRA 1B 
87. 40 Shenjtorët 2008, A 19/2-1256, inv. 7222/1, fund dhe trup amfore. 
Fab. IV. Fund amfore me majë. Trup në formë dardhe i rrethuar nga kanelyra 
horizontale të ngushta që vijnë dhe zgjerohen drejt barkut. Baltë e pjekur fortë 
që pluhurizohet. Fabrikë ranore me përmbajtje të shumtë grimcash gri, pak të 
bardha, dhe pak kuarc. 
Diam. i fundit: 1 cm. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
PIERI 1998, f. 99, fig. 2 (LRA 1B1, shek. VI – VII); IVANTCHIK 2002, f. 345, 
379, fig. 15.115 (shek. V – VII); SIBELLA 2002, f. 10, fig. 14, inv. no. 
187.1.95; HOXHA 2003, f. 139, Tab. I.1 (shek. VI); PIERI 2005, f. 75 – 76, Pl. 
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18.4 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VI); SLANE 2008, f. 478, fig. 3 (LRA 1, 
shek. V – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
88. Sarandë 1987, Kulla 5/1, inv. 275, fund i gropëzuar. 
Fab. II. Fund i gropëzuar, ndërsa kanelyrat e fundit janë të punuara në mënyrë 
të rregullt. Baltë fine me përmbajtje grimcash të shumta të bardha, pak të zeza 
dhe mikë shumë të rrallë.  
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe), sipërfaqja 2.5YR 7/6 (e kuqe e 
çelur).  
Diam. i fundit: 2 cm. 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
89. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1222, inv. 6725, fund. 
Fab. II. Fund i sheshtë. Baltë fine, kompakte dhe e pjekur mirë. Në bërthamë 
dallohen vetëm grimca mike. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i fundit: 2.2 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
90. 40 Shenjtorët 2008, A 19/2-1240, inv. 6735, fund. 
Fab. IV. Fund i gropëzuar. Sipërfaqja e pjekur fort. Balta përmban grimca 
ranore të shumta të imta ngjyrë të bardhë, gri, dhe pak të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i fundit: 1.6 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
91. 40 Shenjtorët 2005, Stera. 1/154. inv.., fund dhe trup. 
Trup amfore në formë dardhe i rrethuar nga kanelyra horizontale të cilat 
zgjerohen nga fundi në drejtim trupit. 
Diam. i trupit: 23 cm. 
EMPEREUR, PICON 1989, f. 236, fig. 15 (shek. VI – VII); IVANTCHIK 2002, f. 
345, 379, fig. 15.115 (shek. V – VII); SIBELLA  2002, f. 10, fig. 14, inv. no. 
184.1.95 (shek. VI); PIERI 2007b, f. 3, fig. 3.3 (LRA 1B, shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
92. Sarandë 1981, inv. 378, fund, trup dhe shpatulla amfore (objekt i humbur). 
Fund që përfund me pak majë. Trup në formë cilindri. 
Diam. i trupit: 18 cm. 
PIERI 2005, f. 75 – 76, fig. 25 (LRA 1B, shek. VI – gjysma e shek. VII). 
Datimi: shek. VI – VII. 
93. Sarandë 1981, Sek. A, Sterna 1, inv. 399, fund, trup dhe shpatulla amfore 
(objekt i humbur). 
Fund i sheshtë. Trup në formë dardhe i rrethuar nga kanelyra horizontale. 
Diam. i trupit: 23 cm. 
PIERI 1998, f. 99, fig. 2 (LRA 1C variant i LRA 1B1, fundi i shek. VI – fillimi 
i shek. VII); SIBELLA  2002, f. 10, fig. 14, inv. no. 188.1.95 (shek. VI); PIERI 

2005, f. 75 – 76, fig. 25 (LRA 1B nënmodule, shek. V – VII); REMOLÀ 

VALLVERDÚ 2013, f. 313, fig. 5 (LRA 1 e vonë, shek. VII). 
Datimi: fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII. 

 
Kapak LRA 1 
94. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 20, kapak. 
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Fab. I. Kapak i modelur me çark dhe me vegjë – dorezë. Sipërfaqe e lëmuar. 
Shfaq baltë granulore, me ngjyrë të ndryshueshme nga sipërfaqja në bërthamë. 
Në bërthamë ka grimca të shumta të kuqe me përmasa të mëdha, grimca 
gëlqerore, kuarc dhe grimca mike të imët. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 6/6 (e verdhë në të kuqërremtë), sipërfaqja 
10YR 8/4 (kafe shumë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
FERRAZZOLI, RICI 2007, f. 674, fig. 2c (shek. VI – VII). 
Datimi: shek. VI – VII. 

 
Përfundime 
Amfora LRA 1 është një gjetje e dokumentuar në një shtrirje të gjerë 

gjeografike, në Mesdhe, në Afrikën Veriore, ka njohur përhapje të gjerë në Danubin e 
Poshtëm, duke arritur deri në Brigjet e Detit të Zi. 

Tipat fillestar të saj prodhohen që në fillim të shek. IV ndërsa prodhimi i saj 
vazhdon deri në gjysmën e parë të shek. VII. Kronologjia e shtrirjes dhe përhapja 
gjeografike janë indikator të rëndësishëm që e bëjnë amforën LRA 1 një dëshmi 
thelbësore për studimin e rrugëve tregtare të Antikitetit të Vonë. Ky konstatim vlen 
edhe për territorin tonë, ku amfora gjendet në intensitet të madh në kontekstet e shek. 
IV – V (në variantin LRA 1A), fillimisht në qytetet e Onhezmit, Butrintit dhe 
Shkodrës. Ajo vjen me sasi të mëdha dhe është më e përfaqësuar në kontekstet e mesit 
të shek. VI, kryesisht në kufijtë lindor (Limesin Danubian) dhe perëndimorë të 
perandorisë. Kjo situatë është argumentuar me sipërmarrjen e Justinianit për rifitimin 
e territoreve të humbura të perandorisë, duke e lidhur me eksportin e produkteve 
ushqimore (kryesisht verë dhe vaj ulliri ), që do të shërbenin për nevojat e ushtrisë, 
me anë të mekanizmit të taksës anonna – s (varianti LRA 1B1). Krahas këtij 
funksioni, produktet që transportonte amfora LRA 1 shërbenin njëkohësisht dhe për 
nevojat e popullsisë, gjithnjë e në rritje, dhe furnizimin e qendrës së perandorisë 
Bizantine, Kostandinopojës. Produktet që transportoheshin në të kishin si destinacion 
edhe qendrat e kultit, dhe shërbenin për nevojat e klerikëve dhe të pelegrinëve të 
shumtë që vizitonin qendrat e pelegrinazhit.  

Një nga karakteristikat vizuale të këtij tipi janë mbishkrimet që mbartin në 
trupin e tyre. Ato tregojnë se produktet që transportoheshin me tipin LRA 1, krahas 
asaj LRA 2, ishin nën kontrollin dhe organizmin e autoriteteve bizantine, të cilat 
përllogarisnin sasinë e produkteve që shpërndaheshin me këto amfora93. 

Amfora LRA 1 është një nga tipat dominues, krahas amforës LRA 2, që gjeti 
përdorim të gjerë dhe u prodhua masivisht, krahasuar me amforat e tjera të familjes 
mesdhetare lindore. Ajo u përhap ngado, në qytete (Onhezëm, Butrint, Durrës, Lezhë, 
Shkodër), në qendra të fortifikuara ushtarake (kalanë e Kaninës, Margëlliç), si dhe në 
monumente të kultit të krishterë (Monumenti 40 Shenjtorëve, Bazilika e Linit etj.). 
Natyrisht, për transportin e saj në brendësi të territorit mendohet se është shfrytëzuar 
rruga e famshme Egnatia (prezenca e saj në Lin). 

Gjatë shek. VII prezenca e saj reduktohet, ashtu si edhe të gjitha amforave të 
kategorive të tjera në Shqipëri. Fragmente të pakta të saj përgjatë shek. VII, janë hasur 
në Onhezëm dhe Shkodër. 
 
                                                           

93 O. KARAGIORGOU, LR2: a Container for the Military annona on the Danubian Border?. Economy and 
Exchange in the East Mediterranean during Late Antiquity, Proccedings of a Conference at Somerville 
College, (Oxford 29th May, 1999), 2001, f. 149 – 150. 
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II.4.2. Amfora Romake e Vonë 2 (LRA 2) 
Amforat LRA 2, ashtu si amforat LRA 1, janë ndër më të përhapurat në gjithë 

pellgun mesdhetar. Ato janë të pranishme në sasi të konsiderueshme si dhe me shtrirje 
të gjerë gjeografike edhe në vendin tonë. Kështu, ajo përbën gjetje të zakonshme në 
monumentin e 40 Shenjtorëve, Onhezëm94, Butrint95, Bylis96, Durrës97, Lezhë dhe 
Shkodër98. Fragmente të pakta të saj janë gjetur edhe në Finiq99, “mozaikun e 
Tiranës”, “Sharrën e Qytetit” në Vrap (Tiranë), kalanë e Tujanit (Tiranë), kalanë e 
Kaninës100, fortifikimin e Sulovës (Elbasan)101, Krujë102, Fushë – Qerret (Kavajë)103, 
kalanë e Sebastes (Laç), kalanë e Paleokastrës (Gjirokastër)104, bazilikën e Shën Janit 
– Shijon (Delvinë)105 dhe në afërsi të manastirit të Demës (Sarandë)106. Fragmente 
amforash LRA 2 vijnë edhe si rezultat i kërkimeve nënujore në gjirin e Raguzës, 
Porto Palermos dhe në Triport (Vlorë)107 (Fig. 4). 

Amfora mesdhetare – lindore LRA 2 bën pjesë në grupin e amforave kryesisht 
me përmasa të vogla, e prodhuar dhe përhapur gjerësisht në shek. V – VII. Tani është 
pranuar përgjithësisht se kjo amforë është prodhuar në ishujt Kios dhe Samos të detit 
Egje dhe në brigjet lindore të Detit të Zi108. Ashtu si edhe amfora LRA 1, ky tip është 
bërë tregues i rëndësishëm i rrugëve tokësore dhe detare, por edhe një matëse e 
aktivitetit të gjerë ekonomik të Antikitetit të Vonë. Prania më e hershme e LRA 2 

                                                           

94 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 177, fig. 29/f. 177 – 178, Tab. II.1 – 6, f. 180, Tab. 
IV,14 – 17; K. LAKO, Të dhëna për disa banesa dhe sterna të shek. II-IV të e.sonë të zbuluara në qytetin 
e Sarandës (Onhezm – Ankiazëm), Iliria  1-2, 1993, f. 244, Tab. I.9. 
95

 K. LAKO, Rezultatet e gërmimeve arkeologjike në Butrint në vitet 1975-76, Iliria  1, 1981, f. 103, Tab. 
III.1; P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 231 – 232, fig. 13.186 – 190. 
96 M. BONIFAY, Etude céramologique, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, 
la Basilique E et les carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 949. 
97 F. TARTARI, Amforat e muzeut arkeologjik të Durrësit. Përpjekje për një katalog të tyre, Iliria 2, 
1982, f. 264, fig. 25; B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), 
University of East Anglia (Master Thesis), 2003, f. 71 – 73, Tab. 14.4 – 5,7/Tab. 19.5 – 6; A. HOTI, E. 
METALLA , E. SHEHI, Gërmime arkeologjike; Durrës 2001 – 2003, Candavia 1, 2004, f. 148; B. 
SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga Macellum - Forum, Durrës, Candavia 2, 2005, f. 
212, Tab. IV.4 – 8. 
98 G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V-fillimi i shek. VII), Iliria 1 – 2, 
1992, f. 213 – 214, Tab. II.1 – 7; G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 
2003, f. 139, Tab. II.1 – 7. 
99 F. BOSCHI, G. GIANNOTTI, Saggi di scavo nell’area della basilica bizantina. Primi dati sui materiali, 

PHOINIKE III, 2005, Rapporto preliminare sulle campagne di scavi e ricerche 2002 – 2003, Bologna, 
2005, f. 95, fig. 6,3 – 4. 
100 D. KOMATA, Qyteti Iliro-Arbëror i Kaninës, Tiranë, 1991, f. 61 – 63, Tab. XVI.1,4,6,10; A. BAÇE, 
Qyteti i fortifikuar i Kaninës, Monumentet 7 – 8, 1974, f. 30, Tab. V.14. 
101 Y. CEROVA, Kështjella e Qafës në Krahinën e Sulovës, Iliria  2, 1987, f. 170 – 171, Tab. VII.2,6 – 7. 
102 D. KOMATA, Të dhëna të reja arkeologjike nga Kalaja e Krujës, Iliria  1, 1982, f. 222, Tab. I.8. 
103 A. HOTI, Ndihmëse për hartën e Arkeologjike të rrethit të Durrësit, Iliria  1, 1987, f. 248, Tab. VI.7. 
104 A. BAÇE, Kështjella e Paleokastrës, Iliria  2, 1981, f. 198, Tab. XII.7 – 8.  
105 S. MUÇAJ, K. LAKO, E. HOBDARI, Y. V ITALIOTIS , Rezultatet e gërmimeve në Bazilikën e Shën Janit, 
Delvinë (2001 – 2003), Candavia 1, 2004, f. 118. 
106 Në afërsi të Manastirit, gjatë vëzhgimit të rrugës Kanali i Çukës – Butrint, është gjetur një fragment 
vegje. 
107 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 320, fig. 24.4,6/f. 324, fig. 24.3. 
108 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 90. 
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është dëshmuar në gërmimet e realizuara në agoranë e Athinës109. Në Kartagjenë kjo 
formë shfaqet në kontekste që datojnë pas çerekut të parë të shek. V110. Faza e fundit e 
prodhimit të saj i përket fillimit të shek. VII dhe është dëshmuar nga J. Riley, po në 
Kartagjenë111, i cili bëri dhe klasifikimin fillestar të amforës në vitin 1979112. 

Kontribut të rëndësishëm në këtë fushë ka dhe D. Pieri, i cili ka realizuar 
përcaktimin e tipareve karakteristike të formës, fabrikave të saj, nën variantet e saj, 
përcaktimet kohore dhe shtrirjen gjeografike të tipit LRA 2113. Deri tani njihen tre 
variante kryesore të kësaj amfore114. 

Gërmimet si dhe vëzhgimet e shumta arkeologjike, kanë evidentuar një numër 
të madh variantesh të kësaj amfore. Sasia më e madhe e amforës LRA 2 në territorin 
tonë, deri më sot, është zbuluar në monumentin e 40 Shenjtorëve; ndërsa krahasuar 
me amforat me origjina të tjera lindore, renditet në vendin 3 – të, me 125 fragmente 
(16 %), pas amforave LRA 1 dhe LRA 8. 

Gjithashtu ajo zë një pozitë dominuese edhe në sitet e tjera ku është zbuluar. 
Kështu, ajo renditet e dyta për nga sasia pas amforës LRA 1, në Onhezëm me 33 
fragmente (37.5 %) dhe Shkodër me 7 fragmente (22.5 %). Tipi LRA 2 është i 
pranishëm në Butrint me 6 fragmente (12.5 %), ku ashtu si në Monumentin e 40 
Shenjtorëve, renditet pas amforave LRA 1 dhe amforave me origjinë nga Samosi 
(LRA 8). Në Durrës, kjo amforë përfaqësohet nga 5 fragmente (11.1 %). 

Varianti LRA 2A i saj, datuar nga shek. V – në gjysmën e shek. VI, është 
përfaqësuar me numrin më të madh në monumentin e 40 Shenjtorëve. Gjithashtu ajo 
është e pranishme në Durrës115 (Tab. XII.b) , kalanë e Kaninës116 (Tab. XII.a) , Fushë 
– Qerret117 (Kavajë) (Tab. XII.c) , Raguzë dhe Porto Palermo, ku këto të fundit vijnë 
si rezultat i kontributit të kërkimeve nënujore përgjatë vijës bregdetare shqiptare118. 

Amfora LRA 2B, e datuar në gjysmën e parë të shek. VI, duket se është më 
pak e përhapur si në sasi ashtu edhe në shtrirje gjeografike. Ajo është evidentuar në 
monumentin e 40 Shenjtorëve, në Onhezëm ku kjo amforë përfaqësohet nga një 

                                                           

109 H. S. ROBINSON, Pottery of the roman period, chronology, The Athenian Agora, Vol. 5, 1959, Tab. 
40, tipi M 272, Pl. 29. 
110 M. G. FULFORD, D. P. S. PEACOCK, Excavations at Carthage: the British Mission, Vol. I, 2, The 
avenue du Président Habib Bourguiba, Salambo : The Pottery and other Ceramic Objects from the 
site. Sheffield, University of Sheffield, 1984, f. 198 – 199. 
111 J. A. RILEY , The pottery from Cisterns 1977.1, 1977.2 and 1977.3, në: Escavations at Carthage 
1977, Conducted by the University of Michigan. VI. Ann Arbor, 1981, depozita XXVIII. 
112 J. A. RILEY , Coarse Pottery. Në: Escavations at Sidi Khrebish Benghazi (Bernice), II, (suppl. Libya 
Antiqua 5), 1979, fig. 91, n. 348. 
113 Për më tepër rreth klasifikimit tipologjik, kronologjik, përhapjes, origjinës dhe produkteve që ato 
transportonin, shiko: D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le 
témoignage des amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, 
f. 85 – 93. 
114 Kjo amforë ka formë globulare, shpatulla të gjera dhe qafë trung konike e të gjatë, buzë vertikale që 
shfaq trashësi të ndryshme, konkave nga brenda dhe vegjet kanë të njëjtin diametër në të gjithë 
gjatësinë e tyre. Fundi ka formë sfere me përmasa shumë të vogla. Në shpatulla ka hulli horizontale të 
drejta ose të valëzuara. 
115 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 73, Tab. 19.5 – 6. 
116 D. KOMATA, Qyteti Iliro-Arbëror i Kaninës, Tiranë, 1991, f. 62, Tab. XVI.1. 
117 A. HOTI, Ndihmëse për hartën e Arkeologjike të rrethit të Durrësit, Iliria  1, 1987, f. 248, Tab. VI.7. 
118 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 320, fig. 24.4. 
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shembull i plotë119 (Tab. XIII.a) , Bylis (datuar në gjysmën e parë të shek. VI)120, 
ndërsa fragmente të tjera të pakta vijnë nga gjiri i Raguzës dhe Porto Palermos121. 

Shtrirje të madhe gjeografike paraqet varianti i ndërmjetëm LRA 2AB, datuar 
midis shek. V – VI, gjetjet e të cilit janë evidentuar jo vetëm përgjatë vijës bregdetare 
por edhe në brendësi të territorit. Ky variant gjen përhapje të gjerë në monumentin e 
40 Shenjtorëve (datuar në gjysmën e parë të shek. VI), Onhezëm (datuar në gjysmën e 
parë të shek. VI), Durrës (datuar në shek. VI)122 (Tab. XIV.h,i) , Shkodër (datuar në 
shek. VI)123 (Tab. XIV.a-b) dhe Butrint (datuar në gjysmën e parë të shek. VI)124 
(Tab. XIV.e-g). Në sasi të vogla ajo është përhapur edhe në qendra të fortifikuara si 
në kalanë e Tujanit, “Sharrën e Qytetit” në Vrap, në kalanë e Sulovës125 (Tab. XIV.j) , 
në kalanë e Kaninës126 (Tab. XIV.h,c) dhe kalanë e Krujës127 (Tab. XIV.d) . Të gjithë 
fragmentet e gjetura në këto qendra të vogla, datojnë përgjatë gjysmës së parë të shek. 
VI. 

Varianti i vonë i kësaj amfore i njohur si tipi LRA 2C, datuar në gjysmën e 
dytë të shek. VI – shek. VII, duket se është i pranishëm vetëm në qytetet bregdetare si 
në Onhezëm, Durrës128 dhe Shkodër129 (Tab. XXIII.a) , ku tashmë vazhdimësia e 
vendbanimit edhe përtej shek. VI është dokumentuar. Një fragment i kësaj amfore 
vjen edhe nga kërkimet nënujore të realizuara në gjirin e Raguzës130. 

Sasi e konsiderueshme e gjetjeve të kësaj amfore konstatohet po në 
monumentin e 40 Shenjtorëve. Fragmente fundesh më të pakta në numër janë zbuluar 
në Kaninë131 dhe Onhezëm. Një pjesë e këtyre fundeve janë botuar nga K. Lako132, 
ndërsa fragmentet e pabotuar janë marrë në shqyrtim në tezë. 
                                                           

119 Ajo është zbuluar gjatë fushatës së gërmimeve të vitit 1981 në sektorin A. Amfora ka trup vezak, 
buzë të lartë, të trashë dhe të rrumbullakosur nga brenda, qafë në formë hinke, fund në formë unaze të 
vogël. Shpatulla dhe trupi janë të rrethuara me vija të thella të incizuara, paksa të valëzuara. Lartësia e 
amforës është: 64.7 cm; diametri maksimal 47 cm, ndërsa diametri i buzës 11 cm. Shih: K. LAKO, 
Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 177, Tab. II.1. 
120 M. BONIFAY, Etude céramologique, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, 
la Basilique E et les carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 949. 
121 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 324. 
122 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 72, Tab. 14.4 – 5; F. TARTARI, Amforat e muzeut arkeologjik të Durrësit. 
Përpjekje për një katalog të tyre, Iliria 2, 1982, f. 264, fig. 25. 
123 G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V-fillimi i shek. VII), Iliria 1 – 2, 
1992, f. 213 – 214, Tab. II.1 – 4,6 – 7; G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 
2003, f. 139, Tab. II.1 – 4,6 – 7. 
124 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 231, fig. 13.186 – 190. 
125 Y. CEROVA, Kështjella e Qafës në Krahinën e Sulovës, Iliria  2, 1987, f. 171, Tab. VII.2. 
126 D. KOMATA, Qyteti Iliro-Arbëror i Kaninës, Tiranë, 1991, f. 61 – 62, Tab. XVI.4,10. 
127 D. KOMATA, Të dhëna të reja arkeologjike nga Kalaja e Krujës, Iliria  1, 1982, f. 222, Tab. I.8. 
128 Dy fragmente amforash LRA 2C, janë zbuluar në Durrës gjatë vitit 2008 si rezultat i gërmimeve të 
shpëtimit të realizuara nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, në zonën arkeologjike C të qytetit. 
Materiali arkeologjik ende nuk është botuar. Ai ndodhet në fondet e DRKK – Durrës.  
129 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 139, Tab. II.5. 
130 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 320, fig. 24.6. 
131 D. KOMATA, Qyteti Iliro-Arbëror i Kaninës, Tiranë, 1991, f. 62, Tab. XVI.6. 
132 Për fundet e kategorisë LRA 2AB, shih: K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 178, Tab. 
II.6/f. 184, Tab. VIII.6/f. 180, Tab. IV.13. Për kategorinë e fundeve të tipit LRA 2B shiko: K. LAKO, 
Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 184, IV.11/VIII.6. 
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Risi për ketë tip amfore është edhe gjetja e 4 kapakëve të plotë gjatë 
gërmimeve të realizuara në bazilikën e qytetit të Onhezmit, datuar në gjysmën e parë 
të shek. VI133 (Tab. XXIII.b-e) . Në fakt gjetjet e kapakëve të amforave LRA 2 janë 
një rast mjaft i rrallë. Shembuj të tillë nga rajoni mesdhetar vijnë kryesisht nga 
gërmimet e realizuara në sitin arkeologjik të Torone (Greqi)134. 

 
Fabrikat 
Tani është pranuar gjerësisht se kjo amforë është prodhuar në një zonë të gjerë 

gjeografike, nga ishujt e detit Egje deri në brigjet lindore të Detit të Zi135 të formuluar 
që nga vitet ’70 nga D. Peacock136. Kështu në Onhezëm edhe 40 Shenjtorët ajo 
shfaqet në një numër të madh fabrikash. 

Grupi i parë i amforave, që përfaqësojnë Fabrikën I, në Onhezëm dhe 40 
Shenjtorët, ka baltë me ngjyrë uniforme të kuqe tulle ose të kuqe të çelët. Balta është e 
punuar në mënyrë shumë fine. Ajo përmban mikë të imët, grimca të zeza, kuarc, 
grimca guri gëlqeror, ndërsa në sipërfaqe ka shpesh ngjyrë të kuqe të errët. Disa prej 
fragmenteve të këtij grupi shfaqin baltë me karakteristika të ngjashme me atë të 
amforave LRA 3, duke ngritur hipotezën se ato mund të jenë produkte të së njëjtës 
atelie prodhimi. 

Fabrika e II e kësaj amforë ka argjilë më fine, kompakte si dhe përmbajtje 
kokrrash që shërbejnë si hollues të baltës. Grimcat që ajo përmban shfaqin ngjyrë të 
verdhë, të zezë, të kuqe dhe gri (grimca kalciti?). Ky grup amforash shfaq ngjyrë rozë 
në portokalli në bërthamë ndërsa sipërfaqja përgjithësisht shfaq ngjyrë bezhë në 
portokalli. Ky grup ka përgjithësisht punim fin të baltës. Kategoria e kësaj amfore 
është e pranishme si në Onhezëm ashtu edhe në monumentin e 40 Shenjtorëve, ku 
përfaqësohet nga një sasi relativisht e konsiderueshme. 

Fabrika III shfaq ngjyrë portokalli të ndezur, me grimca të zeza, kalcit, grimca 
gëlqerore dhe mikë. Gjithashtu ajo përmban edhe grimca të mëdha ngjyrë të verdhë, 
lehtësisht të dallueshme në bërthamë. Element dallues i kësaj kategorie është se ato 
përmbajnë në sipërfaqe, kryesisht në fillim të shpatullave, tituli picti të realizuara me 
teknikën e incizimit. Shembuj të tyre janë zbuluar në monumentin e 40 Shenjtorëve. 
Kjo fabrikë është mjaft e pranishme edhe në Onhezëm. Sipërfaqja është në të gjithë 
pjesët ngjyrë bezhë kremi, ndërsa shfaq edhe shpërthime të shumta të gurit gëlqeror. 
Duke u nisur nga këto karakteristika që ajo shfaq, është ngritur hipoteza e prodhimit 
të saj në ishullin e Kios137. 

Fabrika e IV e kësaj amfore shfaqet me ngjyrë rozë në kafe shumë të zbehtë. 
Ky grup shfaq ngjyrë uniforme si në sipërfaqe ashtu edhe në bërthamë. Ato janë të 
pjekur mirë, me baltë fine që përmban grimca mike të imët, thërrmija gëlqerore, si 
dhe grimca të zeza dhe të verdha. Ky grup balte përfaqësohet nga një numër i kufizuar 
amforash në Onhezëm. 

Fabrika e V shfaq përgjithësisht ngjyrë uniforme të verdhë në të kuqërremtë. 
Sipërfaqja e saj është e lëmuar, ndërsa balta është e punuar në mënyrë fine dhe është e 
                                                           

133 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 180, Tab. IV.14 – 17. 
134 J. K. PAPADOPOULOS, Pottery of the roman period, TORONE I, The excavations of 1975, 1976, and 
1978, Athens, 2001, f. 553, 630, fig. 149,14.392 – 14.394. 
135 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 90. 
136 D. P. S. PEACOCK, Imported pottery. Në: P. Rahtz, Excavations on Glastonbury Tor, Somrest, 1964 
– 1966, Archaeological Journal 127, 1971, f. 65 – 67. 
137 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 231. 
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përzier me grimca gri, të zeza si dhe mikë. Përfaqësohet nga një numër i vogël 
amforash dhe është prezentë në Onhezëm dhe 40 Shenjtorët.  

Një kategori tjetër balte, Fabrika VI, është i pranishëm, me një numër të 
kufizuar fragmentesh, në monumentin e 40 Shenjtorëve. Disa fragmente shfaqin 
ngjyrë ulliri uniforme, ndërsa disa të tjera ngjyrë të kuqe të çelët në bërthamë kurse në 
sipërfaqe ngjyrë ulliri. 

 
Analizat petrografike kanë përcaktuar funksionin e amforës si enë transporti 

për verën, vajin e ullirit, grurit por edhe për produkte të tjera138. Transporti i verës 
është vërtetuar nga analizat petrografike. Amforat LRA 2 shpesh shfaqin gjurmë 
rrëshire, e cila në kohën e vonë antike përdorej për vulosjen e verës, por edhe për 
veshjen e sipërfaqes së brendshme të amforës139.  

 
Një tjetër karakteristikë e këtyre amforave janë të ashtuquajturat tituli picti 

(mbishkrime). Në amforat LRA 2 mbishkrimet nuk janë të zhvilluara si tek amfora 
LRA 1140. Shpesh në to ndeshen grafiti (incizime) dhe dipinti (pikturime) me ngjyrë të 
kuqe dhe të zezë, të cilat prezantojnë shkronja të vetme ose grupe shkronjash141 të 
bashkuara në një monogram142. Rastet që vijnë nga Mesdheu janë të pakta143. Nga 
monumenti i 40 Shenjtorëve, prezantohen dy amfora tip LRA 2AB me monograme të 
realizuara me teknikën e incizimit144. Monogramet janë të vendosura direkt poshtë 
qafës së amforës, tek fillimi i shpatullave të saj. Amfora LRA 2 (Tab. XII.95) që 
prezanton monogramin K (kappa) është interpretuar si numri 20, që tregon sasinë 
mbajtëse të amforës e shprehur në sextarii (1 sextarii = 0.728 l). Nga një llogaritje, 
kapaciteti mbajtës i amforës LRA 2 është afërsisht 14.56 l145. 

Fragmenti tjetër (Tab. XVII.120) mban grafitin me shkronjat “ΚΒ”, ndoshta 
shkurtimi i formulës së krishterë Κύριε Βοήθη (Zot Ndihmo). Gjithsesi ky interpretim 
për formulën KB, është i tërthortë dhe mbështetet kryesisht nga të dhëna indirekte që 
vijnë nga amforat e tipit LRA 1. 

Durrësi përfaqësohet me një amforë tip LRA 2C që ka të realizuar në qafë, me 
teknikën e incizimit, një grafit por që edhe ky paraqitet i padeshifrueshëm (Tab. 
XXIII.210) . 

 

                                                           

138 P. REYNOLDS, Levantine amphorae from Cilicia to Gaza: a typology and analysis of regional 
production trends from the 1st to 7th centuries, LRCW 1, BAR International Series 1340, 2005, f. 577. 
139 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 93. 
140 Për titulus pictus tek amforat LRA 1, shiko: J. L. FOURNET, D. PERI, Les dipinti amphoriques 
d’Antinoopolis, Antinoe I, 2008, f. 175 – 216; J. A. REMOLÀ VALLVERDÚ, Ánforas orientales tardías en 
Tarraco (Siglos V-VII), El Oriente griego en la Península Ibérica: epigrafía e historia, Bibliotheca 
Archaeologica Hispana, vol. 13, 2013, f. 313 – 321. 
141 Raste të amforave me grafite të bashkuara në grup shkronjash vijnë nga Agrolida: P. REYNOLDS, E. 
PAVLIDIS , Nicopolis (Epirus Vetus): an early 7th century pottery assemblage from the ‘Bishop’s 
House’ (Greece), LRCW 4, BAR International Series 2616, Vol. 1, 2014, f. 452, fig. 8.1. 
142 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 90, fig. 45. 
143 Shiko: D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage 
des amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 90. 
144 Fragmentet, 40 Sh. 2006, B3-177, inv. 5105 dhe 40 Sh. 2004, A 6/2-168, inv. 6036. 
145 Amfora LRA 2 me monogramin K janë gjetur edhe në gërmimet e realizuar në Fos – Marsejë: B. 
LIOU, Inscriptions peintes sur amphores : Fos (suite), Marseille, Toulon, Port-la- Nautique, Arles, 
Saint-Blaise, Saint-Martin-de-Crau, Mâcon, Calvi, Archaeonautica 7, 1987, f. 128. 
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Katalogu i amforave LRA 2 
LRA 2A 
95. 40 Shenjtorët 2004, A 6/2-168, inv. 6036, buzë, qafë, shpatull, bark dhe 
vegje. 
Fab. I. Buzë e rrumbullakosur në krye, konkave nga brenda. Vegje me prerje 
në formë veze. Shpatullat dhe gjysma e sipërme e barkut të amforës rrethohet 
nga kanelyra horizontale jo të mprehta. Trupi ka formë sferik. Baltë e përzier 
me shumë mikë të imët, grimca kuarci, grimca ranore pak të verdha dhe të 
zeza. 
Në sipërfaqen e jashtme, në qafë, ka të realizuar me incizim monogramin K, 
që mendojmë se lidhet me numrin 20 (sistemi numeral bizantin) e shprehur në 
sextarii (1 sextarii = 0.728 l). Nga një llogaritje e thjeshtë, kapaciteti mbajtës i 
amforës 14.56 l. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
RUDOLPH, SHEEHAN 1979, f. 307, fig. 3.5 (gjysma e shek. VI – fillimi i shek. 
VII); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 23.2 (shek. V – gjysma e parë e shek. VI); 
CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.25 (gjysma e shek. V – gjysma e parë e 
shek. VI); ZACHARIADIS 2014, f. 706, fig. 10 (LRA 2) (gjysma e parë e shek. 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
96. 40 Shenjtorët 2005, A 24/2a-163, inv. 3876, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. III. Buzë e shkurtër e rrumbullakosur në krye. Sipërfaqe e lëmuar që 
pluhurizohet. Ngjyrë që ndryshon nga sipërfaqja në bërthamë. Balta përmban 
grimca të shumta të verdha të mëdha, grimca të bardha, të zeza dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e 
verdhë në të kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f 354, fig. 166.8 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); ALMEIDA Etj., 
2014, f 155, fig. 5,LRA 2 (shek. V – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
97. Sarandë 1979, Muri L, inv. 495, buzë (objekt i humbur). 
Buzë e rrumbullakosur në krye, konkave nga brenda. 
Diam. i buzës: 11.8 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 24.2 (shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
98. 40 Shenjtorët 2005, A 6/1-168, inv. 4208/4216/4232, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. V. Buzë e shkurtër, e trashë në krye, e rrumbullakosur si brenda dhe 
jashtë. Baltë fine e përzier me grimca të imta të zeza, gri dhe me pak mikë. 
Sipërfaqe e lëmuar dhe e millshme. Në bërthama ka ngjyrë të ndryshueshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja e jashtme 10YR 8/4 (kafe shumë e 
zbehtë); bërthama dhe sipërfaqja e brendshme 2.5YR 7/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 10.6 cm. 
KOMATA 1991, f. 61 – 63, Tab. XVI.1 (shek. V – VI); PIERI 2005, f. 86 – 88, 
Pl. 24.2 (shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
99. Sarandë 1979, inv. 995, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. I. Buzë e shkurtër, e trashë dhe e rrumbullakosur nga brenda. Baltë e 
përzier me pak mikë dhe me thërrmija të bardha. Sipërfaqe e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
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Diam. buzës: 11 cm. 
KOMATA 1991, f. 61 – 63, Tab. XVI.1 (shek. V – VI); PIERI 2005, f. 86 – 88, 
Pl. 24.2 (shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 

 
LRA 2B 
100. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 1812/1820, buzë dhe qafe. 
Fab. I. Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur në krye. Nga brenda rrethohet nga 
hulli me thellësi të theksuar. Sipërfaqe e lëmuar e pjekur fortë. Baltë fine e 
përzier me shumë thërrmija të imta, të verdha, të bardha, pak gri, mikë të 
shumtë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
HOXHA 1992, f. 235, Tab. II.2 (shek. VI); CUNJA 1996, f. 113, Tav. 26.295 
(shek. IV – VII); ARTHUR, OREN 1998, f. 207, fig. 5.6 (shek. VII); HOXHA 

2003, f. 139, Tab. II.2 (shek. VI); PIERI 2005, f. 88, Pl. 26 (gjysma e parë e 
shek. VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.24 (gjysma e shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI); SWAN 2007, f. 836, fig. 3.16 (çereku i tretë i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
101. Sarandë 1979, Muri L, inv. 31, buzë (objekt i humbur). 
Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur në krye. 
Diam. i buzës: 11.2 cm. 
PIERI 2005, f. 88, Pl. 26 (gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 

 
LRA 2AB 
102. 40 Shenjtorët 2005, Stera 1, inv. 2666, amforë e plotë. 
Fab. III. Buzë e rrumbullakosur në krye, konkave nga brenda. Vegje me prerje 
eliptike. Trup në forme veze. Rrethohet nga kanelyra te drejta të mprehta në 
shpatull dhe në trup. Fund i vogël sferik. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet 
dhe me shpërthime të gurit gëlqeror. Balta përmban grimca ranore të verdha të 
mëdha, grimca gri dhe mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10.4 cm. Lartësia: 54.3 cm. Diametri i barkut: 33 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.1 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); HAYES 1992, f. 
66, fig. 22.10 (gjysma e parë e shek. VI – fillimi i shek. VII); REYNOLDS 
2004, f. 231, fig. 13.188 (vitet 500/525 – 550, Kios); PIERI 2005, f. 86 – 88, 
Pl. 25.8 (shek. V – VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.25 (gjysma e shek. 
V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
103. 40 Shenjtorët 2005, A 24/2a-163, inv. 3526.1, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. V. Buzë e trashë në krye, e rrumbullakosur nga brenda. Baltë fine e 
përzier me grimca të imta të zeza, gri, dhe me pak mikë. Sipërfaqe e lëmuar e 
pjekur fortë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.6 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); PIERI 2005, f. 
86 – 88, Pl. 23.2 (Port Cros, vitet 525 – 550 m. Kr.). 
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Datimi: vitet 500/525 – 551. 
104. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 3413, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. II. Buzë e gjerë dhe e rrumbullakosur në krye. Nga brenda përshkruhet 
nga hulli horizontale. Sipërfaqe e lëmuar dhe e pjekur fort. Balta përmban 
mikë imët, grimca ranore të zeza dhe të bardha. Ngjyrë uniforme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/8 (e verdhë e zbehtë në të 
kuqe). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.8 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI). 
Datimi vitet 500/525 – 551. 
105. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 6864.1, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. III. Buzë e gjerë në krye dhe e rrumbullakosur. Sipërfaqe e lëmuar me 
shpërthime dhe pore të shumta në sipërfaqe. Ngjyrë që ndryshon nga 
sipërfaqja në bërthamë. Balta ranore me përmbajtje grimcash të verdha të 
mëdha që shkojnë deri në 3 mm, grimca guri gëlqeror, grimca të bardha dhe 
pak mikë. Në bërthamë duken edhe zgavërime. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5YR 8/2 
(rozë në të bardhë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.12 (2AB, shek. V – VI); REYNOLDS, PAVLIDIS 

2014, f. 453, fig. 11.9 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
106. 40 Shenjtorët 2006, A 5/2-186, inv. 5608, buzë. 
Fab. III. Buzë me trashësi uniforme dhe e rrumbullakosur në krye. Sipërfaqe e 
lëmuar që pluhurizohet. Balta përmban grimca të verdha të mëdha, grimca gri 
dhe mikë. Në bërthamë duken edhe zgavërime. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
HAYES 1992, f. 66, fig. 22.10 (gjysma e parë e shek. VI – fillimi i shek. VII); 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 23.2 (Port Cros, vitet 525 – 550 m. Kr.); CAMINNECI 

Etj., 2010, f. 275, fig. 1.25 (gjysma e shek. V – gjysma e parë e shek. VI); 
MODRIJAN 2010, f. 687, fig. 3.4 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
107. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2157, buzë. 
Fab. II. Buzë me trashësi uniforme dhe e rrumbullakosur në krye. Konkave 
nga brenda. Sipërfaqe e lëmuar e pjekur fort. Balta përmban pak mikë të imët, 
grimca guri ngjyrë të kuqe, grimca të bardha dhe pak gri. Ngjyrë uniforme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
HOTI 1987, f. 248, Tab. V.7 (shek. IV – V); CUNJA 1996, f. 113, Tav. 26.296 
(shek. IV – VII); TOMBER 1999, f. 319, fig. 8.131 (fundi i shek. IV – fillimi i 
shek. V); REYNOLDS 2004, f. 231, fig. 13.189 (vitet 500/525 – 550); PIERI 

2005, f. 86 – 88, Pl. 25.12 (2AB, shek. V – VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, 
fig. 1.25 (gjysma e shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
108. 40 Shenjtorët 2005, A 18/1-002, inv. 4556, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. I. Buzë me trashësi uniforme dhe e rrumbullakosur në krye. Sipërfaqe e 
lëmuar që pluhurizohet. Balta përmban grimca të verdha, kuarc, pak grimca të 
kuqe, grimca të bardha dhe pak mikë. 
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Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.8 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); SHKODRA 
2003, f. 73, Tab. 19.6 (gjysma e shek. VI – fillimi i shek. VII); SHKODRA 
2005, f. 212, Tab. IV.7 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
109. 40 Shenjtorët 2007, A 6/2-168, inv. 6293, buzë, trup (rikonstruksion). 
Fab. III. Buzë e rrumbullakosur në krye. Sipërfaqja ka shpërthime të shumta të 
gurit gëlqeror. Balta përmban grimca të mëdha ranore të verdha, grimca të 
bardha dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 10.8 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.8 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); CUNJA 1996, f. 
113, Tav. 26.296 (shek. IV – VII); TABORELLI 1998, fig. 2.2 (fundi i shek. V – 
gjysma e parë e shek. VI); SHKODRA 2003, f. 73, Tab. 19.5 (gjysma e shek. VI 
– fillimi i shek. VII); BALDASSARI 2009, f. 114, Tav. IV.8 (shek. IV – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
110. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2160, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. I. Buzë e drejtë, e trashë dhe e rrumbullakosur në krye. Sipërfaqe e 
lëmuar dhe millshme. Baltë e përzier me shumë thërrmija të imta të bardha, 
mikë të imët, grimca ranore gri dhe pak të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.8 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); SHKODRA 
2003, f. 76, Tab. 19.6 (gjysma e shek. VI – fillimi i shek. VII); PIERI 2005, f. 
86 – 88, Pl. 25.12 (shek. V – VI); SHKODRA 2005, f. 212, Tab. IV.7 (shek. 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
111. 40 Shenjtorët 2005, A 18/1-108, inv. 2022, buzë. 
Fab. III. Buzë e trashur dhe e rrumbullakosur në krye. Sipërfaqe me 
shpërthime të shumta. Balta ranore me përmbajtje grimcash të verdha të 
mëdha që shkojnë deri në 3 mm, grimca guri gëlqeror, grimca të bardha dhe 
pak mikë. Në bërthamë duken edhe zgavrime.  
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
CUNJA 1996, f. 113, Tav. 26.296 (shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 
25.12 (shek. V – VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.25 (gjysma e shek. 
V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
112. 40 Shenjtorët 2005, A 24/2b-166, inv. 3691/3692/3693, buzë dhe fillim 
qafe. 
Fab. II. Buzë me trashësi uniforme e rrumbullakosur në krye. Sipërfaqe e 
lëmuar e pjekur fort dhe që pluhurizohet. Balta përmban mikë të imët, grimca 
guri gëlqeror ngjyrë të kuqe, gri, dhe pak të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
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RUDOLPH, SHEEHAN 1979, f. 305,307, fig. 3.3 (gjysma e shek. VI – fillimi i 
shek. VII); KEAY 1984, f. 354, fig. 166.8 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); 
CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.25 (gjysma e shek. V – gjysma e parë e 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
113. 40 Shenjtorët 2005, A 6/1-168, inv. 4156.1-3, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. V. Buzë e hollë e rrumbullakosur në krye. Baltë fine e përzier me grimca 
të imta të verdha, gri, dhe me pak mikë. Sipërfaqe e lëmuar dhe e millshme.  
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.8 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); V ILLA 1998, 
fig. 4.7 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
114. 40 Shenjtorët 2006, A 24/2a-160, inv. 4607, buzë. 
Fab. V. Buzë e trashë e rrumbullakosur nga brenda. Baltë fine e përzier me 
grimca të imta gri, të zeza, kuarc dhe me pak mikë. Sipërfaqe e lëmuar e 
pjekur fort. Ngjyrë uniforme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
AUPERT 1980, f. 440, fig. 46.325a (shek. VI); KEAY 1984, f. 354, fig. 166.8 
(LXV, gjysma/fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
115. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5910.1, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. V. Buzë e hollë e rrumbullakosur në krye. Baltë fine e përzier me grimca 
të imta gri, të bardha, të zeza, kuarc dhe me pak mikë. Sipërfaqe e lëmuar e 
pjekur fort. Ngjyrë uniforme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.8 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
116. 40 Shenjtorët 2005, A 18/3-142, inv. 3761.1.2, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. II. Buzë që vjen duke u zgjeruar në krye, e rrumbullakosur. Sipërfaqe e 
lëmuar e pjekur fort. Balta përmban mikë të imët, grimca guri të zeza, gri dhe 
pak grimca të imta ranore të verdha. Ngjyrë uniforme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.8 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); BERNAL 

CASASOLA 2007, f. 112, fig. 4.8 (533/534 – fillimi i shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
117. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7070.1.2, buzë, qafë dhe fillim 
shpatulle. 
Fab. VI. Buzë e rrumbullakosur në krye dhe konkave nga brenda. Baltë 
granulore me përmbajtje grimcash të mëdha të bardha, të zeza, gri, grimca të 
imta të verdha dhe pak mikë. Sipërfaqe e lëmuar e pjekur fort. Ngjyrë 
uniforme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/3 (e kuqe e zbehtë në kafe). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
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KEAY 1984, f. 354, fig. 166.3 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); BONIFAY 1986, 
f. 290, fig. 13.57 (shek. VI – VII); HAYES 1992, f. 66, fig. 22.11 (gjysma e 
parë e shek. VI – fillimi i shek. VII); TOMBER 1999, f. 319, fig. 8.131 (fundi i 
shek. IV – fillimi i shek. V); REYNOLDS 2004, f. 231, fig. 13.189 (vitet 
500/525 – 550); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 23.2 (Port Cros, vitet 525 – 550 m. 
Kr.); CARREDANO Etj., 2007, f. 135, fig. 2.11 (shek. V); GAGLIARDI Etj., 2007, 
f. 478, fig. 2.1 (shek. V – gjysma e parë e shek. VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 
275, fig. 1.25 (gjysma e shek. V – gjysma e parë e shek. VI); DAFI 2014, f. 
738, fig. 11 (fundi i shek. V). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
118. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-108, inv. 2479.1, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. II. Buzë e gjerë dhe e rrumbullakosur në krye. Sipërfaqe e lëmuar e 
pjekur fort. Balta përmban grimca të imta të verdha, pak të kuqe e të zeza si 
dhe kuarc. Ngjyrë uniforme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/8 (e verdhë e zbehtë në të 
kuqe). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.8 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); PIERI 2005, f. 
86 – 88, Pl. 25.11 (shek. V – VI); BERNAL CASASOLA 2007, f. 112, fig. 4.8 
(533/534 – fillimi i shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
119. 40 Shenjtorët 2005, A 24/2a-163, inv. 3868/3892, buzë, qafë, shpatull 
dhe vegje. 
Fab. III. Buzë e trashë dhe e rrumbullakosur në krye. Nga brenda ka formë 
konkave. Vegje me prerje ovale. Kanelyrat, që përshkojnë shpatullat e 
amforës, janë të mprehta dhe të valëzuara lehtësisht. Sipërfaqe e lëmuar që 
pluhurizohet, me shpërthime të gurit gëlqeror. Balta përmban grimca të verdha 
të shumta, grimca gri dhe pak mikë. Ngjyrë uniforme. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 6/6 (e kuqërremtë në kafe). 
Diam. i buzës: 11.6 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.2 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); COSTANTINI 
2011, f. 419, fig. 15.4 (shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
120. 40 Shenjtorët 2006, B3-177, inv. 5105, buzë, qafë, shpatull dhe vegje. 
Fab. III. Buzë e rrumbullakosur nga brenda. Vegje me prerje ovale. Shpatullat 
e amforës rrethohen nga kanelyra horizontale të valëzuara jo të mprehta. Në 
shpatulla ka grafite të realizuara me teknikën e incizimit me shkronjat KB. 
Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. Balta fine me përmbajtje grimcash të 
verdha, gri, të bardha dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në verdhë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.3 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); BONIFAY 1986, 
f. 290, fig. 13.57 (shek. VI – VII); HOXHA 1992, f. 214, Tab. II.1 (shek. VI); 
CUNJA 1996, f. 113, Tav. 26.296 (shek. IV – VII); HOXHA 2003, f. 139, Tab. 
II.1 (shek. VI); REYNOLDS 2004, f. 231, fig. 13.188 (vitet 500/525 – 550). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
121. Sarandë 1983, Sek. A, K I/4, inv. 57, buzë. 
Fab. I. Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur nga brenda. Ngjyrë uniforme. Baltë 
e përzier me pak mikë të imët dhe me shumë thërrmija të bardha, kafe dhe të 
zeza që dalin në sipërfaqe. Sipërfaqja është e lëmuar dhe millshme. 
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Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.2 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); HAYES 1992, f. 
66, fig. 22.10 (gjysma e parë e shek. VI – fillimi i shek. VII); VILLA 1998, fig. 
4.7 (shek. VI). 
Datimi: gjysma/fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII. 
122. Sarandë 1983, Sek. A, K. 4, inv. 300, buzë dhe qafë. 
Fab. IV. Buzë e shkurtër dhe e rrumbullakosur nga brenda. Ngjyrë uniforme. 
Baltë e përzier me pak mikë të imët, thërrmija gëlqerore, grimca të zeza. 
Sipërfaqja e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10YR 8/2 (kafe e zbehtë). 
Diam. buzës: 9 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.2 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. VI –shek. VII (në të njëjtin kontekst me ARS 105, 580 – 
VII). 
123. 40 Shenjtorët 2007, A 6/1-168, inv. 6368, buzë. 
Fab. II. Buzë e gjerë dhe e rrumbullakosur në krye. Sipërfaqe e lëmuar e 
pjekur fort. Balta përmban mikë të shumtë të imët, grimca guri gëlqeror të 
bardha, grimca gri dhe pak të kuqe. Ngjyrë uniforme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.3 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); SAZANOV  
2000b, f. 128, fig. 3.1 (fundi i shek. VI) 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
124. 40 Shenjtorët 2005, A 6, N 3-148, inv. 4428, buzë. 
Fab. III. Buzë e gjerë dhe e rrumbullakosur. Sipërfaqe e lëmuar që 
pluhurizohet. Balta ranore me përmbajtje të shumtë grimcash të verdha, 
grimca guri gëlqeror të mëdha, kuarc dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 6/8 (e kuqërremtë në të verdhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
SHKODRA 2003, f. 76, Tab. 19.5 (gjysma e shek. VI – fillimi i shek. VII); 
SHKODRA 2005, f. 212, Tab. IV.4 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
125. 40 Shenjtorët 2006, B1-171, inv. 5308, buzë. 
Fab. III. Buzë me trashësi uniforme dhe e rrumbullakosur në krye. Sipërfaqe e 
lëmuar, e pjekur fort. Balta përmban grimca të verdha të mëdha, kuarc, grimca 
të bardha dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 5YR 6/6 (e 
kuqërremtë në të verdhë). 
Diam. i buzës: 10.2 cm. 
TOMBER 1999, f. 319, fig. 8.131 (fundi i shek. IV – fillimi i shek. V); PIERI 

2005, f. 86 – 88, Pl. 23.2 (Port Cros, vitet 525 – 550 m. Kr.). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
126. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2298,1-2, buzë dhe qafë. 
Fab. III. Buzë me trashësi uniforme dhe e rrumbullakosur në krye. Nga brenda 
ka formë konkave. Sipërfaqe e lëmuar. Balta ranore me përmbajtje grimcash 
të mëdha guri gëlqeror që shkojnë deri në 3 mm, grimca kuarci dhe grimca 
guri të kuq, mikë të imët të rrallë. Pjekje “sandwich”. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 5YR 7/2 
(rozë në gri). 
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Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.3 (LXV, shek. V – VI); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 
25.12 (shek. V – VI); GAGLIARDI Etj., 2007, f. 478, fig. 2.1 (shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.25 (gjysma e shek. V – 
gjysma e parë e shek. VI); ZACHARIADIS 2014, f. 706, fig. 10 (LRA 2) 
(gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
127. Sarandë 1987, Sek. A, K 1/5, inv. 105, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. II. Buzë e lartë, e trashë dhe e rrumbullakosur nga brenda. Baltë përzier 
me mikë të imët dhe me thërrmija të bardha, kafe, të zeza dhe të kuqe. 
Sipërfaqe e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 8/4 
(kafe shumë e zbehtë). 
Diam. buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.6 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); PIERI 2005, f. 
86 – 88, Pl. 25.12 (shek. V – VI). 
Datimi: shek. V – VI. 
128. Sarandë 1979, Kulla 3, inv. 881, buzë dhe qafë (LAKO 1984, Tab. II.2). 
Fab. I. Buzë e lartë, e trashë dhe e rrumbullakosur nga brenda. Baltë fine e 
përzier me mikë të imët dhe me shumë thërrmija gëlqerore, kafe dhe rrallë të 
zeza. Sipërfaqe e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. buzës: 11 cm. 
CUNJA 1996, f. 113, Tav. 26.296 (shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 
25.12 (shek. V – VI); BALDASSARI 2009, f. 114, Tav. IV.8 (shek. IV – VI); 
DAFI 2014, f. 738, fig. 11 (fundi i shek. V); REYNOLDS, PAVLIDIS 2014, f. 453, 
fig. 11.9 (shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – shek. VI. 
129. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5083, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. I. Buzë e shkurtër, e gjerë dhe e rrumbullakosur nga jashtë. Baltë e 
përzier me thërrmija të imta të verdha, gri, të zeza dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10.8 cm. 
AUPERT 1980, f. 440, fig. 46.325a (shek. VI); KEAY 1984, f. 354, fig. 166.2 
(LXV, gjysma/fundi i shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 110, fig. 8.52 
(gjysma e parë e shek. VI); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.11 (shek. V – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
130. 40 Shenjtorët 2007, A 6/2-168, inv. 6285, buzë, qafë, shpatulla, vegje 
dhe fund amfore (rikonstruksion). 
Fab. II. Buzë e gjerë dhe e rrumbullakosur në krye, nga brenda përshkohet nga 
hulli të theksuara horizontale. Vegja ka prerje katërkëndëshe me kënde të 
rrumbullakosura. Shpatullat e gjera të amforës përshkruhen nga kanelyra të 
mprehta horizontale të drejta. Fundi paraqitet i dëmtuar me një bosht aksial 
nga brenda. Sipërfaqe e lëmuar e pjekur fort. Balta përmban pak mikë të imët, 
grimca guri të kuqe, grimca të verdha, si dhe grimca kuarci. Ngjyra paraqitet 
uniforme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/8 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
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PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.14 (shek. V – VI); GARCÍA VARGAS 2007, f. 348, 
fig. 8.1 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); DAFI 2014, f. 738, fig. 11 (fundi i 
shek. V). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
131. Kalaja e Tujanit (Tiranë) 2007, buzë. 
Buzë e rrumbullakosur në krye, nga brenda përshkohet nga hulli të 
horizontale. 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.3 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); PIERI 2005, f. 
86 – 88, Pl. 25.10 (shek. V – VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
132. Sharra e Qytetit, Vrap (Tiranë) 2007, buzë. 
Fab. III. Buzë e rrumbullakosur në krye, nga brenda përshkohet nga hulli 
horizontale të theksuara. Sipërfaqe e lëmuar me shpërthime të gurit gëlqeror. 
Balta përmban grimca ranore të verdha, mikë si dhe grimca të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
BONIFAY 1986, f. 290, fig. 13.57 (shek. VI – VII); HOXHA 1992, f. 214, Tab. 
II.3 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 139, Tab. II.3 (shek. VI); REYNOLDS 2004, f. 
231, fig. 13.186 (vitet 500/525 – 550, Kios); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.12 
(shek. V – VI); REYNOLDS, PAVLIDIS 2014, f. 453, fig. 11.9 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 550. 
133. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5052/5069, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. III. Buzë e rrumbullakosur në krye. Sipërfaqe e lëmuar. Ngjyrë që 
ndryshon nga sipërfaqja në bërthamë. Baltë e pjekur fort me përmbajtje 
grimcash të verdha, kuarc, grimca të bardha dhe pak mikë. Në bërthamë duken 
edhe zgavrime. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e 
verdhë në të kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.6 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); CEROVA 1987, 
f. 171, Tab. VII.2 (shek. VI); SAZANOV  2000b, f. 128, fig. 3.1 (fundi i shek. 
VI); CARREDANO Etj., 2007, f. 135, fig. 2.11 (shek. V). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
134. Sarandë 1979, Kulla 1, inv. 255, buzë. 
Fab. III. Buzë e lartë, e trashë dhe e rrumbullakosur nga brenda. Baltë përzier 
me mikë shumë të imët dhe me thërrmija gëlqerore të madhësive të ndryshme 
që dalin në sipërfaqe (shpërthime të gurit gëlqeror). Në bërthamë përmban 
grimca ranore të verdha të mëdha. Sipërfaqja është e lëmuar dhe e millshme, 
që lë gjurmë. Ajo është lyer me një shtresë të trashë ajke balte me ngjyrë të 
verdhë. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e 
verdhë në të kuqërremtë). 
Diam. buzës: 11.5 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.8 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); SAZANOV 

2007, f. 804, fig. 3.7 (çereku i 3 i shek. VI); REYNOLDS, PAVLIDIS 2014, f. 452, 
fig. 8.3 (Butrint, gjysma/fundi i shek. VI). 
Datimi: gjysma e shek. VI – fundi i shek. VI. 
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135. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7066/7069, buzë, qafë dhe rrënjë 
vegje. 
Fab. III. Buzë që trashet dukshëm në krye. Nga brenda rrethohet nga një kanal 
i cekët. Sipërfaqe e lëmuar e pjekur fort. Balta fine me përmbajtje grimcash të 
verdha, kuarc, grimca të bardha dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 5YR 7/4 
(rozë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.5 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); PIERI 2005, f. 
86 – 88, Pl. 25.14 (shek. V – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
136. Sarandë, inv. 001, buzë, qafë, fillim shpatulle dhe rrënjë vegje. 
Fab. I. Buzë e rrumbullakosur nga brenda, konkave. Baltë me ngjyrë uniforme 
e punuar në mënyre fine. Përmban grimca mike të imta, grimca ranore të 
verdha dhe të zeza të imta. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. buzës: 11 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.15 (shek. V – VI); DEGRASSI Etj., 2007, f. 504, 
fig. 1.2 (shek. V); JOHNSON 2008, f. 170 – 171, nr. 479 (shek. IV – VII). 
Datimi: shek. V – VI. 
137. 40 Shenjtorët 2005, A 18/3-142 (24/2a-163), inv. 3768/3235/3232, buzë, 
qafë, fillim shpatulle dhe vegje. 
Fab. III. Buzë e gjerë dhe e drejtë në krye, me kanal të theksuar nga brenda 
saj. Vegje me prerje eliptike. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. Balta ranore 
me përmbajtje grimcash të mëdha të verdha, të kuqe, të zeza, gri dhe mikë. Në 
bërthamë duke edhe zgavërime. Pjekje “sandwich”. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 8/4 
(rozë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.1 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); BALDASSARI 
2009, f. 114, Tav. IV.1 (shek. IV – VI); COSTANTINI 2011, f. 419, fig. 15.4 
(shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
138. Sarandë 1979, Muri L., inv. 113, buzë. 
Fab. II. Buzë e lartë, e trashë dhe e rrumbullakosur nga brenda. Baltë e përzier 
me thërrmija të bardha, të zeza, kafe si dhe shumë mikë të imët. Sipërfaqe e 
lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 5YR 7/6 (e 
verdhë në të kuqërremtë). 
Diam. buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.1 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); LAKO 1984, f. 
177, Tab. II.3 (shek. IV – VI); PIERI 2005, Pl. 25.14 (2AB, shek. V – VI); 
GARCÍA VARGAS 2007, f. 348, fig. 8.1 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); 
BALDASSARI 2009, f. 114, Tav. IV.8 (shek. IV – VI); SHKODRA RRUGIA 2011, 
f. 161, Tab. XLIII.397 (gjysma e dytë e shek. VI); DAFI 2014, f. 738, fig. 11 
(fundi i shek. V). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e dytë e shek. VI. 
139. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 4962, buzë. 
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Fab. III. Buzë e rrumbullakosur dhe e gjerë në krye. Sipërfaqe e lëmuar që 
pluhurizohet. Balta përmban grimca ranore të verdha të mëdha, kuarc, grimca 
të bardha dhe pak mikë. Në bërthamë duken zgavërime. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e 
verdhë në të kuqërremtë). 
Diam. i fundit: 12 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.10 (shek. V – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
140. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7317, buzë. 
Fab. III. Buzë e trashë dhe e rrumbullakosur në krye. Nga brenda rrethohet 
nga një kanal i theksuar. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. Balta përmban 
grimca ranore të verdha, të zeza, pak kuarc, grimca të bardha dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
VILLA 1998, fig. 4.8 (shek. VI); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.14 (shek. V – 
VI); HEATH, TEKKÖK 2007, f. 94, nr. 23; BALDASSARI 2009, f. 114, Tav. IV.1 
(shek. IV – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
141. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7181, buzë. 
Fab. VI. Buzë e trashë në krye, e rrumbullakosur dhe konkave nga brenda. 

Baltë granulore me përmbajtje grimcash të mëdha gri, grimca të imta të 
verdha, gri, kafe dhe pak mikë. Sipërfaqe e lëmuar e pjekur fort. Ngjyrë të 
ndryshueshme nga sipërfaqja në bërthamë. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5YR 5/1 (e 
kuqërremtë në gri). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.5 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); BONIFAY 1986, 
f. 290, fig. 13.57 (shek. VI – VII); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.14 (shek. V – 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
142. 40 Shenjtorët 2006, A 19/3-107 K.a, inv. 5302, buzë. 
Fab. III. Buzë e gjerë dhe e rrumbullakosur në krye. Nga brenda rrethohet nga 
një kanal i dukshëm horizontal. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë e pjekur fort me 
përmbajtje grimca ranore të verdha të mëdha, kuarc, grimca të bardha dhe pak 
mikë. Pjekje “sandwich” Në bërthamë duken edhe zgavrime. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 7/4 
(rozë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
CEROVA 1987, f. 171, Tab. VII.2 (shek. VI); HAYES 1992, f. 66, fig. 22.11 
(gjysma e parë e shek. VI – fillimi i shek. VII); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 
25.10 (shek. V – VI); GAGLIARDI Etj., 2007, f. 478, fig. 2.1 (shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI); GARCÍA VARGAS 2007, f. 348, fig. 8.1 (fundi i shek. V – 
fillimi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
143. Sarandë 1981, Ana V., inv. 44,buzë. 
Fab. II. Buzë e lartë, e trashë dhe e rrumbullakosur nga brenda. Baltë e përzier 
me mikë shumë të imët, grimca kuarci si dhe me thërrmija gëlqerore të 
madhësive të ndryshme që dalin në sipërfaqe. Sipërfaqja është e lëmuar dhe e 
millshme. 
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Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e 
verdhë në të kuqërremtë). 
Diam. buzës: 14 cm  
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.6 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); GAGLIARDI 

Etj., 2007, f. 478, fig. 2.1 (shek. V – gjysma e parë e shek. VI); QUERCIA etj,. 
2011, f. 14, nr. 74 (shek. IV – VII). 
Datimi: shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
144. Sarandë 1979, Kulla A, inv. 1209/1179, buzë. 
Fab. I. Buzë e lartë, e trashë dhe e rrumbullakosur nga brenda. Baltë e përzier 
me mikë të imët dhe me thërrmija të imëta të zeza, të bardha e kafe. Sipërfaqja 
është e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. buzës: 12 cm. 
CEROVA 1987, f. 171, Tab. VII.2 (shek. VI); TOMBER 1999, f. 319, fig. 8.131 
(fundi i shek. IV – fillimi i shek. V); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.15 (shek. V 
– VI); GAGLIARDI Etj., 2007, f. 478, fig. 2.1 (shek. V – gjysma e parë e shek. 
VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.25 (gjysma e shek. V – gjysma e parë 
e shek. VI); MODRIJAN 2010, f. 687, fig. 3.4 (shek. VI). 
Datimi: shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
145. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7196, buzë. 
Fab. I. Buzë e trashë dhe e rrumbullakosur. Nga brenda rrethohet nga një 
kanal i thellë. Baltë e përzier me shumë thërrmija të imta, të verdha, të bardha 
dhe pak gri. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KOMATA 1991, f. 61 – 63, Tab. XVI.4 (shek. V – VI); HOXHA 1992, f. 214, 
Tab. II.6 (shek. VI); CUNJA 1996, f. 113, Tav. 26.295 (shek. IV – VII); 
ARTHUR, OREN 1998, f. 207, fig. 5.6 (shek. VII); HOXHA 2003, f. 139, Tab. 
II.6 (shek. VI); SHKODRA 2003, f. 72, Tab. 14.4 (shek. IV – VI); SHKODRA 
2005, f. 212, Tab. IV.6 (shek. VI); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.10 (shek. V – 
VI); SWAN 2007, f. 836, fig. 3.16 (çereku i tretë i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
146. 40 Shenjtorët 2006, A 5/2-186, inv. 5615, buzë. 
Fab. II. Buzë e trashë dhe e rrumbullakosur në krye. Nga brenda ka formë 
konkave dhe përshkohet nga hulli horizontale të cekëta. Sipërfaqe e lëmuar e 
pjekur fort. Balta përmban grimca të shumta guri të kuq, grimca të imta të 
bardha, të verdha dhe pak mikë të imët. Pjekje “sandwich”. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 7/4 
(rozë). 
Diam. i buzës: 13.4 cm. 
LAKO 1984, f. 177, Tab. II.3 (shek. IV – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
147. 40 Shenjtorët 2003, B202, inv. 302, buzë. 
Fab. II. Buzë e trashë dhe pak e mprehtë në krye. Nga brenda ka formë 
konkave. Sipërfaqe e lëmuar e pjekur fort. Balta përmban grimca guri të kuq, 
grimca të imta të bardha, të verdha dhe pak mikë të imët. Pjekje “sandwich”. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 11.2 cm. 
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PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.15 (shek. V – VI); DEGRASSI Etj., 2007, f. 504, 
fig. 1.2 (shek. V); JOHNSON 2008, f. 170 – 171, nr. 479 (shek. IV – VII); 
MODRIJAN 2010, f. 687, fig. 3.4 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
148. 40 Shenjtorët 2008, A 19/2-1207, inv. 7250, buzë. 
Fab. I. Buzë e shkurtër, e trashë dhe e rrumbullakosur nga brenda. Sipërfaqe e 
lëmuar e pjekur fortë. Baltë fine e përzier me shumë thërrmija të imta, të 
verdha, të bardha, pak gri dhe mikë. Pjekje “sandwich”. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 dhe 7/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.8 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); BALDASSARI 
2009, f. 114, Tav. IV.8 (shek. IV – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
149. 40 Shenjtorët 2003, B202, inv. 915/916, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. I. Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur dhe kthyer pak nga brenda. 
Sipërfaqe e lëmuar dhe e millshme. Baltë fine e përzier me thërrmija të imta të 
bardha, të zeza, grimca të verdha të rralla dhe me shumë mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelët). 
Diam. i buzës: 10.4 cm. 
HOXHA 1992, f. 214, Tab. II.2 (shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 110, fig. 
8.54 (gjysma e parë e shek. VI); RAUTMAN  1995, f. 42, fig. 2,1.34 (fundi i 
shek. V); HOXHA 2003, f. 139, Tab. II.2 (shek. VI); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 
25.15 (shek. V – VI); BIKIĆ, IVANIŠEVIĆ 2012, f. 42, fig. 3.7 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
150. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109 B, inv. 1992, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur nga jashtë. Nga brenda ka formë 
konkave. Baltë e përzier me shumë thërrmija të imta, mikë të imët, grimca 
ranore të imta të verdha, të bardha dhe të zeza. Baltë të ngjashme me amforën 
LRA 3. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 9 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 110, fig. 8.55 (gjysma e parë e shek. VI); PIERI 2005, 
f. 86 – 88, Pl. 25.13 (shek. V – VI); JOHNSON 2008, f. 170 – 171, nr. 479 
(shek. IV – VII); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.24 (gjysma e shek. V – 
gjysma e parë e shek. VI); BIKIĆ, IVANIŠEVIĆ 2012, f. 42, fig. 3.7 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
151. 40 Shenjtorët 2006, B27-000, inv. 5237, buzë. 
Fab. II. Buzë e gjerë dhe e rrumbullakosur në krye, konkave nga brenda. 
Sipërfaqe e lëmuar e pjekur fort që pluhurizohet. Balta përmban mikë të pakët 
të imët, grimca guri gëlqeror të kuqe që duken edhe në sipërfaqe, grimca 
kuarci dhe guri gëlqeror të bardha. Ngjyrë uniforme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/8 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 110, fig. 8.52 (gjysma e parë e shek. VI); PIERI 2005, 
f. 86 – 88, Pl. 25.15 (shek. V – VI); JOHNSON 2008, f. 170 – 171, nr. 479 
(shek. IV – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
152. Sarandë 1983,Sek. A, K3/4, inv. 206, buzë, qafë dhe vegje. 
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Fab. I. Buzë e lartë, e trashë dhe e rrumbullakosur. Ngjyrë uniforme. Baltë e 
përzier me mikë shumë të imët, me thërrmija të imta të bardha dhe pak kafe. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur).  
Diam. buzës: 10.5 cm. 
JAMESON 1969, f. 340, fig. 9.a (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); PIERI 

2005, f. 86 – 88, Pl. 25.15 (shek. V – VI). 
Datimi: fundi i shek. V – shek. VI. 
153. Sarandë 1981, Sek. A, ana V, inv. 33, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. II. Buzë e shkurtër e rrumbullakosur nga brenda. Qafë e stërzgjatur 
trungkonike. Baltë e përzier me mikë të imët dhe me thërrmija të imëta gri, të 
kuqërremta dhe të bardha. Sipërfaqja e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e 
verdhë në të kuqërremtë). 
Diam. buzës: 10 cm. 
JAMESON 1969, f. 340, fig. 9.a (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); PIERI 

2005, f. 86 – 88, Pl. 25.12 (shek. V – VI). 
Datimi: fundi i shek. V – shek. VI. 
154. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7183/7203, buzë. 
Fab. I. Buzë e shkurtër konkave, e rrumbullakosur nga brenda dhe e 
përshkruar nga hulli të cekëta horizontale. Baltë e përzier me thërrmija të 
shumta të verdha të imta, mikë të imët të rrallë, grimca ranore gri dhe pak të 
zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.2 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); PIERI 2005, f. 
86 – 88, Pl. 25.13 (shek. V – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
155. 40 Shenjtorët 2008, A 19/3-1189, inv. 6741, buzë. 
Fab. III. Buzë e gjerë dhe e rrumbullakosur në krye. Nga brenda përshkohet 
nga një kanal i cekët horizontal. Sipërfaqe e lëmuar dhe e pjekur fort. Balta 
përmban grimca ranore të verdha, kuarc dhe pak mikë. Në bërthamë duken 
edhe zgavrime. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
HOXHA 1992, f. 214, Tab. II.3 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 139, Tab. II.3 (shek. 
VI); HEATH, TEKKÖK 2007, f. 94, nr. 23; COSTANTINI 2011, f. 419, fig. 15.4 
(shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
156. 40 Shenjtorët 2007, A 19/3-184, inv. 6343, buzë. 
Fab. III. Buzë e rrumbullakosur dhe e trashë në krye. Sipërfaqe e lëmuar e 
pjekur fortë dhe me ngjyrë të ndryshueshme nga sipërfaqja në bërthamë. Balta 
përmban grimca të verdha të mëdha, kuarc, grimca të bardha dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/6 (e kuqe), sipërfaqja 5YR 8/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.1 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
157. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5182, buzë. 
Fab. VI. Buzë e trashë dhe e rrumbullakosur në krye. Baltë granulore me 
përmbajtje grimcash të mëdha gri të errët, të zeza, të bardha, pak mikë dhe 
grimca të verdha. Sipërfaqe e lëmuar e pjekur fort. Ngjyrë uniforme. 



 91 

Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/3 (e kuqe e zbehtë në kafe). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.1 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
158. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2299, buzë. 
Fab. V. Buzë e trashë në krye, e rrumbullakosur nga jashtë. Baltë ranore e 
përzier me grimca të imta të verdha, gri, të bardha dhe grimca të rralla guri të 
kuq. Sipërfaqe e pjekur fort dhe e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja e jashtme 7.5YR 6/6 (e kuqërremtë 
në të verdhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.8 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
159. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5213, buzë. 
Fab. V. Buzë e trashë në krye, e rrumbullakosur brenda dhe jashtë. Baltë fine e 
përzier me grimca të imta të verdha, gri dhe me pak mikë. Sipërfaqe e lëmuar 
dhe e millshme. Ngjyrë uniforme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqërremtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 12.4 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.6 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); SHKODRA 
2003, f. 72, Tab. 14.4 (shek. IV – VI); SHKODRA 2005, f. 212, Tab. IV.6 
(shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
160. Sarandë 1979, Muri A, inv. 256, buzë. 
Fab. I. Buzë e lartë, e trashë dhe e rrumbullakosur nga brenda. Baltë përzier 
me mikë shumë të imët, thërrmija gëlqerore dhe kafe, me shumë gavërza në 
bërthamë dhe më pak në sipërfaqe. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. buzës: 14 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.15 (shek. V – VI); DAFI 2014, f. 738, fig. 11 
(fundi i shek. V). 
Datimi: shek. V – fundi i shek. VI. 
161. Sarandë 1979, Muri L., inv. 258, buzë dhe rrënjë vegje. 
Fab. I. Buzë e lartë, e trashë dhe e rrumbullakosur nga brenda. Baltë fine e 
përzier me thërrmija të rralla gri dhe të bardha. Sipërfaqe e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. buzës: 13 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.15 (shek. V – VI); JOHNSON 2008, f. 170 – 171, 
nr. 479 (shek. IV – VII). 
Datimi: fundi i shek. V – shek. VI. 
162. Sarandë 1982, K. 5/2, inv. 281, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur nga brenda. Baltë përzier me 
thërrmija të shumta gëlqerore si dhe pak kafe. Sipërfaqja është e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10R 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. buzës: 9.5 cm. 
HOXHA 1992, f. 214, Tab. II.6 (shek. VI); RAUTMAN  1995, f. 42, fig. 2,1.34 
(fundi i shek. V); HOXHA 2003, f. 139, Tab. II.3 (shek. VI); PIERI 2005, f. 86 – 
88, Pl. 25.10 (shek. V – VI); HEATH, TEKKÖK 2007, f. 94, nr. 23; JOHNSON 
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2008, f. 170 – 171, nr. 479 (shek. IV – VII); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 
1.24 (gjysma e shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
163. Sarandë 1983, Sek. A, K. V/4, inv. 331, buzë. 
Fab. I. Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur nga brenda. Baltë përzier me 
thërrmija gëlqerore, mikë, grimca të rralla ngjyrë të kuqërremtë dhe të zeza. 
Grimcat janë dukshme edhe në sipërfaqe. Sipërfaqe e lëmuar.  
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.6 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); V ILLA 1998, 
fig. 4.9 (shek. VI); CUTERI Etj., 2007, f. 465, fig. 6.22 (shek. IV – VI). 
Datimi: shek. VI. 
164. Sr. 1979, Muri L., inv. 9, buzë. 
Fab. I. Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur nga brenda. Baltë e përzier me 
shumë mikë të imët të artë, thërrmija gëlqerore të bardha dhe të zeza. 
Sipërfaqe e ashpër. Kanelyra të lehta në pjesën e jashtme të buzës. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. buzës: 8 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.13 (shek. V – VI). 
Datimi: shek. V – VI. 
165. Sarandë 1983, Sek. A, K. 4/4, inv. 238, buzë dhe qafë. 
Fab. IV. Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur nga brenda. Ngjyrë uniforme. 
Baltë e përzier me mikë shumë të imët, thërrmija të imëta gëlqerore, grimca të 
verdha dhe të zeza të rralla. Sipërfaqja është e lëmuar nga të dy anët. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/4 (rozë). 
Diam. buzës: 10 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.15 (shek. V – VI); CUTERI Etj., 2007, f. 465, fig. 
6.22 (shek. IV – VI). 
Datimi: shek. V – VI. 
166. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja) F 1/4, inv. 17 (inv. 7, inv. 32), 
buzë, qafë, shpatull dhe vegjë. 
Fab. IV. Buzë e shkurtër dhe e rrumbullakosur nga brenda. Baltë e përzier me 
mikë të imët, thërrmija kafe, të bardha, të zeza që dalin në sipërfaqe. Sipërfaqe 
e lëmuar. Një fragment pareti i kësaj amfore ka gjurmë mbishkrimi. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10YR 7/4 (kafe shumë e zbehtë). 
Diam. buzës: 10 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.15 (shek. V – VI); REYNOLDS, PAVLIDIS 2014, f. 
452, fig. 8.2 (Kreta lindore ?, gjysma/fundi i shek. VI). 
Datimi: shek. V – gjysma/fundi i shek. VI. 
167. Sarandë 1987, K. II/4, inv. 77, buzë dhe qafë. 
Fab. V. Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur nga brenda. Sipërfaqe e lëmuar me 
ngjyrë uniforme. Baltë fine e përzier me thërrmija të bardha e gri. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 6/6 (e verdhë në të kuqërremtë), sipërfaqja 
5YR 7/6 (e verdhë në të kuqërremtë). 
Diam. buzës: 8 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.15 (shek. V – VI); BIKIĆ, IVANIŠEVIĆ 2012, f. 42, 
fig. 3.7 (shek. VI). 
Datimi: shek. V – VI. 
168. Sarandë 1979, Kulla 5, inv. 1505, buzë dhe qafë. 
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Fab. V. Buzë e shkurtër dhe e rrumbullakuar. Ngjyrë uniforme. Baltë fine e 
përzier me thërrmija të zeza dhe të bardha që dalin në sipërfaqe. Sipërfaqe e 
lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 12.6 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.15 (shek. V – VI). 
Datimi: shek. V – VI. 
169. Sarandë., inv. 005, buzë. 
Fab. II. Buzë e shkurtër dhe e rrumbullakosur nga jashtë. Balta përmban mikë 
të imët të shumtë, thërrmija të shumta ngjyrë të verdhë. Sipërfaqja e jashtme e 
lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 8/4 
(rozë). 
Diam. i buzës: 15 cm. 
Datimi: shek. V – VI. 
170. Sarandë 2004, D 2/3, D 10 cm, inv. 4011, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. II. Buzë e shkurtër e kthyer nga brenda. Sipërfaqe e jashtme e veshur me 
ajkë balte e hedhur si barbotin. Ngjyrë e ndryshueshme nga sipërfaqja në 
bërthamë. Baltë e përzier me pak mikë të imët, grimca të mëdha të kuqe dhe 
grimca të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 7/4 (rozë), sipërfaqja 5YR 8/3 (rozë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
HAYES 1992, f. 66, fig. 22.11 (gjysma e parë e shek. VI – fillimi i shek. VII); 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 110, fig. 8.53 (gjysma e parë e shek. VI); PIERI 2005, 
f. 86 – 88, Pl. 25.13 (shek. V – VI); SAZANOV 2007, f. 804, fig. 3.18 (fundi i 
shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – fundi i shek. VI. 
171. Sarandë 1980, Sek. B, Kulla 6, inv. 143, buzë dhe qafë. 
Fab. II. Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur nga brenda. Baltë e përzier me 
mikë, thërrmija të bardha, kafe dhe gri. Sipërfaqe e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e 
verdhë në të kuqërremtë). 
Diam. buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.5 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); SWAN 2007, f. 
836, fig. 3.16 (çereku i tretë i shek. VI); SHKODRA RRUGIA 2011, f. 148, Tab. 
XXXIII.312 (shek. VI); ZACHARIADIS 2014, f. 706, fig. 8 (LRA 2) (gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: shek. VI – gjysma/fundi i shek. VI. 
172. Sarandë 1983, Kulla 6, inv. 487, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. V. Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur dhe konkave nga brenda. Baltë e 
përzier me shumë mikë të artë, me thërrmija gëlqerore dhe pak të zeza. 
Sipërfaqja e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/4 (kafe e çelur në të 
kuqërremtë). 
Diam. buzës: 9 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.13 (shek. V – VI). 
Datimi: shek. V – VI. 
173. Sarandë 2004, D2/2, inv. 2000, buzë dhe qafë. 
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Fab. I. Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur nga brenda. Ngjyrë uniforme. 
Sipërfaqe e mbuluar me grimca të shumta të verdha dhe me shpërthime të 
gurit gëlqeror. Bërthama përzier me mikë të imët, kuarc, dhe grimca të pakta 
të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.5 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI). 
Datimi: gjysma/fundi i shek. VI. 
174. Sarandë 1979, K. 5/3, inv. 1606, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur nga brenda. Baltë përzier me mikë të 
artë dhe me thërrmija gëlqerore të mëdha e të vogla që shpërthejnë në 
sipërfaqe, thërmija kafe të rralla dhe grimca të verdha. Sipërfaqja është e 
lëmuar dhe e lyer nga jashtë me një shtresë të hollë ajke balte me ngjyrë kafe 
të çelët. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.5 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); CUNJA 1996, f. 
113, Tav. 26.295 (shek. IV – VII). 
Datimi: fundi shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
175. Sarandë., inv. 002, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. I. Buzë e shkurtër, e trashë dhe e rrumbullakosur nga brenda. Ngjyrë 
uniforme. Baltë fine, me përmbajtje mike të imët dhe grimca të shumta të 
imta. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 ( e kuqe e çelët). 
Diam. buzës: 9 cm. 
HAYES 1992, f. 66, fig. 22.11 (gjysma e parë e shek. VI – fillimi i shek. VII); 
PIERI 2005, Pl. 25.13 (shek. V – VI); HEATH, TEKKÖK 2007, f. 94, nr. 23. 
(shek. VI). 
Datimi: shek. V – VI. 
176. Sarandë 1979, Kulla 1, inv. 733, buzë. 
Fab. III. Buzë e lartë, e trashë dhe e rrumbullakosur nga brenda. Baltë përzier 
me mikë dhe me shumë thërrmija gri, të bardha dhe kafe që duken në 
sipërfaqe. Sipërfaqja e ashpër me mikë të shumtë. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e 
verdhë në të kuqërremtë). 
Diam. buzës: 14 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.13 (2AB, shek. V – VI). 
Datimi: shek. V – VI. 
177. Sarandë 1987, K3/1, inv. 135, buzë, qafë, shpatull dhe vegje (objekt i 
humbur). 
Buzë e shkurtër dhe e rrumbullakosur nga brenda. Grykë pothuajse e drejtë 
ndërsa shpatullat janë ngushta. 
Diam. i buzës: 8.2 cm. 
HOXHA 1992, f. 214, Tab. II.7 (shek. V – VI); HAYES 1992, f. 66, fig. 22.11 
(gjysma e parë e shek. VI – fillimi i shek. VII); HOXHA 2003, f. 139, Tab. II.7 
(shek. V – VI); SHKODRA 2003, f. 73, Tab. 14.5 (gjysma e shek. VI – fillimi i 
shek. VII); SHKODRA 2005, f. 212, Tab. IV.5 (shek. VI); PIERI 2005, f. 86 – 
88, Pl. 25.14 (shek. V – VI). 
Datimi: shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
178. Sarandë 1987, K4/2, inv. 214, buzë (objekt i humbur). 
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Buzë e lartë, e rrumbullakosur dhe konkave nga brenda. 
Diam. i buzës: 13.2 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 110, fig. 8.54 (gjysma e parë e shek. VI); PIERI 2005, 
f. 86 – 88, Pl. 25.13 (2AB, shek. V – VI); JOHNSON 2008, f. 170, nr. 478 
(shek. IV – VII). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
179. Sarandë 1987, K2/3, inv. 57, buzë (objekt i humbur). 
Buzë e shkurtër, konkave nga brenda. 
Diam. i buzës: 11.2 cm. 
HOXHA 1992, f. 214, Tab. II.2 (shek. VI); HAYES 1992, f. 66, fig. 22.11 
(gjysma e parë e shek. VI – fillimi i shek. VII); CUNJA 1996, f. 113, Tav. 
26.295 (shek. IV – VII); HOXHA 2003, f. 139, Tab. II.2 (shek. VI); PIERI 2005, 
f. 86 – 88, Pl. 25.10 (shek. V – VI); DEGRASSI Etj., 2007, f. 504, fig. 1.2 (shek. 
V). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
180. Sarandë 1979, Kulla 5, inv. 1510, buzë (objekt i humbur). 
Buzë e lartë, e kthyer në formë sqepi dhe konkave nga brenda. 
Diam. i buzës: 9.6 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 110, fig. 8.52 (gjysma e parë e shek. VI); RAUTMAN  
1995, f. 42, fig. 2,1.34 (fundi i shek. V); SHKODRA 2003, f. 73, Tab. 14.5 
(gjysma e shek. VI – fillimi i shek. VII); SHKODRA 2005, f. 212, Tab. IV.5 
(shek. VI); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.15 (shek. V – VI); JOHNSON 2008, f. 
170, nr. 478 (shek. IV – VII). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
181. Sarandë 1979, K5/3, inv. 1598, buzë dhe qafë (objekt i humbur). 
Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur në krye dhe konkave nga brenda. 
Diam. i buzës: 10.8 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.11 (shek. V – VI); CUTERI Etj., 2007, f. 465, fig. 
6.22 (shek. IV – VI); ZACHARIADIS 2014, f. 706, fig. 8 (LRA 2) (gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
182. Sarandë 1979, Kulla 2, inv. 799, buzë (objekt i humbur). 
Buzë e lartë dhe e drejtë, me valëzime të lehta jashtë dhe brenda saj. 
Diam. i buzës: 12.2 cm. 
LAKO 1984, f. 177, Tab. II.2 (shek. IV – VI); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.11 
(2AB, shek. V – VI). 
Datimi: shek. V – VI. 
183. Sarandë 1979, Kulla 3, inv. 875, buzë (objekt i humbur). 
Buzë e lartë e rrumbullakosur nga brenda në krye. 
Diam. i buzës: 12 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.14 (shek. V – VI). 
Datimi: shek. V – VI. 
184. Sarandë 1987, K3/3, inv. 156, buzë (objekt i humbur). 
Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur dhe pak konkave. 
Diam. i buzës: 10.6 cm. 
KEAY 1984, f. 354, fig. 166.4 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma/fundi i shek. VI. 
185. Sarandë 1987, K3/4, inv. 170, buzë (objekt i humbur). 
Buzë e lartë, e drejtë dhe e rrumbullakosur në krye. 
Diam. i buzës: 13.2 cm. 
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KEAY 1984, f. 354, fig. 166.8 (LXV, gjysma/fundi i shek. VI); SHKODRA 
2003, f. 73, Tab. 19.6 (gjysma e shek. VI – fillimi i shek. VII); SHKODRA 
2005, f. 212, Tab. IV.7 (shek. VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.25 
(gjysma e shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
186. Sarandë 1987, K4/3, inv. 228, buzë (objekt i humbur). 
Buzë e lartë dhe e rrumbullakosur nga brenda. Buza nga brenda, përshkohet 
nga hulli të shumta të lehta. 
Diam. i buzës: 10.8 cm. 
HOXHA 1992, f. 214, Tab. II.2 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 139, Tab. II.2 (shek. 
VI); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.15 (shek. V – VI); DEGRASSI Etj., 2007, f. 
504, fig. 1.2 (shek. V); BALDASSARI 2009, f. 114, Tav. IV.8 (shek. IV – VI); 
MODRIJAN 2010, f. 687, fig. 3.3 (shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – shek. VI. 
187. Sarandë 1987, K4/3, inv. 229, buzë (objekt i humbur). 
Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur në krye dhe e kthyer nga brenda. 
Diam. i buzës: 10.4 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.15 (shek. V – VI); CUTERI Etj., 2007, f. 465, fig. 
6.22 (shek. IV – VI). 
Datimi: shek. V – VI. 
188. Sarandë 1987, K1/2, inv. 13, buzë (objekt i humbur). 
Buzë e lartë, e rrumbullakosur dhe konkave nga brenda. 
Diam. i buzës: 11.6 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 110, fig. 8.55 (gjysma e parë e shek. VI); PIERI 2005, 
f. 86 – 88, Pl. 25.13 (shek. V – VI). 
Datimi: shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 

 
Funde amforash (tipat LRA 2B dhe LRA 2AB) 
189. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2240.1, fund. 
Fab. I. Fund i vogël i prerë, i sheshtë. Nga brenda ka një bosht aksial të 
dallueshëm. Baltë fine e pjekur fort, e përzier me thërrmija të imta të verdha, 
të bardha si dhe mikë të shumtë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i fundit: 2 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.8 (2AB, shek. V – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
190. 40 Shenjtorët 2006, A 28-103, inv. 5277, fund. 
Fab. I. Fund i vogël, në formë gjysmë sfere. Baltë fine e përzier me thërrmija 
të imta të bardha, gri, pak të kuqe, mikë dhe grimca kuarci. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/6 (e verdhë e zbehtë në të 
kuqe). 
Diam. i fundit: 2.8 cm. 
SHKODRA 2003, f. 72, Tab. 14.7 (shek. VI); SHKODRA 2005, f. 212, Tab. IV.8 
(shek. VI); PIERI 2005, f. 88, Pl. 26 (2B, gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
191. 40 Shenjtorët ., A 18/2-109, inv. 4559, fund. 
Fab. II. Fund i vogël në formë gjysmë sfere. Sipërfaqe e lëmuar e pjekur fort. 
Balta përmban mikë të imët, grimca guri gëlqeror, grimca gri, pak të kuqe dhe 
të bardha. Ngjyrë uniforme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur). 
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Diam. i fundit: 3.2 cm. 
SAZANOV  2000b, f. 128, fig. 3.5 (çereku i dytë i shek. VI); PIERI 2005, f. 88, 
Pl. 26 (2B, gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
192. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7198, fund. 
Fab. III. Fund i vogël në formë cilindri, i sheshtë. Balta përmban grimca të 
verdha, të zeza, kuarc dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i fundit: 2.4 cm. 
AUPERT 1980, f. 440, fig. 46.325a (shek. VI); PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.7 
(2AB, shek. V – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
193. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 4555, fund. 
Fab. II. Fund i vogël në formë gjysmë sfere. Sipërfaqe e lëmuar e pjekur fort. 
Balta përmban mikë të imët e cila duket dhe në sipërfaqe, grimca guri 
gëlqeror, grimca gri dhe pak të kuqe. Ngjyrë uniforme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i fundit: 2.4 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.8 (2AB, shek. V – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
194. 40 Shenjtorët 2008, A 20/1-1221, inv. 6878, fund. 
Fab. III. Fund që përfundon në formë thumbi. Sipërfaqe e lëmuar e pjekur fort. 
Balta përmban grimca të verdha, të bardha të shumta, kuarc dhe pak mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/8 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 2 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.8 (2AB, shek. V – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
195. 40 Shenjtorët 2007, A 6/2-168, inv. 6404, fund. 
Fab. I. Fund i vogël që përfundon në formë gjysmë sfere. Baltë fine e përzier 
me thërrmija të imta të zeza, pak të kuqe si dhe mikë të imët. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 2 cm. 
SHKODRA 2003, f. 72, Tab. 14.7 (shek. VI); SHKODRA 2005, f. 212, Tab. IV.8 
(shek. VI); PIERI 2005, f. 88, Pl. 26 (2B, gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
196. 40 Shenjtorët 2008, A 19/2-1257, inv. 7034, fund. 
Fab. I. Fund i vogël që përfundon në formë gjysmë sfere. Baltë fine e përzier 
me thërrmija të imta të bardha, grimca ranore të verdha, gri dhe mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 1.6 cm. 
SAZANOV  2000b, f. 128, fig. 3.5 (çereku i dytë i shek. VI); PIERI 2005, f. 88, 
Pl. 26 (2B, gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
197. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7184, fund i gropëzuar. 
Fab. I. Fund i sheshtë i gropëzuar. Sipërfaqe e lëmuar dhe e millshme. Baltë e 
përzier me thërrmija të shumta të imta të bardha, gri dhe mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 1.6 cm. 
PIERI 2005, f. 88, fig. 45 (2B, gjysma e pare shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
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198. Sarandë 1981, Sek. A, ana V-L, inv. 128, fund.  
Fab. III. Fund konveks. Baltë e përzier me pak mikë të imët, thërrmija gri, 
kafe dhe pak të bardha. Ngjyra ndryshon nga sipërfaqja e jashtme në 
bërthamë. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 8/6 (e 
verdhë në të kuqërremtë). 
Diam. fundit: 2.3 cm. 
PIERI 2005, f. 88, fig. 45 (2B, gjysma e parë shek. VI). 
Datimi: gjysma e pare shek. VI. 
199. Sarandë 1978, K 5/3, inv. 1609, fund. 
Fab. I. Fund konveks. Ngjyrë uniforme. Baltë fine me përmbajtje mike të 
imët, grimca të bardha, gri, dhe pak kafe. 
Diam. i fundit: 2.4 cm. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
SAZANOV  2000b, f. 128, fig. 3.5 (çereku i dytë i shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. – çereku i dytë i shek. VI. 
200. Sarandë 1979, inv. 1194. 
Fab. I. Fund në formë gjysmë sfere. Ngjyrë uniforme. Baltë me përmbajtje 
mike të imët, grimca të bardha guri gëlqeror, grimca të zeza dhe kuarc. 
Diam. i fundit: 3.5 cm. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/5 (e kuqe). 
SAZANOV  2000b, f. 128, fig. 3.6 (çereku i dytë i shek. VI); PIERI 2005, f. 86 – 
88, Pl. 25.6 (2AB, shek. V – VI); GARCÍA VARGAS 2007, f. 348, fig. 8.1 
(fundi i shek. V – fillimi i shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – çereku i dytë i shek. VI. 
201. Sarandë., inv. 162, fund. 
Fab. II. Fund në formë cilindri që përfundon në formë konveks. Baltë e përzier 
me grimca të shumta ngjyrë të verdhë, të bardha dhe mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5YR 8/3 
(rozë). 
Diam. fundit: 3.6 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.6 (2AB, shek. V – VI). 
Datimi: shek. V – VI. 
202. Sarandë 1980, inv. 935, fund. 
Fab. I. Fragment fundi në formë cilindri. Ngjyrë uniforme. Baltë me 
përmbajtje mike të imët, grimca të bardha guri gëlqeror, grimca të zeza dhe 
kuarc. 
Diam. i fundit: 4.1 cm. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur). 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 26 (2B, gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: gjysma e pare e shek. VI. 
203. Sarandë 1987, K5/1, inv. 273, fund (objekt i humbur). 
Fragment fundi në formë gjysmë sfere. 
Diam. i fundit: 3.2 cm. 
PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.4 (2AB, shek. V – VI). 
Datimi: shek. V – VI. 
204. Sarandë 1979, Kulla 3, inv. 893, fund (objekt i humbur). 
Fund me këmbë të vogël. 
Diam. i fundit: 2.8 cm. 
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PIERI 2005, f. 86 – 88, Pl. 25.6 (2AB, shek. V – VI); COSTANTINI 2011, f. 419, 
fig. 15.5 (shek. V – gjysma e parë e shek. VI); COSTANTINI 2014, f. 987, fig. 
3.8 (shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
205. Sarandë 1979, Kulla 1, inv. 717, fund (objekt i humbur). 
Fund i vogël i prerë drejt. 
Diam. i fundit: 2.4 cm. 
AUPERT 1980, f. 440, fig. 46.325a (shek. VI); VILLA 1998, fig. 4.10 (shek. 
VI). 
Datimi: shek. VI. 
 
LRA 2C 
206. Sarandë., inv. 24, buzë dhe qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. I. Buzë e trashë në formë trekëndore nga jashtë. Sipërfaqe pak e ashpër 
me grimca të bardha si dhe me pak shpërthime të grimcave të gurit gëlqeror. 
Në bërthamë ka përmbajtje grimcash të shumta gëlqerore, të bardha dhe kuarc. 
Përmban edhe mikë të shumtë të imët të artë në formën e flokut të dëborës. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. buzës: 6.8 cm. 
SAZANOV  2000b, f. 128, fig. 3.11 (shek. VI – fillimi i shek. VII); PIERI 2005, 
f. 88 – 89, Pl. 27.3 (2C, gjysma e dytë e shek. VI – VII). 
Datimi: shek. VI – fillimi i shek. VII. 
207. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 1, buzë, qafë dhe vegjë. 
Buzë e shkurtër dhe konkave nga brenda. Qafë thuajse cilindrike. Baltë e 
përzier me pak mikë të imët, me thërrmija të bardha, të zeza dhe kafe që dalin 
dhe në sipërfaqe. Sipërfaqja e ashpër dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 6.1 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 88 – 89, Pl. 27.3 (2C, shek. VII). 
Datimi: shek. VII. 
208. Sarandë 1979, muri lindor (kulla 6?), inv. 471, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur nga brenda. Baltë fine e përzier me 
shumë thërrmija gëlqerore, gri të rralla si dhe mikë të imët.  
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. buzës: 9.5 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 110, fig. 8.55 (2C, shek. VII); PIERI 2005, f. 88 – 89, 
Pl. 27.1 (2C, gjysma e dytë e shek. VI – VII). 
Datimi: gjysma e dyte e shek. VI – VII. 
209. Durrës 2008, (Strukturë 2002-6), inv. 004, buzë, grykë, rrënjë vegje dhe 
fillim shpatullash. 
Sipërfaqe e lëmuar. Me shpërthime të pakta të gurit gëlqeror nga brenda 
sipërfaqes. Balta përmban mike të rrallë të dukshme ne sipërfaqe, si dhe 
grimca ranore të zeza. 
Ngjyra Munsell: 7.5YR 8/6 (e kuqe e zbehtë në të verdhë). 
Diam. i buzës: 7 cm. 
Datimi: shek. VI – VII. 
210. Durrës 2008, (Strukturë 2002-6), inv. 007, buzë, grykë, vegje dhe fillimi i 
shpatullave. 
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Sipërfaqe e lëmuar. Në sipërfaqe duken shpërthime të shpeshta të gurit 
gëlqeror. Në bërthamë ka përmbajte grimcash guri gëlqeror të rralla me 
përmasa deri në 2 mm, mikë, kuarc si dhe grimca ranore të zeza. 
Ngjyra Munsell: 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të verdhë). 
Diam. i buzës: 7 cm. 
SAZANOV  2000b, f. 128, fig. 3.11 (shek. VI – fillimi i shek. VII); PIERI 2005, 
f. 86 – 88, Pl. 27.1 (gjysma e dytë e shek. VI – VII). 
Datimi: gjysma e dytë e shek. VI – VII. 
211. Sarandë 1987, K3/3, inv. 169, buzë (objekt i humbur). 
Buzë e shkurtër, e dalë pak nga jashtë. 
Diam. i buzës: 11.2 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 110, fig. 8.55 (2C, shek. VII); PIERI 2005, f. 88 – 89, 
Pl. 27.1 (gjysma e dytë e shek. VI – VII). 
Datimi: gjysma e dytë e shek. VI – VII. 
212. Sarandë 1987, K4/5, inv. 253, buzë dhe qafë (objekt i humbur). 
Buzë e shkurtër, e rrumbullakosur dhe e kthyer nga brenda. 
Diam. i buzës: 11.2 cm. 
HAYES 1992, f. 66, fig. 22.11 (gjysma e parë e shek. VI – fillimi i shek. VII); 
CUNJA 1996, f. 113, Tav. 26.295 (shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 88 – 89, Pl. 
27.3 (2C, gjysma e dytë e shek. VI – VII); BONIFAY Etj., 2005, f. 169, fig. 
20.282 (shek. VII). 
Datimi: gjysma e dytë e shek. VI – VII. 

 
Përfundime 
Amforat LRA 2 janë njohur fillimisht prej gërmimeve në Agoranë e Athinës, 

dhe shfaqen kryesisht në kontekstet e shek. V146. Intensiteti më i madh i zbulimit të 
tyre shënohet në depozitat shek. V – VI në Kartagjenë147. Në shek. VII, prodhimi i 
këtyre amforave duket se njeh një lloj tërheqje në Kratagjenë duke përbërë 1 %, të 
totalit të materialit arkeologjik148. 

Në Shqipëri kjo amforë fillon të shfaqet në sasi të vogla në fillim të shek. V 
(tipi LRA 2A), kryesisht në qytetin e Durrësit, monumentin e 40 Shenjtorëve dhe në 
fortifikimin e Kaninës. Kjo formë është identifikuar edhe nga kërkimet arkeologjike 
nënujore të realizuara në Porto Palermo dhe në Raguzë (Karaburun)149. 

Intensitet i lartë i prezencës së amforës shënohet në shek. VI (variantet LRA 
2AB) në tipologji të ndryshme vendbanimesh si, qytete (Durrës, Onhezëm, Shkodër, 
Butrint), qendra të fortifikuara ushtarake (Qyteza e Tujanit, “Sharra e Qytetit” në 
Vrap, Kalaja e Sulovës, Kalaja e Kaninës, Kalaja e Krujës, Kalaja e Sebastes), dhe në 
monumentet e kultit (40 Shenjtorët, Onhezëm), duke u radhitur e dyta në sasi dhe 
përhapje pas amforës LRA 1. Ajo paraqitet e shumëllojshme për sa i përket 
morfologjisë së buzëve. 

                                                           

146 H. S. ROBINSON, Pottery of the roman period, chronology, The Athenian Agora, Vol. 5, 1959, Pl. 29, 
M 272. 
147 S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. The 
Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984, f. 354. 
148 S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. The 
Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984, f. 357. 
149 Në fakt në të njëjtën periudhë kjo amforë përhapet pothuajse në të gjithë gadishullin Ballkanik, 
shiko: F. CURTA, Amphorae and Seals: The “Sub-Byzantine” Avars and the Quaestura Exercitus, 
Amphorae and Seals, University of Florida, 2015, f. 3. 
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Gjatë gjysmës së parë të shek. VI, kjo amforë u prodhua në sasi të mëdha dhe 
shërbeu për eksportin e produkteve ushqimore (kryesisht verë dhe vaj ulliri), që 
shërbenin për furnizimin e ushtrisë me anë të taksës annona. Gjithashtu ajo mendohet 
se ka shërbyer për furnizimin e popullsisë me produkte ushqimore. Mbishkrimet e 
shpeshta që këto amfora shfaqin, tregojnë se produktet që transportoheshin ishin nën 
kontrollin dhe organizmin e autoriteteve bizantine, të cilat masnin sasinë e produkteve 
që shpërndaheshin me këto amfora150. 

Një hipotezë tjetër e përhapjes së madhe të kësaj amfore në Danub dhe 
kryesisht në kufijtë perandorakë në Ballkanit Verior, është argumentuar me reformën 
administrative të Justinianit dhe krijimin nga ana e tij e njësisë administrative të 
quajtura quaestura exercitus, ku përshiheshin provincat e Mesisë dhe Scynthia – s me 
qendër Odesën, e cila u krijua posaçërisht për t’u bërë ballë dyndjeve avaro – sllave, 
që përfshinë Ballkanin në këtë kohë. Në këtë provincë të re u stacionuan trupa të 
shumta ushtarake, të cilat furnizoheshin me produkte ushqimore me anë të taksës 
annona151, që përfshinte dhe produktet ushqimore që transportoheshin me amforat 
LRA 2. 

Gjithashtu produktet e transportuara me këto amfora duhet të kenë shërbyer 
edhe për furnizimin e kishave për nevojat e klerit dhe pelegrinëve (rasti i 40 
Shenjtorëve), por edhe për kryerjen e riteve fetare. 

Gjatë shek. VII prania e tyre vërehet në kontekstet e këtij shekulli në 
Onhezëm, Shkodër dhe Durrës. 

 
II.4.3. Amfora Romake e Vonë 3 (LRA 3) 
Nën emërtimin LRA 3 janë klasifikuar të gjitha variantet e vona të një linje 

amforash me përmasa të vogla, që lindin në fillim të epokës romake perandorake, 
duke filluar që në shek. I dhe duke u zhvilluar më tej si forma në shek. I – III152, 
ndërsa prodhimi i tyre ka vazhduar përtej gjysmës së dytë të shek. VI. Ajo ka njohur 
përhapje shumë të kufizuar gjatë periudhës së hershme perandorake, ndërsa 
shpërndahet gjerësisht gjatë shek. VI. 

Kjo amforë në vendin tonë është identifikuar në monumentin e 40 
Shenjtorëve, Onhezëm153, Butrint154, Durrës155, Lezhë, Shkodër156, Balshaban të 

                                                           

150 O. KARAGIORGOU, LR2: a Container for the Military annona on the Danubian Border?. Economy 
and Exchange in the East Mediterranean during Late Antiquity, Proccedings of a Conference at 
Somerville College, (Oxford 29th May, 1999), 2001, f. 149 – 150. 
151 F. CURTA, Amphorae and Seals: The “Sub-Byzantine” Avars and the Quaestura Exercitus, 
Amphorae and Seals, University of Florida, 2015, f. 13. 
152 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 94. 
153

 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 179 – 180, Tab. IV.1 – 7; K. LAKO, Të dhëna për 
disa banesa dhe sterna të shek. II-IV të e.sonë të zbuluara në qytetin e Sarandës (Onhezm - Ankiazëm), 
Iliria  1-2, 1993, f. 253, Tab. I.20. 
154 K. LAKO, Rezultatet e gërmimeve arkeologjike në Butrint në vitet 1975-76, Iliria  1, 1981, f. 104, 
Tab. IV.1,3,4 – 5; P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: 
excavations and surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 230; A. SEBASTIANI, D. GOONEY, J. M ITCHELL, P. 
PAPADOPOULOU, P. REYNOLDS, E. VACCARO, J. VROOM, The medieval church and cemetery at the Well 
of Junia Rufina, Butrint 4: The Archaeology and Histories of an Ionian Town, Oxford, 2013, f. 230, 
fig. 12.14(23); S. BUSHI, The Excavation of a Small Church Adjacent to the Entrance of the National 
Park of Butrint, Albania, TEA. The European Archaeologist. The newsletter of EAA members for EAA 
members, 36, 2011 – 2012, f. 16, fig. 3b. 
155

 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 73 – 74, Tab. 18.4/Tab. 19.9; A. HOTI, Archeological and historical data for 
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Tiranës157, ndërsa një fragment i vetëm vjen nga kalaja e Turrës në Kavajë. Fragmente 
amforash LRA 3 janë zbuluar edhe nga kërkimet nënujore të kryera gjatë bregdetit 
shqiptar, ku amfora LRA 3 është zbuluar nën ujërat e Gjirit të Dafinës, i lokalizuar në 
pjesën perëndimore të Gadishullit të Karaburunit158 (Fig. 4). 

Krahasuar me amforat LRA 1 dhe LRA 2, tipi LRA 3 paraqitet në sasi mjaft 
modeste, megjithatë ajo është gjetje e zakonshme në monumentin e 40 Shenjtorëve, 
ku është zbuluar dhe numri më i madh i tyre (17 fragmente ose 2.27 %). 

Amfora LRA 3 bën pjesë në grupin e amforave mesdhetare – lindore, 
kryesisht me përmasa të vogla159. Studimi i parë i rëndësishëm mbi këtë amforë i 
atribuohet M. Lang, i cili nga viti 1955, tërheq vëmendjen e studiuesve mbi 
kompleksitetin që shfaq kjo linjë amforash160. H. Robinson nga ana e tij tentoi t’i 
klasifikojë në tipologji161, ndërsa J. Riley, bazuar kryesisht në materialin e Sidi 
Khrebish në Benghazi dhe të Kartagjenës, u përqendrua më tepër mbi probleme të 
përhapjes dhe të datimit162. Në të njëjtën kohë, W. Hautumm publikoi rezultatet e tij 
mbi Samosin, duke këmbëngulur në veçanti mbi këtë amforë, por duke lënë thjesht 
tipologjinë e H. Robinsonit për shkak të mungesës së elementëve të krahasimit163. 
Tipologjia e mëvonshme në mënyrë skematike është propozuar nga D. Peacock dhe 
D. Williams164. Njëkohësisht vlen për t’u theksuar kontributi i D. Pieri, i cili ka 
realizuar klasifikimin tipologjik, shekujt/kronologjinë e përhapjes, vendet e saj të 
prodhimit si dhe të produkteve që ajo ka transportuar165. Funksioni i amforës në 
sistemin ekonomik të perandorisë fillon të afirmohet në periudhën e vonë 
perandorake. Sot ajo gjendet në sasi relativisht modeste në sitet mesdhetare, të datuara 
në shek. III dhe IV. Kjo amforë është klasifikuar në dy gupe të mëdha në formën 3A 
dhe 3B. 

Tipi LRA 3 shfaqet në Shqipëri që në periudhën e vonë perandorake. Kështu, 
një amforë e plotë e formës LRA 3 e hershme, e cila si karakteristikë ka fundin e 
zgavruar dhe paraqiten me një vegje, e datuar midis viteve 230 – 240, është zbuluar 
në Balshaban të Tiranës166 (Tab. XXIV.a) ; ndërsa një amforë tjetër pothuajse e plotë, 

                                                                                                                                                                      

Dyrrachionin during the transition from Late Antiquity to the Middle Ages, Interdisplinary Journal of 
Research and Development 1, 2014, f. 88. 
156 G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V-fillimi i shek. VII), Iliria 1 – 2, 
1992, f. 215 – 216, Tab. II.8 – 11; G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 
2003, f. 52 – 53, Tab. II.8 – 11. 
157 S. MUÇAJ, S. XHYHERI, S. BUSHI, Një varr i periudhës romake nga Baldushku (Tiranë), Iliria  
XXXVII (2013), 2015, f. 216 – 217, Tab. II. 
158 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 214. 
159 Kjo amforë ka qafë cilindrike dhe trup trung konik, buzë në formë vertikale dhe të varfër në 
modelim. Ka dy vegje të vogla në formë shiriti të aplikuara poshtë buzës dhe në qafë. 
160 M. LANG, Dated Jars of Early Imperial Times, Hesperia 24, 1955, f. 277 – 283. 
161

 H. S. ROBINSON, Pottery of the roman period, chronology, The Athenian Agora, Vol. 5, 1959, pl. 80. 
162 J. A. RILEY , The pottery from Cisterns 1977.1, 1977.2 and 1977.3, në: Escavations at Carthage 
1977, Conducted by the University of Michigan. VI. Ann Arbor, 1981, f. 115 – 122. 
163 W. HAUTUMM , Studien zu Amphoren der spätrömischen und frühbyzantinischen Zeit. Fulda, 1981. 
164 D. P. S. PEACOCK, D. F. WILLIAMS , Amphorae and the roman economy. An introductory guide. 
London/ New-York, Longman, 1986, f. 188 – 190.  
165 Për më tepër shiko: D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le 
témoignage des amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, 
f. 94 – 101. 
166 Gjatë punimeve bujqësore në krahun e djathtë të përroit të Zhullimës, në vendin e njohur me 
toponimin Shulja të fshatit Balshaban (Komuna Baldushk), u zbulua rastësisht një varr i tipit cist, i 
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e datuar në fund të shek. II – fillimi i shek. III, vjen nga gërmimet e shpëtimit të 
realizuara në Durrës, në “Lulishten 1 Maj”167. 

Amfora LRA 3A168, e cila fillon prodhimin e saj që në shekullin e parë të 
periudhës perandorake romake, vazhdon edhe përgjatë shek. V, ndërsa prodhimi dhe 
importi masiv i saj kryhet zakonisht në shek. VI169, kohë në të cilën janë datuar edhe 
fragmentet e zbuluara në Shqipëri, siç shohim nga materiali i përftuar nga gërmimet 
në monumentin e 40 Shenjtorëve si edhe në Onhezëm, në kontekstet e gjysmës së 
parë të shek. VI. 

Varianti LRA 3A2, datuar në shek. V, prezantohet nga një amforë e plotë e 
zbuluar gjatë gërmimeve të kryera në Butrint170. Fragmente të rralla të LRA 3A2 janë 
zbuluar edhe në Durrës171 (Tab. XXVI.b) , Shkodër172 (Tab. XXVI.c-d) dhe 
Onhezëm (Tab. XXVI.a) , ku është zbuluar edhe një amforë e plotë e këtij varianti173. 

Në Shqipëri mungojnë variantet e hershme të kësaj amfore të datuara në shek. 
III – IV (LRA 3B-shek. IV; LRA 3B1-shek. III; LRA 3B2 dhe B3, fundi i shek. IV – 
fillimi i shek. V) si dhe variantet e vonë të grupit LRA 3B si varianti B4 datuar 
kryesisht në shek. VI dhe në fund të tij. 
 

Fabrikat 
Problemi i qendrave të prodhimit të amforës LRA 3 përbën një çështje ende të 

diskutueshme, ndërsa si rajone të prodhimit të saj janë propozuar Egjipti, ishulli i 
Samosit, për shkak të ngjashmërive që një grup i amforave LRA 8 shfaq me amforat 
LRA 3174. Gjithashtu mendohet se rajon i mundshëm i prodhimit të saj është edhe 
Turqia perëndimore175. J. Hayes ka hedhur idenë e prodhimit të tyre në luginat e 

                                                                                                                                                                      

ndërtuar me materiale të marra nga një varrezë më e hershme e periudhës romake. Në varr, veç trupit, 
ishin vendosur pajisjet e një ushtari apo veterani të këmbësorisë romake, armë, vegla pune dhe enë 
qeramike tavoline që e datojnë ndërtimin e tij në periudhën nga 230/240 deri 300 m. Kr. Ndër objektet 
e gjetura në varrin e Balshabanit, ishte edhe amfora LRA 3, shiko: S. MUÇAJ, S. XHYHERI, S. BUSHI, 
Një varr i periudhës romake nga Baldushku (Tiranë), Iliria  XXXVII (2013), 2015, f. 216 – 217, Tab. 
II; D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 95, fig. 55 
(Fréjus); edhe në kontekste arkeologjike të Azisë së Vogël, në brigjet jugor të saj, ky variant 
dokumentohet po në shek. III. Shiko: A. F. FERRAZZOLI, Economy of Roman Eastern Rough Cilicia: 
Some Archaeological Indicators, Bollettino di Archeologia on line I / Volume speciale G / G10 / 5, 
2010, f. 43, fig. 22. 
167 GJ. FRASHËRI, Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu Ilir), I. Die Grabung Lulishtja 1 Maj, Tiranë, 2015, Tab. 
XXV.1 – 6/XXVI.4. 
168 Mbas shek. IV amforat me një vegjë dalin nga qarkullimi duke u zëvendësuar nga amforat me dy 
vegje. Shih: G. MURIALDO, Anfore tardoantiche nel Finale (VI-VII secolo). In: Hommage à Paul-
Albert Février, RELig, LIX-LX, 1994, f. 235; D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque 
byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du 
Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 96. 
169 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 95. 
170 K. LAKO, Rezultatet e gërmimeve arkeologjike në Butrint në vitet 1975-76, Iliria  1, 1981, f. 104, 
Tab. IV.1. 
171 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 74, Tab. 18.4. 
172 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 139, Tab. II.9,11. 
173

 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 180, Tab. IV.1. 
174 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 100. 
175 P. ARTHUR, Eastern Mediterranean amphorae between 500 and 700: A View from Italy. Në: L. 
Sagui, Ceramica in Italia: VI – VII, Atti del Convegno in onore di John E. Hayes (Roma, 11 – 12 
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lumenjve Meandre ose Hermos176. Mbishkrimet e gjetura në trupin e kësaj amfore, 
kanë bërë që studiuesit të mendojnë se një qendër tjetër e prodhimit të saj mund të jetë 
dhe rajoni i Aphrodisias (Turqia Perëndimore)177.  

Amforat e këtij grupi, të zbuluara në Onhezëm dhe 40 Shenjtorët, shfaqin 
përgjithësisht baltë fine, ndërsa sipërfaqja është e lëmuar. Ngjyra e baltës është e kuqe 
(MUNSELL 2.5YR 5/6) ose kafe e errët (MUNSELL 10YR 3/3), me përmbajtje të 
shumtë mike dhe grimcash ranore të shumta të zeza, të verdha si dhe kuarc. 

 
Përmasat e vogla të kësaj amfore si dhe sasia modeste prej 6 – 8 litrash që ato 

mbajnë, ka çuar studiuesit të mendojnë se ajo është përdorur kryesisht për transportin 
e verës cilësore të qytetit të Aphrodisias (Anatolia Perëndimore – Turqi), për nevojat e 
shtresës së klerit. Në fakt, transporti i verës me anë të amforave LRA 3 është vërtetuar 
përfundimisht nga gjetja e mjaft fragmenteve me gjurmë rrëshire në rajonin e 
Mesdheut178. Efesti mendohet të jetë një ndër qendrat e prodhimit të saj. Krahas verës 
ajo mendohet se mund të jetë përdorur edhe për transportin e garum apo të 
kremrave179. 

 
Katalogu i amforave LRA 3 
213. 40 Shenjtorët 2005, Stera 1/155, inv. 2831/3376, buzë, qafë dhe vegje. 
Qafë konike me një buzë të vogël të drejtë nga jashtë. Qafa rrethohet nga hulli 
jo të mprehta. Vegja ka prerje petashuqe dhe të lugët. Baltë fine, pjekur mirë 
dhe me mikë të shumtë tepër të dallueshme, përzier me thërrmija të rralla 
kuarci. Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 4 cm. 
NEURU 1980, f. 201, pl. VI.34 (fundi i shek. V); KEAY 1984, f. 286 – 289, fig. 
124.7 (LIV/Bis B, gjysma e dytë e VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 111, fig. 8.57 
(çereku i dytë i shek. V – çereku i dytë/gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
214. Sarandë 2004, D 4 cm, inv. 2001, buzë, qafë dhe vegje. 
Buzë e vogël e rrumbullakosur nga jashtë. Qafë në formë hinke. Vegje me 
prerje ovale. Baltë e përzier me shumë mikë të imët, me thërrmija të rralla gri 
dhe kuarc. Sipërfaqja e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
D. i buzës: 8 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 111, fig. 8.59 (çereku i dytë i shek. V – çereku i 
dytë/gjysma e parë e shek. VI); CARREDANO Etj., 2007, f. 136, fig. 6.34 (fundi 
i shek. V – fillimi i shek. VI); DEGRASSI Etj., 2007, f. 504 – 505, fig. 1.8 
(forma e buzës dhe e grykës është identike, gjysma e shek. V – shek. VI). 
Datimi: gjysma e shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 

                                                                                                                                                                      

maggio 1995), (Biblioteca di Archeologia Medievale, 14). Vol. 2, Firenze, 1998, f. 165; H. S. 
ROBINSON, Pottery of the roman period, chronology, The Athenian Agora, Vol. 5, 1959, M255, M307. 
176 J. W. HAYES, Excavations at Sarachane in Istanbul: The Pottery, Vol. 2, Princeton, 1992, f. 63. 
177 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 100. 
178 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 101; H. S. 
ROBINSON, Pottery of the roman period, chronology, The Athenian Agora, Vol. 5, 1959, f. 17. 
179 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 101. 
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215. Sarandë 1987, Sek.A, K. 1/4, inv. 35, buzë, qafë, vegjë. 
Qafë konike me një buzë të vogël trekëndëshe. Vegje me prerje petashuqe të 
lugët. Baltë e përzier me shumë mikë të imët të artë, me thërrmija të rralla gri 
dhe kuarc. Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 3 cm. 
NEURU 1980, f. 201, pl. VI.34 (fundi i shek. V); CONGÈS Etj., 1991, f. 220, 
fig. 8.34 (gjysma e shek. V – fundi i shek. VI); HOXHA 1992, f. 216, Tab. II.10 
(shek. V); BONIFAY, PIERI 1995, f. 111, fig. 8.57 (çereku i dytë i shek. V – 
çereku i dytë/gjysma e parë e shek. VI); HOXHA 2003, f. 139, Tab. II.10 (shek. 
V). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
216. 40 Shenjtorët 2003, B. 303, inv. 859, buzë dhe qafë. 
Qafë e drejtë, buzë e shkurtër dhe e drejtë. Qafa rrethohet nga hulli të shumta 
jo të mprehta. Baltë e përzier me mikë të imët të artë, me thërrmija të rralla 
kuarci si dhe grimca të rralla ranore të verdha. Sipërfaqja e lëmuar dhe e 
millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 4/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 6.6 cm. 
HOXHA 1992, f. 216, Tab. II.8 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 139, Tab. II.8 
(shek. VI);  
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
217. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-108, inv. 2539, buzë dhe qafë. 
Qafë konike me një buzë të vogël të drejtë nga jashtë. Qafa rrethohet nga hulli 
jo të mprehta. Baltë e përzier me shumë mikë të imët të artë, thërrmija të rralla 
gri si dhe kuarc. Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 4/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
218. 40 Shenjtorët 2006, A 26-192, D. 5,7 cm, inv. 5655, buzë, qafë dhe rrënjë 
vegje. 
Buzë e vogël e rrumbullakosur nga jashtë. Qafë e drejtë e cila rrethohet nga 
hulli jo të mprehta. Baltë e përzier me pak mikë të imët, me thërrmija të rralla 
gri, të zeza dhe kuarc. Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës:5.7 cm. 
HOXHA 1992, f. 216, Tab. II. 8 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 139, Tab. II.8 
(shek. VI); COSTANTINI 2011, f. 419 – 420, fig. 15.7 (fundi i shek. V – fillimi i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
 
LRA 3A 
219. Sarandë 1987, K. 4/1, inv. 210, buzë, qafë; Sr. 1979, Muri L, inv. 466, 
fund. 
Buzë e vogël trekëndëshe. Qafë konike. Vegje me prerje katërkëndëshe. Fund 
i zgavruar. Baltë e përzier me shumë mikë të artë, thërrmija gri, të zeza, kafe 
dhe të bardha të rralla. Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 3.8 cm, i fundit: 1.6 cm. 
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KEAY 1984, f. 286 – 289, fig. 124.15 (LIV/Bis Var. A, pas gjysmës së parë të 
shek. VI); BONIFAY 1986, f. 281, fig. 7.23 (fundi i IV – fillimi i shek. V); 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 111, fig. 8.57 (çereku i dytë i shek. V – çereku i 
dytë/gjysma e parë e shek. VI); SAZANOV  2007, f. 806, fig. 4.49 (çereku i dytë 
i shek. VI). 
Datimi: çereku i dytë i shek. V – çereku i dytë/gjysma e parë e shek. VI. 
220. 40 Shenjtorët 2005, Stera 1-155, inv. 2829, fund dhe trup. 
Fundi i shkurtër në formë kërthize (fondo obellicato), i rrethuar me hulli jo të 
mprehta. Baltë e përzier me mikë të imët të artë, thërrmija të rralla gri, kuarc 
si dhe grimca të zeza. Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. Ngjyrë të 
dallueshme midis sipërfaqe së brendshme dhe asaj të jashtme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja e jashtme 2.5YR 4/8 (e kuqe); 
bërthama dhe sipërfaqja e brendshme 7.5YR 5/6 (kafe e fortë). 
Diam. i fundit: 1.6 cm. 
KEAY 1984, f. 286 – 289, fig. 124.18 (LIV/Bis Var. C, pas gjysmës së parë të 
shek. VI); PIERI 2005, f. 95 – 97, Pl. 31.3 (shek. V – VI); DYCZEK 2007, f. 828 
– 829, fig. 5.2b (pas shek. IV). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
221. 40 Shenjtorët 2005, A 24/2a-166, inv. 3285, fund. 
Fundi i shkurtër i zgavruar. Baltë e përzier me mikë të imët të artë, grimca të 
zeza dhe të verdha. Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i fundit: 1.2 cm. 
KEAY 1984, f. 286 – 289, fig. 124.14 (LIV/Bis Var. B, pas gjysmës së parë të 
shek. VI); IVANTCHIK  2002, f. 331 – 332, 383, fig. 17.123d (fillimi i shek. V); 
PIERI 2005, f. 95 – 97, Pl. 31.3 (shek. V – VI); CARSANA Etj., 2007, f. 424, fig. 
5.9 (gjysma e parë e shek. VI – shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
222. Sarandë 1979, Kulla 5, inv. 1255, fund (objekt i humbur). 
Fundi i shkurtër në formë kërthize (fondo obellicato). 
Diam. i fundit: 3.6 cm. 
KEAY 1984, f. 286 – 289, fig. 124.17 (LIV/Bis Var. C, pas gjysmës së parë të 
shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 111, fig. 8.59 (çereku i dytë i shek. V – 
çereku i dytë/gjysma e parë e shek. VI); PIERI 2005, f. 95 – 97, Tab. 31.3 
(shek. V – VII); SAZANOV  2007, f. 806, fig. 4.50 (çereku i dytë i shek. VI). 
Datimi: çereku i dytë i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
223. Sarandë 1979, Muri L, inv. 461, fund. 
Fund me maj, i zgavruar. Baltë e përzier me shumë mikë të imët të artë dhe 
me thërrmija të rralla gri. Sipërfaqja është e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama 7.5YR 6/3 (kafe e çelur), sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e 
kuqe). 
Diam. i fundit: 1.8 cm. 
KEAY 1984, f. 286 – 289, fig. 124.17 (LIV/Bis Var. C, pas gjysmës së parë të 
shek. VI); PIERI 2005, f. 95 – 97, Pl. 31.3 (shek. V – VI); SHKODRA RRUGIA 

2011, f. 185, Tab. LIX.561 (530 - 565). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e dytë e shek. VI. 
224. Sarandë 1987, Sek.A, K. 3/1, inv. 138, fund. 
Fund me majë, i zgavruar dhe i hapur. Deltinë e përzier me shumë mikë të 
imët, thërrmija të rralla gri dhe kuarci. Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
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Diam. i fundit: 1.9 cm. 
KEAY 1984, f. 286 – 289, fig. 124.18 (LIV/Bis Var. C, pas gjysmës së parë të 
shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 111, fig. 8.59 (çereku i dytë i shek. V – 
çereku i dytë/gjysma e parë e shek. VI); PIERI 2005, f. 95 – 97, Pl. 31.3 (shek. 
V – VI). Datimi: fundi i shek. V – gjysma e dytë e shek. VI. 
225. Sarandë 1983, Sek. A, K. 3/2, inv. 230, fund  
Fund me majë. Baltë e përzier me shumë mikë të imët, kuarc, me thërrmija të 
rralla gri dhe të zeza. Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
D. i fundit: 1.8 cm. 
KEAY 1984, f. 286 – 289, fig. 124.18 (LIV/Bis Var. C, pas gjysmës së parë të 
shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 111, fig. 8.58 (çereku i dytë i shek. V – 
çereku i dytë/gjysma e parë e shek. VI); PIERI 2005, f. 95 – 97, Pl. 31.4 (shek. 
V – VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e dytë e shek. VI. 
226. Sarandë., inv. 60, fund. 
Fund me majë, i zgavruar. Sipërfaqe e lëmuar, grimca ranore të shumta, mikë 
të shumtë, grimca të zeza dhe të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10YR 3/3 (kafe e errët). 
Diam. i fundit: 1.6 cm. 
KEAY 1984, f. 286 – 289, fig. 124.17 (LIV/Bis Var. C, pas gjysmës së parë të 
shek. VI); HOXHA 1992, f. 216, Tab. II.9, (shek. V); BONIFAY, PIERI 1995, f. 
111, fig. 8.58 (çereku i dytë i shek. V – çereku i dytë/gjysma e parë e shek. 
VI); HOXHA 2003, f. 139, Tab. II.9 (shek. V); PIERI 2005, f. 95 – 97, Pl. 31.3 
(shek. V – VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e dytë e shek. VI. 
227. Sarandë 1987, K2/4, inv. 34, fund. 
Fund me majë, i zgavruar. Baltë e përzier me shumë mikë të imët të artë dhe 
thërrmija të rralla gri. Sipërfaqja është e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 2 cm. 
NEURU 1980, f. 202, pl. VI.35 (fundi i shek. V); KEAY 1984, f. 286 – 289, fig. 
124.16 (LIV/Bis Var. A, pas gjysmës së parë të shek. VI); SAZANOV  2007, f. 
806, fig. 4.46 (çereku i dytë i shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e dytë e shek. VI. 
228. Sarandë 1979, Kulla 15, inv. 1234, fund (objekt i humbur). 
Fundi i shkurtër i zgavruar. 
Diam. i fundit: 3 cm. 
BASS, VAN DOORNINCK JR 1971, f. 35, fig. 25 (gjysma e shek. IV); IVANTCHIK  
2002, f. 331 – 332, 383, fig. 17.123c (fillimi i shek. V); PIERI 2005, f. 95 – 97, 
Pl. 31.5 (shek. V – VI); CARREDANO Etj., 2007, f. 136, fig. 4.30 (fundi i shek. 
V – fillimi i shek. VI); SAZANOV  2007, f. 806, fig. 4.49 (çereku i dytë i shek. 
VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
229. Sarandë 1979, Kulla 4, inv. 1120, fund (objekt i humbur). 
Fundi i shkurtër i zgavruar. 
Diam. i fundit: 1.8 cm. 
BASS, VAN DOORNINCK JR 1971, f. 35, fig. 25 (gjysma e shek. IV); KEAY 
1984, f. 286 – 289, fig. 124.16 (LIV/Bis Var. A, pas gjysmës së parë të shek. 
VI); CONGÈS Etj., 1991, f. 220, fig. 8.35 (gjysma e shek. V – fundi i shek. VI); 
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PIERI 2005, f. 95 – 97, Pl. 31.2 (shek. V – VI); SAZANOV  2007, f. 806, fig. 
4.51 (çereku i dytë i shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
230. Sarandë 1979, Kulla, inv. 831, fund (objekt i humbur). 
Fundi i shkurtër i zgavruar. 
Diam. i fundit: 1.6 cm. 
KEAY 1984, f. 286 – 289, fig. 124.15 (LIV/Bis Var. A, pas gjysmës së parë të 
shek. VI); PIERI 2005, f. 95 – 97, Pl. 31.5 (shek. V – VI); SAZANOV  2007, f. 
806, fig. 4.43 (çereku i dytë i shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë dhe e dytë e shek. VI. 
 
LRA 3A2 
231. Sarandë 1987, K4-1, inv. 210, buzë, qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë e vogël trekëndëshe. Qafë konike. Vegje me prerje pothuajse 
katërkëndëshe, pak e shtypur në mes. 
Diam. i buzës: 3.4 cm. 
KEAY 1984, f. 286 – 289, fig. 124.7 (LIV/Bis Var. B, pas gjysmës së parë të 
shek. VI); CONGÈS Etj., 1991, f. 220, fig. 8.34 (gjysma e shek. V – fundi i 
shek. VI); HOXHA 1992, f. 216, Tab. II.10, (shek. V); BONIFAY, PIERI 1995, f. 
111, fig. 8.57 (çereku i dytë i shek. V – çereku i dytë/gjysma e parë e shek. 
VI); HOXHA 2003, f. 139, Tab. II.10 (shek. V); PIERI 2005, f. 95 – 97, Pl. 29.4 
(shek. V); CARREDANO Etj., 2007, f. 136, fig. 6.44 (fundi i shek. V – fillimi i 
shek. VI). 
Datimi: çereku i dytë i shek. V – çereku i dytë/gjysma e parë e shek. VI. 
232. Sarandë 1987, K1-4, inv. 29, buzë, qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë e vogël trekëndëshe. Qafë konike. Vegje me prerje petashuqe e harkuar. 
Diam. i buzës: 3.2 cm. 
KEAY 1984, f. 286 – 289, fig. 124.13 (LIV/Bis, prerja e vegjës e njëjtë, pas 
gjysmës së parë të shek. VI); PIERI 2005, f. 95 – 97, Pl. 29.3 (shek. V). 
Datimi: shek. V – gjysma e dytë e shek. VI. 
 
Përfundime 
Prodhimi i amforës LRA 3 daton që në shek. I, ndërsa zhvillimi i plotë i 

formës së saj ka ndodhur gjatë shek. III. Kjo formë mbeti thuajse e pandryshueshme 
edhe përgjatë shek. V – VI. Karakteristike e amforave të hershme LRA 3 (shek. I – 
III) është paraqitja me një vegje dhe fundi i zgavruar, ndërsa mbas shekullit të IV 
shfaqen me dy vegje dhe me trup më të ngushtë180. 

Ajo ka pasur përhapje të kufizuar gjatë periudhës romake dhe shembuj që 
lidhen me këtë periudhë janë identifikuar në Durrës, Butrint dhe Balshaban. 

Përhapja më e madhe e saj shënohet gjatë shek. VI, kohë kur u përfshi në 
tregtinë e madhe të Lindjes. 

Në Shqipëri ajo është prezentë vetëm në variantin A, datuar në shek. V – 
gjysmën e parë të shek. VI, ndërsa variantet e hershme të shek. III – IV janë tepër të 
rralla. Pas fundit të shek. VI, kjo amforë është e rrallë përgjithësisht në kontekste 

                                                           

180 G. MURIALDO, Anfore tardoantiche nel Finale (VI-VII secolo). In: Hommage à Paul-Albert Février, 
RELig, LIX-LX, 1994, f. 235; D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe 
siècles): Le témoignage des amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, 
Beyrouth, 2005, f. 96. 
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mesdhetare181, ndërsa prezenca e saj është dokumentuar edhe në kontekstet 
arkeologjike të gjysmës së parë të shek. VII182. 

Përmasat e vogla të kësaj amfore ka çuar studiuesit të mendojnë se ajo është 
përdorur kryesisht për transportin e verës cilësore të qytetit të Aphrodisias, e destinuar 
për shtresat e klerit183. Ndoshta kjo shpjegon edhe prezencën e saj të madhe, 
krahasuar me qendrat e tjera, në monumentin e 40 shenjtorëve, mjaft i njohur si 
qendër e rëndësishme e besimit gjatë shek. VI. 
 

II.4.4. Amfora Romake e Vonë 4 (LRA 4) 
Ky tip i njohur si amfora e Gazës, ka një histori të gjatë prodhimi e 

shpërndarje dhe është studiuar nga shumë autorë184. Ashtu si edhe amfora LRA 1 e 
LRA 2, edhe ky tip është prezent në sasi të konsiderueshme në monumentin e 40 
Shenjtorëve, Onhezëm185, Butrint186, Bylis187, Durrës188, Lezhë dhe Shkodër189. 
Fragmente të kësaj amfore janë gjetur edhe nga gërmimet e realizuara qytetin e 
Apolonisë, në kështjellën e Paleokastrës në Gjirokastër190, kalanë e Beratit191, 

                                                           

181 M. BONIFAY, D. PIERI, Amphores du Ve au VIIe s. à Marseille: nouvelles données sur la typologie 
et le contenu, JRA 8, 1995, f. 111. 
182 S. DIDIOUMI , Local pottery production in the island of Cos, Greece from the early Byzantine period. 
A preliminary report, LRCW 4. BAR International Series 2616, Vol. 1, 2014, f. 171. 
183 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 101; H. S. 
ROBINSON, Pottery of the roman period, chronology, The Athenian Agora, Vol. 5, 1959, f. 17. 
184 M. ALMAGRO, Las Necrópolis de Ampurias, II, Barcelona, 1955, tipi Alamgro 54; J. A. RILEY, The 
pottery from the Frist Session of Excavation in the Caesarea Hippodrome, BASOR 218, 1975, f. 27 – 31; 
C. SCORPAN, Origini si linii evolutive in ceramica romano-bizantina (sec. IV—VII) din Spatiul 
Mediteranean si Pontic, Pontica 9, 1976, f. 155 – 185; J. A. RILEY , Coarse Pottery. Në: Escavations at 
Sidi Khrebish Benghazi (Bernice), II, (suppl. Libya Antiqua 5), 1979, f. 219 – 222; M. BONIFAY, D. 
PIERI, Amphores du Ve au VIIe s. à Marseille: nouvelles données sur la typologie et le contenu, JRA 8, 
1995, f. 112; D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le 
témoignage des amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, 
f. 101 – 114. 
185 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 179, Tab. III.10 – 13. 
186 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 358, fig. 13.165 – 171; A. SEBASTIANI, D. GOONEY, J. M ITCHELL, 
P. PAPADOPOULOU, P. REYNOLDS, E. VACCARO, J. VROOM, The medieval church and cemetery at the 
Well of Junia Rufina, Butrint 4: The Archaeology and Histories of an Ionian Town, Oxford, 2013, f. 
230, fig. 12.14(24). 
187 S. MUÇAJ, P. CHEVALIER, S. XHYHERI, S. BUSHI, Monumenti i Terentianus-it (Bylis). Raport i 
gërmimeve 2007-2011, Candavia 4, 2014. 186, Tab. XIII.3; M. BONIFAY, Etude céramologique, në: 
Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, la Basilique E et les carrières, BCH 132, 
2, 2008, f. 949, fig. 17.11 – 12. 
188 F. TARTARI, Amforat e muzeut arkeologjik të Durrësit. Përpjekje për një katalog të tyre, Iliria 2, 
1982, f. 265, fig. 27; B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), 
University of East Anglia (Master Thesis), 2003, f. 74 – 77, Tab. 18.1,3,5,8/Tab. 21.1,3 – 4/Tab. 
11.5/Tab. 13.1 – 4; A. HOTI, E. METALLA , E. SHEHI, Gërmime arkeologjike; Durrës 2001 – 2003, 
Candavia 1, 2004, f. 151, Tab. IV.3 – 4; B. SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga 
Macellum - Forum, Durrës, Candavia 2, 2005, f. 213, Tab. V; A. HOTI, Archeological and historical 
data for Dyrrachionin during the transition from Late Antiquity to the Middle Ages, Interdisplinary 
Journal of Research and Development 1, 2014, f. 88. 
189 G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V-fillimi i shek. VII), Iliria 1 – 2, 
1992, f. 214 – 215, Tab. III.2 – 5; G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 
2003, f. 51 – 52, Tab. III.2 – 5. 
190 A. BAÇE, Kështjella e Paleokastrës, Iliria  2, 1981, f. 198 – 199, Tab. XII.6,9 – 11. 
191 H. SPAHIU, Qyteti Iliro - Arbëror i Beratit, Tiranë, 1990, Tab. XXV.6. 
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kështjellën e Qafës në Sulovë të Elbasanit192, Kalanë e Elbasanit193, manastirin e 
Mesopotamit në Sarandë194 dhe Hadrianopolis në Sofratikë195. Gjithashtu kjo amforë 
ka dalë edhe si rezultat i kërkimeve nënujore në Triport në Vlorë196 (Fig. 4). 

Amfora LRA 4 fillon të prodhohet që në fundin e epokës perandorake romake, 
duke prodhuar dhe përhapur gjerësisht gjatë shek. V – VII. Format e vona të saj 
vazhduan edhe gjatë shek. VIII197. Ajo ka gjetur përhapje në qendra të ndryshme të 
Mesdheut. Shembujt më të hershëm të kësaj forme janë dokumentuar në shek. IV, në 
Izrael dhe në kontekste të fundit të po këtij shekulli në Kartagjenë198. Kjo amforë ka 
ngjallur interesin e shumë studiuesve, të cilët krahas tipareve morfologjike, janë 
përpjekur të përcaktojnë edhe qendrat e tyre të prodhimit. Kontribut të rëndësishëm ka 
dhënë J. Riley, i cili ka meritën pasi ka realizuar klasifikimin e tyre të parë duke u 
nisur nga tiparet morfologjike të formës si dhe bëri datimin e saj, datim i cili në vija të 
përgjithshme mbetet i pandryshueshëm199. Klasifikime të mëvonshme të saj janë 
realizuar nga A. Zemer200, S. Keay201 dhe nga D. Peacock dhe D. Williams202, ndërsa 
vlen për t’u theksuar klasifikimi i ri tipologjik i realizuar nga D. Pieri203, i cili ka 
filluar të përdoret gjerësisht nga studiues të ndryshëm që operojnë në këtë fushë ku 
nuk bën përjashtim edhe vendi ynë204. 

Deri tani njihen dy variante kryesore të kësaj amfore, të cilat dallohen nga 
forma e trupit. Varianti i parë karakterizohet nga trupi i stërzgjatur globular, ndërsa 
varianti i dytë nga trupi cilindrik. Këto dy variante janë klasifikuar nga D. Pieri si 
varianti LRA 4A dhe LRA 4B. 

Gërmimet arkeologjike kanë nxjerrë një numër të madh fragmentesh të 
amforës LRA 4. Sasia më e madhe e zbuluar e amforës LRA 4 vjen nga monumenti i 
40 Shenjtorëve me 76 copë (10.17 %), duke e renditur atë në vend të 4 pas amforave 

                                                           

192 Y. CEROVA, Kështjella e Qafës në Krahinën e Sulovës, Iliria  2, 1987, f. 170, Tab. VII.5. 
193 GJ. KARAISKAJ, Të dhëna të reja për datimin e kalasë së Elbasanit, Monumentet 3, 1972, Tab. I.7. 
194 S. XHYHERI, S. BUSHI, Qeramikë mesjetare dhe postmesjetare kuzhine dhe me glazurë nga manastiri 
i Shën Kollit në Mesopotam, Candavia 3, 2011, f. 255, Tab. XVIII.145. 
195 R. PERNA, V. CAPRADOSSI, Contenitori da transporto da Hadrianopolis (Sofratikë – Al), L’illyrie 
Méridionale et L’épire Dans L’antiquiteé, Tiranë, 20 – 23 maj 2015, Poster, fig. 11. 
196 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 324. 
197 Kjo amforë ka qafë të shkurtër dhe trup në formë koni, ndërsa buza përgjithësisht shfaqet në formë 
vertikale dhe e varfër në modelim. Tipar kryesor dallues i kësaj amfore është mbulimi i sipërfaqes së 
jashtme të buzës dhe shpatullave me një lloj balte barbotine jo të rregullt. Sipërfaqja e jashtme, duke 
filluar menjëherë poshtë vegjës si dhe fundi i saj, janë të rrethuara nga hulli të thelluara koncentrike. 
198 J. W. HAYES, Stratified group. late amphoras. Në: excavations at Carthage 1975, Conducted by the 
University of Michigan, I, Tunis, 1976, f. 117 – 118; J. A. RILEY , Coarse Pottery. Në: Escavations at 
Sidi Khrebish Benghazi (Bernice), II, (suppl. Libya Antiqua 5), 1979, f. 220. 
199 J. A. RILEY, The pottery from the Frist Session of Excavation in the Caesarea Hippodrome, BASOR 
218, 1975, f. 27 – 31. 
200 A. ZEMER, Storage Jars in Ancient Sea Trade, Haifa, 1978, f. 61 – 67. 
201 J. S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. 
The Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984, f. 278 – 283. 
202 D. P. S. PEACOCK, D. F. WILLIAMS , Amphorae and the Roman Economy: An Introductory Guide, 
London, 1986, f. 196 – 199. 
203 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 101 – 144. 
204 M. BONIFAY, Etude céramologique, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, 
la Basilique E et les carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 947 – 954; G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, 
M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il 
“Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 2014, f. 287 – 326. 



 111 

LRA 8, LRA 1 dhe LRA 2. Fragmente të konsiderueshme të kësaj vijnë nga Shkodra, 
Butrinti, Onhezmi, Lezha dhe Durrësi. Në vendbanimet e tjera (Bylis, Gjirokastër, 
Berat, Mesopotam) prania e saj kufizohet në fragmente të vogla. 

Gërmimet e kanë evidentuar amforën në variantin LRA 4A, datuar në shek. IV 
– V, në Durrës205 (Tab. XXVII.a-b) , monumentin i 40 Shenjtorëve, Hadrianopolis206 
(Tab. XXVII.c)  dhe Butrint207. 

Një fragment i vetëm i amforës LRA 4A1, datuar në shek. IV – fillimi i shek. 
V, është identifikuar në Apoloni (Tab. XXVII.235) ; nën varianti LRA 4A2 datuar në 
gjysmën e dytë të shek. V – fundi i shek. V, është identifikuar në Onhezëm dhe nga 
kërkimet nënujore në Triport të Vlorës208. 

Variante të amforës LRA 4B janë më të përhapura. Kështu, nën varianti LRA 
4B1, datuar në fundin e shek. V – gjysmën parë të shek. VI, është i pranishëm në 
Durrës209 (Tab. XXVIII.a-b) , ku përfaqësohet edhe nga një amforë e plotë210, në 
monumentin e 40 Shenjtorëve dhe Triport211. 

Forma LRA 4B2 e datuar kryesisht në shek. VI, është e pranishme në qytetin e 
Durrësit212, ku prezantohet edhe nga një amforë e plotë213 (Tab. XXIX.b-d) , në 
Shkodër214 (Tab. XXX.a), në monumentin e 40 Shenjtorëve (gjysma e parë e shek. 
VI), në Arapaj (Tab. XXIX.a) ku edhe këtu është zbuluar një amforë e plotë215 si dhe 
në Onhezëm (gjysma e parë e shek. VI)216. 

Varianti LRA 4B2 – 3, datuar në shek. VI, është prezent në Durrës (datuar në 
shek. VI)217 (Tab. XXXI.b-c) , Shkodër (datuar në shek. VI)218 (Tab. XXXI.a) , në 
                                                           

205 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 76, Tab. 13.1/Tab. 21.3; B. SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga 
Macellum - Forum, Durrës, Candavia 2, 2005, f. 213, Tab. V.2. 
206 R. PERNA, V. CAPRADOSSI, Contenitori da transporto da Hadrianopolis (Sofratikë – Al), L’illyrie 
Méridionale et L’épire Dans L’antiquiteé, Tiranë, 20 – 23 maj 2015, Poster, fig. 11. 
207 A. SEBASTIANI, D. GOONEY, J. M ITCHELL, P. PAPADOPOULOU, P. REYNOLDS, E. VACCARO, J. 
VROOM, The medieval church and cemetery at the Well of Junia Rufina, Butrint 4: The Archaeology 
and Histories of an Ionian Town, Oxford, 2013, f. 230, fig. 12.14(24). 
208 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 324. 
209 F. TARTARI, Amforat e muzeut arkeologjik të Durrësit. Përpjekje për një katalog të tyre, Iliria 2, 
1982, f. 265, fig. 27; B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), 
University of East Anglia (Master Thesis), 2003, f. 77, Tab. 13.3; B. SHKODRA, Kontekste me qeramikë 
të shek. VI nga Macellum – Forum, Durrës, Candavia 2, 2005, f. 213, Tab. V.3. 
210 A. HOTI, E. METALLA , E. SHEHI, Gërmime arkeologjike; Durrës 2001 – 2003, Candavia 1, 2004, f. 
151, Tab. IV.3. 
211 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 324. 
212

 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 75 – 76, Tab. 11.5/Tab. 13.4/Tab. 18.1; B. SHKODRA, Kontekste me qeramikë 
të shek. VI nga Macellum - Forum, Durrës, Candavia 2, 2005, f. 213, Tab. V.1,6. 
213 A. HOTI, E. METALLA , E. SHEHI, Gërmime arkeologjike; Durrës 2001 – 2003, Candavia 1, 2004, f. 
151, Tab. IV.4. 
214 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 139, Tab. III.2. 
215 S. HIDRI, H. HIDRI, Materiale arkeologjike nga bazilika e Arapajt, Iliria  1-2, 1991, f. 204, Tab. I.15. 
216 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 179, Tab. III.10 – 12; D. PIERI, Le commerce du 
vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des amphores en Gaule, Institut 
français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 106. 
217 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 75 – 77, Tab. 13.2/Tab. 18.3,8/Tab. 21.1; B. SHKODRA, Kontekste me 
qeramikë të shek. VI nga Macellum - Forum, Durrës, Candavia 2, 2005, f. 213, Tab. V.4,5. 
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monumentin e 40 Shenjtorëve (gjysma e parë e shek. VI) dhe Butrint (gjysma e parë e 
shek. VI)219 (Tab. XXXI.e-f) , si dhe në Bylis e datuar në gjysmën e dytë të shek. 
VI220 (Tab. XXXI.d) . 

Amfora LRA 4B3, e prodhuar kryesisht pas gjysmës së dytë të shek. VII – deri 
në fillim të shek. VIII, prezantohet në Sarandë nga një fragment. 
 
Fabrikat 

Të gjitha tipat që i përkasin kësaj familje kanë në përgjithësi baltë 
karakteristike ngjyrë kafe në portokalli, të errët, me baltë të pjekur fortë, me 
përmbajtje grimcash gri, kuarc, kalcit dhe mikë. Në përgjithësi mbizotërojnë amforat 
me baltë me ngjyrë portokalli në rozë. Analizat e baltës së amforës sugjerojnë një 
zonë prodhimi që shtrihet në jug të brigjeve të Palestinës. Tashmë është pranuar se 
grupi A i këtyre amforave është prodhuar në Ascalon dhe Negev, ndërsa grupi B është 
prodhuar në rajonin e Gazës221. 

Amforat e zbuluara në Onhezëm dhe 40 Shenjtorët përgjithësisht shfaqin 2 
fabrika të dallueshme. Grupi i parë i amforave (Fab. I) ka baltë ngjyrë të kuqërremtë 
ose të kuqe (MUNSELL 5YR 5/4; 2.5YR 7/6), ndërsa fragmente të rralla shfaqin pjekje 
në formë “sandwich”, ku në prerje, në të dyja sipërfaqet shfaq ngjyrë të kuqërremtë 
(MUNSELL 5YR 5/4) ndërsa në bërthamë ngjyrë rozë (MUNSELL 7.5YR 7/4). Balta e 
këtyre amforave shfaq në përmbajtje grimca ranore të shumta ngjyrë gri me madhësi 
të ndryshme, grimca të verdha, mikë shumë të rrallë si dhe mikrofosile të dukshme. 
Fabrika e tyre është e ngjashme me fragmentet e zbuluara në Butrint, të cilat 
sugjerojnë për origjinën e mundshme nga qyteti i Gazës222. 

Një grup tjetër balte i amforave LRA 4 në Onhezëm dhe 40 Shenjtorët (Fab. 
II), shfaq ngjyrë gri (MUNSELL 7.5YR 5/1). Ajo është e pjekur mirë, me sipërfaqe 
kryesisht të lëmuar, ndërsa në bërthamë përmban grimca ranore gri me madhësi të 
ndryshme si dhe pak mikë të artë. Këto fragmente janë përgjithësisht të rralla. 

 
Mendohet që kjo amforë të jetë përdorur për mbajtjen dhe transportin e verës 

me origjinë nga Gaza223, e cila konsiderohej ndër më cilësoret e kohës (vinum 

                                                                                                                                                                      

218 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 139, Tab. III.4. 
219 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 358, fig. 13.165 – 171. 
220 M. BONIFAY, Etude céramologique, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, 
la Basilique E et les carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 949, fig. 17.11 – 12. 
221 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 109 – 110. 
222 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 358, fig. 13.165 – 171; A. SEBASTIANI, D. GOONEY, J. M ITCHELL, 
P. PAPADOPOULOU, P. REYNOLDS, E. VACCARO, J. VROOM, The medieval church and cemetery at the 
Well of Junia Rufina, Butrint 4: The Archaeology and Histories of an Ionian Town, Oxford, 2013, f. 
230, fig. 12.14(24). 
223 A. S. KINGSLEY, The Economic Impact of the Palestinian Wine Trade in Late Antiquity. Economy 
and Exchange in the East Mediterranean during Late Antiquity, Proccedings of a Conference at 
Somerville College, (Oxford 29th May, 1999), 2001, f. 49. 
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optimum), e rezervuar kryesisht për shtresat e larta të shoqërisë224. Gjithashtu ajo 
mund të jetë përdorur edhe për transportin e drithërave por edhe të vajit të ullirit225. 

 
Katalogu i amforave LRA 4 
LRA 4A 
233. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2255, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, e rrumbullakosur nga jashtë dhe në formë 
thepi të theksuar nga brenda. Shpatulla të rrumbullakosura dhe të ngushta. 
Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. Baltë me përmbajtje mike të imët, kuarc 
si dhe grimca ranore të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/6 (e kuqe në të verdhë të 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 121.8 (LIVB, shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 104 
– 105, Pl. 34.6 (shek. IV – fundi i shek. V). 
Datimi: shek. IV – 500. 
234. 40 Shenjtorët 2005, A 8-162, inv. 3464/1, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, e rrumbullakosur nga jashtë dhe në formë 
thepi nga brenda. Shpatulla të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë fine, me 
përmbajtje mike të imët, grimca të zeza të rralla, pak kuarc, grimca gëlqerore 
si dhe grimca të shumta të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 12.4 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 121.6 (LIVB, shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 104 
– 105, Pl. 34.8 (shek. IV – fundi i shek. V). 
Datimi: shek. IV – 500. 
 
LRA 4A1 
235. Apoloni 1995, inv. 3, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e shkurtër e dalë nga jashtë. Baltë përmban grimca gri, kuarc, 
kalcit dhe mikë. Ka ngjyrë portokalli në rozë. 
Diam. i buzës: 10 cm. 
TOMBER 1999, f. 301 – 302, fig. 4.74 (fundi i shek. IV – fillimi i shek. V); 
PIERI 2005, f. 104, fig. 66.A1 (shek. IV – fillimi i shek. V); CARREDANO Etj., 
2007, f. 135, fig. 3.13 (gjysma e shek. V); ALMEIDA  Etj., 2014, f. 157, fig. 5 
(shek. V –VI). 
Datimi: fundi shek. IV – fillimi i shek. V. 
 
LRA 4A2 
236. Sarandë 1979, Kulla 1, inv. 678, buzë dhe shpatull (LAKO 1984, III.11). 
Buzë e thjeshtë e shkurtër, e rrumbullakosur nga jashtë dhe me hulli nga 
brenda. 

                                                           

224 Për burimet historike që flasin për verën cilësore dhe përdorimin e saj nga shtresat e larta të klerit e 
shoqërisë, shiko: D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le 
témoignage des amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, 
f. 110 – 114. 
225 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 110. 
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Diam. i buzës: 12.2 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 121.5 (LIVB, shek. IV – VII); BONIFAY, PIERI 
1995, f. 112, fig. 9.61 (LRA 4A, shek. V); BONIFAY, LEFFY 2002, f. 57, fig. 
9.82 (fundi i shek. IV – fillimi i shek. V); PERI 2005, fig. 66.A2 (gjysma e 
dytë e shek. V – fundi i shek. V); MACIAS SOLÉ Etj., 2008, f. 289, fig. 6. LRA 
4 (shek. VI). 
Datim: gjysma e dytë e shek. V – fundi i shek. V. 
 
LRA 4B1 
237. 40 Shenjtorët 2004, B 303, inv. 863, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë, e shkurtër dhe e rrumbullakosur nga jashtë. Shpatulla 
të rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë fine, me 
përmbajtje mike të imët, grimca kuarci si dhe grimca ranore. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/6 (kuqe në të verdhë të 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 12.8 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.13 (LIVD, shek. IV – VII); SHKODRA 2005, 
f. 213, Tab. V.5 (shek. VI); PIERI 2005, f. 105 – 106, Pl. 39.2 (fundi i shek. V 
– gjysma e parë e shek. VI); PIERI 2007b, f. 6, fig. 6.6 (fillimi i shek. VI – 
gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
238. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 1819, buzë. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë, e shkurtër dhe e rrumbullakosur nga jashtë, nga brenda 
ka formë thepi. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. Baltë fine, me përmbajtje 
mike të imët, grimca të zeza, kuarc si dhe grimca gëlqerore. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
RENDINI 1989, f. 648, fig. 3 (shek. VI –VII); PIERI 2005, f. 105 – 106, Pl. 39.2 
(fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
239. 40 Shenjtorët 2005, A 17/2-149, inv. 3489, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë, e shkurtër dhe e rrumbullakosur nga jashtë, nga brenda 
ka formë thepi. Shpatulla të rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e 
lëmuar që pluhurizohet. Baltë fine, me përmbajtje mike të imët, kuarc, grimca 
të zeza dhe të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/6 (e kuqe në të verdhë të 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 10.6 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 121.1 (LIVA, shek. IV – VII); BONIFAY 1986, f. 
281, fig. 13.59 (gjysma e parë e shek. VI); HOXHA 1992, f. 214 – 215, Tab. 
III.4 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 139, Tab. III.4 (shek. VI); PIERI 2005, f. 105 
– 106, Pl. 40.1 (fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
240. 40 Shenjtorët 2005, Stera 1-154, inv. 2070, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë, e shkurtër dhe e rrumbullakosur nga jashtë. Diferenca 
midis buzës dhe fillimit të shpatullave është pak e dallueshme. Shpatulla të 
rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë ranore me 
përmbajtje mike të imët, kuarci si dhe grimca ranore të zeza. 
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Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/6 (e kuqe në të verdhë të 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
PIERI 2005, f. 105 – 106, Pl. 38.2 (fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI); 
OREN PASKAL 2008, f. 41, fig. 6.33 (fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. 
VII); B ALDASSARI 2009, f. 117, Tav. V.4 (shek. V – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
241. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2798, fund. 
Fab. I. Fund konik pak i gropëzuar. Rrethohet nga hulli horizontale. Sipërfaqe 
e lëmuar. Baltë fine me përmbajtje mike të imët, kuarc, grimca gëlqerore si 
dhe grimca ranore të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i fundit: 2.6 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 123.3 (LIV, shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 105 
– 106, Pl. 39.2 (fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI); MAURINA , 
CAPELLI 2007, f. 482, fig. 7.10 (çereku i tretë i shek. V – gjysma e parë e 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
242. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 4533, fund. 
Fab. I. Fund konik i sheshtë, i rrethuar nga kanelyra të mprehta. Baltë me 
përmbajtje mike të imët, grimca ranore të verdha si dhe kuarc. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/6 (e kuqe në të verdhë të 
zbehtë). 
Diam. i fundit: 4 cm. 
AUPERT 1980, f. 440, fig. 45.324 (viti 585); KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 
123.3 (LIV, shek. IV – VII); HAYES 1992, f. 64 – 65, fig. 22.5 (shek. V – 
fundi i shek. VI); CUNJA 1996, f. 112 – 113, Tab. 25.287 (shek. VI); HOTI Etj., 
2004, f. 151, Tab. IV.4 (shek. V – VI); PIERI 2005, f. 105 – 106, Pl. 39.2 
(fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI); MAURINA , CAPELLI 2007, f. 482, 
fig. 6.9 (çereku i tretë i shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
243. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2093, fund. 
Fab. II. Fund konik i sheshtë, i rrethuar nga kanelyra horizontale. Sipërfaqe e 
lëmuar. Pjekje “sandwich”. Baltë me përmbajtje mike të imët, grimca të zeza 
dhe kuarc. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 6/1 (gri), sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë 
në të verdhë). 
Diam. i fundit: 3.6 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 123.3 (LIV, shek. IV – VII); HAYES 1992, f. 64 
– 65, fig. 22.5 (shek. V – fundi i shek. VI); HOTI Etj., 2004, f. 151, Tab. IV.4 
(shek. V – VI); PIERI 2005, f. 105 – 106, Pl. 38.4 (fundi i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); MAURINA , CAPELLI 2007, f. 482, fig. 6.9 (çereku i tretë i 
shek. V – gjysma e parë e shek. VI); PIERI 2007b, f. 6, fig. 6.16 (fillimi i shek. 
VI – gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
 
LRA 4B2 
244. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2089, buzë dhe shpatull. 
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Fab. I. Buzë e thjeshtë, e shkurtër dhe e rrumbullakosur nga jashtë, nga brenda 
ka formë thepi. Shpatulla të rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e 
lëmuar që pluhurizohet. Baltë fine me përmbajtje mike të shumtë të imët, 
grimca ranore të verdha si dhe kuarc të shumtë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122,1 (LIVB, shek. IV – VII); WHITEHOUSE 
Etj., 1985, f. 181 – 182, fig. 7.53 (500/550 – fundi i shek. VI); PIERI 2005, f. 
106 – 107, Pl. 40.7 (?) (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
245. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, D. 10 cm, inv. 2252/4442, buzë, shpatull 
dhe trup. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, vertikale, e rrumbullakosur nga jashtë. Nga 
brenda, buza përshkruhet nga një kanal i vogël. Shpatulla të rrumbullakosura 
dhe të ngushta. Trupi ka formë cilindri dhe përshkohet nga hulli horizontale jo 
të mprehta. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë fine me përmbajtje mike të imët, kuarc 
dhe grimca ngjyrë gri. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/8 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 121.1 (LIVA, shek. IV – VII); A RTHUR, OREN 
1998, f. 201, fig. 8.2 (shek. V – VI); PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 40.7 (shek. 
VI). 
Datimi. vitet 500/525 – 551. 
246. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7177/7178, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, vertikale, e rrumbullakosur nga jashtë dhe 
me thep nga brenda. Shpatulla të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë me 
përmbajtje mike të imët, grimca të zeza të rralla, kuarc të shumtë dhe grimca 
ranore të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.6 (LIVB, shek. IV – VII); BONIFAY, PIERI 
1995, f. 112, fig. 9.65 (LRA 4B, shek. VI – fundi VI); PIERI 2005, f. 106 – 
107, Pl. 40.4 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
247. 40 Shenjtorët 2005, A 24/2a-166, inv. 3287, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, e rrumbullakosur nga jashtë. Shpatulla të 
ngushta. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. Baltë me përmbajtje mike të 
imët, grimca të zeza, të verdha dhe pak kuarc. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.1 (LIVB, shek. IV – VII); BONIFAY 1986, f. 
281, fig. 13.59 (gjysma e parë e shek. VI); HOXHA 1992, f. 214 – 215, Tab. 
III.4 (shek. VI); RAYNAUD  1993, f. 72, LRA 4B (vitet 400 – 500); HOXHA 

2003, f. 139, Tab. III.4 (shek. VI); SHKODRA 2003, f. 75 – 76, Tab. 13.2 (shek. 
VI); PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 40.4 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
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248. 40 Shenjtorët 2008, A 19/2-1256, inv. 6975, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, vertikale, e rrumbullakosur nga jashtë. Nga 
brenda ajo ka formë thepi dhe përshkohet nga një kanal jo shumë i thellë. 
Shpatulla të rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë me 
përmbajtje mike të imët, kuarc të pakët, grimca gëlqerore si dhe grimca ranore 
të shumta të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.1 (LIVB, shek. IV – VII); BONIFAY, PIERI 
1995, f. 112, fig. 9.65 (LRA 4B, shek. VI – fundi VI); HOTI Etj., 2004, f. 151, 
Tab. IV.4 (shek. V – VI); PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 41.12 (shek. VI). 
Datimi. vitet 500/525 – 551. 
249. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 24, buzë, shpatull. 
Fab. I. Buzë vertikale të lartë dhe e rrumbullakosur në pjesën e sipërme, 
shpatulla ngushta. Baltë e përzier me pak mikë të imët dhe me thërrmija gri të 
shumta të madhësive të ndryshme, grimca të verdha, të bardha, pak të 
kuqërremta që duken në sipërfaqe. Gjithashtu në bërthamë duken edhe gjurmë 
mikrofosilesh. Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/6 (e kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 10.5 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.1 (LIVB, shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 106 
– 107, Pl. 41.12 (shek. VI); SHKODRA RRUGIA 2011, f. 124, Tab. XVI.157 
(çereku i fundit i shek. V - çereku i parë i shek. VI). 
Datimi: çereku i fundit i shek. V – çereku i parë i shek. VI. 
250. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2091, buzë. 
Fab. II. Buzë e thjeshtë e shkurtër, vertikale, e rrumbullakosur nga jashtë. 
Shpatulla të rrumbullakosura. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë me përmbajtje mike të 
imët, grimca të zeza të verdha, kuarc dhe mikë të imët. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja e jashtme 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë 
në të verdhë), bërthama dhe sipërfaqja e brendshme 5YR 7/1 (gri e çelët) 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.14 (LIVD, shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 
106 – 107, Pl. 40.7 (shek. VI); ZACHARIADIS 2014, f. 706, fig. 10 (LRA 4) 
(pas gjysmës së parë të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
251. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 6993, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, vertikale, e rrumbullakosur nga jashtë. 
Shpatulla të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. Baltë me përmbajtje 
mike të imët, grimca të zeza të rralla, pak kuarc, grimca gëlqerore si dhe 
grimca ranore të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10.5 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.1 (LIVB, shek. IV – VII); BONIFAY, PIERI 
1995, f. 112, fig. 9.64 (LRA 4B, shek. VI – fundi VI); CUNJA 1996, f. 112 – 
113, Tab. 26.292 (shek. VI); PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 40.4 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
252. Sarandë 2004, D 2/2, inv. 4008, buzë, shpatull. 
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Fab. II. Buzë e thjeshtë, e rrumbullakosur dhe e dalë pak nga jashtë. Shpatulla 
të ngushta. Ngjyrë uniforme, e pjekur mirë, me sipërfaqe kryesisht të lëmuar. 
Në bërthamë përmban grimca ranore gri me madhësi të ndryshme si dhe pak 
mikë të artë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 5/1 (gri). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.11 (LIVC, shek. IV – VII); H AYES 1992, f. 
64 – 65, fig. 22.4 (shek. V – fundi i shek. VI); CUNJA 1996, f. 112 – 113, Tab. 
26.291 (shek. VI); PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 40.8 (shek. VI); PIERI 2007b, f. 
6, fig. 6.4 (fillimi i shek. VI – gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: shek. VI. 
253. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7170/7171, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, e rrumbullakosur nga jashtë. Shpatulla të 
rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë me përmbajtje 
mike të imët (duken dhe grimca mike të artë), grimca ranore të verdha, grimca 
gëlqerore si dhe grimca kuarci me madhësi deri në 1 mm. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.13 (LIVD, shek. IV – VII); SHKODRA 2005, 
f. 213, Tab. V.5 (shek. VI); PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 40.1 (shek. VI); PIERI 

2007b, f. 6, fig. 6.14 (fillimi i shek. VI – gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
254. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5172, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, e harkuar nga jashtë, e rrumbullakosur. 
Shpatulla të rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë me 
përmbajtje mike të imët, grimca të zeza dhe kuarc të dukshëm në bërthamë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/6 (e kuqe në të verdhë të 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.15 (LIVD, shek. IV – VII); SAZANOV 

2000a, Tab. 7.1 (vitet 570 – 680); PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 40.6 (shek. 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
255. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2650/3162, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, e rrumbullakosur dhe e drejtë. Shpatulla të 
rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. Baltë me 
përmbajtje mike të imët, grimca të zeza, kuarc si dhe mikrofosile. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.15 (LIVD, shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 
106 – 107, Pl. 40.6 (shek. VI); PIERI 2007b, f. 6, fig. 6.15 (fillimi i shek. VI – 
gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
 
LRA 4B2-3 
256. 40 Shenjtorët 2005, A 18/3-144, inv. 2699/2701, buzë dhe shpatull. 
Fab. II. Buzë e thjeshtë e shkurtër, e rrumbullakosur nga jashtë. Shpatulla të 
rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar. Pjekje “sandwich”. Baltë 
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ranore me përmbajtje mike të imët, grimca të zeza, kuarc si dhe grimca 
gëlqerore. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 6/1 (gri), sipërfaqja 5YR 5/8 (e kuqe në të 
verdhë të zbehtë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
CONGÈS Etj., 1991, f. 218, fig. 9.39 (gjysma e shek. V – fundi i shek. VI); 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 121.9 (LIVB, shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 106 
– 107, Pl. 41.11 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
257. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2258/1, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë, e shkurtër dhe vertikale. Shpatulla të drejta dhe të 
ngushta. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë fine, me përmbajtje mike të imët, grimca të 
zeza, pak kuarc dhe grimca gëlqerore. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 121.9 (LIVB, shek. IV – VII); WHITEHOUSE 
Etj., 1985, f. 181 – 182, fig. 7.52 (500/550 – fundi i shek. VI); PIERI 2005, f. 
106 – 107, Pl. 41.10 (shek. VI);  
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
258. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1256, inv. 7077, buzë dhe shpatull. 
Fab. II. Buzë e thjeshtë e shkurtër, e rrumbullakosur nga jashtë dhe në formë 
thepi nga brenda. Shpatulla të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. 
Pjekje “sandwich”. Baltë me përmbajtje mike të imët, grimca të zeza të rralla 
dhe pak kuarc. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 8/1 (e bardhë), sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e 
zbehtë në të verdhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 121.9 (LIVB, shek. IV – VII); RENDINI 1989, f. 
648, fig. 3 (shek. VI –VII); VILLA 1998, fig. 3.12 (shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
259. 40 Shenjtorët 2005, A 17/2-149, inv. 2895, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, vertikale, e rrumbullakosur dhe e dalë nga 
jashtë. Shpatulla të rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë 
fine me përmbajtje mike të imët, grimca të zeza të rralla, pak kuarc, grimca 
gëlqerore si dhe grimca të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/4 (e kuqe e zbehtë në kafe). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.1 (LIVB, shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 106 
– 107, Pl. 41.3 (shek. VI); PIERI 2007b, f. 6, fig. 6.1 (fillimi i shek. VI – 
gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
260. 40 Shenjtorët 2006, B3-177, inv. 5386/5387, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, vertikale dhe e rrumbullakosur nga jashtë. 
Shpatulla të rrumbullakosura. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë fine me përmbajtje 
mike të imët, grimca të zeza të rralla, pak kuarc dhe grimca gëlqerore të 
bardha.  
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 7/8 ( e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
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KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.9 (LIVD, shek. IV – VII); L AKO 1984, f. 
179, Tab. III.12 (shek. IV – VI); PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 41.3 (shek. VI); 
PIERI 2007b, f. 6, fig. 6.14 (fillimi i shek. VI – gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
261. 40 Shenjtorët 2006, B3-177, inv. 5249.1, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, vertikale, e rrumbullakosur nga jashtë. 
Shpatulla të rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar që 
pluhurizohet. Baltë me përmbajtje mike të imët, grimca të zeza të rralla, kuarc 
të dukshëm, grimca gëlqerore si dhe grimca ranore të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/6 (e kuqe në të verdhë të 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 10.6 cm. 
SHKODRA 2005, f. 213, Tab. V.5 (shek. VI); PIERI 2007b, f. 6, fig. 6.9 (fillimi i 
shek. VI – gjysma e parë e shek. VII); ALMEIDA  Etj., 2014, f. 157, fig. 5 
(shek. V –VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
262. 40 Shenjtorët 2005, A 6/1-168, inv. 6277/1-4, buzë, shpatull, vegje, bark 
dhe fragment fundi (rikonstruksion). 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, vertikale, e rrumbullakosur nga jashtë dhe 
me kënd nga brenda. Shpatulla të rrumbullakosura dhe të ngushta. Vegje me 
nervura të theksuara. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. Baltë fine me 
përmbajtje mike të imët, grimca të zeza të rralla, pak kuarc, grimca gëlqerore 
si dhe grimca të shumta të verdha deri në 1 mm. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 121.3 (LIVB, shek. IV – VII); BONIFAY, PIERI 
1995, f. 112, fig. 9.65 (LRA 4B, shek. VI – fundi VI); PIERI 2005, f. 106 – 
107, Pl. 41.1 (shek. VI); SLANE, SANDERS 2005, f. 263, fig. 5.2-25 (fundi i 
shek. V – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
263. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7174, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, e rrumbullakosur nga jashtë dhe në formë 
thepi nga brenda. Shpatulla të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë me 
përmbajtje mike të imët, grimca të zeza të rralla, pak kuarc si dhe grimca 
ranore të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
VILLA 1998, fig. 3.12 (shek. VII); PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 41.11 (shek. 
VI); CARSANA Etj., 2007, f. 424, fig. 5.10 (gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
264. 40 Shenjtorët 2007, A 6/2-168, R 5,4 cm, inv. 6423, buzë. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, në formë thepi nga brenda. Sipërfaqe e 
lëmuar që pluhurizohet. Baltë fine me përmbajtje mike të imët, pak kuarc si 
dhe grimca ranore të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/6 (e kuqe në të verdhë të 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 10.8 cm. 
HOXHA 1992, f. 214 – 215, Tab. III.4 (shek. VI); WHITEHOUSE Etj., 1985, f. 
181 – 182, fig. 7.53 (formë identike, 500/550 – fundi i shek. VI); VILLA 1998, 
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fig. 3.12 (shek. VII); HOXHA 2003, f. 139, Tab. III.4 (shek. VI); PIERI 2005, f. 
106 – 107, Pl. 42.1 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
265. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 4958, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, në formë thepi nga brenda. Shpatulla të 
drejta dhe të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. Baltë fine me 
përmbajtje mike të imët, pak kuarc dhe grimca gëlqerore. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 121.5 (LIVB, shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 106 
– 107, Pl. 41.11 (shek. VI); CARSANA Etj., 2007, f. 424, fig. 5.10 (gjysma e 
parë e shek. VI); MUÇAJ Etj., 2014, f. 186, Tab. XIII.3 (shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
266. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2090, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, vertikale dhe e prerë drejtë. Shpatulla të 
rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. Baltë 
fine me përmbajtje mike të imët, pak kuarc, grimca gëlqerore, grimca të 
verdha të rralla si dhe mikrofosile. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 121.9 (LIVB, shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 106 
– 107, Pl. 41.11 (shek. VI); PIERI 2007b, f. 6, fig. 6.9 (fillimi i shek. VI – 
gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
267. 40 Shenjtorët 2005, A 18/1-108, inv. 2280, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, vertikale, e rrumbullakosur nga jashtë dhe e 
prerë drejt. Shpatulla të rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar që 
pluhurizohet. Baltë me përmbajtje mike të imët, grimca të zeza të rralla, kuarc 
si dhe grimca ranore të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 41.11 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
268. 40 Shenjtorët 2005, A 18/3-144, inv. 2705, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, vertikale, e rrumbullakosur nga jashtë dhe 
me kanal nga brenda. Shpatulla të rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e 
lëmuar. Baltë fine me përmbajtje mike të imët, pak kuarc, grimca gëlqerore 
dhe ranore të verdha. Ka pore dhe zgavrime të shumta në bërthamë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/6 (e verdhë e zbehtë në të 
kuqe). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 121.4 (LIVB, shek. IV – VII); WHITEHOUSE 
Etj., 1985, f. 181 – 182, fig. 7.52 (formë identike, 500/550 – fundi i shek. VI); 
PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 41.11 (shek. VI); MUÇAJ Etj., 2014, f. 186, Tab. 
XIII.3 (shek. V – gjysma e parë e shek. VI); ZACHARIADIS 2014, f. 707, fig. 
12 (LRA 4) (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI). 
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Datimi: vitet 500/525 – 551. 
269. Sarandë 1987, K4-1, inv. 288, buzë dhe shpatull (objekt i humbur). 
Buzë e thjeshtë e shkurtër, vertikale, e rrumbullakosur nga jashtë dhe me sqep 
nga brenda. 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 121.9 (LIVB, shek. IV – VII); BONIFAY, PIERI 
1995, f. 112, fig. 9.65 (LRA 4B, shek. VI – fundi VI); PIERI 2005, f. 107, fig. 
66,B3 (gjysma e dytë e shek. VII). 
Datimi: shek. VI. 
270. 40 Shenjtorët 2005, Stera 1-154, inv. 3002, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buza e rrumbullakosur dhe pak e diferencuar nga shpatullat. Shpatulla 
të drejta dhe ngushta. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. Fabrikë ranore me 
përmbajtje mike të imët, grimca të zeza, të verdha, gri dhe kuarc të shumtë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/6 (e kuqe në të verdhë të 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.11 (LIVC, shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 
106 – 107, Pl. 41.20 (shek. VI); PIERI 2007b, f. 6, fig. 6.5 (fillimi i shek. VI – 
gjysma e parë e shek. VII); OREN PASKAL 2008, f. 41, fig. 6.33 (fundi i shek. 
V – gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
271. Sarandë 1983, Sek. A, K. 5/4, D. 10 cm, inv. 327, buzë dhe shpatull,  
Fab. I. Buzë vertikale e lartë. Shpatulla të rrumbullakuara. Baltë përzier me 
thërrmija gri të madhësive të ndryshme, thërrmija të verdha të imta, të bardha 
dhe shumë pak mikë të artë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
HAYES 1992, f. 64 – 65, fig. 22.4 (shek. V – fundi i shek. VI); PIERI 2005, f. 
106 – 107, Pl. 41.11 (shek. VI); BIEN 2007, f. 263 – 264, fig. 1.21 (shek. VII); 
ZACHARIADIS 2014, f. 706, fig. 10 (LRA 4) (pas gjysmës së parë të shek. VI); 
SHKODRA RRUGIA 2011, f. 143, Tab. XXX.282 (gjysma e dytë e shek. VI). 
Datimi: shek. V – gjysma e parë/gjysma e dytë e shek. VI. 
272. 40 Shenjtorët 2005, A 24/2a-163, inv. 2873, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, e rrumbullakosur nga jashtë. Shpatulla të 
ngushta. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. Baltë fine me përmbajtje mike të 
imët, grimca të zeza të rralla, pak kuarc si dhe grimca gëlqerore. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 ( e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.11 (LIVC, shek. IV – VII); CUNJA 1996, f. 
112 – 113, Tab. 26.292 (shek. VI); PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 41.14 (shek. 
VI); PIERI 2007b, f. 6, fig. 6.12 (fillimi i shek. VI – gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
273. Sarandë 1983, Sek.A, K. 3/4, inv. 205, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e rrumbullakosur nga jashtë. Shpatulla të ngushta. Ka 
pjekje në formë “sandwich”. Baltë përzier me thërrmija kafe, të bardha dhe 
gri. Sipërfaqja e ashpër dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: në të dyja sipërfaqet 5YR 5/4 (e kuqërremtë), bërthama 7,5 
YR 7/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
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RILEY  1981, f. 110, fig. 8.70 (shek. VI); KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.13 
(LIVD, shek. IV – VII); HOTI Etj., 2004, f. 151, Tab. IV.3 (shek. V – VI); 
PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 40,5 (shek. VI); PIERI 2007b, f. 6, fig. 6.13 
(fillimi i shek. VI – gjysma e parë e shek. VII); OREN PASKAL 2008, f. 41, fig. 
6.33 (fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: shek. VI. 
274. Sarandë 1983, Sek.A, K. 5/4, inv. 329, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e rrumbullakosur nga jashtë. Shpatulla të ngushta. 
Baltë e përzier me thërrmija kafe, të bardha, gri dhe pak mikë. Sipërfaqja e 
ashpër dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.13 (LIVD, shek. IV – VII); L AKO 1984, f. 
179, Tab. III.12 (shek. IV – VI); HOTI Etj., 2004, f. 151, Tab. IV.4 (shek. V – 
VI); PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 41.20 (shek. VI); PIERI 2007b, f. 6, fig. 6.13 
(fillimi i shek. VI – gjysma e parë e shek. VII); REYNOLDS 2010, f. 98, fig. 7.x 
(pas vitit 600). 
Datimi: shek. VI. 
275. 40 Shenjtorët 2006, B3-177, inv. 5268, buzë. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, e rrumbullakosur nga jashtë ndërsa nga 
brenda përshkruhet nga një hulli e cekët. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. 
Baltë fine me përmbajtje mike të imët, kuarc dhe grimca të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12.8 cm. 
BERNAL CASASOLA Etj., 2014, f. 882, fig. 7.9 (vitet 490/500 – 525, Ashkelon). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
276. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7133, buzë. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, në formë thepi nga brenda. Sipërfaqe e 
lëmuar që pluhurizohet. Baltë me përmbajtje mike të imët, grimca të zeza, 
kuarc, grimca gëlqerore dhe ranore të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
VILLA 1998, fig. 3.12 (shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
277. 40 Shenjtorët 2005, A 18/1-108, inv. 1941, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë, e shkurtër dhe vertikale. Shpatulla të rrumbullakosura 
dhe të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar që pluhurizohet. Baltë me përmbajtje mike 
të imët, grimca të zeza, pak kuarc, grimca gëlqerore si dhe grimca të verdha 
deri në 1 mm. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10.4 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.14 (LIVD, shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 
106 – 107, Pl. 40.6 (shek. VI); PIERI 2007b, f. 6, fig. 6.15 (fillimi i shek. VI – 
gjysma e parë e shek. VII); COSTANTINI 2011, f. 416, fig. 12.9 (shek. V – 
fillimi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
278. 40 Shenjtorët 2008, A 19/2-1256, inv. 7216, buzë dhe shpatulla. 
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Fab. I. Buzë e thjeshtë e shkurtër, e drejtë dhe e rrumbullakosur nga brenda. 
Shpatulla të rrumbullakosura dhe të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë me 
përmbajtje mike të imët, pak kuarc, grimca të zeza si dhe grimca ranore të 
verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
Pieri 2005, f. 106 – 107, Pl. 41.17 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
279. Sarandë 1979, Kulla 5-3, inv. 1587, buzë dhe shpatull (LAKO 1984, f. 
179, Tab. III.12). 
Buzë e thjeshtë e shkurtër, e rrumbullakosur dhe e kthyer nga jashtë. Shpatulla 
të ngushta. 
Diam. i buzës: 10.6 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.13 (LIVD, shek. IV – VII); EMPEREUR, 
PICON 1989, f. 243, fig. 23 (shek. IV – VII); SHKODRA 2003, Tab. 13.4 (shek. 
VI); HOTI Etj., 2004, f. 151, Tab. IV.4 (shek. V – VI); SHKODRA 2005, f. 213, 
Tab. V.6 (shek. VI); PIERI 2005, f. 106 – 107, Pl. 40.8 (shek. VI); BONIFAY, 
RAYNAUD  2007, fig. 81, LRA 4B2 (shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – shek. VI. 
280. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5169, buzë. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë, e shkurtër dhe e rrumbullakosur nga jashtë. Sipërfaqe e 
lëmuar që pluhurizohet. Baltë fine me përmbajtje mike të imët, grimca të zeza 
dhe kuarc. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
Pieri 2005, f. 106 – 107, Pl. 41.15 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
 
LRA 4B3 
281. Sarandë 1979, K 5-3, inv. 1588, buzë dhe shpatull. 
Buzë e thjeshtë e shkurtër dhe vertikale. Shpatulla të ngushta. 
Diam. i buzës: 10.4 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 122.9 (LIVD, shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 
107, fig. 66,B3 (gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: shek. VI – gjysma e parë e shek. VII. 
 
Përfundime  
Studimet dhe analizat e fundit kanë provuar origjinën e amforës LRA 4 nga 

Gaza. Kjo formë shënon fillesat e prodhimit të saj në fundin e epokës perandorake 
romake, ndërsa në shek. V – VI, ajo u përfshi në eksportin e verës së Gazës dhe të 
produkteve të tjera, si vaji i ullirit apo i susamit, drejt tregjeve perëndimore226. 

Vera e transportuar me amforat e Gazës fitoi reputacion ndërkombëtar duke 
filluar që në shek. IV, ndërsa në sasi të mëdha u prodhua dhe u eksportua gjatë shek. 

                                                           

226 J. S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. 
The Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984, f. 280; D. PIERI, Le commerce du vin 
oriental à l'époque byzantine (Ve – VIIe siècles): Le témoignage des amphores en Gaule, Institut 
français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 110. 
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V – VI, si rezultat i rritjes së numrit të popullsisë në Lindje, në kontrast me situatën që 
paraqitej në Perëndim227. Si rrjedhojë, tregu më i madh i saj u bë Bizanti. Nga burimet 
historike të kohës vera e Gazës cilësohej ndër verërat më cilësore (vinum optimum), 
krahas verërave me origjinë Kreta, Samosi apo Qipro. Reputacioni i saj e bëri 
produktin përgjithësisht privilegj të shtresave të larta të shoqërisë apo të shtresave të 
klerit228. Gjithashtu, krahas cilësisë së lartë, vera ishte e preferuar edhe për vlerat dhe 
aftësitë kurative, për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme229. Burimet historike 
tregojnë se ajo është përdorur edhe për ritin e eukaristisë230. Prodhimi i saj do të 
vazhdojë deri në vitin 641, kohë kur rajoni do të pushtohet nga Arabët231. 

Edhe në Shqipëri vera e Gazas e rajonit të Ascelon – it dhe e transportuar me 
variantet e amforave LRA 4A, është dokumentuar që në fund të shek. IV në qytetin e 
Apolonisë. 

Fragmente të tipit LRA 4A, të shek. IV – V, vijnë edhe nga kërkimet nënujore 
të realizuara në Triport të Vlorës. 

Në shekujt V – VI vera transportohet me variantet e tipit LRA 4B. Ajo bëhet 
pjesë e shtresave të klerit (ajo është në sasi të konsiderueshme në monumentin e 40 
Shenjtorëve dhe bazilikën e Arapajt), dhe shtresave të larta të shoqërisë duke shërbyer 
kështu si për furnizimin e qyteteve (Onhezëm, Butrint, Durrës, Shkodër), por edhe për 
konsumin e saj nga pelegrinët (40 Shenjtorët). Cilësia e lartë dhe efektet kurative të 
saj, kanë bërë që ajo të transportohet në sasi të mëdha, duke u renditur e dyta për nga 
sasia (rreth 76 fragmente), në familjen e verërave cilësore të transportuara me këto 
amfora, pas amforave të Samosit (LRA 8). 
 

II.4.5. Amfora Romake e Vonë 5 – 6 (LRA 5 – 6/Bag-Shaped) 
Amfora LRA 5 – 6 ose e njohur ndryshe me emrin Bag – Shaped232, i përket 

grupit të enëve të transportit, të cilat filluan prodhimin e tyre në shek. IV duke 

                                                           

227 Roma është shembulli më ilustrues për ndryshimin e madh të numrit të popullsisë midis Lindjes dhe 
Perëndimit. Popullsia e saj nga 350 000 banorë që ishte në shek. V, u reduktua në 60 000 në shek. VI. 
Ky ndryshim drastik midis dy perandorive, ndodhi si rezultat i dyndjeve barbare, pasigurisë sociale dhe 
politike që karakterizoi Perëndimin gjatë shek. VI. Shiko: A. S. K INGSLEY, The Economic Impact of 
the Palestinian Wine Trade in Late Antiquity. Economy and Exchange in the East Mediterranean 
during Late Antiquity, Proccedings of a Conference at Somerville College, (Oxford 29th May, 1999),  
2001, f. 55. 
228 Për burimet historike që flasin për verën cilësore, përdorimin e saj nga shtresat e larta të klerit e 
shoqërisë, shiko: D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve – VIIe siècles): Le 
témoignage des amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, 
f. 110 – 114. 
229 Ajo trajtonte dhimbjet e stomakut, ethet, dhimbjet e barkut, mëlçinë, sëmundje të ndryshme dhe 
infeksionet e syve. Ndoshta edhe për shkak të vetive kurative që shfaqte, ajo është përdorur gjerësisht 
edhe nga shtresa e klerit, me qëllim trajtimin e besimtarëve që vuanin nga këto sëmundje, të cilët kishin 
shpresa dhe besonin se mund të gjenin shërim: A. S. K INGSLEY, The Economic Impact of the 
Palestinian Wine Trade in Late Antiquity. Economy and Exchange in the East Mediterranean during 
Late Antiquity, Proccedings of a Conference at Somerville College, (Oxford 29th May, 1999), 2001, f. 
58 – 59. 
230 D. P. S. PEACOCK, D. F. WILLIAMS , Amphorae and the Roman Economy: An Introductory Guide, 
London, 1986, f. 59. 
231 A. S. K INGSLEY, The Economic Impact of the Palestinian Wine Trade in Late Antiquity. Economy 
and Exchange in the East Mediterranean during Late Antiquity, Proccedings of a Conference at 
Somerville College, (Oxford 29th May, 1999), 2001, f. 44. 
232 Kjo amforë ka trup në formë dardhe, me hulli horizontale që rrethojnë gjithë trupin ndërsa fundi i 
saj është i sheshtë. Buza është e thjeshtë, vertikale dhe përfundon në formë thepi i dalë nga jashtë. 
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vazhduar deri në shek. X233. Nisur nga materiali i përftuar nga gërmimi në hipodromin 
e Çezaresë, J. Riley sugjeron që amforat LRA 5 – 6 fillojnë shpërndarjen në shek. 
V234. Në Kartagjenë kjo amforë haset më dendur në dy kontekste të datuar me siguri 
absolute në mesin e shek. V235. Gjithsesi, në qendra të ndryshme të Mesdheut, kjo 
formë është dokumentuar kryesisht në kontekste të shek. VI236. Ajo është e përhapur 
gjerësisht në sitet arkeologjike të Mesdheut Lindor237 Detit të Zi238 dhe në Mesdheun 
Perëndimor239. 

Krahasuar me tipat e zakonshëm LRA 1 dhe LRA 2, në Shqipëri kjo amforë 
ka një përhapje më të kufizuar si në sasi ashtu edhe në shtrirje gjeografike. Përhapja e 
saj është kryesisht bregdetare dhe lokalizohet në monumentin e 40 Shenjtorëve, 
Onhezëm, Butrint240, Shkodër241 dhe Durrës242. Fragmente të rralla të kësaj amfore 

                                                           

233 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 114. 
234J. A. RILEY, The pottery from the Frist Session of Excavation in the Caesarea Hippodrome, BASOR 
218, 1975, f. 26 – 27. 
235 J. A. RILEY , The pottery from Cisterns 1977.1, 1977.2 and 1977.3, në: Escavations at Carthage 
1977, Conducted by the University of Michigan. VI. Ann Arbor, 1981, f. 90, 103. 
236 J. A. RILEY , The pottery from Cisterns 1977.1, 1977.2 and 1977.3, në: Escavations at Carthage 
1977, Conducted by the University of Michigan. VI. Ann Arbor, 1981, f. 89 – 90, 121; M. L. STOPPIONI 

PICCOLI, Le anfore. Në: Ravenna e il porto di Classe. Venti anni di ricerche archeologiche tra Ravenna 
e Classe, Bologna, 1983, f. 132 – 133; B. L. JOHNSON, Syro- Palestinian Bag-Shaped Amphoras in the 
Athenian Agora and Corinth Collections, Recherches sur les Amphores Grecques, BCH Suppl. 13, 
Athens, 1986, f. 591 – 593; P. REYNOLDS, Trade in the Western Mediterranean, AD 400-700 : The 
ceramic evidence, BAR International Series, 604, Oxford, 1995, f. 71 – 72. 
237 P. AUPERT, Objets de la vie quotidienne à Argos en 585 ap. J.-C, BCH Suppl. 6, 1980, f. 395 – 457; 
P. REYNOLDS, Pottery and the economy in 8th century Beirut: An Umayyad pottery assemblage from 
the Roman Imperial baths (BEY 045), VIIe Congrès International sur la Céramique Médiévale en 
Méditeranée (Thessaloniki, 11-16 Octobre 1999), 2003, f. 725 – 734; D. PIERI, Béryte dans le grand 
commerce méditerranéen. Productions et échanges dans la Syrie gréco-romaine, Productions et 
échanges dans la Syrie gréco-romaine. Actes du 2e colloque international sur la Syrie antique (Tours, 
12-13 juin 2003), 8, 2007, f. 297 – 327; M. OREN PASKAL, Excavation at Bat Galim: The Pottery, 
Contract Archaeology Reports III, University of Haifa, 2008, f. 32 – 53; A. QUERCIA, A. JOHNSTON, A. 
BEVAN, J. CONOLLY, A. TSARAVOPOULOS, Roman Pottery from an Intensive Survey of Antikythera, 
Greece, ABSA 106, 2011, f. 47 – 98. 
238 A. SAZANOV , Les amphores de l'antiquité tardive et du moyen age: continuité ou rupture ? Le cas de 
la Mer Noire, La céramique médiévale en Méditerranée, Actes du VIe congrès de l’aiecm2, Aix-en-
Provence 13-18 novembre 1995, 1997, f. 87 – 102; A. SAZANOV , Les ensembles clos de Chersonese de 
la fin du VIe-troisieme quart du VIIe siecles: la chronologie de la ceramique, Les sites archeologiques 
en Crimee et au Caucase durant l'antiquite tardive et le haut moyen-age, Colloquia Pontica, 2000, f. 
123 – 149; A. SAZANOV , Les amphores orientales d’époque protobyzantine au nord de la Mer Noire: 
chronologie et typologie, LRCW 2, BAR International Series 1662, Vol. 2, 2007, f. 803 – 815. 
239 S. BIEN, Contextes céramiques du VIIe s. aux abords du pavillon Bargemon à Marseille, Revue 
archéologique de Narbonnaise 36, 2003, f. 305 – 318; S. BIEN, La vaisselle et les amphores en usage à 
Marseille au VIIe siècle et au début du VIIIe siècle: première ébauche de typologie évolutive, LRCW 2, 
BAR International Series 1662, Vol. 2, 2007, f. 263 – 274; R. R. ALMEIDA , C. V IEGAS, N. BEJA, N. 
TEIXEIRA, Ânforas do Mediterrâneo Oriental em Faro (Ossonoba). Novos dados para equacionar o 
comércio durante a Antiguidade Tardia, As produções cerâmicas de imitação na Hispania, 
Monografías Ex Officina Hispana II, Porto/Madrid, 2014, f. 151 – 160; E. CH. PORTALE, The sunset of 
Gortyn: amphorae in 7th - 8th centuries AD, LRCW 4, BAR International Series 2616, Vol. 1, 2014, f. 
477 – 489. 
240 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 229, fig.13.172 – 3. 
241 G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V-fillimi i shek. VII), Iliria 1 – 2, 
1992, f. 217, Tab. III.6 – 9; G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 
53, Tab. III.6 – 9. 
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vijnë nga gërmimet arkeologjike të realizuara gjatë viteve ’90 në qytetin e Vlorës dhe 
kërkimet nënujore në Gjirin e Dafinës, lokalizuar në perëndim të Gadishullit të 
Karaburunit243 (Fig. 5). 

Amfora e tipit Bag – Shaped nga shumë studiues është konsideruar si amforë 
me një problematikë mjaft komplekse për t’u studiuar, për shkak të vështirësive të 
shumta që ajo shfaq në përcaktimin tipologjik, kronologjik por edhe në përcaktimin e 
zonave dhe atelieve të prodhimit të saj. Tipologjia, e cila mbetet më e përdorshme 
edhe sot, është ajo e propozuar nga J. Riley nga rezultatet e gërmimeve të realizuara 
në hipodromin e Çezaresë (Izrael), e cila është bazuar kryesisht në lartësinë e qafës së 
amforës si dhe në formën e buzës, duke neglizhuar elementët e tjerë përbërës të saj244. 

Pas J. Riley, me studimin e ekzemplarit janë marrë një numër i 
konsiderueshëm studiuesish të tjerë, të cilët të njëjtën amforë dhe nën variantet e saj, i 
kanë emërtuar me emra të ndryshëm, duke sjellë konfuzion në klasifikimin e saj. Vlen 
për t’u theksuar studimi i D. Pieri mbi këtë tip, i cili është përpjekur ta thjeshtëzojë 
klasifikimin tipologjik, duke e grupuar në 4 variante kryesore, klasifikim ky i cili po 
fiton terren dhe po përdoret nga studiues të ndryshëm245. Gjithashtu, ai ka sjellë të 
dhëna të reja mbi kronologjinë, përhapjen, atelietë e prodhimit por edhe produktet që 
transportonin këto amfora246. 

Amfora Bag – Shaped 1, datuar në shek. V – VI, është gjetur nga gërmimet e 
realizuar në qytetin e Onhezmit, 40 Shenjtorët dhe në kontekstet e shek. VI të 
Macellum – Forum në Durrës247 (Tab. XXXIV.a) . Varianti Bag – Shaped 1A i saj, 
datuar nga fillimi i shek. VI – gjysma e parë e shek. VI, është i pranishëm në 
monumentin e 40 Shenjtorëve (datuar në gjysmën parë të shek. VI), ndërsa një 
fragment i vetëm i saj është gjetur nga kërkimet nënujore në Gjirin e Dafinës248. 

                                                                                                                                                                      

242 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 77 – 79, Tab. 14.2,6,8; A. HOTI, E. METALLA , E. SHEHI, Gërmime 
arkeologjike; Durrës 2001 – 2003, Candavia 1, 2004, f. 141, Tab. III.6; A. HOTI, Archeological and 
historical data for Dyrrachionin during the transition from Late Antiquity to the Middle Ages, 
Interdisplinary Journal of Research and Development 1, 2014, f. 88. 
243 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 324, fig. 24.5. 
244

 J. A. RILEY, The pottery from the Frist Session of Excavation in the Caesarea Hippodrome, BASOR 
218, 1975, f. 26 – 27. 
245 Termi bag-shaped ka gjetur aplikim deri tani të kufizuar: M. BONIFAY, C. RAYNAUD , Échanges et 
consommation, Gallia 64, 2007, f. 93 – 161; G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, 
Porti, approdi e itinerari dell’Albania meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, 
Ricerche archeologiche in Albania, 2014, f. 287 – 326. Më i përdorshëm mbetet klasifikimi i realizuar 
nga J. Riley nën emërtimin LRA 5 – 6, i përdorur gjerësisht si në Shqipëri ashtu edhe në Mesdhe. Për 
Shqipërinë shiko: G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003; B. SHKODRA, 
Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia (Master Thesis), 
2003; P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 224 – 269. 
246 Për më tepër në lidhje me klasifikimin tipologjik, kronologjik, origjinën dhe përmbajtjen, shiko: D. 

PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 114 – 128. 
247 B. SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga Macellum - Forum, Durrës, Candavia 2, 
2005, f. 214, Tab. VI.1; B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), 
University of East Anglia (Master Thesis), 2003, f. 78 – 79, Tab. 22.1. 
248 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 324, fig. 24.5. 
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Tipi Bag – Shaped 2A, datuar midis shek. V – VII249, është e pranishme vetëm 
në Onhezëm në kontekstet e shek. V – VI250. 

Tipi më i përhapur është varianti Bag – Shaped 3, i datuar në fillim të shek. VI 
– deri në fund të shek. VII, i cili gjen shtrirje në të gjitha vendbanimet bregdetare. Kjo 
amforë është prezentë në kontekstet e shek. VI të Macellum – Forum në Durrës251 
(Tab. XXXIV.c-e), në Shkodër po në kontekstet e shek. VI252 (Tab. XXXIV.f-j) , në 
Onhezëm në kontekstet e shek. VI – VII, në monumentin e 40 Shenjtorëve ku 
materiali datohet në gjysmën e parë të shek. VI, Vlorë në kontekste të shek. VI253 dhe 
Butrint, po në kontekstet e gjysmës së parë të shek. VI254 (Tab. XXXIV.b) . 

Në vendin tonë nuk janë të përfaqësuara ende variantet e hershme si tipi Bag – 
Shaped 1B (shek. V), Bag – Shaped 2A (shek. V –VII), Bag – Shaped 2B (shek. IV –
VII). Gjithashtu mungon edhe tipi Bag – Shaped 4 apo nën variantet e tij, të datuar 
kryesisht ne shek. VII. 

 
Fabrikat 
Kjo amforë paraqitet mjaft komplekse në përcaktimin e atelieve të saj të 

prodhimit për shkak të varieteteve të mëdha të formës dhe të fabrikës që ajo shfaq. 
Megjithatë deri tani janë përcaktuar tre kategori të mëdha të fabrikës së saj, duke çuar 
studiuesit në përfundimin se amfora është prodhuar kryesisht ne veri dhe jug të 
Palestinës si dhe në deltën e lumit Nil në Egjipt, ku përgjithësisht janë prodhuar 
variantet e vona të kësaj amfore, pra Bag – Shaped 4, të cilat nuk janë prezentë në 
Shqipëri255. 

Amforat Bag – Shaped 1, të përfaqësuar në Onhezëm dhe 40 Shenjtorët, kanë 
përgjithësisht fabrikë me përmbajte të shumtë ranore, që shfaqin ngjyrë të verdhë dhe 
portokalli; përmban gjithashtu grimca të zeza, kalcit, kuarc dhe më rrallë mikë të artë 
(Fab. I). Kjo amforë shfaq ngjyrë të njëjtë si në sipërfaqe ashtu edhe në bërthamë, që 
ndryshon nga e verdhë në të kuqërremtë (MUNSELL 5YR 6/6) në të kuqe (MUNSELL 

2.5YR 5/6). 
Tipi Bag – Shaped 2A, e përfaqësuar vetëm në Onhezëm, shfaq dy kategori të 

ndryshme fabrikash. Grupi i parë i amforave (Fab. II) ka ngjyrë të kuqe (MUNSELL 

2.5YR 5/6), e pjekur mirë me fabrikë kryesisht ranore me përmbajtje grimcash të 
                                                           

249 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 118. 
250 Këtij tipi i përket fragmenti me numër inv. 330. Ajo është gjetur në të njëjtat kontekste me 
fragmentet terra sigillata afrikane tip ARS 89B datuar në shek. V –VI, LRC 2A/B datuar në vitet 460 – 
475 dhe LRC 3F/G datuar në fund të shek. VI, shih: S. MUÇAJ, K. LAKO, S. BUSHI, S. XHYHERI, 
Sigilata nga qyteti i Onhezëm-Ankiazmit (Sarandë), Candavia 3, 2011, f. 41 – 103. 
251 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 78 – 79, Tab. 14.2,6,8; B. SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga 
Macellum - Forum, Durrës, Candavia 2, 2005, f. 214, Tab. VI.2 – 4. 
252 G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V-fillimi i shek. VII), Iliria 1 – 2, 
1992, f. 217, Tab. III.6 – 9; G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 
140, Tab. III.6 – 9. 
253 Kjo amforë është gjetur në të njëjtat kontekste me amforat LRA 10 dhe LRA 8 (Samos cistern type) 
të datuara kryesisht në shek. VI. Sipërfaqja e brendshme e amforës është e lyer me bitum, karakteristikë 
kjo e amforave globulare epirote të Bylisit, dhe sugjeron ripërdorimin e saj për mbajtjen e lëngjeve të 
ndryshme. 
254 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 229, fig. 13.172. 
255 Për më tepër shiko: D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le 
témoignage des amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, 
f. 124 – 125. 
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zeza, gri, kafe dhe të verdha. Grupi i dytë i amforave me pjekje “sandwich” (Fab. III), 
ka fabrikë të ngjashme me tipin Bag – Shaped 1, me ngjyrë të kuqe të çelur në 
sipërfaqe (MUNSELL 2.5YR 6/8), ndërsa në bërthamë ka ngjyrë kafe të çelur 
(MUNSELL 7.5YR 6/4). Kjo amforë ka baltë ranore, me përmbajtje të shumtë grimcash 
të bardha gëlqerore dhe kuarci, si dhe grimca ngjyrë portokalli me përmasa të mëdha. 

Amfora Bag – Shaped 3, ka baltë të pjekur në mënyrë uniforme, shfaqet 
gjithmonë me përbërje të lartë ranore, duke shërbyer edhe si hollues i kokrrizave të 
kuarcit dhe kalcitit. Ngjyra e këtij tipi ndryshon nga portokalli e ndezur në bezhë të 
qartë. Sipërfaqja e saj e jashtme, ka të njëjtën ngjyrë si bërthama, por është shumë 
ranore dhe pluhurizohet. Grupi i parë i këtij tipi i përfaqësuar në Onhezëm, 40 
Shenjtorët dhe Vlorë, shfaq ngjyrë kafe të errët (MUNSELL 7.5YR 3/3) me përmbajtje 
të lartë ranore, me grimca gëlqerore të bardha dhe kuarci, grimca ngjyrë kafe të rralla 
(Fab. IV). Grupi i dytë, përfaqësuar në Onhezëm, ka sipërfaqe të millshme (Fab. V), 
me ngjyrë rozë si në bërthamë ashtu edhe në sipërfaqe (MUNSELL 7.5YR 8/4). Ajo 
përmban grimca ranore të verdha të mëdha si dhe kuarc të imët. Grupi i tretë, 
përfaqësuar në Onhezëm dhe 40 Shenjtorët, (Fab. VI) shfaq ngjyrë të ndryshueshme 
brenda nuancave të ngjyrës së verdhë në të kuqërremtë (MUNSELL 7.5YR 7/6-8). Në 
bërthamë përmban grimca të shumta ranore të verdha të dukshme dhe në sipërfaqe, 
grimca kuarci, grimca të zeza dhe gri. 

 
Kryesisht kjo amforë është përdorur si enë transporti për verën256, vajin e 

ullirit 257, drithin, kikirikët258, por edhe si enë për mbajtjen dhe transportin e ujit259 për 
përdorim shtëpiak260. Këto amfora shfaqin në sipërfaqen e tyre dekore me formë 
spiralesh me incizim ose të pikturuara. Shembuj të tillë vijnë nga amforat e gjetura në 
Agoranë e Athinës261 dhe Korint262. Dekori i saj në përgjithësi është abstrakt, i 
kompozuar me linja të drejta ose të kthyera, të cilat i mbivendosen njëra – tjetrës, pa 
ndonjë kuptim të veçantë263. Një fragment barku amfore i pikturuar me linja të 
bardha, datuara në shek. VI, është gjetur në Durrës264. 

 
 
 

                                                           

256 J. A. RILEY , Coarse Pottery. Në: Escavations at Sidi Khrebish Benghazi (Bernice), II, (suppl. Libya 
Antiqua 5), 1979, f. 223; A. S. KINGSLEY, The Economic Impact of the Palestinian Wine Trade in Late 
Antiquity. Economy and Exchange in the East Mediterranean during Late Antiquity, Proccedings of a 
Conference at Somerville College, (Oxford 29th May, 1999), 2001, f. 49. 
257 J. EMPEREUR, M. PICON, Les régions de production d'amphores impériales en Méditerranée 
orientale, l'École française de Rome, 114, 1989, f. 145. 
258 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 125. 
259 B. L. JOHNSON, Syro – Palestinian Bag-Shaped Amphoras in the Athenian Agora and Corinth 
Collections, Recherches sur les Amphores Grecques, BCH Suppl. 13, Athens, 1986, f. 591. 
260 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 125. 
261 H. S. ROBINSON, Pottery of the roman period, chronology, The Athenian Agora, Vol. 5, 1959, pl. 35. 
262 B. L. JOHNSON, Syro – Palestinian Bag-Shaped Amphoras in the Athenian Agora and Corinth 
Collections, Recherches sur les Amphores Grecques, BCH Suppl. 13, Athens, 1986, fig. 1c. 
263 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 122.  
264 B. SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga Macellum - Forum, Durrës, Candavia 2, 
2005, f. 214, Tab. VI.1; A. HOTI, Archeological and historical data for Dyrrachionin during the 
transition from Late Antiquity to the Middle Ages, Interdisplinary Journal of Research and 
Development 1, 2014, f. 88. 
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Katalogu i amforave Bag Shaped (LRA 5 – 6) 
Bag – Shaped 1 
282. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4900/4905/4920, buzë qafë dhe 
fillim shpatullash. 
Fab. I. Buzë e shkurtër e rrumbullakosur nga jashtë. Qafë në formë hinke. 
Shpatulla të ngushta. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë me përmbajtje ranore të 
shumtë, mikë të imët të pakët, grimca gëlqerore të bardha, grimca ranore të 
verdha dhe kuarci të rralla. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/8 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
AUPERT 1980, f. 438, fig. 15.321 (viti 585). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
283. Sarandë 1981, Sek. A, Baz. 2, inv. 161, buzë, qafë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e rrumbullakosur e profiluar nga jashtë. Qafë e lartë në formë 
hinke. Fabrikë ranore me përmbajtje grimcash të shumta të bardha, gri, kafe, 
të kuqërremta si dhe mikë të imët. Sipërfaqja është e ashpër dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/4 (e kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
AUPERT 1980, f. 438, fig. 15.321 (viti 585). 
Datimi: shek. VI. 
284. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 22, buzë dhe shpatull. 
Fab. I. Buzë e rrumbullakosur e profiluar nga jashtë. Qafë e lartë në formë 
hinke. Baltë ranore, me thërrmija të bardha të shumta, gri, të zeza, pak kafe si 
dhe mikë të imët. Sipërfaqja e ashpër. Pjekie “sandwich”. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/4 (e kuqërremtë), sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e 
kuqe). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
PERI 2005, f. 116 – 117, Pl. 43.2 (shek. V – VI); PIERI 2007b, f. 6, fig. 8.4 
(shek. V – VI); SAZANOV  2007, f. 807, Fig. 6.2 (gjysma e dytë e shek. VI). 
Datimi: shk. V – gjysma e dytë e shek. VI. 
 
Bag – Shaped 1A 
285. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5923, buzë dhe fillim shpatulle. 
Fab. I. Buzë e shkurtër e profiluar nga jashtë. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë me 
përmbajtje ranore të shumtë, mikë të imët të pakët, grimca të shumta të zeza si 
dhe grimca kuarci të rralla. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelët). 
Diam. i buzës: 6 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 113, fig. 10.67 (çereku i fundit i shek. V – shek. VI); 
PERI 2005, f. 116 – 117, Pl. 43.2 (shek. V – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
 
Bag – Shaped 2A 
286. Sarandë 1983, Sek.A, K. 4/4, inv. 226, buzë dhe shpatull. 
Fab. II. Buzë vertikale e lartë. Shpatulla të zbukuruara me vija të rregullta. 
Fabrikë ranore me përmbajtje grimcash të zeza, gri, kafe dhe të verdha. 
Sipërfaqja e ashpër dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 9 cm. 
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PIERI 2005, f. 118 – 119, Pl. 44.2 (shek. V – VI); SHKODRA 2003, f. 78, Tab. 
14.8 (fillimi i shek. VII); SHKODRA 2005, f. 212 – 213, Tab. IV.4 (shek. VI); 
SLANE, SANDERS 2005, f. 278, fig. 11.4-19 (Palestinë, gjysma e shek. VII). 
Datimi: Shek. VI. 
287. Sarandë 1983, Sek.A, K. 5/4, inv. 330, buzë dhe shpatull. 
Fab. III. Buzë vertikale që përfundon në formë trekëndëshi. Baltë ranore me 
përmbajtje të shumtë grimcash të bardha gëlqerore, kuarc dhe grimca ngjyrë 
portokalli me përmasa të mëdha. Sipërfaqja e ashpër dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), bërthama 7.5YR 6/4 
(kafe e çelur). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 113, fig. 10.72 (shek. V); PIERI 2005, f. 118 – 119, Pl. 
44.2 (shek. V – VI); SLANE, SANDERS 2005, f. 278, fig. 11.4-19 (Palestinë, 
gjysma e shek. VII); QUERCIA Etj., 2011, f. 34 – 35, nr. 76 (fundi i shek. VI). 
Datimi: shek. V – fundi i shek. VI. 
 
Bag – Shaped 3 
288. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4722/4727/4768/4773, buzë, shpatull 
dhe vegje. 
Fab. IV. Buzë vertikale e trashë. Shpatulla të ngushta dhe të rrumbullakosura. 
Vegje me prerje eliptike. Sipërfaqe e lëmuar. Fabrikë ranore me përmbajtje të 
madhe grimcash gëlqerore të dallueshme, grimca ranore të zeza dhe mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10.4 cm. 
PIERI 2005, f. 119 – 121, Pl. 46.1 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
289. Sarandë 1980, Sterna A/1, inv. 36, buzë dhe shpatull. 
Fab. V. Buzë vertikale, shpatulla të zbukuruara me vija të rregullta të 
incizuara me krehër. Baltë përzier me kuarc të imët dhe mikë, me shumë 
thërrmija ranore të bardha dhe të verdha. Sipërfaqe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 8/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 10.8 cm. 
CUNJA 1996, f. 114, Tab. 27.297 (shek. VI); PIERI 2005, f. 119 – 121, Pl. 46.1 
(shek. VI – VII); BIEN 2007, f. 263, fig. 1.22 (gjysma e parë e shek. VII); 
CORTI 2007, f. 239, fig. 10.5 (shek. V – VII); PORTALE 2014, f. 481, fig. 16.12 
(shek. VI – VII). 
Datimi: shek. VI – VII. 
290. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-108, inv. 2468/2469, buzë. 
Fab. VI. Buzë vertikale. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë me përmbajtje mike të imët, 
grimca ranore, kuarc dhe grimca gëlqerore. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
ARTHUR 1989, f. 85, fig. 6 (shek. VI – VII); RENDINI 1989, f. 648, fig. 4 (shek. 
VI –VII);  CUNJA 1996, f. 114, Tab. 27.298 (shek. VI); MONFORT, WILLIAMS  
2002, f. 138, fig. 4 (shek. IV – VII); PIERI 2005, f. 119 – 121, Pl. 45.12 (fillimi 
i shek. VI – fundi i shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
291. Sarandë 1981, Sek.A, ana V, inv. 4007, buzë, shpatull. 
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Fab. VI. Buzë e shkurtër, e valëzuar nga jashtë. Baltë e përzier me mikë të 
imët, me shumë thërrmija të bardha, gri, kafe dhe të kuqërremta. Sipërfaqja e 
lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 10.8 cm. 
PEACOCK 1984, f. 123, fig. 36.17; BONIFAY 1986, f. 292, fig. 13.62 (shek. VI – 
VII); B ONIFAY, PIERI 1995, f. 112, fig. 10.68 (fundi i shek. VI); ARTHUR, 
OREN 1998, f. 201, fig. 7.4 (shek. VII); MACIAS SOLÉ, REMOLÀ VALLVERDÚ  
2000, f. 489, fig. 3.9 (fundi i shek. VI); BIEN 2003, f. 307, fig. 3.4 (gjysma e 
shek. VII); PIERI 2005, f. 119 – 121, Pl. 45.1 (shek. VI – VII); PIERI 2007b, f. 
6 – 7, fig. 8.9 (shek. VI); JOHNSON 2008, f. 177, nr. 502 (shek. VII); SHKODRA 

RRUGIA 2011, f. 142, Tab. XXIX.278 (gjysma e dytë e shek. VI); REYNOLDS 

2012, f. 109, fig. 6.117 (shek. VII). 
Datimi: shek. VI – VII. 
292. Sarandë 2004, E 113, inv.., buzë dhe shpatull. 
Buzë e lartë, në krye paraqitet e rrumbullakosur dhe e dalë pak nga jashtë. 
Shpatullat rrethohen nga kanelyra të drejta. 
Diam. i buzës: ? cm. 
PIERI 2005, f. 119 – 121, Pl. 45.1 (fillimi i shek. VI – fundi i shek. VII). 
Datimi: shek. VI. 
293. Aulona 1989, XIX 10-11 (37), inv. 224, buzë, qafë dhe shpatull. 
Fab. IV. Buzë e lartë, e rrumbullakosur dhe e dalë pak nga jashtë. Në 
sipërfaqen e brendshme është e lyer me një shtresë të trashë bitumi. Baltë me 
shumë mikë të imët, thërrmija të bardha e gri. 
Ngjyra Munsell: bërthama 10YR 5/2 (kafe në gri), sipërfaqja 7.5YR 5/6 (kafe 
e fortë). 
Diam. i buzës: 9.4 cm. 
BONIFAY 1986, f. 292, fig. 13.62 (shek. VI – VII); DE CAPRARIIS Etj., 1988, f. 
315, fig. 13.14 (shek. V – VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 112, fig. 10.71 (çereku 
i fundit i shek. V –shek. VI); REYNOLDS 2003, f. 731, fig. 1.9 (Cesarea?); 
SLANE, SANDERS 2005, f. 273, fig. 11.4-19 (gjysma ose treçereku i shek. VII). 
Datimi: fundi i shek. V – shek. VI. 
294. Sarandë 1983, Sek. A, K. 7/4, inv. 101, buzë dhe shpatull. 
Fab. IV. Buzë vertikale, e rrumbullakuar në pjesën e sipërme ndërsa në mes ka 
një profilim të lehtë nga jashtë. Shpatulla të zbukuruara me vija të rregullta. 
Baltë ranore me përmbajtje grimcash gëlqerore, kuarci si dhe grimca ngjyrë 
kafe të rralla. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 3/3 (kafe e errët). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
BONIFAY 1986, f. 292, fig. 13.63 (shek. VI – VII); HOXHA 1992, f. 217, Tab. 
III.6 (shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 112, fig. 10.71 (çereku i fundit i shek. 
V –shek. VI); SAZANOV 2000a, Tab. 9.1 (vitet 570 – 680); HOXHA 2003, f. 
139, Tab. III.6 (shek. VI); PIERI 2005, f. 119 – 121, Pl. 45.5 (shek. VI – VII);  
Datimi: shek. V – gjysma e dytë e shek. VI. 
295. Sarandë 1981, Sek.A, ana V, inv. 54, buzë dhe fillim shpatulle. 
Fab. VI. Buzë e rrumbullakosur dhe e dalë pak nga jashtë në pjesën e sipërme 
të saj. Në mes të buzës, ka një profilim të lehtë nga jashtë. Shpatulla të 
zbukuruara me vija të rregullta. Baltë ranore me përmbajtje grimcash të 
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shumta të verdha të dukshme dhe në sipërfaqe, grimca kuarci, grimca të zeza 
dhe gri. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 10.7 cm. 
PIERI 2005, f. 119 – 121, Pl. 45.2 (Shek. VI – VII); BIEN 2007, f. 265, fig. 5.77 
(gjysma e parë e shek. VII); FERRAZZOLI, RICCI 2007, f. 673, fig. 4.5 (shek. V 
– VII); JOHNSON 2008, f. 177, nr. 501 (shek. VII). 
Datimi: shek. VI – VII. 
296. Sarandë 1979, Muri L, inv. 620, buzë dhe fillim shpatulle. 
Fab. VI. Buzë vertikale, e rrumbullakuar në pjesën e sipërme. Baltë e fine e 
përzier me pak thërrmija të bardha. Sipërfaqe e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
SHKODRA 2003, f. 79, Tab. 14.6 (shek. VI); SHKODRA 2005, f. 212 – 213, Tab. 
IV.3 (shek. VI); PIERI 2005, f. 119 – 121, Tab. 45.8 (shek. VI – VII). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI – VII. 
 
Përfundime 
Amfora LRA 5 – 6 ose e njohur ndryshe me emrin Bag – Shaped, i përket 

grupit të enëve të transportit, të cilat filluan prodhimin e tyre në shek. IV, ndërsa 
dominuese në kontekstet mesdhetare dhe në vendin tonë bëhen në kontekstet e shek. 
VI. 

Në raport me amforat LRA 1 dhe LRA 2, kjo formë paraqitet në sasi më 
modeste dhe me përhapje të kufizuar, e përqendruar kryesisht në rajonet bregdetare. 
Kështu fragmente të saj, datuar kryesisht në shek. V – VII, janë të pranishme në 
monumentin e 40 Shenjtorëve, Butrint, Durrës, Vlorë, Shkodër, ndërsa në Onhezëm 
është prezantuar dhe gjetja më e madhe e tyre. 

Tipi më i përhapur i kësaj amfore i përket kategorisë së Bag – Shaped 3, 
datuar në fillim të shek. VI – fillimi i shek. VII, i pranishëm në të gjitha vendbanimet. 
Variantet e vona të kësaj amfore (Bag – Shaped 4), të datuara në shek. VII dhe të 
prodhuara në deltën e lumit Nil, mungojnë në Shqipëri. 

Amforat e ardhura në territorin tonë janë prodhuar kryesisht në Çezarea dhe 
Akko265. Kjo amforë është përdorur si enë transporti për verën, vajin e ullirit, drithin, 
kikirikët, por edhe si enë për mbajtjen dhe transportin e ujit me qëllim përdorimin 
shtëpiak. 

Tipi Bag – Shaped 4 ka qenë mjaft prezent në qendrat e mëdha të pelegrinazhit 
në Egjipt, e sjellë nga këta të fundit, çka tregon për cilësinë e lartë të verës 
transportuar prej tyre266. Fragmente të saj mungojnë në Shqipëri. 
 

II.4.6. Amfora Romake e Vonë 8 (LRA 8/Samos Cistern type) 
Amfora LRA 8 është identifikuar nga gërmimet e ndërmarra në Monumentin e 

40 Shenjtorëve, Onhezëm267, Butrint268, Durrës269, Lezhë270, qytetin e Aulonës 

                                                           

265 Amforat e Butrintit kanë fabrikë që sugjerojnë një origjinë nga Akko: P. REYNOLDS, The Roman 
pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and surveys 1994-1999, Oxford, 
2004, f. 229. 
266 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 126. 
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(Vlorë)271, Bazilikën e Arapajt272, Fushë – Qerret273, mozaikun e Tiranës274 dhe 
Sherishtë (Kodra e Beshos, rrethi i Vlorës)275 (Fig. 5). Në pikat e tjera arkeologjike në 
Shqipëri, përveç monumentit të 40 Shenjtorëve, sasia e zbuluar është thuajse në 
raporte të njëjta me pikat e tjera të Mesdheut, ku ajo është identifikuar. 

Amfora LRA 8 bën pjesë në prodhimet karakteristike të pellgut mesdhetar në 
Antikitetin e Vonë. Qysh me përcaktimin fillestar të saj, kur mori emërtimin 
konvencional Agora M273 (Dressel 32), në kontekstet e shek. IV në Agoranë e 
Athinës, gërmime të drejtuara nga H. Robinson276, njohuritë dhe studimet rreth formës 
kanë shënuar progres të vazhdueshëm dhe krahas modulit standard u identifikua dhe 
nën moduli i tij, që dallon për shkak të përmasave më të vogla277. Kontribut të veçantë 
në funksion të përcaktimit të tipareve karakteristike të formës dhe baltës së saj278 si 
dhe shtrirjen në kohë dhe në hapësirë të dy moduleve279 përbëjnë publikimet e P. 
Arthur280 dhe D. Pieri281, të cilët sugjerojnë përkatësisht termat, Samos Cistern type 
dhe LRA 8. 

Në gërmimet e kryera në vendin tonë janë përftuar një numër i 
konsiderueshëm fragmentesh të këtij ekzemplari dhe në përmbledhje të të dhënave që 
vijnë nga qendrat e mësipërme rezulton se amfora LRA 8, identifikohet në Shqipëri në 

                                                                                                                                                                      

267 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 198, Tab. IV.8 – 9. 
268 Në Butrint amforat e Samosit janë gjetur në gërmimet e kryera për zbulimin e pallatit të Trikonkës. 
Shih: P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 233 - 234, fig. 13.199 - 201,336b -e. 
269 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 79 – 82, Tab. 11.2 – 4/Tab. 11.6 – 7,9/Tab. 16.1 – 2,4 – 5,8/Tab. 18.6/Tab. 
19.3 – 4/Tab. 20.2 – 3. 
270 Kjo amforë konsiderohet si gjetje e zakonshme nga gërmimet e realizuara në qytetin e poshtëm në 
Lezhë. Botimi i të dhënave nga ky sit do të plotësojë më tej kuadrin e zhvillimit dhe të shtrirjes së kësaj 
tipologjie në Shqipëri.  
271 Fragmenti ka dalë gjatë fushatave të gërmimeve të realizuara në qytetin e Aulonës.  
272 S. HIDRI, H. HIDRI, Materiale arkeologjike nga bazilika e Arapajt, Iliria  1-2, 1991, f. 204, Tab. I.14. 
273 A. HOTI, Ndihmesë për hartën arkeologjike të rrethit të Durrësit, Iliria 1, 1987, f. 256, Tab. VI.6. 
274 Gërmimet e realizuara nën drejtimin e S. Muçaj, aty ku sot ndodhet “Mozaiku i Tiranës”, krahas 
amforës së LRA 8, kanë nxjerrë edhe dy fragment amfore afrikane të tipit Spatheion 1 - Bonifay 31 
(inv. 38 dhe inv. 35/36/99, Tir. Mozaiku, S2 – 001/002) të datuar në çerekun e parë – deri në gjysmën e 
parë të shek. V, Shih; M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR 
International Series 1301, 2004, f. 125, fig. 67.6, prandaj mendojmë se e të njëjtës periudhe është edhe 
amfora e Samosit. 
275 Fragmenti është zbuluar gjatë vëzhgimeve arkeologjike të fundit të realizuara nga Agjencia 
Shërbimit Arkeologjik në rrethin e Vlorës gjatë vitit 2015. 
276 H. S. ROBINSON, Pottery of the roman period, chronology, The Athenian Agora, Vol. 5, 1959, f. 109, 
M273. 
277 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 133. 
278 Tiparet kryesore janë qafa cilindrike, vegjët me prerje vezore, fund formë thumbi dhe trup të 
rrethuar me hulli horizontale dhe të sheshta. Balta e saj karakterizohet nga prezenca e shumtë e mikës, 
ndërsa ngjyra ndryshon nga bezhë e qartë në të kuqe të thellë, duke shfaqur ngjyrë të kuqe të errët. 
279 Moduli i standard i saj i quajtur Agora M273 është datuar në shek. IV, ndërsa në Mesdheun 
perëndimor ajo duket se nuk e tejkalon shek. V dhe fillimin e shek. VI. Për më tepër shiko: D. PIERI, Le 
commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des amphores en 
Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 132 – 137. 
280 P. ARTHUR, Anfore dall'alto Adriatico e il problema del Samos Cistern Type, Aquileia Nostra 61, 
1990, f. 282 – 285. 
281

 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, f. 132 – 137. 
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dy modulet e saj, modulin standard dhe modulin e vogël. Moduli standard është 
dominues, ndërsa nën moduli i saj është më pak i përhapur. 

Onhezmi prezantohet nga një amforë e plotë e modulit standard282 (Tab. 
XXXVI.b) . Në Butrint kemi prezencën e modulit standard, datuar kryesisht deri në 
fillim të gjysmës së dytë të shek. VI283 (Tab. XXXVI.c-d) ; në Durrës amfora 
përfaqësohet nga dy modulet të zbuluara në kontekstet e shek. VI284 (Tab. 
XXXVI.a/XXXVII.a-d) , dhe vazhdojnë në disa raste deri në shek. VII285; ndërsa 
amfora pothuajse e plotë e zbuluar në Arapaj (Tab. XXXVII.a-b) , i përket nën 
modulit të LRA 8286. Një numër i konsiderueshëm fragmentesh vijnë nga gërmimet 
sistematike të kryera në qytetin e Lezhës kryesisht në kontekstet e shek. VI287 dhe së 
fundmi një fragment në Sherishtë, që i përket modulit të vogël të datuar në shek. VI. 

Nisur nga numri tepër i madh i fragmenteve të LRA 8 dhe shumëllojshmëria e 
fabrikave të hasura deri tani në territorin e Shqipërisë, në kontrast me praninë modeste 
në mjaft site mesdhetare288, amfora është analizuar në mënyrë të veçantë289. Në këtë 
studim janë marrë në shqyrtim veçanërisht amforat e zbuluara në Monumentin e 40 
Shenjtorëve, ku LRA 8 identifikohet si një gjetje e rëndomtë në të gjitha ambientet e 
tij. Po ashtu edhe ato të zbuluara në depozitat materiale të qytetit të Onhezmit, ku 
statistikat e deritanishme të amforave me origjinë nga Mesdheu Lindor, e rendisin në 
vendin e tretë (rreth 42 fragmente formash), pas tipave LRA 1 dhe LRA 2, të cilat 
janë dominues290. 

Në monumentin e 40 Shenjtorëve tipi LRA 8, përbën formën më të 
përfaqësuar, me rreth 274 fragmente (36 %), dhe më pas vijnë kategoritë e LRA 1 (31 
%) dhe LRA 2 (16 %). Edhe në këtë rast vërejmë prezencën e dy moduleve, ku 
mbizotëron moduli standard krahas atij të vogël. 

Për sa i përket Onhezmit, situata paraqitet thuajse e njëjtë, me zbulimin e dy 
moduleve në shtresat e shek. VI, ndërsa disa fragmente, për shkak të pranisë në të 
njëjtin kontekst me to të terra sigillata afrikane tip ARS 91D, ARS 99C dhe sigillata 
qipriote, propozojnë një kronologji më të vonë rreth gjysmës së parë të shek. VII. 

 
 

                                                           

282 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 198, Tab. IV.8. 
283 Kjo amforë është prezentë në përmasa të mëdha dhe të vogla në kontekste e shek. VI: P. REYNOLDS, 
The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and surveys 1994-1999, 
Oxford, 2004, f. 232 – 234, fig. 13.336b-d. 
284 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, 79 – 82, Tab. 11.2 – 4,6,7,9/Tab. 16.1 – 2,4 – 5,8/Tab. 20.2 – 3/Tab. 19.3 – 4; B. 
SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga Macellum - Forum, Durrës, Candavia 2, 2005, f. 
215 – 216, Tab. VII; F. TARTARI, Amforat e muzeut arkeologjik të Durrësit. Përpjekje për një katalog 
të tyre, Iliria 2, 1982, f. 264, fig. 26. 
285 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 80, Tab. 11.4. Ky modul datohet nga Pieri edhe në shek. VII: D. PIERI, Le 
commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des amphores en 
Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 135, fig. 91. 
286 S. HIDRI, H. HIDRI, Materiale arkeologjike nga bazilika e Arapajt, Iliria  1-2, 1991, f. 204, Tab. I.14. 
287 Amforat e dala nga qyteti i Lezhës nga gërmimet sistematike të realizuara nga G. Hoxha, janë në 
proces botimi. 
288 J. A. REMOLÀ VALLVERDÚ, Ánforas orientales tardías en Tarraco (Siglos V-VII), El Oriente griego 
en la Península Ibérica: epigrafía e historia, Bibliotheca Archaeologica Hispana, vol. 13, 2013, f. 313. 
289 S. BUSHI, Amforat e Samosit (LRA 8) në Shqipëri (Shek. IV – VII m. Kr), Candavia 5, 2015, f. 109 
– 142. 
290 Në proces: S. MUÇAJ, K. LAKO, S. BUSHI, S. XHYHERI, Amfora të antikitetit të vonë nga qyteti i 
Onhezëm – Ankiazmit (Sarandë). 
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Fabrikat 
Shumëllojshmëria e fabrikave, që është një nga karakteristikat më dalluese të 

këtij tipi, ka çuar në hipotezën e shtrirjes së kufijve të prodhimit të saj nga ishulli i 
Samosit deri në brigjet perëndimore të Turqisë, siç është formuluar nga Pieri291. 
Ngjyrat gri, kafe deri në të kuqe që shfaqin baltat e saj, sugjerojnë se amfora mund të 
jetë prodhuar në shumë qendra apo të jetë nga zona të ndryshme prodhimi292. Në këtë 
kontekst, sasia dhe shumëllojshmëria e fabrikave të identifikuara në Shqipëri dhe 
veçanërisht në Monumentin e 40 Shenjtorëve, përbëjnë një të dhënë mbështetëse ndaj 
pretendimeve të mësipërme. Materiali i monumentit prezanton gjashtë lloje të 
ndryshme fabrikash, të cilat renditen si më poshtë: 

Fabrika e Samos Cystern Type (Fab. I), karakterizohet nga ngjyra e kuqe 
(MUNSELL 2.5YR 4/8 ose 5/6), sipërfaqja e ashpër, me mikë të shumtë të artë në 
formën e flokut. Në bërthamë ka përmbajtje kuarci, kalciti, grimca gruri ngjyrë 
vishnje ose kafe të errët, ngjyrë gri, si dhe grimca të zeza të imta, që shpesh shkojnë 
deri në 1 mm. Kjo fabrikë duket së është e pranishme edhe në Butrint293. 

Një grup tjetër i amforave të Samosit (Fab. II), ka përgjithësisht sipërfaqe të 
ashpër dhe me mikë të artë por pak të dukshme, në ndryshim nga fabrika I. Zakonisht 
ky grup shfaq ngjyrë të kuqe (MUNSELL 2.5YR 5/6) ose të kuqe të hapur (MUNSELL 

2.5YR 6/6). Bërthama, si edhe sipërfaqja, shfaq mikë jo shumë të dukshme. 
Gjithashtu ajo ka përzierës të ndryshëm si grimca të imta me ngjyrë të ndryshme të 
verdhë, të bardhë, kafe dhe më rrallë të zezë, grimca të shumta kuarci, të cilat në disa 
raste arrijnë deri në 1 mm (inv. 5064), si dhe kuarc. Këtu mungojnë grimcat e zeza me 
përmasa të mëdha. 

Një numër i konsiderueshëm amforash (Fab. III) karakterizohet përgjithësisht 
nga ngjyra e kuqe (MUNSELL 5YR 5/6 ose 5/8), sipërfaqja e ashpër me mikë të rrallë. 
Në bërthamë ka përmbajtje kuarci, kalciti, grimca guri, ngjyrë kafe të errët, të zeza 
dhe më rrallë ngjyrë gri dhe të verdhë. Tipari më karakteristik i këtij grupi është 
prania e grimcave të shumta të bardha, të dendura, të cilat dominojnë tërësisht 
bërthamën. 

Disa fragmente kanë tipare të baltës të ngjashme me amforën LRA 3 (Fab. 
IV). Sipërfaqja është e lëmuar, me ngjyrë të kuqe (MUNSELL 10R 5/8), me grimca të 
shumta mike të artë. Në bërthamë ka grimca të imta të shumta të bardha, të verdha, 
ngjyrë uthulle si dhe kalcit. Kjo fabrikë duket së është evidentuar edhe në Butrint294. 

Grupi tjetër i baltës së vërejtur i përngjet amforës LRA 2 (Fab. V). Kategoria e 
këtij grupi ka përgjithësisht sipërfaqe të lëmuar, me mikë të rrallë të artë. Bërthama 
përmban grimca kuarci që shkojnë deri në 1 mm, grimca të verdha dhe mikë. Ngjyra e 
saj është e ndryshueshme, pasi në sipërfaqe ajo shfaqet e kuqe e hapur (MUNSELL 

2.5YR 6/6), ndërsa në bërthamë është gri e gjelbër (MUNSELL GLEY 1 5/1). 
Një grup tjetër amforash shfaq sipërfaqe të ashpër (Fab. VI), me mikë të artë të 

dukshme në të, ndonjëherë shfaqet edhe me grimca të shumta të bardha (kuarc?). Kjo 
fabrikë ka ngjyrë të ndryshueshme nga njëri ekzemplar tek tjetri, nga kafe e hapur 
(MUNSELL 7.5YR 6/4), e kuqe e zbehtë (MUNSELL 2.5YR 6/2), dhe e kuqërremtë në 
                                                           

291 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 136. 
292 P. ARTHUR, Anfore dall'alto Adriatico e il problema del Samos Cistern Type, Aquileia Nostra 61, 
1990, f. 282. 
293 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 223, FAB. 5B. 
294 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 223 – 224, FAB. 5D. 
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gri (MUNSELL 2.5YR 6/1). Bërthama ka përmbajtje grimcash ranore ngjyrë gri dhe 
uthull që ndonjëherë shkojnë me madhësi deri në 1 mm, dhe si karakteristikë ka 
kuarcin shumë të dukshëm. Ajo përmban edhe grimca të imta zeza, kafe, dhe të 
verdha ranore. Disa ekzemplarë shfaqin edhe gjurmë boje të kuqe në sipërfaqe.  

Për sa i përket amforave LRA 8 zbuluar në Onhezëm, identifikojmë pesë lloje 
baltash. Pjesa më e madhe i përket Samosit klasik (Fab. I) me sipërfaqe të ashpër dhe 
ngjyrë të kuqe (MUNSELL 2.5YR 5/6). Disa nga këto amfora kanë ngjyrë të ndryshme 
nga sipërfaqja në bërthamë, nga e kuqe e çelur (MUNSELL 2.5YR 6/6) në të zezë 
(2.5Y/1), për arsye se këto amfora janë djegur. Kjo fabrikë shfaq mikë të artë, grimca 
të mëdha të zeza deri në 1 mm, grimca të bardha dhe të verdha deri në 1 mm, grimca 
kafe, kuarc me thërrmija të mëdha dhe pak mikë të artë. Disa prej fragmenteve 
shfaqin edhe gjurmë rrëshire (fragmenti me numër inv. 49)295.  

Grupi tjetër i amforave (Fab. IV) paraqitet me sipërfaqe të lëmuar dhe ngjyrë 
të kuqe (MUNSELL 2.5YR 4/8). Ato kanë strukturë balte identike me amforën LRA 3 
(inv. 18, 398, 626, 4013). Përgjithësisht kjo fabrikë ka baltë të përzier me shumë mikë 
të artë, lehtësisht të dallueshme si në bërthamë ashtu edhe në sipërfaqe, me thërrmija 
të imta të bardha, të zeza dhe kafe. Një nga variantet e të njëjtit grup me sipërfaqe 
ngjyrë kafe të çelur në të kuqërremtë (MUNSELL 2.5YR 4/4), paraqet fabrikë të 
ngjashme me LRA 3. Në bërthamë ato përmbajnë mikë të imët të artë, thërrmija kafe 
dhe kuarc (inv. 304). Bazuar në këto tipare është sugjeruar si origjinë e mundshme e 
tyre lugina e Meandros, në Turqinë perëndimore296. 

Një fragment i vetëm amfore (Fab. VII, variant i Samosit?, e ngjashme për nga 
morfologjia e buzës me tipin Agora M334?) me sipërfaqe të lëmuar, ngjyrë të kuqe të 
çelur (MUNSELL 2.5YR 6/8), ka baltë me shumë mikë të artë dhe grimca ranore të 
verdha në sipërfaqe. Në bërthamë ka përmbajtje grimcash të shumta ranore të bardha, 
dhe pak kuarc. 

Një grup tjetër amforash (Fab. IV), që shfaqin ngjashmëri për nga balta me 
amforën LRA 3297, kanë sipërfaqe të lëmuar me ngjyrë të kuqe (MUNSELL 2,5YR 5/6) 
dhe mikë të shumtë të artë në sipërfaqe. Në bërthamë kanë grimca të shumta ranore të 
bardha, të zeza, pak kuarc dhe grimca kafe.  

Grupi i fundit (Fab. V)298, karakterizohet nga sipërfaqja e lëmuar me ngjyrë të 
kuqe të çelur (MUNSELL 2.5YR 7/6) dhe mungesa e mikës. Bërthama përmban grimca 
të bardha dhe më pak të verdha, të cilat janë të dukshme sidomos në sipërfaqen e 
brendshme të amforës.  

Kjo amforë shfaqet tepër heterogjene për sa i përket fabrikave si në Butrint299 
ashtu edhe në Durrës 300. 
 

Analizat petrografike kanë përcaktuar funksionin e amforës si enë transporti 
për verën301. Kjo mbështetet edhe në një ekzemplar të zbuluar në Onhezëm në 

                                                           

295 Kjo kategori është e njëjtë me fabrikën 1 të amforave të Samosit nga monumenti i 40 Shenjtorëve. 
296

 P. ARTHUR, Anfore dall'alto Adriatico e il problema del Samos Cistern Type, Aquileia Nostra 61, 
1990, f. 283. 
297 E njëjtë po me fabrikën IV të 40 Shenjtorëve. 
298 Për nga forma është e ngjashme me amforën e Kretës. 
299 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 232 – 234, fig. 13.336b-d. 
300 Janë identifikuar 3 fabrika të ndryshme: B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës 
(Durrachium), University of East Anglia (Master Thesis), 2003, f. 46. 
301 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 136. 
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kontekstet e shek. VI, e cila ruan gjurmë të rrëshirës (?), e përdorur për izolimin e 
enës302. Një tjetër element që lidhet me këtë amforë janë të ashtuquajturat tituli picti 
(mbishkrime), treguese në përgjithësi e kapacitetit të saj mbajtës e shprehur në 
sektari303. Pavarësisht këtyre të dhënave, deshifrimi dhe përmbajtja e mbishkrimeve 
nuk mund të përcaktohet pasi shembujt e ruajtur në pellgun mesdhetar janë të 
palexueshëm304. Ndonëse tituli picti  evidentohen në një numër relativisht të 
konsiderueshëm paretesh në monumentin e 40 Shenjtorëve, gjendja e fragmentarizuar 
e tyre nuk lejon hamendësimin rreth përmbajtjes, siç vërehet në tipin LRA 1305. 
Megjithatë, prej tyre konstatojmë se teknikat e realizimit të mbishkrimeve në trupin e 
amforës ishin dy: me incizim dhe pikturimi me bojë. Ato janë më të përhapura në 
modulin Agora M273 (shek. IV – V) dhe më rrallë në modulin LRA 8 (V – VI) ku në 
rastin tonë, përfaqësohet në monumentin e 40 Shenjtorëve (Tab. XLII.a-k) . 

 
Katalogu i amforave LRA 8 
297. Sarandë 1983, Kulla 6, inv. 626, buzë qafë. 
Fab. II. Qafë cilindrike e gufuar, me kanelyra nga brenda, buzë vezake e dalë 
nga jashtë. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë e përzier me shumë mikë të imët të artë, 
me thërrmija kafe si dhe kuarc. Fabrika është identike me LRA 3. Nga brenda 
ka gjurmë rrëshire (?). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5 YR 5/8 (e kuqe), sipërfaqja 2.5YR 4/4 (kafe e 
çelur në të kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
BONIFAY, LEFFY 2002, f. 60, fig. 11.95 (Agora M273, shek. IV – gjysma e I e 
shek. V); PIERI 2005, f. 292, Pl. 51.2 (shek. VI – VII); REMOLÀ VALLVERDÚ  
2013, f. 313, fig. 3.2 (Agora M273, shek. V). 
Datimi: shek. V. 
298. Sarandë 1983, Sek. A, K. 2, inv. 11, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Fab. IV. Buzë e rrumbullakosur, e kthyer nga brenda. Qafë cilindrike me 
shumë kanelyra nga brenda. Vegje me prerje vezake. Sipërfaqja e ashpër. 
Baltë e përzier me shumë mikë të imët të artë, shumë thërrmija të bardha të 
imëta dhe pak kafe. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/8 (e kuqe e hapur). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
BASS, DOORNINCK 1971, f. 34, Pl. 2, fig. 8 (gjysma e e shek. IV – fillimi i 
shek. V); PIERI 2005, f. 291, Pl. 51.1 (shek. VI – VII). 
Datimi: shek. V – VI. 
299. Tiranë 2003, Mozaiku, S II – 001, inv. 26, buzë, grykë dhe rrënjë vegje. 

                                                           

302 Fragmenti; Sr. 1983, Kulla 6, inv. 626, buzë qafë: K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, 
Tab. 18.7. 
303 Mbishkrimet janë më të përhapura në modulin Agora M273 dhe më rrallë në modulin LRA 8: PIERI 
2005, f. 136; J. A. REMOLÀ VALLVERDÚ, Ánforas orientales tardías en Tarraco (Siglos V-VII), El 
Oriente griego en la Península Ibérica: epigrafía e historia, Bibliotheca Archaeologica Hispana, vol. 
13, 2013, f. 310 – 312. 
304 Shembuj të amforës LRA 8 me tutuli picti janë gjetur edhe në Itali por edhe këto të palexueshme: P. 
ARTHUR, Anfore dall'alto Adriatico e il problema del Samos Cistern Type, Aquileia Nostra 61, 1990, f. 
283. 
305 CH. DIAMANTI , Stamped Late Roman/proto-Byzantine amphoras from Halasarna of Kos. RCRF 
Acta 41, 2010, f. 5, fig. 2. 
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Grykë amfore me buzën e dalë nga jashtë, me valëzime të lehta në sipërfaqen 
e brendshme të saj. Sipërfaqe jo shumë e ashpër, balta ka përmbajtje të shumtë 
mike. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/2 (ngjyrë të kuqe e zbehtë), sipërfaqja 
5YR 6/6 (okër e kuqe). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
300. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4820, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. I. Qafë cilindrike, me buzë të kthyer nga jashtë, vegje me prerje eliptike. 
Sipërfaqe e ashpër, me mikë të shumtë të artë në bërthamë dhe sipërfaqe. Në 
bërthamë ka përmbajtje kuarci, grimca guri ngjyrë kafe të errët, grimca të 
verdha dhe të zeza të imta. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 4/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.h (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
301. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4740, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. I. Qafë cilindrike, me buzë në formë sferike të kthyer nga jashtë, vegje 
me prerje eliptike. Sipërfaqe e ashpër, me mikë të artë të shumtë të dukshme 
në bërthamë dhe sipërfaqe. Në bërthamë ka grimca ranore të verdha, të zeza si 
dhe kuarc. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 11.2 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.h (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
302. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4725/4743, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. III. Qafë cilindrike, me buzë pak të dalë nga jashtë, vegje me prerje 
eliptike. Sipërfaqe e ashpër, me grimca të shumta të bardha, mikë të rrallë të 
artë në bërthamë dhe sipërfaqe. Në bërthamë ka përmbajtje kuarci, kalciti, 
grimca guri ngjyrë kafe të errët dhe të zeza, grimca ranore të verdha dhe gri. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 9.6 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.h (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
303. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4674/4755, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. I. Qafë cilindrike, me buzë në formë sferike të kthyer pak nga jashtë, 
vegje me prerje eliptike me nervurë në mes. Sipërfaqe e ashpër me grimca të 
shumta ranore, me mikë të shumta të artë e dukshme në bërthamë dhe 
sipërfaqe. Në bërthamë ka përmbajtje kuarci, kalciti, grimca ranore ngjyrë të 
zezë, të verdha dhe gri. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
DEGRASSI Etj., 2007, f. 505, fig. 1.1; REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.h (fillimi i 
gjysmës së dytë të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
304. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4677/4681/4754, buzë, qafë dhe 
vegje. 
Fab. I. Qafë cilindrike, me buzë të kthyer nga jashtë në formë trekëndore, 
vegje me prerje eliptike me nervurë në mes. Sipërfaqe e ashpër me mikë të 



 140 

shumtë të artë që duket edhe në bërthamë. Në bërthamë ka përmbajtje kuarci, 
grimca guri ngjyrë kafe të errët, grimca të verdha dhe të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
PIERI 2005, f. 292, Pl. 52.2 ? (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
305. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4934, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. I. Qafë cilindrike, me buzë të kthyer nga jashtë, vegje me prerje eliptike 
me nervurë të theksuar në mes. Sipërfaqe e ashpër, me shumë mikë. Në 
bërthamë ka grimca të shumta ranore të mëdha të zeza, të verdha dhe gri deri 
në 1 mm, kuarc dhe mikë të artë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
REYNOLDS 2004, f. 231, fig. 13.336b (shek. VI); PIERI 2007b, f. 11, fig. 14. 11 
(gjysma e shek. VI); REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.d (fillimi i gjysmës së dytë 
të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
306. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4675/4724, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. III. Qafë cilindrike, me buzë pak të dalë nga jashtë, vegje me prerje 
eliptike. Sipërfaqe e ashpër dhe me mikë të rrallë të artë. Në bërthamë ka 
grimca të shumta të imta të bardha dhe grimca të verdha, ndërsa grimcat e 
zeza janë më të rralla. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
PIERI 2005, f. 291, Pl. 51.1 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
307. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5068, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. II. Qafë cilindrike, buzë pak të dalë nga jashtë në formë sferike, vegje me 
prerje eliptike. Sipërfaqe e ashpër dhe me mikë. Në bërthamë ka grimca të 
shumta ranore të imta të verdha, gri kuarci dhe të bardha, mika është më pak e 
dukshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10.6 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.h (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
308. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5049, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. VI. Qafë cilindrike, me buzë të kthyer nga jashtë në formë trekëndore. Në 
sipërfaqe ka mikë të artë të dukshme. Bërthama përmban grimca ranore ngjyrë 
gri, kuarc të shumtë si edhe grimcat e zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 6/4 (kafe e hapur). 
Diam. i buzës: 10.6 cm. 
PIERI 2005, f. 292, Pl. 52.1 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
309. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4672, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. I. Qafë cilindrike, me buzë pak të dalë nga jashtë, vegje me prerje 
eliptike. Sipërfaqe e ashpër, me mikë të shumtë të artë dhe kuarc. Në bërthamë 
ka përmbajtje kuarci, mikë të shumtë të artë, grimca ranore ngjyrë të zezë dhe 
të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 9.4 cm. 
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REYNOLDS 2004, f. 234, fig. 13.336c (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI); 
REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.g (ndryshon vegja, fillimi i gjysmës së dytë të 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
310. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4693/4699, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. II. Qafë cilindrike e rrethuar me hulli horizontale jashtë edhe brenda, me 
buzë pak të fryrë nga jashtë, vegje me prerje eliptike. Sipërfaqe e ashpër, me 
mikë të shumtë të artë dhe kalcit. Në bërthamë ka grimca të shumta të kuarci 
dhe kalciti, si dhe grimca te rralla ranore ngjyrë të verdhë. Mika e artë është 
më pak e dukshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 4/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
REYNOLDS 2004, f. 234, fig. 13.336c (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI); 
REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.g (ndryshon vegja, fillimi i gjysmës së dytë të 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
311. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4979, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. II. Qafë cilindrike, me buzë në formë sferike, vegje me prerje eliptike me 
nervurë në mes. Sipërfaqe e ashpër me mikë të shumtë të artë. Në bërthamë ka 
grimca ranore të shumta të verdha, grimca të rralla kuarci, guri ngjyrë vishnje 
dhe mike. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
REYNOLDS 2004, f. 234, fig. 13.336c (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI); 
REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.g (ndryshon vegja, fillimi i gjysmës së dytë të 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
312. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5135, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. I. Qafë cilindrike, me buzë të dalë nga jashtë në formë sferike. Sipërfaqe 
e ashpër dhe me shumë mikë të artë. Në bërthamë ka grimca guri të zeza, gri, 
të verdha dhe kuarc. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 4/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
REYNOLDS 2004, f. 234, fig. 13.336c (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI); 
REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.g (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
313. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5037, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. VI. Qafë cilindrike, me buzë pothuajse të drejtë, vegje me prerje eliptike 
me nervurë në mes. Sipërfaqja e ashpër me gjurmë boje të kuqe (ndoshta 
gjurmë mbishkrimi?). Bërthama ka grimca të shumta kuarci, grimca ranore 
ngjyrë kafe dhe të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/2 (e kuqe e zbehtë). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
314. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5138, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. III. Qafë cilindrike, me buzë të drejtë, vegje me prerje eliptike me 
nervurë të theksuar në mes. Sipërfaqe e ashpër me mikë të artë. Në bërthamë 
përmban kuarc, grimca të bardha të shumta dhe të imta, grimca të zeza dhe 
mikë të artë të rrallë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
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Diam. i buzës: 11 cm. 
REYNOLDS 2004, f. 233, fig. 13.194 (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
315. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5047, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. I. Qafë cilindrike, me buzë pak të fryrë nga jashtë, vegje me prerje 
eliptike me nervurë në mes. Sipërfaqe e ashpër me përmbajtje mike të artë dhe 
kalciti. Bërthama përbëhet nga grimca ranore të zeza, të verdha, kuarc dhe pak 
mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e hapur). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.h (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
316. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5055/5066, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. VI. Qafë cilindrike, me buzë pak të dalë nga jashtë, vegje me prerje 
eliptike. Sipërfaqja e ashpër, me grimca të shumta imta të bardha (gëlqerore?), 
grimca ranore të verdha dhe ngjyrë vishnje me madhësi deri në 1 mm. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/1 (e kuqërremtë në gri). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
REYNOLDS 2004, f. 234, fig. 13.336b (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI); 
REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.d ( fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
317. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5120, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. VI. Qafë cilindrike, me buzë të dalë nga jashtë në formë sferike. 
Sipërfaqja e ashpër. Në bërthamë përmban grimca të shumta të imta të bardha 
(gëlqerore?), grimca të zeza dhe kafe si dhe shumë pak mikë të artë. Ngjyra 
ndryshon nga sipërfaqja në bërthamë. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja 2.5YR 3/3 (ngjyrë e kuqërremtë e errët), bërthama 
2.5YR 7/1 (e kuqe e hapur në gri). 
Diam. i buzës: 9.6 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.h (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
318. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5064, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. II. Qafë cilindrike, me buzë të dalë nga jashtë në formë trekëndëshi. 
Sipërfaqe ranore e ashpër dhe me mikë të artë. Në bërthamë ka grimca të imta 
të verdha, grimca kuarci me madhësi deri në 1 mm dhe mikë të artë të rrallë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/4 (e kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 10.6 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.h (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
319. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4398, buzë dhe qafë. 
Fab. IV. Qafë cilindrike me buzë të dalë nga jashtë në formë sferike. Sipërfaqe 
e lëmuar me grimca të shumta mike të artë. Në bërthamë ka grimca të imta të 
shumta të bardha dhe ngjyrë vishnje. Struktura e baltës është e ngjashme me 
atë të amforës LRA 3. 
Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10R 5/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10.8 cm. 
REYNOLDS 2004, f. 233, fig. 13.199 (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI); 
REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.b (v. 525 – 550). 
Datimi: vitet 525 – 551. 
320. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4783, buzë, qafë dhe vegje. 
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Fab. III. Qafë cilindrike, me buzë të dalë nga jashtë në formë sferike. 
Sipërfaqe e ashpër, me mikë të artë të dukshme. Në bërthamë ka grimca të 
shumta të imta të bardha, pak mikë të artë dhe grimca kafe të rralla. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.h (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
321. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5134, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. II. Qafë cilindrike, me buzë të rrumbullakosur e dalë pak nga jashtë. 
Sipërfaqe e ashpër, me mikë të artë dhe grimca kalciti. Në bërthamë ka grimca 
të imta të bardha dhe të verdha, kuarc dhe grimca gri. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
ARTHUR 1989, f. 83, fig. 4 (shek. VII); REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.h (fillimi i 
gjysmës së dytë të shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
322. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 5, buzë dhe vegje. 
Fab. V?. Qafë cilindrike, me buzë të kthyer nga brenda në formë strehe, vegje 
me prerje eliptike. Në bërthamë ka grimca te verdha shtufore, kuarc dhe pak 
mike. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i brendshëm i buzës: 10.5 cm. 
PIERI 2005, f. 292, Pl. 52.2? (shek. VI – VII). 
Datimi: shek. VI – VII. 
323. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 6, buzë dhe vegje. 
Fab. I?. Qafë cilindrike, me buzë të kthyer nga brenda në formë strehe, vegje 
me prerje eliptike, ndërsa qafa ka hulli horizontale jo të mprehta. Balta ka 
përmbajtje kuarci, grimca të bardha, grimca gri dhe pak mike. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i brendshëm i buzës: 12 cm. 
PIERI 2005, f. 292, Pl. 52.2?(shek. VI – VII). 
Datimi: shek. VI – VII. 
324. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 13, buzë dhe vegje. 
Fab. I. Qafë cilindrike, vegje eliptike me një hulli të cekët në mes. Sipërfaqja e 
ashpër. Baltë e përzier me pak grimca kafe, mikë të shumtë të artë dhe shumë 
thërrmija të imëta të bardha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
PIERI 2005, f. 290, Pl. 50.3 (shek. VI – VII). 
Datimi: shek. VI – VII. 
325. Sarandë 1983, Kulla 3, inv. 113, buzë, qafë dhe vegjë. 
Fab. V. Samos variant?. Qafë e shkurtër cilindrike. Sipërfaqja e lëmuar, lyer 
nga jashtë me një shtresë të hollë ajke balte me ngjyrë të gjelbër të çelët në të 
verdhë. Në bërthamë ka baltë përzier me shumë thërrmija të imëta gëlqerore të 
bardha, pak gri dhe kafe. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e hapur). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
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ARTHUR 1989, f. 83, fig. 4 (shek. VII); SHKODRA 2005, f. 216, Tab. VII.3 
(shek. VI – VII). 
Datimi: shek. VI – VII. 
326. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 55, buzë, qafë dhe vegjë. 
Fab. V. Samos variant?. Qafë cilindrike, buzë e rrumbullakosur, vegjë vezake. 
Sipërfaqja e lëmuar, me gavërza dhe e millshme. Në bërthamë ka përmbajtje 
të shumtë grimcash të bardha dhe pak të verdha.  
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 7/6 (e kuqe e hapur). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
PIERI 2005, f. 294, Pl. 54.5 (shek. VI – VII); SHKODRA 2005, f. 216, Tab. VII.2 
(shek. VI – VII); SHKODRA RRUGIA 2011, f. 148 – 149, Tab. XXXIV.318 
(Agora M273, shek. VI). 
Datimi: shek. VI. 
327. Sarandë 1983, Sek. A, K. 1/4, inv. 18, buzë qafë. 
Fab. II. Samos variant?. Qafë cilindrike me kanelyra jashtë e brenda, paret i 
trashë. Buzë e rrumbullakuar nga sipër ndërsa nga jashtë ka formë unazore. 
Në mes buza paraqitet konkave (e ngjashme me amforën LRA 1) ndërsa nga 
brenda e profiluar (për vendosjen e kapakut?). Vegjë në formë eliptike e gjerë 
dhe me një hulli në mes. Sipërfaqja e ashpër. Baltë e përzier me shumë mikë 
të imët të artë mjaft e dukshme në bërthamë dhe në sipërfaqe. Ka shumë pak 
thërrmija kafe, të bardha dhe kuarc. Fabrika është identike me amforën LRA 
3. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 95, fig 6.a (shek. V). 
Datimi: shek. V. 
328. Sarandë 1983, Sek. A K. 1/9, inv. 284, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. I?. Qafë trungkonike i përmbysur, buzë e thjeshtë e rrumbullakosur nga 
sipër, vegjë me prerje të vogël dhe rrethore. Sipërfaqja e ashpër me hulli qe 
rrethojnë grykën (nga brenda të cekëta, nga jashtë në formën e dhëmbëve të 
sharrës). Baltë e përzier me pak mikë, shumë thërrmija kuarci të mëdha, me 
pak thërrmija të bardha, gri dhe kafe. Sipërfaqja është e ashpër. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 6/1 (gri), sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e 
hapur). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
PIERI 2005, f. 132 – 137, Pl. 51.1 (shek. VI – VII); REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 
6. i (fillimi i gjysmës së dytë të shek. VI). 
Datimi: shek. VI. 
329. Sarandë 1983, Sek.A, K. 1/4, inv. 56, buzë qafë. 
Fab. I. Qafë cilindrike me kanelyra nga jashtë dhe nga brenda. Buzë në formë 
golfi, nga brenda e profiluar për vendosjen e kapakut. Në sipërfaqe shfaq baltë 
me shumë mikë të artë dhe grimca ranore të verdha. Në bërthamë ka 
përmbajtje grimcash të shumta ranore të bardha dhe pak kuarc.  
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
BONIFAY 1986, f. 282, fig. 7.28 (shek. IV); BONIFAY, PIERI 1995, f. 114, fig. 
11.74 (shek. V); PIERI 2005, f. 291, Pl. 51.2 (shek. VI – VII); SHKODRA 2005, 
f. 216, Tab. VII.5 (shek. VI); MACIAS SOLÉ Etj., 2008, f. 289, fig. 6. AA 
M273 (shek. VI); REYNOLDS 2010, f. 97, fig. 6.a (gjysma e shek. V). 
Datimi: shek. fundi i shek. V – shek. VI. 
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330. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4751, fund. 
Fab. II. Fund trungkonik që përfundon me një unazë. Sipërfaqe e ashpër, me 
mikë të artë edhe grimca kalciti. Ngjyra ndryshon nga bërthama në sipërfaqe. 
Në bërthamë ka grimca të shumta të imta të bardha dhe të verdha, kuarc dhe 
grimca të zeza. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e hapur), bërthama 2.5YR 5/8 
(e kuqe). 
Diam. i fundit: 2.8 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.7 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
331. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168 inv. 5115, fund. 
Fab. III. Fund trungkonik që përfundon me një unazë. Sipërfaqe e ashpër, me 
mikë të artë të dukshme, grimca të shumta kalciti dhe rëre. Në bërthamë ka 
grimca të shumta të imta të bardha, grimca të zeza e të verdha, ndërsa mika e 
artë është më pak e dukshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 3.4 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.7 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
332. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5045, fund. 
Fab. II. Fund trungkonik që përfundon me një unazë. Sipërfaqe e ashpër me 
mikë të artë të dukshme. Në bërthamë përmban grimca ranore të verdha të 
shumta dhe të imta, kuarc, mikë si dhe grimca guri me madhësi deri në 1 mm. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/8 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 3.4 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.7 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
333. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4720, fund. 
Fab. I. Fund trungkonik që përfundon me një unazë. Sipërfaqe e ashpër me 
mikë të artë. Në bërthamë përmban mike të artë, kuarc, grimca ranore ngjyrë 
kafe të errët, grimca të verdha dhe të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 4/8 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 3.2 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.7 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
334. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 49, fund. 
Fab. I. Fund konik që përfundon me një kësulë sferike. Samos i ashpër me 
mikë të artë, grimca të mëdha të zeza dhe të bardha deri në 1 mm, grimca kafe 
dhe pak mikë të artë. Disa nga këto amfora shfaqin gjurmë djegie. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/4 ( e kuqërremtë në kafe). 
Diam. i fundit: 2.9 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.7 (shek. VI – VII). 
Datimi: shek. VI – VII. 
335. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), D. 3/2, inv. 54, fund. 
Fab. I. Fund konik që përfundon me një kësulë sferike. Sipërfaqe e ashpër me 
baltë të përzier me shumë mikë të imët të artë. Në bërthamë përmban shumë 
thërrmija të verdha, grimca të zeza dhe mikë të artë të rrallë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 3.2 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.7 (shek. VI – VII). 
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Datimi: shek. VII. 
336. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5050, fund. 
Fab. III. Fund trungkonik që përfundon me një unazë. Sipërfaqe e lëmuar me 
mikë të artë të dukshme. Në bërthamë ka grimca të shumta të imta të bardha si 
dhe mikë të artë pak të dukshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 2.4 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.7 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
337. Sarandë 1983, Kulla 6, inv. 493, fund. 
Fab. IV. Fund konik. Sipërfaqja e lëmuar me grimca të shumta të imta mike të 
artë. Në bërthamë përmban grimca të shumta ranore të bardha, grimca kafe 
dhe kuarci të pakta. Balta shfaq ngjashmëri me amforën LRA 3. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 2.2 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.7 (shek. VI – VII). 
Datimi: shek. VI – VII. 
338. Sarandë 1981, Kulla ana VL, inv. 421, fund. 
Fab. I. Fund konik. Sipërfaqe e ashpër ngjyrë e kuqe  me pak mikë të artë, 
bërthama ka ngjyrë të zezë. Bërthama është e përzier me mikë të imët, kuarc 
dhe grimca gri deri në 1 mm. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5Y/1 (e zezë), sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e 
çelur). 
Diam. i fundit: 3.4 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.7 (shek. VI – VII). 
Datimi: shek. VI – fillimi i shek. VII. 
339. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4778, fund. 
Fab. II. Fund konik. Sipërfaqja është pak e ashpër dhe me mikë të dukshme të 
artë. Bërthama ka grimca kuarci të shumta me madhësi deri në 1 mm, grimca 
ranore ngjyrë kafe dhe gri të rrallë. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja 2.5 YR 7/6 (e kuqe e hapur), bërthama 2.5 YR 7/6 
(e kuqe). 
Diam. i fundit: 3 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.4 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
340. Sarandë 1983, Sek. A, K. 5/4, inv. 304, fund. 
Fab. II. Fund konik i dëmtuar, me një kanelyrë oblike dhe me mbetje të 
karbonizuara. Baltë e përzier me shumë mikë të imët të artë dhe kuarc të 
rrallë. Balta është e njëjtë me amforën LRA 3. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 4/8 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 3 cm. 
PIERI 2005, f. 289, Pl. 49.2 (shek. VI - VII); COSTANTINI 2011, f. 421, fig. 
15.10 (kanë të përbashkët kanelyrat oblike, shek. VI – VII). 
Datimi: fundi i shek. VI – mesi i shek. VII. 
341. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5096, fund. 
Fab. V. Fund i lartë në formë trungkonik me kanelyra helikoidale. Sipërfaqja e 
lëmuar me mikë të rrallë të artë. Në bërthamë ka grimca të imta kuarci, të 
verdha dhe mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5 YR 5/8 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 2.2 cm. 
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ARTHUR 1989, f. 83, fig. 4 (shek. VII); PIERI 2005, f. 132 – 137, Pl. 53.5 (shek. 
VI – VII); M ODRIJAN 2010, f. 688, fig. 3.12 (gjysma e dytë e shek. VI – 
gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
342. Sarandë 1981, ana VL, inv. 131, fund. 
Fab. IV. Fund i lartë trungkonik. Sipërfaqja e lëmuar me grimca të shumta 
mike të artë. Bërthama përmban grimca të shumta ranore të bardha si dhe 
grimca të zeza të rralla. Balta ka ngjashmëri me amforën LRA 3. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 4/6 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 2 cm. 
ARTHUR 1989, f. 83, fig. 4 (shek. VII); PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.5 (shek. VI – 
VII); M ODRIJAN 2010, f. 688, fig. 3.12 (gjysma e dytë e shek. VI – gjysma e 
parë e shek. VII). 
Datimi: fundi i shek. VI – mesi i shek. VII. 
343. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), D 2/2, inv. 4013. 
Fab. II. Fund trungkonik që përfundon me një unazë. Sipërfaqe e lëmuar dhe 
me shumë mikë të artë. Bërthama përmban shumë mikë dhe pak thërrmija gri. 
Balta ka ngjashmëri me amforën LRA 3. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 2.8 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.8 (shek. VI – VII). 
Datimi: shek. VI – VII. 
344. Sarandë 1983, Sek.A, K. 6/6, inv. 398, fund. 
Fab. II. Fund trungkonik që përfundon me një unazë. Sipërfaqe e lëmuar. 
Baltë e përzier me shumë mikë të imët të artë. Ka shumë pak thërrmija të zeza. 
Balta ka ngjashmëri me amforën LRA 3. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 4/8 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 3 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.7 (shek. VI – VII). 
Datimi: shek. VI – VII. 
345. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4782, fund. 
Fab. III. Fund trungkonik që përfundon me një unazë, i ulët. Sipërfaqe e 
ashpër me mikë të artë dhe me grimca kalciti. Në bërthamë përmban grimca të 
shumta të imta të bardha, grimca të rralla të zeza, të verdha si dhe mikë të artë 
pak të dukshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/4 (e kuqërremtë). 
Diam. i fundit: 3.2 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.2 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
346. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4748, fund. 
Fab. I. Fund trungkonik që përfundon me një unazë, i ulët. Sipërfaqe e ashpër 
me grimca të shumta mike dhe rëre. Në bërthamë ka mikë të shumtë të artë, 
grimca të shumta ranore të verdha, kuarc, kalcit, grimca guri ngjyrë kafe të 
errët dhe të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 3 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.8 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
347. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4704, fund. 
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Fab. I. Fund trungkonik që përfundon me një unazë, i ulët. Sipërfaqe e ashpër 
me shumë mikë. Në bërthamë ka grimca të shumta ranore të zeza deri në 2 
mm, të verdha dhe gri që ndryshojnë në madhësi nga 1 – 2 mm, kuarc, mikë të 
artë dhe grimca të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/8 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 4.2 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.6 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
348. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5132, fund. 
Fab. I. Fund trungkonik që përfundon me një unazë, i ulët. Sipërfaqe e ashpër 
me shumë mikë. Në bërthamë ka grimca të shumta ranore të mëdha të zeza, 
kuarc me madhësi deri në 1 mm, grimca të verdha dhe gri. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 3/6 (e kuqe e errët). 
Diam. i fundit: 3.4 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.6 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
349. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4710, fund. 
Fab. III. Fund trungkonik që përfundon me një unazë, i ulët. Sipërfaqe e 
ashpër me mikë të shumtë të artë si dhe grimca kalciti të rralla. Ngjyra 
ndryshon nga bërthama në sipërfaqe. Në bërthamë ka grimca të shumta të imta 
të bardha ndërsa grimcat e zeza janë më të rralla. Mika e artë pak e dukshme. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe), bërthama 2.5YR 5/4 (e 
kuqërremtë). 
Diam. i fundit: 3.2 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.8 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
350. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5059, fund. 
Fab. II. Fund trungkonik që përfundon me një unazë, i ulët. Sipërfaqe e ashpër 
me mikë të artë dhe kalcit. Në bërthamë ka grimca të shumta të verdha të imta, 
të bardha, kuarc, ndërsa mika e artë është e rrallë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 3.2 cm. 
PIERI 2005, f. 293, Pl. 53.8 (shek. VI – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 

 
Përfundime 
Amfora LRA 8 ose Samos Cistern type fillimet e prodhimit të saj i ka që në 

shek. IV, ku ekzemplarët e parë të saj janë identifikuar në Agoranë e Athinës nën 
emërtimin Agora M273. Më masive prezenca e saj shfaqet në shek. VI – VII, nën 
emërtimin konvencional Samos Cistern type ose LRA 8. Ajo identifikohet në Shqipëri 
në dy modulet e saj, në modulin standard, i cili paraqitet dominues në sasi, në raport 
me modulin e vogël të saj. 

Në kontrast me vendbanimet e tjera si Butrinti, Durrësi dhe Lezha, kjo amforë 
paraqitet dominuese në sasi në monumentin e 40 Shenjtorëve ku datohet midis viteve 
500 – 551, duke lënë pas edhe amforat LRA 1 e LRA 2, ndërsa në Onhezëm ajo 
renditet pas amforave LRA 1 dhe LRA 2. 

Përhapja e saj në Shqipëri i përket gjysmës së parë të shek. VI ndërsa 
fragmente të rralla të saj që shkojnë deri në shek. VII janë identifikuar në Onhezëm. 

Duke u nisur nga karakteristikat e baltës dhe veçoritë morfologjike, mendojmë 
që pjesa më e madhe e LRA 8, të prezantuara në territorin tonë i përkasin prodhimeve 
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të Samosit, pra vend origjinës së tyre. Pjesa tjetër, me baltë identike me amforën LRA 
3, sugjeron për një origjinë të mundshme nga lugina e Meandros, në Turqinë 
perëndimore. Një grup tjetër mund të jenë prodhime të të njëjtave atelie që kanë 
fabrikuar amforën LRA 2, pasi edhe karakteristikat që ajo shfaq janë pothuajse të 
njëjta me të. 

Ajo është përdorur për transportin e verës së Samosit, ku nga burimet e kohës 
cilësohej si ndër verërat më cilësore (vinum optimum), përgjithësisht privilegj i 
shtresave të larta të shoqërisë apo i shtresave të klerit306 dhe për pelegrinët, çka 
shpjegon dhe sasinë dominuese të saj edhe në raport me amforën LRA 1, në 
monumentin e 40 Shenjtorëve. 

 
II.4.7. Amfora Romake e Vonë 10 (LRA 10/Adamsheck RC 22) 
Kjo amforë307 është identifikuar fillimisht në portin e Kenchreait të 

Korinthit308 dhe më pas në Kartagjenë309, në kontekstet e shek. V. Kjo është një formë 
e përhapur në sasi modeste310. 

Në vendin tonë amfora paraqitet si një gjetje e zakonshme në monumentin e 
40 Shenjtorëve, datuar në gjysmën e parë të shek. VI; gjithashtu ajo është e pranishme 
në Onhezëm po në kontekstet e shek. VI311. Fragmente të kësaj amfore janë 
identifikuar në Butrint312, Lezhë dhe Durrës në kontekstet e shek. VI313 (Fig. 5). 

Disa mbishkrime të gjetura në grykën e saj tregojnë se kjo amforë mund të jetë 
përdorur për mbajtjen dhe eksportimin e verës me origjinë nga Ikaria314. 

Balta e saj paraqitet mjaft fine, e pjekur fortë dhe me ngjyrë bezhë të qartë. 
Ajo ka në përmbajte grimca ngjyrë të zezë dhe të kuqe, grimca kuarci si dhe mikë me 
ngjyrë të bardhë dhe të artë. 

Amforat e Onhezmit dhe të 40 Shenjtorëve shfaqin përgjithësisht ngjyra të 
shumëllojshme nga kafe të zbehtë (MUNSELL 10YR 8/2), të verdhë në të kuqërremtë 
(MUNSELL 5YR 7/6), të kuqe të çelët (MUNSELL 2.5YR 6/4), ndërsa fragmente të 
                                                           

306 Për burimet historike që flasin për verën cilësore, përdorimin e saj nga shtresat e larta të klerit e 
shoqërisë, shiko:D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le 
témoignage des amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, 
f. 110 – 114. 
307 Ajo ka trup në formë vezake, qafë në formë cilindrike të harkuar lehtësisht, buza paraqitet e 
rrumbullakosur ndërsa vegjët e saj kanë prerje ovale.  
308 B. ADAMSHECK, Amphoras and other Commercial Vessels. Në: Kenchreai Eastern Port of Corinth 
IV. The Pottery, Leiden, 1979, f. 117, Tab. 29 – 31. 
309 M. G. FULFORD, D. P. S. PEACOCK, Excavations at Carthage: the British Mission, Vol. I, 2, The 
avenue du Président Habib Bourguiba, Salambo : The Pottery and other Ceramic Objects from the 
site. Sheffield, University of Sheffield, 1984, f. 127, fig. 38.48. 
310 Ajo është e pranishme në rajonin e Deti të Zi: A. SAZANOV , Les amphores de l'antiquité tardive et 
du moyen age: continuité ou rupture ? Le cas de la Mer Noire, La céramique médiévale en 
Méditerranée, Actes du VIe congrès de l’aiecm2, Aix-en-Provence 13-18 novembre 1995, 1997, f. 87 – 
102; në rajonin e detit Egje: K. W. SLANE, G. R. SANDERS, Corinth: Late Roman Horizons, Hesperia 2, 
Vol. 74, 2005, f. 262, fig. 5.2 – 17; në Mesdheun Perëndimor: D. PIERI, Le commerce du vin oriental à 
l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des amphores en Gaule, Institut français 
d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 138 – 139. 
311 K. LAKO, Të dhëna për disa banesa dhe sterna të shek. II-IV të e.sonë të zbuluara në qytetin e 
Sarandës (Onhezm - Ankiazëm), Iliria 1-2, 1993, f. 244, Tab. I.19. 
312 W. BODWEN, R. HODGES, K. LAKO, Roman and Late-Antique Butrint: Excavations and Survey 2000 
– 2001, JRA 15, 2002, f. 221, fig. 21.13. 
313 Kjo amforë është marrë në trajtesë në mënyrë të veçantë në Durrës: B. SHKODRA RRUGIA, Një tip 
amfore e periudhës antike të vonë nga Durrësi, Iliria XXXIII (2007 – 2008), 2009, f. 311 – 324. 
314 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 139. 
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rralla shfaqin edhe ngjyrë të bardhë (MUNSELL 7.5YR 8/1) ose rozë (MUNSELL 7.5YR 
7/4). Balta e tyre përgjithësisht përmban grimca të shumta ranore, të zeza, mikë të 
bardhë të shumtë dhe të artë, kuarc, grimca guri gëlqeror, si dhe grimca guri me 
ngjyrë të kuqe315. 

Një tjetër karakteristikë e këtyre amforave janë të ashtuquajturat tituli picti 
(mbishkrime)316. Fragmente me mbishkrime të tipit LRA 10 janë identifikuar në 
Durrës, të cilat shprehin formula të krishtera317, ndërsa gjurmë mbishkrimesh mbartin 
edhe amforat e 40 Shenjtorëve por të pa lexueshme. 

 
Katalogu i amforave LRA 10 (Adamchek RC 22) 
351. 40 Shenjtorët 2003, AK4-004, inv. 1094, buzë, qafë, shpatull, vegje dhe 
fund. 
Buzë katërkëndëshe. Qafë cilindrike e lakuar nga jashtë. Vegje me prerje 
ovale. Shpatulla të ngushta në formë cilindrike. Fund i shkurtër i gropëzuar. 
Sipërfaqe e lëmuar dhe e millshme. Baltë fine, përmban grimca mike të imët, 
kuarc, grimca ranore të zeza e të kuqe lehtësisht të dallueshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 7.6 cm. 
SHKODRA RRUGIA 2009, f. 312, fig. 3.6 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
352. 40 Shenjtorët 2005, Stera 1-155, inv. 2986, buzë, qafë, fillim shpatulle 
dhe rrënjë vegje. 
Buzë katërkëndëshe që përfundon në formë sqepi. Qafë cilindrike e lakuar nga 
jashtë. Në qafë ka gjurmë boje të kuqe (ndoshta gjurmë mbishkrimi ?). 
Sipërfaqe e lëmuar dhe e millshme. Ngjyrë të dallueshme midis sipërfaqes së 
brendshme dhe asaj të jashtme. Baltë fine, përmban grimca mike të imët, 
kuarc, grimca gëlqerore dhe ranore të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja e jashtme 7.5YR 8/1 (e bardhë), 
bërthama dhe sipërfaqja e brendshme 2.5YR 6/4 (e kuqe e çelët). 
Diam. i buzës: 8.8 cm. 
SLANE, SANDERS 2005, f. 257, 262, fig. 5.2-17 (gjysma e dytë e shek. V – 
500/fillimi i shek. VI); SHKODRA RRUGIA 2009, f. 312, fig. 3.6 (fundi i shek. 
V – fillimi i shek. VI); REYNOLDS 2010, f. 95, fig. 6.l (Butrint, fundi i shek. V 
– çereku i tretë i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
353. Sarandë 1979, Muri L., inv. 200, buzë, qafë dhe rrënjë vegjë. 
Buzë e rrumbullakosur nga jashtë që përfundon me një sqep. Qafë cilindrike 
me kanelyra nga brenda. Vegjë eliptike e shtypur. Baltë e përzier me shumë 

                                                           

315 Ajo është identifikuar në 2 grupe të mëdha fabrikash në ndryshme në Durrës. Grupi i parë paraqet 
baltë ngjyrë bezhë në portokalli me shumë grimca mike, kuarc dhe më rrallë grimca kafe në të kuqe; 
grupi i dytë paraqet baltë ngjyrë krem në kafe me mikë me shkëlqim në sipërfaqe, gjithashtu përmban 
kuarc dhe grimca ranore kafe ose të kuqe: B. SHKODRA RRUGIA, Një tip amfore e periudhës antike të 
vonë nga Durrësi, Iliria XXXIII (2007 – 2008), 2009, f. 313. Për sa i përket aspektit tipologjik, kjo 
amforë është identifikuar në dy forma kryesore, me trup vezor dhe cilindrik: B. SHKODRA RRUGIA, Një 
tip amfore e periudhës antike të vonë nga Durrësi, Iliria XXXIII (2007 – 2008), 2009, f. 314 – 315. 
316 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 138. 
317 B. SHKODRA RRUGIA, Një tip amfore e periudhës antike të vonë nga Durrësi, Iliria XXXIII (2007 – 
2008), 2009, f. 316, fig. 3.1,4. 
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mikë të imët të artë e dukshme në të dyja sipërfaqet, me thërrmija të 
kuqërremta, të zeza e të bardha. Sipërfaqja është e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 95, fig. 6.k (Butrint, fundi i shek. V – çereku i tretë i shek. 
VI.) 
Datimi: fundi i shek. V – çereku i tretë i shek. VI. 
354. Sarandë 1979, Kulla 3, inv. 869, buzë dhe qafë. 
Buzë e rrumbullakosur, qafë cilindrike dhe vegjë eliptike. Baltë e përzier me 
pak mikë të imët, grimca të kuqërremta, të zeza dhe pak të bardha. Sipërfaqja 
është e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 8.4 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 95, fig. 6.k (Butrint, fundi i shek. V – çereku i tretë i shek. 
VI). 
Datimi: fundi i shek. V – çereku i tretë i shek. VI. 
355. 40 Shenjtorët 2003, inv. 2001, buzë, qafë, fillim shpatulle dhe rrënjë 
vegje. 
Buzë e rrumbullakosur. Qafë cilindrike e drejtë, me kanelyra të shumta nga 
brenda. Sipërfaqe e lëmuar dhe e millshme. Baltë fine e cila përmban grimca 
mike të shumta me shkëlqim, kuarc, grimca gëlqerore, grimca ranore të kuqe, 
të zeza dhe të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 7 cm. 
SLANE, SANDERS 2005, f. 257, 262, fig. 5.2-17 (gjysma e dytë e shek. V – 
500/fillimi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
356. 40 Shenjtorët 2006, B 27-000, inv. 5231, buzë, qafë dhe vegje. 
Buzë e drejtë e hollë, vegje eliptike. Qafë cilindrike pak e lakuar. Sipërfaqe e 
lëmuar dhe e millshme. Baltë fine me përmbajtje grimcash mike të imët, 
kuarc, grimca gëlqerore dhe ranore. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 95, fig. 6.k (Butrint, fundi i shek. V – çereku i tretë i shek. 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
357. Sarandë 1979, Kulla 3, inv. 856, buzë, qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë e drejtë, vegje eliptike. Qafë cilindrike pak e lakuar. 
Diam. i buzës: 12.2 cm. 
SLANE, SANDERS 2005, f. 257, 262, fig. 5.2-17 (gjysma e dytë e shek. V – 
500/fillimi i shek. VI). 
Datimi: gjysma e dytë e shek. V – 500/fillimi i shek. VI. 
358. Sarandë 1979, Kulla 4, inv. 1042, buzë, qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë e drejtë. Qafë cilindrike pak e lakuar. 
Diam. i buzës: 13 cm. 
SLANE, SANDERS 2005, f. 257, 262, fig. 5.2-17 (gjysma e dytë e shek. V – 
500/fillimi i shek. VI). 
Datimi: gjysma e dytë e shek. V – 500/fillimi i shek. VI. 
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359. Sarandë 1987, K 4/1, inv. 206, buzë, qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë e drejtë. Qafë cilindrike. 
Diam. i buzës: 8.8 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 95, fig. 6.k,l (Butrint, fundi i shek. V – çereku i tretë i 
shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – çereku i tretë i shek. VI. 
360. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 8, buzë, qafë dhe vegjë. 
Buzë eliptike, qafë cilindrike dhe vegjë petashuqe. Baltë e përzier me mikë të 
shumtë që duket në sipërfaqe, grimca të zeza, të bardha dhe të kuqërremta. 
Sipërfaqja e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 7.7 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 95, fig. 6.k,l (Butrint, fundi i shek. V – çereku i tretë i 
shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – çereku i tretë i shek. VI. 
361. 40 Shenjtorët 2008, A 19/2-1256, inv. 6970.1, buzë dhe qafë. 
Buzë e drejtë dhe e hollë e cila përfundon në formë sqepi. Grykë cilindrike e 
lakuar. Baltë fine, përmban grimca mike të imët, kuarc, grimca gëlqerore dhe 
grimca ranore të kuqe dhe të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 7 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 95, fig. 6.l (Butrint, fundi i shek. V – çereku i tretë i shek. 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
362. 40 Shenjtorët 2005, A17/2-152, inv. 2128.1, buzë, qafë dhe vegje. 
Buzë e drejtë, grykë cilindrike e lakuar. Vegje me prerje ovale. Baltë me 
grimca të shumta të kuqe dhe të bardha të mëdha. Përmban mikë të imët si dhe 
grimca ranore të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 7 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
363. 40 Shenjtorët, inv. 20000, buzë, qafë dhe vegje. 
Buzë në formë thepi. Qafë cilindrike pak e lakuar. Sipërfaqe e lëmuar dhe e 
millshme. Baltë fine, përmban grimca mike të imët, kuarc, grimca gëlqerore, 
grimca ranore të kuqe dhe zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 7.2 cm. 
PIERI 2005, f. 138, Pl. 56.2 (shek. V – fillimi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
364. Sarandë 1979, K 5/3, inv. 1591, buzë, qafë dhe vegje (objekt i humbur). 
Buzë në formë thepi. Qafë cilindrike e rrethuar me kanelyra të shumta nga 
brenda. 
Diam. i buzës: 10.8 cm. 
Datimi: shek. V – fillimi i shek. VI. 
365. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2755, buzë, qafë dhe vegje. 
Buzë në formë thepi. Qafë cilindrike. Sipërfaqe e lëmuar dhe e millshme. 
Baltë fine, përmban grimca mike të imët, kuarc, grimca gëlqerore, grimca 
ranore të kuqe dhe zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/4 (rozë). 
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Diam. i buzës: 6.4 cm. 
IVANTCHIK 2002, f. 352, fig. 20.134 (shek. V). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
366. 40 Shenjtorët 2006, C4-185, inv. 5359, buzë, qafë dhe vegje. 
Buzë trekëndëshe dhe qafë cilindrike. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë ranore, me 
përmbajtje grimcash të shumta ranore të kuqe, të zeza, gri dhe mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
367. 40 Shenjtorët 2008, A 19/2-125, inv. 7417, buzë, qafë dhe vegje. 
Buzë katërkëndëshe dhe qafë cilindrike. Baltë fine, përmban grimca mike të 
imët, kuarc, grimca gëlqerore, grimca ranore të zeza, gri dhe të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 7 cm. 
IVANTCHIK 2002, f. 352, fig. 20.134 (shek. V);  PIERI 2005, f. 138, Pl. 56.1 
(shek. V – fillimi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
368. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7061, buzë, qafë dhe rrënjë vegje. 
Buzë e drejtë që përfundon në formë sqepi. Qafë cilindrike pak e lakuar. Baltë 
fine, përmban grimca mike të imët, kuarc, grimca gëlqerore, grimca ranore të 
zeza dhe gri. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 7 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
369. 40 Shenjtorët 2008, A 19,2-1222, inv. 6814, buzë dhe fillim qafe. 
Buzë në formë thepi. Sipërfaqe e lëmuar dhe e millshme. Baltë fine, përmban 
grimca mike të imët, kuarc, grimca gëlqerore, grimca ranore gri dhe zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 8/3 (rozë). 
Diam. i buzës: 6.4 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
370. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5203, buzë dhe qafë. 
Buzë në formë thepi. Qafë cilindrike pak e lakuar. Sipërfaqe e lëmuar dhe e 
millshme. Baltë fine, përmban grimca mike të imët, kuarc, grimca gëlqerore 
dhe grimca ranore të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
IVANTCHIK 2002, f. 352, fig. 20.134 (shek. V). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
371. Sarandë 1983, Kulla 3, inv. 113, buzë, qafë dhe vegjë. 
Buzë në formë thepi e dalë nga jashtë. Qafë e shkurtër cilindrike. Baltë e 
përzier me shumë thërrmija të imëta gëlqerore dhe pak gri. Sipërfaqja e 
lëmuar, lyer nga jashtë me një shtresë të hollë ajke balte me ngjyrë të gjelbër 
të çelët në të verdhë. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 7/6 (e verdhë në të kuqërremtë), sipërfaqja 5Y 
8/2 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
Datimi: shek. V – VI. 
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372. 40 Shenjtorët 2006, A18-103, inv. 6117, buzë dhe qafë. 
Buzë në formë thepi. Qafë cilindrike. Sipërfaqe e lëmuar dhe e millshme. 
Baltë fine, përmban grimca mike të imët, grimca ranore të verdha dhe grimca 
ranore të shumta të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
373. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 6996, buzë dhe fillim qafe. 
Buzë në formë thepi. Qafë cilindrike. Sipërfaqe e lëmuar dhe e millshme. 
Baltë fine, përmban grimca mike të imët, kuarc dhe grimca ranore të shumta 
gri dhe të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 7 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
 
Funde 
374. 40 Shenjtorët 2003, inv. 148, fund. 
Fragment fundi i gropëzuar. Fabrikë ranore e përzier me shumë mikë të imët 
me shkëlqim, me thërrmija të bardha, të zeza dhe gri. Sipërfaqja është e 
lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 8/4 (rozë). 
Diam. i fundit: 2.3 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 95, fig. 6.j (Butrint, fundi i shek. V – çereku i tretë i shek. 
VI). 
375. Sarandë 1979, Muri L., inv. 4005, fund. 
Fund trungkonik i gropëzuar. Baltë përzier me shumë mikë të imët, me 
thërrmija të bardha, të kuqërremta, kafe dhe të zeza. Sipërfaqja është e lëmuar 
dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i fundit: 2.4 cm. 
SHKODRA RRUGIA 2009, f. 312, fig. 3.8 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – fillimi i shek. VI. 
376. Sarandë 1979, Muri L, inv. 86, fund. 
Fund trungkonik i gropëzuar i rrethuar nga kanelyra helikoidale. Baltë e 
përzier me shumë mikë të imët, me thërrmija të kuqërremta, të zeza dhe pak të 
bardha. Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama 7.5YR 8/3 (rozë) dhe sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë 
e zbehtë). 
Diam. i fundit: 2.4 cm. 
SHKODRA RRUGIA 2009, f. 312, fig. 3.7 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); 
REYNOLDS 2010, f. 95, fig. 6.j (Butrint, fundi i shek. V – çereku i tretë i shek. 
VI). 
Datimi: fundi i shek. V – fillimi i shek. VI. 
377. Sarandë., inv. 11, fund. 
Fund trungkonik i gropëzuar me kanelyra helikoidale. Baltë e përzier me 
shumë mikë të imët, përzier me thërrmija të zeza dhe pak të bardha. Sipërfaqja 
e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 8/3 (rozë). 
Diam. i fundit: 2.6 cm. 
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SHKODRA RRUGIA 2009, f. 312, fig. 3.7 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – fillimi i shek. VI. 
378. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4907, fund. 
Fragment fundi unazor i gropëzuar. Baltë ranore e përzier me shumë mikë të 
imët, me thërrmija të bardha, të zeza dhe gri. Sipërfaqja është e lëmuar dhe e 
millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/4 (rozë). 
Diam. i fundit: 2.6 cm. 
SHKODRA RRUGIA 2009, f. 312, fig. 3.7 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
379. Sarandë., inv. 210, fund. 
Fragment fundi i gropëzuar. Baltë ranore e përzier me shumë mikë të imët, me 
thërrmija të bardha, të zeza, gri dhe pak të kuqe. Sipërfaqja është e lëmuar dhe 
e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/8 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i fundit: 2.4 cm. 
Datimi: shek. V – VI. 
380. Sarandë 1979, Kulla 1, inv. 754, fund unazor (objekt i humbur). 
Fund unazor i rrethuar nga kanelyra të çrregullta. 
Diam. i fundit: 1.8 cm. 
Datimi: shek. V – VI. 
381. Sarandë 1979, Muri L., inv. 4000, fund. 
Fund trungkonik me këmbë të sheshtë unazore. Baltë e përzier me shumë 
mikë të imët të artë, përzier me thërrmija të bardha, të kuqërremta, të zeza dhe 
pak të bardha. Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10YR 8/2 (kafe shumë e zbehtë). 
Diam. i fundit: 2 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 95, fig. 6.j (Butrint, fundi i shek. V – çereku i tretë i shek. 
VI). 
Datimi: fundi i shek. V – çereku i tretë i shek. VI. 
382. Sarandë 1979, Muri L., inv. 595, fund. 
Fund trungkonik i gropëzuar me këmbë të sheshtë unazore. Baltë e përzier me 
mikë të imët të artë, me thërrmija kafe, të zeza, pak të bardha dhe grimca të 
verdha të rralla. Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/4 (rozë). 
Diam. i fundit: 2.6 cm. 
SHKODRA RRUGIA 2009, f. 312, fig. 3.7 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); 
REYNOLDS 2010, f. 95, fig. 6.j (Butrint, fundi i shek. V – çereku i tretë i shek. 
VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e dytë e shek. VI. 
383. Sarandë 1979, Kulla 5, inv. 1500, fund (objekt i humbur). 
Fund unazor i rrumbullakosur. 
Diam. i fundit: 2 cm. 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e dytë e shek. VI. 
384. 40 Shenjtorët 2005, A17/2-152, inv. 3911, fund. 
Fund trungkonik i përshkruar nga kanelyra helikoidale. Sipërfaqe e lëmuar 
dhe e millshme. Baltë fine, përmban grimca mike të imët, kuarc, grimca të 
shumta ranore të zeza dhe gri. 
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Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i fundit: 2.2 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
385. Sarandë 79, Muri L., inv. 4004, fund. 
Fund trungkonik i rrethuar nga kanelyra helikoidale dhe me këmbë të sheshtë 
unazore. Baltë e përzier me shumë mikë të imët, thërrmija të kuqërremta, të 
zeza dhe pak të bardha. Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/4 (rozë). 
Diam. i fundit: 2.2 cm. 
SHKODRA RRUGIA 2011, f. 127, Tab. XIX,178 (Tipi I/prodhimi I, e ngjashme 
me Samos Cistern, çereku i fundit i shek. V - çereku i parë i shek. VI). 
Datimi: shek. V – çereku i parë i shek. VI. 
386. Sarandë 1979, Kulla 3, inv. 883, fund unazor (objekt i humbur). 
Fund unazor, i gropëzuar dhe i rrethuar nga hulli horizontale. 
Diam. i fundit: 1.6 cm. 
Datimi: shek. V – VI. 
387. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2178, fund. 
Fund trungkonik me këmbë të sheshtë unazore. Sipërfaqe e lëmuar dhe e 
millshme. Baltë fine, përmban grimca mike të imët, kuarc, grimca të shumta 
ranore të zeza dhe gri. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/4 (e kuqërremtë e çelur në 
kafe). 
Diam. i fundit: 3 cm. 
REYNOLDS 2010, f. 95, fig. 6.j (Butrint, fundi i shek. V – çereku i tretë i shek. 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
388. Sarandë 1979, Muri L, inv. 283, fund unazor i gropëzuar (objekt i 
humbur) 
Fund i shkurtër, unazor dhe i gropëzuar. 
Diam. i fundit: 2.6 cm. 
Datimi: shek. V – VI. 
389. Sarandë 1979, Bazilika, inv. 4001, fund. 
Fund trungkonik me këmbë të sheshtë unazore pak te gropëzuar. Baltë e 
përzier me pak mikë të imët, me thërrmija të kuqërremta, të zeza, pak të 
bardha, sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5Y 8/4 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i fundit: 2.4 cm. 
Datimi: shek. V – VI. 

 
II.4.8. Amfora Romake e Vonë 13 (LRA 13) 
Kjo amforë është identifikuar në një fragment të vetëm në Hadrianopolis 

(Sofratikë – Gjirokastër)318 (Fig. 5). Njohuritë në lidhje me këtë amforë janë tepër të 
kufizuara për shkak të ekzemplarëve të pakët të saj. Edhe rajoni mesdhetar paraqitet i 
varfër në sasi për sa i përket tipit LRA 13319. 

                                                           

318 R. PERNA, V. CAPRADOSSI, Contenitori da transporto da Hadrianopolis (Sofratikë – Al), L’illyrie 
Méridionale et L’épire Dans L’antiquiteé, Tiranë, 20 – 23 maj 2015, Poster. 
319 Fragmente të kësaj amfore janë identifikuar në Marsejë dhe Port-Vendres në Francë: D. PIERI, Le 
commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve – VIIe siècles): Le témoignage des amphores en 
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Mendohet se qendra e prodhimit të kësaj amfore duhet jetë rajoni i detit 
Egje320. Në mbështetje të kësaj hipoteze vjen pikërisht fakti se numri më i madh i 
amforave LRA 13 është zbuluar në këtë rajon321. Mendohet se tipi LRA 13 mund të 
jetë përdorur për transportin e verës ose të vajit të ullirit, me qëllim furnizimin e 
ushtrisë dhe të popullsisë nëpërmjet sistemit të taksimit të annona – s322. 

Kriteret e datimit për këtë amforë mungojnë, por mendohet se ajo ka filluar të 
prodhohet në shek. V323. Fragmentet e tjera të dalë si rezultat i gërmimeve të realizuar 
në ishullin Kos – Greqi, e kanë datuar këtë formë në fund të shek. VI deri në gjysmën 
e parë të shek. VII324. Amfora e zbuluar në territorin tonë, e gjetur në të njëjtin 
kontekst me amforat lindore LRA 1B1 dhe LRA 4A325, përcakton datimin e saj midis 
shek. V deri në gjysmën e parë të shek. VI. 
 

II.4.9. Amfora me origjinë nga ishulli i Kretës 
Amfora e Kretës, një gjetje e rrallë në kontekstet mesdhetare, është një 

ekzemplar i cili përfshihet në familjen e madhe të amforave mesdhetare – lindore të 
shek. IV – VII m. Kr. 

Prania e saj është mjaft e përfaqësuar në monumentin e 40 Shenjtorëve dhe në 
qytetin e Onhezmit, ndërsa nuk mungon, ndonëse në sasi më modeste, në qendra të 
tjera të njohura si Butrinti326 (Tab. XLV.a), Elbasani327 dhe Durrësi. Fragmente të 
pakta të saj janë përftuar edhe nga kërkimet nënujore në gjirin e Porto Palermos 
(Sarandë) dhe atë të Raguzës (Gadishulli i Karaburunit)328 (Fig. 5). 

                                                                                                                                                                      

Gaule, Institut français d'archéologie du Proche – Orient, Beyrouth, 2005, f. 139. Një amforë e plotë e 
këtij tipi është identifikuar në Napoli: V. CARSANA, V. D’A MICO, F. DEL VECCHIO, Nuovi dati 
ceramologici per la storia economica di Napoli tra tarda antichità ed altomedioevo, LRCW 2, BAR 
International Series, 1662, Vol. 1, 2007, f. 424, fig. 5.19. Fragmente të shumta të kësaj amfore vijnë 
nga vendbanimi i Halasarna (Kardamaina e sotme) e ndodhur në ishullin Kos. Amforat janë datuar në 
fund të shek. VI – gjysma e parë të shek. VII: CH. DIAMANTI , Local Late Roman/Early Byzantine 
amphoras from Halasarna on Kos, Keramiki tes Hysteris Arkaiotitas apo ton Helladiko Xoro, 3os - 7os 
aionas m. X, 12 - 16 Noemvriou 2006, 2010, f. 146 – 149, fig. 3.1 – 4: CH. DIAMANTI , Stamped Late 
Roman/proto – Byzantine amphoras from Halasarna of Kos. RCRF Acta 41, 2010, f. 1 – 8. 
320 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 139. 
321 CH. DIAMANTI , Local Late Roman/Early Byzantine amphoras from Halasarna on Kos, Keramiki tes 
Hysteris Arkaiotitas apo ton Helladiko Xoro, 3os - 7os aionas m. X, 12 - 16 Noemvriou 2006, 2010, f. 
146 – 149, fig. 3.1 – 4; CH. DIAMANTI , Stamped Late Roman/proto-Byzantine amphoras from 
Halasarna of Kos. RCRF Acta 41, 2010, f. 1 – 8. 
322 CH. DIAMANTI , Local Late Roman/Early Byzantine amphoras from Halasarna on Kos, Keramiki tes 
Hysteris Arkaiotitas apo ton Helladiko Xoro, 3os - 7os aionas m. X, 12 - 16 Noemvriou 2006, 2010, f. 
143. 
323 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 139. 
324 CH. DIAMANTI , Local Late Roman/Early Byzantine amphoras from Halasarna on Kos, Keramiki tes 
Hysteris Arkaiotitas apo ton Helladiko Xoro, 3os - 7os aionas m. X, 12 - 16 Noemvriou 2006, 2010, f. 
146 – 149, fig. 3.1 – 4. 
325 R. PERNA, V. CAPRADOSSI, Contenitori da transporto da Hadrianopolis (Sofratikë – Al), L’illyrie 
Méridionale et L’épire Dans L’antiquiteé, Tiranë, 20 – 23 maj 2015, Poster, fig. 10 dhe 11. 
326 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 226, fig. 13.40-44. 
327 Y. CEROVA, Qeramikë nga Castrum Scampis (Shek. II – fillimi i shek.VII), Candavia 2, 2005, f. 
183, Tab. XXI.2. 
328 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 323 – 324. 
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Prania më e hershme e amforës dëshmohet në gërmimet arkeologjike të 
realizuara në vitet ’70 në Ostia329, ndërsa J. Hayes, nga studimi i materialit 
arkeologjik të Knosos, përcaktoi tipin e parë të kësaj amfore të prodhuar gjatë 
periudhës romake330. Gërmimet e mëvonshme të realizuara në Kretë, përcaktuan 
punishtet e para të saj të datuara në periudhën romake, ndërsa studimi i plotë i A. 
Marangou Lerat, solli të dhëna më të detajuara mbi tipologjinë, punishtet, si dhe 
përhapjen e saj331. Së fundmi, studimi i A. Sazanov mbi këtë kategori amforash, të 
zbuluara në rajonin verior të Detit të Zi, ka shtuar të dhënat mbi kronologjinë dhe 
tipologjinë e kësaj kategorie amforash prodhuar kryesisht gjatë Antikitetit të Vonë, 
duke bërë edhe një përmbledhje të plotë të studimeve të realizuara mbi këtë amforë332.  

Amfora e Kretës përbën një tip që ka gjetur shtrirje të gjerë territoriale, 
ndonëse prezenca e saj në raport me amforat e tjera të familjes mesdhetare – lindore 
mbetet e kufizuar, kjo për shkak se ajo ishte ambalazh që përdorej për transportin e 
verës cilësore. Përdorimi i amforës shënohet që në periudhën helenistike, duke njohur 
përhapje më të gjerë gjatë periudhës romake333, dhe duke vazhduar prodhimin edhe 
gjatë shek. VI – VII. Shtrija e saj është dokumentuar në një hapësirë gjeografike të 
konsiderueshme, që përcaktohet në Egje, Greqinë Kontinentale334, në brigjet e Detit të 
Zi335, madje fragmente të saj janë regjistruar deri në Poloni336. 

Për sa i përket rezultateve të përftuara nga gërmimet arkeologjike në vendin 
tonë, ato dëshmojnë prezencën e amforës dhe klasifikimin e saj në dy faza. Kështu 
fazës së parë i përkasin fragmentet e periudhës perandorake romake, të datuara në 
shek. III – IV, të zbuluara në variantin AC 1 në Butrint337, gjirin e Porto Palermos dhe 
në atë të Raguzës338. 

                                                           

329 C. PANELLA , Le anfore, Ostia III, Roma, 1973, f. 467 – 477, 623, 631; D. MANACORDA, Le anfore, 
Ostia IV, Roma, 1977, f. 225 – 226, Tab. XXXVI. 
330 J. W. HAYES, The Villa Dionysos Excavations, Knossos: The Pottery, ABSA 78, 1983, f. 141 – 145. 
331 A. MARANGOU LERAT, Le vin et les amphores de Crète: de l'époque classique à l'époque impériale, 
Ecole française d'Athènes, Athènes, 1995. 
332 A. SAZANOV , Cretan amphorae from northern Black Sea region: contexts, chronology, typology, 
LRCW 4, BAR International Series 2616, Vol. 1, 2014, f. 399 – 409.  
333 G. A. YANGAKI , Amphores crétoises de forme globulaire: remarques préliminaires, LRCW 2, BAR 
International Series, 1662, Vol. 2, 2007, f. 767. 
334 Ajo është e pranishme në provincën e Epirit të Vjetër, P. REYNOLDS, E. PAVLIDIS , Nicopolis (Epirus 
Vetus): an early 7th century pottery assemblage from the ‘Bishop’s House’ (Greece), LRCW 4, BAR 
International Series 2616, Vol. 1, 2014, f. 453, fig. 11.6; Greqi, N. POULOU PAPADIMITRIOU , E. 
NODAROU, La céramique protobyzantine de Pseira: la production locale et les importations, étude 
typologique et pétrographique, LRCW 2, BAR International Series 1662, Vol. 2, 2007, f. 758, fig. 6.14; 
Itali, P. RENDINI, Anfore di produzione locale e di importazione a Gortina nel periodo tardo-romano e 
protobizantino, Amphores romaines et histoire économique. Dix ans de recherche. Actes du colloque 
de Sienne (22-24 mai 1986), 1989, f. 648 – 649; D. MALFITANA , Roman Sicily Project. Ceramics and 
Trade. A multidisciplinary approach to the study of material culture assemblages. First overview. The 
transport amphorae evidence, Facta 2, 2008, f. 134. 
335 A. SAZANOV , Cretan amphorae from northern Black Sea region: contexts, chronology, typology, 
LRCW 4, BAR International Series 2616, Vol. 1, 2014, f. 399 – 409. 
336 G. MAJCHEREK, I. ZYCH, The evidence for Cretan presence in the ancient town of Marina el-
Alamein. Në: Essays Presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday, Classica Orientalia, 
2011, f. 357 – 378. 
337 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 226, fig. 13.40-44.  
338 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 323. 
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Fazës së dytë të amforave të Kretës i përkasin variantet e datuara në shek. V – 
VII. Ato përfaqësohen nga varianti AC 2 i pranishëm në gjirin e Raguzës, datuar nga 
autorët e kërkimit arkeologjik në shek. V – VII339.  

Amfora përfshihet në tregtinë e Lindjes në shek. VI340. Pikërisht kësaj 
periudhe mendojmë se i përkasin fragmentet e amforave të zbuluara në monumentin e 
40 Shenjtorëve, datim i cili gjen mbështetje edhe në materialin shoqërues të gjetur në 
të njëjtin kontekst me to, siç janë enët terra sigillata me origjinë afrikane dhe ato me 
origjinë nga Fokea. Format afrikane përfaqësohen nga ARS 104B (gjysma e parë e 
shek. VI – gjysma e dytë e shek. VI); ARS 99B (datuar në çerekun e dytë të shek. VI 
– shek. VII)341, ndërsa terra sigillata fokeane përfaqësohet nga format LRC 3F dhe 
LRC 3G, që datojnë po në çerekun e dytë të shek. VI342. Si terminus post quem mund 
të propozojmë vitin 551, në bazë të dhënave numizmatike të depozituara në të njëjtat 
kontekste me amforat e Kretës. Në përmbledhje të mendimit të mësipërm, sugjerojmë 
se kjo fazë e dytë e ardhjes së amforave të Kretës në monumentin e 40 Shenjtorëve, 
ka si interval kohor vitet 525/534 – 551. 

Për sa i përket tipit tjetër MRC 2a/TRC 2, ekzemplari është i pranishëm në 40 
Shenjtorët dhe në Onhezëm dhe në kontekstet mesdhetare është datuar në gjysmën e 
dytë të shek. VI – në fund të shek. VI343. 

Një tjetër variant i saj, amfora TRC 4 është e pranishme në dy nën variante, ku 
nën varianti TRC 4.1.2 është regjistruar në Onhezëm dhe në Durrës344. Shembujt të 
tij, të zbuluara në rajonin e Detit të Zi, më konkretisht në Krime, janë gjetur në të 
njëjtat kontekste me monedha të Justinianit I (vitet 527 – 565)345. Për sa i përket nën 
variantit tjetër TRC 4.2.2, është dokumentuar vetëm një fragment në monumentin e 
40 Shenjtorëve. Ky variant, në rajonin e Detit të Zi, shfaqet në kontekstet arkeologjike 
pas çerekut të parë të shek. VI, ndërsa vazhdon të jetë prezent deri në fillim të shek. 
VII 346. 

Fragmentet e tjera të amforave, të nën variantit TRC 5.2 (varanti TRC 5), janë 
përftuar tërësisht prej gërmimeve të realizuara në ambientet e sipërme të monumentit 
të 40 Shenjtorëve347. 

Së fundmi, amforat e zbuluara deri tani karakterizohen nga fabrikë me ngjyrë 
kafe të çelët dhe të kuqe. Ato kanë përgjithësisht baltë shumë fine, me përmbajtje 
                                                           

339 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 324. 
340 P. RENDINI, Anfore di produzione locale e di importazione a Gortina nel periodo tardo-romano e 
protobizantino, Amphores romaines et histoire économique. Dix ans de recherche. Actes du colloque 
de Sienne (22-24 mai 1986), 1989, f. 648-649. 
341 Për datimin e enëve terra sigillata me origjinë afrikane, shiko: M. BONIFAY, Etudes sur la 
céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 2004. 
342 Për datimin e enëve terra sigillata me origjinë nga Fokea, shiko: J. W. HAYES, Late Roman Pottery. 
Londres, British School at Rome, 1972. 
343 E. PORTALE, I. ROMEO, Contenitori da trasporto, në: A. Di Vita, Gortina V.3. Lo scavo del Pretorio 
(1989-1995), 1. I materiali, Padova, 2001, Tav. XLII.d (Gortina, gjysma e shek. VI – fundi i shek. VI). 
344 Raport vjetor, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, 2009, f. 39. 
345 A. SAZANOV , Cretan amphorae from northern Black Sea region: contexts, chronology, typology, 
LRCW 4, BAR International Series 2616, Vol. 1, 2014, f. 401. 
346 A. SAZANOV , Cretan amphorae from northern Black Sea region: contexts, chronology, typology, 
LRCW 4, BAR International Series 2616, Vol. 1, 2014, f. 402. 
347 Në kontekstet mesdhetare si dhe në rajonin e Detit të Zi, ky nën variant datohet kryesisht në 
gjysmën e parë të shek. VI, si dhe në fund të shek. VI – fillimi i shek. VII: A.  SAZANOV , Cretan 
amphorae from northern Black Sea region: contexts, chronology, typology, LRCW 4, BAR 
International Series 2616, Vol. 1, 2014, f. 403. 
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mike të imët, thërrmija të bardha gëlqerore, thërrmija kuarci ngjyrë gri si dhe grimca 
kafe. Sipërfaqja e kësaj amfore është e punuar në mënyrë fine, e pjekur fort dhe e 
veshur me ajkë baltë. 
 

Katalogu i amforave të Kretës 
MRC 2a/TRC 2 
390. Sarandë 1983, Sek.A, K. 3/4, inv. 74, buzë, vegje dhe shpatull. 
Fab. I. Qafë e shkurtër trungkonike, buzë trekëndëshe. Baltë fine e përzier me 
pak mikë të imët, me thërrmija të kuqërremta shumë të pakta, thërrmija të zeza 
dhe të bardha të shumta. Sipërfaqja e lëmuar. 
Ngjyra Munsell:bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 6/4 (kafe e çelur). 
Diam. i buzës: 6 cm. 
PORTALE, ROMEO 2001, Tav. XLII.d (Gortina, gjysma e shek. VI – fundi i 
shek. VI). 
Datimi: gjysma e shek. VI – fundi i shek. VI. 
391. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1; 19/3-168, inv. 5906/5942, buzë, qafë, shpatull 
dhe vegje. 
Buzë e rrumbullakosur nga jashtë. Qafë e shkurtër dhe pak konkave nga 
brenda. Shpatulla të rrethuara me hulli. Vegje me prerje pothuajse 
katërkëndëshe. Baltë fine e përzier me pak mikë të imët, me thërrmija të 
bardha dhe gri. Sipërfaqja e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: 5YR 6/4 (e kuqe e zbehtë në kafe, e çelur). 
Diam. i buzës: 6.8 cm. 
PORTALE, ROMEO 2001, Tav. XLII.b (Gortina, gjysma e shek. VI – fundi i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 525/534 – 551. 
392. 40 Shenjtorët 2004, A18/1-108, inv. 1496, buzë, qafë, shpatull dhe vegje. 
Buzë e rrumbullakosur nga jashtë. Qafë e shkurtër. Shpatulla të rrethuara me 
hulli. Vegje me prerje eliptike. Baltë fine e përzier me pak mikë të imët, me 
thërrmija të bardha dhe gri. Sipërfaqja e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: 5YR 6/4 (e kuqe e zbehtë në kafe, e çelur). 
Diam. i buzës: 7.6 cm. 
SAZANOV 2014, f. 400, fig. 3.1 (brigjet veriore të Detit të Zi, vitet 527 – 565). 
Datimi: vitet 525/534 – 551. 

 
TRC 4 
TRC 4.1.2 
393. Durrës 2008, inv. 0011, buzë, qafë, shpatulla dhe vegje. 
Buzë e rrumbullakosur nga jashtë, grykë e drejtë, shpatulla të ngushta ndërsa 
vegja ka prerje eliptike. Sipërfaqe e lëmuar. Balta ranore, përmban grimca të 
imta të bardha të shumta, grimca të zeza, grimca ranore me ngjyrë të verdhë 
dhe okër. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe), sipërfaqja 5YR 6/6 (e 
kuqërremtë në kafe, e çelur). 
Diam. i buzës: 6 cm. 
SAZANOV  2014, f. 401, fig. 5.4 (fundi i shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. VI. 
394. Sarandë. ., inv. 3, buzë, qafë, shpatull dhe vegje. 
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Fab. I. Buzë trekëndore, vegje me prerje në formë katër këndore. Baltë shumë 
fine me përmbajtje grimcash mike të imët, kuarc dhe grimca ranore të bardha 
e të zeza të pakta. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 6/4 (kafe e çelur). 
Diam. i buzës: 6.5 cm. 
SAZANOV 2014, f. 401, fig. 5.4 (brigjet veriore të Detit të Zi, fundi i shek. VI). 
Datimi: çereku i dytë i shek. VI – fundi i shek. VI. 
395. Sarandë 1979, Kulla 3, inv. 600, buzë, qafë dhe vegjë. 
Fab. II. Qafë e shkurtër trungkonike, buzë eliptike që përfundon me sqep, 
vegjë petashuqe me një hulli. Baltë përzier me pak mikë të imët, me thërrmija 
të bardha gëlqerore të dukshme, kuarc si dhe grimca ranore ngjyrë kafe. 
Sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme, lyer nga jashtë me një shtresë të hollë 
ajke balte. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 7/4 
(rozë). 
Diam. i buzës: 9 cm. 
SAZANOV  2014, f. 401, fig. 5.4 (fundi i shek. VI). 
Datimi: çereku i dytë i shek. VI –fundi i shek. VI. 
396. Sarandë 1987, K4-2, inv. 221, buzë dhe qafë (objekt i humbur). 
Buzë e rrumbullakosur nga jashtë me një kanal sipër saj. 
Diam. i buzës: 8.4 cm. 
YANGAKI 2005, fig. 52.b (Eleutherna). 
Datimi: çereku i dytë i shek. VI –fundi i shek. VI. 
397. Sarandë 1987, K5-4, inv. 289, buzë dhe qafë (objekt i humbur). 
Buzë e rrumbullakosur nga jashtë. 
Diam. i buzës: 7.8 cm. 
YANGAKI 2005, fig. 52.b (Eleutherna). 
Datimi: çereku i dytë i shek. VI –fundi i shek. VI. 
398. Sarandë 1987, K1-3, inv. 21, buzë dhe qafë (objekt i humbur). 
Buzë e rrumbullakosur nga jashtë. 
Diam. i buzës: 6 cm. 
YANGAKI 2005, fig. 52.a (Eleutherna); SAZANOV 2014, f. 401, fig. 5.3 (çereku 
i tretë i shek. VI). 
Datimi: çereku i dytë i shek. VI –fundi i shek. VI. 

 
TRC 4.2.2 
399. 40 Shenjtorët 2004, A8/K2, inv. 1728, buzë dhe qafë. 
Buzë e drejtë, qafë e drejtë. 
Diam. i buzës: 6.2 cm. 
SAZANOV 2014, f. 402, fig. 7.1 (brigjet veriore të Detit të Zi, çereku i dytë i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 525/534 – 551. 
 
TRC 5 
TRC 5.2 
400. 40 Shenjtorët 2003, B 202, inv. 904, buzë dhe qafë. 
Buzë e shkurtër e dalë nga jashtë. Grykë e lakuar nga jashtë, vegje ovale. 
Sipërfaqe e lëmuar e pjekur fort. Baltë fine me grimca shumë të imta të 
bardha, mikë të imët, grimca ranore të imta. 
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Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 9 cm. 
Diam. i buzës: 11.4 cm. 
PORTALE, ROMEO 2001, Tav. LXV.b (Gortina, gjysma e shek. VI – fundi i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 525/534 – 551. 
401. 40 Shenjtorët 2004, A18/1, inv. 15(40), buzë dhe qafë. 
Buzë e shkurtër pothuajse trekëndore. Grykë e lakuar nga jashtë. 
Diam. i buzës: 7.4 cm. 
PORTALE, ROMEO 2001, Tav. XLV.b (Gortina, gjysma e shek. VI – fundi i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 525/534 – 551. 
402. 40 Shenjtorët 2004, A18/2, inv. 1572, buzë. 
Buzë e shkurtër trekëndore. Grykë e lakuar nga jashtë dhe me hulli nga brenda 
saj. 
Diam. i buzës: 6.8 cm. 
SAZANOV 2014, f. 403, fig. 10.1 (brigjet veriore të Detit të Zi, vitet 538 – 565). 
Datimi: vitet 525/534 – 551. 
403. 40 Shenjtorët 2004, A18/1, inv. 1549, buzë dhe qafë. 
Buzë e shkurtër trekëndore. Grykë e fryrë nga jashtë. 
Diam. i buzës: 8 cm. 
SAZANOV 2014, f. 403, fig. 10.1 (brigjet veriore të Detit të Zi, vitet 538 – 565). 
Datimi: vitet 525/534 – 551. 
404. 40 Shenjtorët 2003, inv. 174, buzë dhe qafë. 
Buzë trekëndore, grykë që zgjerohet nga jashtë. Sipërfaqe e lëmuar e pjekur 
fort. Baltë fine me grimca shumë të imta të bardha, mikë të imët, grimca 
ranore të imta. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 7 cm. 
SAZANOV 2014, f. 403, fig. 10.1 (brigjet veriore të Deti i Zi, vitet 538 – 565). 
Datimi: vitet 525/534 – 551. 
405. 40 Shenjtorët 2006, B2 – 172, inv. 5834, buzë dhe qafë. 
Buzë trekëndore e dalë nga jashtë, grykë e lakuar nga jashtë. Sipërfaqe e 
lëmuar e pjekur fort. Baltë fine me grimca shumë të imta të bardha, mikë të 
imët, grimca ranore të imta. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 9 cm. 
SAZANOV 2014, f. 403, fig. 10.1 (brigjet veriore të Deti i Zi, vitet 538 – 565). 
Datimi: vitet 525/534 – 551. 
 
Përfundime 
Përgjithësisht mund të pohojmë se prezenca e amforave me origjinë nga Kreta 

në territorin e Shqipërisë, daton që në periudhën perandorake. Kjo fazë përfaqësohet 
nga varianti AC 1, i datuar në shek. III – IV. Fragmente të këtij varianti janë gjetur në 
qytetin e Butrintit, në gjirin e Porto Palermos dhe të Raguzës. 

Faza e dytë e importeve me origjinë nga Lindja i përket shek. V – VI. Një ndër 
produktet që importohej gjatë kësaj kohe nga Lindja ishte edhe vera cilësore, e 
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prodhuar në ishullin e Kretës, e konsideruar si vinum optimum dhe e rezervuar 
kryesisht për shtresat e larta të shoqërisë348. 

Amfora e Kretës është e pranishme në territorin tonë në variantin TRC 2/MRC 
2a në Onhezëm dhe monumentin e 40 Shenjtorëve; në variantin TRC 4 (TRC 4.1.2; 
TRC 4.2.2) në Onhezëm, Durrës dhe 40 Shenjtorët; si dhe në variantin TRC 5 (TRC 
5.2) në monumentin e 40 Shenjtorëve. Për shkak të përfaqësimit më të plotë në 
monumentin e 40 Shenjtorëve, përcaktuar si qendër pelegrinazhi, mendojmë se vera e 
Kretës, është përdorur për konsum nga pelegrinët e shumtë që vizitonin manastirin349, 
një aktivitet i cili ishte atribut kryesisht i shtresave të pasura. 

 
II.4.10. Amfora e tipit Ayala Axum  
Kjo amforë ka formë cilindrike, me vegje të vogla, si dhe buzë të dalë nga 

brenda350. Trupi i saj është i rrethuar pothuajse në të gjithë sipërfaqen me hulli 
horizontale. Ky tip amfore është prodhuar në Aqaba (Jordani), në rajonin e Detit të 
Kuq. Fillimisht ajo është identifikuar nga D. Whitcomb në furrat e qeramikës të shek. 
VII 351 në Ayala (Jordani), ndërsa më e shpeshtë prezenca e saj ndeshet në pikat 
arkeologjike bizantine në Jordani352. 

Amfora me hershme e këtij tipi është gjetur në Berenike (Egjipt), ndërsa tipi 
më i vonë, i shek. VII, është gjetur në Aqaba353. 

Mendohet që kjo amforë të jetë përdorur për transportin e prodhimeve 
bujqësore të Palestinës të sjella në Ayala, por edhe si mbajtëse dhe transportuese e 
verës. Një tjetër funksion i saj mendohet se ka qenë ambalazhimi dhe transporti i 
garum – it, të prodhuar në rajonin e Detit të Kuq. Kjo amforë është mjaft e rrallë ku 
fragmentet më të shumta të saj janë ndeshur në Afrikën Veriore, ndërsa vetëm një 
formë është identifikuar në Bodrum (Turqi)354. 

Ajo bëhet prezent edhe në Shqipëri (Fig. 5) në vetëm 3 fragmente të 
përfaqësuara në monumentin e 40 Shenjtorëve (Tab. XLVI.406 – 407) dhe në 
Onhezëm (Tab. XLVI.408). Kjo amforë u bë pjesë e tregtisë së Mesdheut pas 
vendosjes së marrëdhënieve tregtare të Perandorisë Bizantine, nën udhëheqjen e 
Justinianit, me mbretërinë etiopiane të Aksiumit. Me anë të kësaj marrëveshje 

                                                           

348 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 110 – 114. 
349 S. MUÇAJ, Vendet e shenjta të pelegrinazhit në Shqipëri, Candavia 4, 2014, f. 14. 
350 R. TOMBER, Amphorae from the Red Sea and Their Contribution to the Interpretation of Late 
Roman Trade beyond the Empire, Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean. Acts 
of the International Colloqium at the Danish Institute at Athens, edit by Jonas Eiring and John Lund, 
September 26-29, 2002. Monographs of the Danish Institute at Athens, 5, 2004, f. 398, fig. 3. 
351 R. TOMBER, Amphorae from the Red Sea and Their Contribution to the Interpretation of Late 
Roman Trade beyond the Empire, Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean. Acts 
of the International Colloqium at the Danish Institute at Athens, edit by Jonas Eiring and John Lund, 
September 26-29, 2002. Monographs of the Danish Institute at Athens, 5, 2004, f. 397. 
352 T. ATIAT, Amphora types in Jordan from the Byzantine period to the late islamic period, LRCW 1, 
BAR International Series 1340, 2005, f. 723, fig. 4.2 – 3, 7,11,13. 
353 A. MELKAWI , K. AMR, D. S. WHITCOMB, The Excavation of Two Seventh Century Pottery Kilns at 
Aqaba, Annual of the Department of Antiquities of Jordan 38, 1994, f. 463. 
354 R. TOMBER, Amphorae from the Red Sea and Their Contribution to the Interpretation of Late 
Roman Trade beyond the Empire, Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean. Acts 
of the International Colloqium at the Danish Institute at Athens, edit by Jonas Eiring and John Lund, 
September 26-29, 2002. Monographs of the Danish Institute at Athens, 5, 2004, f. 398. 
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Justiniani u përpoq të siguronte kalimin me det për në Oqeanin Indian nëpërmjet detit 
të Kuq, duke hapur kështu një rrugë tregtare për t’u lidhur me Lindjen355. 

Të dy variantet e kësaj amfore, si ato të hershme ashtu edhe ato të vona, 
shfaqin ngjyrë lëkurë bualli në të bardhë. Balta e saj përmban mikë të artë në formën e 
flokëve të dëborës, të dukshme në mënyrë të qartë në sipërfaqe. Në përgjithësi pjekja 
është e cilësisë së mirë. Gjithashtu kjo amforë përmban edhe grimca kuarci ngjyrë 
gri356. 
 
II.4.11. Amfora lindore të paidentifikuara 

Krahas amforave lindore tashmë të njohura, në monumentin e 40 Shenjtorëve 
është identifikuar edhe një amforë e pa njohur nga ana tipologjike (Tab. XLVI.409). 
Në fakt një ekzemplar i ngjashëm me amforën tonë është zbuluar në gërmimet e 
realizuara në Marsejë – Francë357. Kjo amforë ka buzë në formë fashe, të ngjashme 
me amforën LRA 1A, qafë cilindrike, shpatulla të ngushta dhe të rrumbullakosura 
ndërsa vegja paraqitet me prerje ovale. Si jashtë sipërfaqes ashtu dhe brenda saj, ajo 
rrethohet nga hulli të lehta horizontale. Morfologjikisht ajo shfaq paralele me amforat 
e Kretës tip MRC 2a/TRC 2, të identifikuara në brigjet veriore të Detit të Zi, datuar 
gjatë gjysmës së parë të shek. VI358. Në fakt edhe në monumentin e 40 Shenjtorëve 
ajo është gjetur në të njëjtat kontekstet me amforat e tjera mesdhetare – lindore, pra të 
datuara në gjysmën e parë të shek. VI. 

Në sipërfaqe kjo amforë është veshur me ajkë balte me ngjyrë bezhë 
(MUNSELL 2.5YR 7/2), ndërsa bërthama paraqitet me ngjyrë të kuqe të çelët 
(MUNSELL 2.5YR 6/6). Balta e kësaj amfore është shumë fine, me përmbajtje të 
shumta grimcash të bardha, kuarc, mikë të imët si dhe grimca ranore gri. 
 
 

 

 

 

  

                                                           

355
 G. OSTROGORSKI, Historia e Perandorisë Bizantine (përkthim nga P. Xhufi), Dituria, Tiranë, 2002, 

f. 46. 
356 R. TOMBER, Amphorae from the Red Sea and Their Contribution to the Interpretation of Late 
Roman Trade beyond the Empire, Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean. Acts 
of the International Colloqium at the Danish Institute at Athens, edit by Jonas Eiring and John Lund, 
September 26-29, 2002. Monographs of the Danish Institute at Athens, 5, 2004, f. 398. 
357 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 140, pl. 64.1. 
358 A. SAZANOV , Cretan amphorae from northern Black Sea region: contexts, chronology, typology, 
LRCW 4, BAR International Series 2616, Vol. 1, 2014, f. 400, fig. 3.1. 
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KREU III 
 

AMFORAT ME ORGJINË AFRIKANE  
 

III.1.  Historia e studimit të tyre, Mesdheu dhe Shqipëria 
Amforat afrikane bëjnë pjesë tek kategoritë më të përhapura të qeramikës të 

eksportuara gjerësisht në Mesdhe përgjatë gjithë periudhës së Antikitetit Vonë, duke 
filluar që nga shek. II deri në shek. VII m. Kr, së bashku me kategoritë e tjera të 
qeramikës siç janë enët e kuzhinës, terra sigillata dhe kandilat. Qeramika afrikane u 
përhap gjerësisht në rajonet bregdetare të Detit të Zi, përgjatë territoreve që lagen nga 
Mesdheu, por edhe në brendësi të kontinentit Evropian, duke arritur deri në Britani. 
Kjo përhapje e madhe e saj, shpjegon edhe faktin se pse pikërisht studimi i amforave 
por edhe qeramikës afrikane në tërësi, lindi në rajonet e mëdha të konsumit të tyre. 

Studimet e para të qeramikës afrikane i përkasin kategorisë së qeramikës së 
tavolinës, pra të enëve terra sigllata1, ndërsa më pas një zhvillim të dukshëm zuri 
edhe studimi i amforave afrikane të shek. II – VII m. Kr. Ato fillimisht u studiuan nga 
A. Tchernia dhe F. Zevi2, më pas nga C. Panella3, ndërsa D. Manacorda4 dhe S. 
Keay5, të cilët u morën me studimin e amforave të shumta afrikane të zbuluara 
respektivisht në Itali dhe Katalonjë (Spanjë). Studimet e tyre sollën të dhëna më të 
detajuara mbi përcaktimin tipologjik, kohor por edhe të produkteve ushqimore që ato 
transportonin. 

Një fazë të re zhvillimi ose ringjallje mbi studimin e qeramikës afrikane, u 
shënua nga gërmimet e shumta të bëra në Kartagjenë nga misione të ndryshme 
angleze dhe franceze. Materiali i studiuar dhe i botuar i Kartagjenës (Kongresi i 
mbajtur në vitin 1982), solli një progres të dukshëm për sa i përket përcaktimit 
kronologjik dhe tipologjik të qeramikës afrikane në tërësi6. Në fakt Kartagjena, 
mbetet ende një nga sitet e dokumentuara më mirë për sa i përket qeramikës afrikane 
të shek. IV – VII7. 

                                                           

1 N. LAMBOGLIA , Nuove osservazioni sulla « terra sigillata chiara », I. Tipi A e B. RELig, XXIV, 1958, 
f. 257 – 330; N. LAMBOGLIA , Nuove osservazioni sulla « terra sigillata chiara », II. Tipi C, Lucente e D. 
RELig, XXIX, 1963, f. 145 – 212; J. W. HAYES, Late Roman Pottery. Londres, British School at Rome, 
1972. 
2 F. ZEVI, A. TCHERNIA, Amphores de Byzacène au Bas-Empire. Antiquités africaines 3, 1969, f. 173 – 
214. Ata punuan me materialin e dalë nga gërmimet në Ostia dhe në vendbanime të ndryshme të 
gërmuara në brigjet franceze gjatë vitit 1969. 
3 C. PANELLA , Le anfore, Ostia III, Roma, 1973, f. 463 – 633. Autori u bazua në materialin e dalë nga 
gërmimet e Ostias. 
4 D. MANACORDA, Le anfore, Ostia IV, Roma, 1977, f. 117 – 285. 
5 S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. The 
Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984. 
6 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004. 
7 Materiali i zbuluar në Kartagjenë është botuar në monografi dhe artikuj të ndryshëm: J. W. HAYES, 
Pottery: Stratified Groups and Typology. Në: Excavations at Carthage 1975 conducted by the 
University of Michigan, I. Tunis, Cérès, 1976, f. 47 – 123; J. W. HAYES, Selected deposits (continued). 
Në: Excavations at Carthage conducted by the University of Michigan, II. Ann Arbor, Kelsey Museum, 
1978, f. 113 – 118; J. W. HAYES, Pottery report-1976. Në: Escavations at Carthage 1976, Conducted 
by the University of Michigan. IV. Ann Arbor, Kelsey Museum, 1978, f. 23 – 98; J. A. RILEY , The 
pottery from Cisterns 1977.1, 1977.2 and 1977.3. në: Escavations at Carthage 1977, Conducted by the 
University of Michigan. VI. Ann Arbor, 1981, f. 86 – 124. 
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Duke ndjekur punën e pionierit të amforave afrikane C. Panella në vitin 1983, 
studiues të ndryshëm me botimet e tyre sollën të dhëna të reja mbi rolin ekonomik të 
Afrikës përgjatë kësaj periudhe8. Studimi i fundit nga M. Bonifay9 ofron një sërë 
informacionesh rreth çështjes dhe propozon një klasifikim të ri, për të thjeshtëzuar 
klasifikimin e realizuar nga S. Keay10, duke i rigrupuar ato brenda një tipi bazuar në 
veçoritë e përbashkëta morfologjike (ndryshimi jo i madh i formave vjen si rezultat i 
punishteve të shumta të prodhimit të tyre sidomos gjatë pushtimit vandal të Afrikës). 
Gjithashtu ai ka sjellë të dhëna më koncize për sa i përket kronologjisë dhe përhapjes 
në arealin mesdhetar. Megjithatë klasifikimi i realizuar nga S. Keay mbetet ende më i 
përdorshmi ku përjashtim nuk bën edhe Shqipëria11. 

Aktualisht studimet mbi qeramikën afrikane janë përqendruar në identifikimin 
e punishteve të saj të prodhimit, ku janë angazhuar një numër i madh studiuesish por 
edhe studentësh në proces doktorature. Nga këto studime është arritur të përcaktohen 
një numër i madh punishtesh, por gjithsesi ky aspekt është një mision që mbetet në 
fazë embrionale për shkaqe objektive. Krahas kategorive të tjerë të materialeve 
arkeologjike, kjo qeramikë është bërë matësja kryesore e aktivitetit ekonomik përgjatë 
Antikitetit të Vonë, duke u ardhur në ndihmë edhe historianëve të shumtë të kësaj 
periudhe12. 

Repertori i amforave afrikane vazhdon të pasurohet me forma të reja, si 
rezultat i gërmimeve dhe kërkimeve të vazhdueshme që bëhen në këtë fushë. Studimet 
e fundit janë përqendruar edhe në rishqyrtimin e tipave të veçanta amforash siç është 
rasti i tipi Mandruzzato C.5413 dhe Benghazi LRA 7, e zbuluar me shumicë në 
Shqipëri14, por pak e njohur në pellgun mesdhetar15. 

                                                           

8 M. G. FULFORD, Overseas Trade and the Political Economy, c AD 400-700. Reading Medieval 
Studies, vol. 6, 1980, f. 68 – 80; M. G. FULFORD, Pottery and the Economy of Carthage and its 
Hinterland, 1983, Opus, II, 1983, f. 5 – 14; L. FENTRESS, P. PERKINS, Counting African Red Slip Ware. 
Në: L'Africa Romana, V. Sassari,Università di Sassari, 1988, f. 205 – 221; C. PANELLA , Le anfore di 
Cartagine: Nuovi elementi per la ricostruzione dei flussi commerciali del Mediterraneo in età imperiale 
romano. Opus, 2, 1983, f. 53 – 73; C. PANELLA , Le anfore tardoantiche : centri di produzione e mercati 
preferenziali. Në: Società romana e impero tardoantico. III. Le merci, gli insediamenti. Rome, Laterza, 
1986, f. 251 – 272; C. PANELLA , Gli scambi nel Mediterraneo occidentale dal IV al VII secolo, dal 
punto di visto di alcune merci. Në: Hommes et richesses dans l'Empire byzantin, I. Paris, Lethielleux, 
1989, f. 129 – 141; C. PANELLA , Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico. In : Storia di Roma, III, 
2. Torino, 1993, f. 613 – 697; P. REYNOLDS, Trade in the Western Mediterranean AD 400-700 : The 
Ceramic Evidence. BAR International Series 604, Oxford, 1995; E. ZANINI , Ricontando la terra 
sigillata africana. Archeologia Medievale, XXIII, 1996, f. 677 – 688. 
9 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004. 
10 S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. The 
Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984. 
11 Shih: G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V-fillimi i shek. VII), Iliria  1 – 
2, 1992, f. 209 – 243; G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003; B. 
SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003; P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: 
excavations and surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 224 – 269. 
12 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 3. 
13 Fragmente të këtij tipi janë zbuluar në Shkodër: G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e 
vonë, Shkodër, 2003, f. 141, Tab. VI.1 – 2. 
14

 Fragmente të shumta të tipit Benghazi LRA 7 janë zbuluar në monumentin e 40 Shenjtorëve: M. 
BONIFAY, C. CAPELLI, S. MUÇAJ, Amphores tardives de tradition punique: observations sur le type 
Benghazi LRA 7. Në: « Oleum non perdidit »: Festschrift für Stefanie Martin-Kilcher zu ihrem 65. 
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Amforat afrikane në territorin tonë janë identifikuar në sasi të konsiderueshme 
në monumentin e 40 Shenjtorëve, Butrint16, Shkodër17, Lezhë18, Onhezëm19, Durrës20, 
si dhe në Tiranë nga gërmimet e realizuara gjatë vitit 2005 në atë që quhet “Mozaiku i 
Tiranës”. Amforat afrikane, edhe pse në repertor të pakët, janë të pranishme në qytetin 
e Bylisit21. Kështjellën e Qafës në Sulovë22, bazilikën e Finiqit23, bazilikën e 
Elbasanit24, Kalanë e Turrës etj. 

Gjithashtu së fundmi, një sasi e konsiderueshme amforash, me një shtrije 
kohore nga shek. IV – VII, kanë dalë së rezultat i kërkimeve arkeologjike nënujore të 
realizuara përgjatë vijës bregdetare shqiptare25. 
 
III.2.  Shpërndarja 

Amforat afrikane duket se janë prezentë përgjatë gjithë brigjeve të Mesdheut, 
ku përjashtim nuk bënë as vendi ynë. Ato janë shpërndarë përgjatë shek. III – IV në 
një numër të kufizuar vendbanimesh si në Shkodër, Durrës, Onhezëm dhe Butrint 
(Fig. 7). Në shek. V – VII amforat afrikane identifikohen në vendbanimet që shtrihen 

                                                                                                                                                                      

Geburtstag. Antiqua 47, 2010, f. 151 – 159. Një amforë e këtij tipi është evidentuar në Onhezëm: K. 
LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 177, fig. 24/Tab. I.7. 
15

 J. A. RILEY , Coarse Pottery. Në: Escavations at Sidi Khrebish Benghazi (Bernice), II, (suppl. Libya 
Antiqua 5), 1979, D360, D361 dhe D242, f. 225 – 226, fig. 92. 
16

 K. LAKO, Rezultatet e gërmimeve arkeologjike në Butrint në vitet 1975-76, Iliria  1, 1981, f. 104, 
Tab. IV.1,3 – 5; P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: 
excavations and surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 224 – 267; P. REYNOLDS, Trade networks of the 
East, 3rd to 7th centuries: the view from Beirut (Lebanon) and Butrint (Albania) (fine wares, amphorae 
and kitchen wares), LRCW 3, BAR International Series 2185, Vol. 1, 2010, f. 89 – 114. 
17

 Shih: G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V-fillimi i shek. VII), Iliria  1 – 
2, 1992, f. 209 – 243; G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003. 
18

 Amforat afrikane, ashtu si edhe ato mesdhetare – lindore, konsiderohen gjetje e zakonshme nga 
gërmimet e realizuara në në Lezhë. Botimi i të dhënave nga ky sit do të plotësojë dhe pasurojë më tej 
tipologjinë e amforave afrikane në Shqipëri. 
19

 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 154 – 205. 
20

 A. HOTI, Ndihmesë për hartën arkeologjike të rrethit të Durrësit, Iliria 1, 1987, f. 247 – 263; A. HOTI, 
E. METALLA , E. SHEHI, Gërmime arkeologjike; Durrës 2001 – 2003, Candavia 1, 2004, f. 139 – 172; B. 
SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003; B. SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga Macellum - Forum, 
Durrës, Candavia 2, 2005, f. 205 – 238; B. SHKODRA RRUGIA, Enët prej balte të Antikitetit të vonë në 
Durrës (shek.IV-VII): Të dhëna të detajuara nga qendra urbane dhe prapatoka, submitted for a doctoral 
research study in the faculty of History, University of Tirana, May 2011. Një repertor i pasur amforash 
afrikane, të ekspozuara në Muzeun Arkeologjik të Durrësit, janë botuar nga F. Tartari: F. TARTARI, 
Amforat e muzeut arkeologjik të Durrësit. Përpjekje për një katalog të tyre, Iliria 2, 1982, f. 241 – 279. 
21

 M. BONIFAY, Etude céramologique, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, 
la Basilique E et les carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 947 – 954; M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations 
de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 37 – 43; M. BONIFAY, Byllis: Rapport 
d'études céramologues, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, BCH 133, 2, 
2009, f. 750 – 754. 
22

 Y. CEROVA, Kështjella e Qafës në Krahinën e Sulovës, Iliria  2, 1987, f. 156 – 182. 
23 F. BOSCHI, G. GIANNOTTI, Saggi di scavo nell’area della basilica bizantina. Primi dati sui materiali, 

PHOINIKE III, 2005, Rapporto preliminare sulle campagne di scavi e ricerche 2002 – 2003, Bologna, 
2005, f. 95. 
24

 Gërmimet kanë evidentuar prezencën e një fragmenti amfore tip Spatheion 1. Materiali arkeologjik i 
bazilikës ende nuk është botuar nga autorët e gërmimit. 
25 Ato përfaqësohen nga amforat e shek. III – IV (Afrikane II dhe III) dhe fundit të shek. VI – fillimi i 
shek. VII (Keay 8A dhe Keay 61) të zbuluara kryesisht në Gjirin e Vlorës. Shih: G. VOLPE, G. 
DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania meridionale 
dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 2014, f. 287 –
326. 
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përgjatë vijës bregdetare (Durrës, Shkodër, Monumentin e 40 Shenjtorëve, Butrint, 
Onhezëm, Turrë etj.,) (Fig. 8 – 11). 

Fragmente të tyre janë zbuluar edhe në brendësi të territorit, ndonëse në një 
repertor më të kufizuar, ku tipi më i zakonshëm përfaqësohet nga amfora me përmasa 
të vogla Spatheion tipi 1 dhe 2 (“Sharrë e Qytetit” – Vrap, bazilika e Elbasanit, 
Kështjellën e Qafës – Elbasan, Bylis, Dorëz) dhe më rrallë amfora me përmasa të 
mëdha si tipi Keay 62 (Tujan – Tiranë). 

 
III.3.  Klasifikimi tipologjik 

Amforat afrikane të shek. IV – VII të zbuluara në kontekstet mesdhetare të 
kësaj periudhe por dhe në ato afrikane, përfaqësohen përgjithësisht nga 37 tipe 
amforash, përfshirë këtu edhe tipin Benghazi LRA 7, i njohur së fundmi26. Klasifikimi 
fillestar i tyre i përket S. Keay27, ndërsa më vonë studiuesi M. Bonifay28, thjeshtëzoi 
klasifikimin e mëparshëm tipologjik, duke prezantuar 4 grupe kryesore, të bazuar në 
tiparet e përbashkëta morfologjike të buzës dhe formës së trupit që ato shfaqin. 

Grupi i parë i përket amforave të traditës punike të prodhuara kryesisht gjatë 
shek. III – V m. Kr. (Hammamet 2).  

Seria e dytë e amforave afrikane përbën grupimin më të madh. Për sa i përket 
kronologjisë ato ndahen në dy kategori të mëdha; klasike dhe të vona. Tek repertori i 
amforave klasike të prodhuara përgjatë shek. III – V, përgjithësisht me përmasa të 
mëdha, bëjnë pjesë tipat Tripolitane III, Afrikane I, Afrikane IIC, Afrikane IID, 
Afrikane IIIA, Afrikane IIIB dhe Afrikane IIIC. Edhe amforat e vona të shekujve V – 
VII, ndahen në dy grupe për sa i përket përmasave të tyre. Në grupin e parë bëjnë 
pjesë amforat me përmasa të vogla të tipit Spatheion (me 3 variantet e saj), ndërsa në 
grupin e dytë hyjnë amforat cilindrike me përmasa të mëdha ku përmendim tipat Keay 
3B similis/Keay 39, Keay 27 – 36 – 59 – 8B – 35A dhe B – 55 – 56 – 57 – 62 (së 
bashku me variantet e shumëllojshme të saj) – 61 dhe 61C. Një grup tjetër i amforave 
të vona, përbëhet nga tipat Keay 50 dhe i ashtuquajturi “orlo a fascia” si dhe tipi Keay 
34. Grupit të fundit, pak të përhapura në Mesdhe dhe të prodhuara kryesisht në shek. 
VI – VII, i përkasin tipat Sidi Jdidi 1 dhe 2. Në këtë grup bën pjesë edhe amfora 
Benghazi LRA 7 (prodhim i Libisë), pak e njohur më parë për shkak të përhapjes së 
kufizuar në Mesdhe29. 

Grupi i tretë i përket amforave afrikane që imitojnë tipa të tjerë. Krahas 
prodhimeve klasike afrikane, gjatë periudhës së Antikitetit të Vonë në Afrikë, ka 
ekzistuar edhe aplikimi i falsifikimit të disa tipave të Mesdheut Perëndimor por edhe 
atij Lindor. Këtu mund të përmendim imitimin e tipave Dressel 30 dhe Ostia IV – 172 
(?) (vend origjina Francë) Ostia IV 263 (vend origjina Itali) dhe Leptiminus I (vend 

                                                           

26
 M. BONIFAY, C. CAPELLI, S. MUÇAJ, Amphores tardives de tradition punique: observations sur le 

type Benghazi LRA 7, «Oleum non perdidit»: Festschrift für Stefanie Martin-Kilcher zu ihrem 65. 
Geburtstag, Antiqua 47, 2010, f. 151 – 159. 
27

 J. S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. 
The Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984. 
28

 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004. 
29 Krahas Afrikës, prezenca e saj më e madhe është lokalizuar në Shqipëri: M. BONIFAY, C. CAPELLI, S. 
MUÇAJ, Amphores tardives de tradition punique: observations sur le type Benghazi LRA 7, «Oleum 
non perdidit»: Festschrift für Stefanie Martin-Kilcher zu ihrem 65. Geburtstag, Antiqua 47, 2010, f. 
151 – 159; K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 177, fig. 28, Tab. I.7. 
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origjina Spanjë). Tipat e falsifikuara të Mesdheut lindor i përkasin kategorive të LRA 
1 dhe LRA 230. 

Grupi i fundit, ose i katërt, i përket amforave bizantine të prodhuara kryesisht 
gjatë shek. VII m. Kr. dhe ku bëjnë pjesë amforat Globulare 1 – 4. 

                                                           

30 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 151. 
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Tabelë përmbledhëse mbi tipologjinë e amforave afrikane të shek. IV – VII (BONIFAY  2004): 
Amfora të traditës punike 
Nr. Tipologjia Varianti Datimi 
1 Hammamet 2 (Bonifay 9) A-D gjysma e shek. III – IV, D shkon deri në shek. V 
  E shek. V 

Amfora romano- afrikane 
2 Leptiminus 1 (Bonifay 12)  shek. III – IV 
Tripolitane 
3 Tripolitane III (Bonifay 20)  shek. IV 
Afrikane (të hershme, klasike) 
4 Afrikane I (Bonifay 21)  variantet e vona shek. III – IV 
5 Afrikane II C (Bonifay 25)  shek. III – IV (?) 
6 Afrikane II D Bonifay 26   shek. III – IV  
7 Afrikane III A (Bonifay 27/Keay 25.1)  shek. III – IV 
8 Afrikane III B (Bonifay 28/Keay 25.3)   shek. III – IV 
9 Afrikane III C (Bonifay 29/Keay 25.2)  fundi shek. IV – fillimi shek. V 
Afrikane (të vona me përmasa të vogla) 
10 Spatheion 1 (Bonifay 31)  gjysma e parë e shek. V 
11 Spatheion 2 (Bonifay 32) Var. A gjysma e dytë e shek. V 
  Var. B shek. VI 
12 Spatheion 3 (Bonifay 33) Var. A fundi i shek. VI – gjysma e parë e shek. VII 
  Var. B dhe D  shek. VII  
  Var. C gjysma e dytë e shek. VII (+) 
Afrikane (të vona me përmasa të mëdha) 
13 Keay 3B similis/Keay 39 (Bonifay 34)  fundi i shek. IV – gjysma e parë e shek. V 
14 Keay 27 dhe Keay 36 (Bonifay 35 dhe 36) Keay 27A gjysma e parë e shek. IV 
  Keay 27B gjysma e parë e shek. V 
  Keay 36 shek. V 
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15 Keay 59 dhe Keay 8B (Bonifay 37 – 38 – 39) Keay 59 fundi i shek. IV – gjysma e parë e shek. V 
  Keay 8B gjysma e dytë e shek. V – 1/3 e shek. VI. 
  Var. të tjera shek. VI 
16 Keay 35A dhe B (Bonifay 40 dhe 41)  shek. V 
17 Keay 57-56-55 (Bonifay 42 – 43 – 44) Keay 57 gjysma e dytë e shek. V 
  Keay 56 fundi i shek. V – në fillim të shek. VI (+ ?) 
  Keay 55 fundi i shek. V (?) – gjysma e parë e shek. VI (+ ?) 
18 Keay 62Q (Albenga 11-12) dhe Keay 62R 

(Bonifay 45) 
 1/3 e shek. V – gjysma e parë e shek. VI (?) 

19 Keay 62 (Bonifay 46) Var. A gjysma e parë e shek. VI 
  Var. E fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII 
20 Keay 62 Var. Bonifay 1986, fig. 12.55 dhe 

Keay 61C (Bonifay 47 dhe 48) 
 fundi i shek. VI – gjyma e parë e shek. VII (+) 

21 Keay 61 (Bonifay 49) Var. D fundi i shek. VI – gjysma e parë e shek. VII 
  B fundi i shek. VI – gjysma e parë e shek. VII 
  Var. A mesi dhe gjysma e dytë e shek. VII 
22 Keay 8A (Bonifay 50)  Shek. VII 
23 Benghazi LRA 7 Var. A gjysma e parë e shek. VI 
  Var. B gjysma e parë e shek. VI 
  Var. Mandruzzato 

C.54 
gjysma e parë e shek. VI 

Seri të tjera  
24 Keay 50 dhe “orlo a fascia” (Bonifay 51 dhe 

52) 
 gjysma e dytë e shek. VII (+) 

25 Keay 34 (Bonifay 53)  shek. VI – VII 

Afrikane me përhapje të pakët 
26 Sidi Jdidi 1 (Bonifay 54) 

 
 shek. VII, variantet e hershme shek. VI (?) 

27 Sidi Jdidi 2 (Bonifay 55)  shek. VII 
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Imitime afrikane të amforave me origjina të ndryshme 
Gaulois (Francë) 
28 Dressel 30 (Bonifay 60)  shek. III – IV 
29 Ostia IV, 172 (?) (Bonifay 61)  shek. IV 
Italike 
30 Ostia IV, 263 (Bonifay 62)  shek. IV 
Hispanike 
31 Leptiminus I   shek. IV 
Mesdheu lindor 
32 LRA 1   
33 LRA 2   
Amfora bizantine 
34 Globulare 1 (Bonifay 63, Tipi Aïn Wassel)  shek. VII 
35 Globulare 2 (Bonifay 64,  

Tipi Carthage F11-12) 
 shek. VII 

36 Globulare 3 (Bonifay 65, Tipi Castrum Perti)  shek. VII 
37 Globulare 4 (Bonifay 65, 

Tipi Benghazi LRA 13) 
 shek. VII 
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III.4. A MFORAT AFRIKANE NË SHQIPËRI   
(Tipologjia, kronologjia, shpërndarja dhe produktet që transportonin) 

 
Amforat e afrikane të zbuluara në kontekstet shqiptare të shek. IV – VII 

përfaqësohen përgjithësisht nga 22 forma kryesore ose rreth 60 % të formave të 
njohura deri me sot. Në vendin tonë ato klasifikohen në tre grupe të mëdha31, ku 
mungon grupi i amforave të traditës punike (prodhime afrikane të gjirit bregdetar të 
Hammamet në Tunizi). 

Ato klasifikohen në amfora Afrikane Klasike, Afrikane të Vona, të cilat në 
vetvete ndahen në 2 grupe: amfora cilindrike me përmasa të mëdha dhe amfora 
cilindrike me përmasa të vogla. 

Amforat që dominojnë në sasi dhe tipologji i përkasin grupit Keay 62 dhe më 
pas renditet tipi Keay 8B. Vlen të theksohet prezenca e amforave Benghazi LRA 7 
prodhime të Lepcis Magna në Libi, një amforë pak e njohur, të gjetur në sasi të 
konsiderueshme në Shqipëri krahasuar me rajonin mesdhetar. Ato janë të pranishme 
në monumentin e 40 Shenjtorëve, Onhezëm, Lezhë dhe Shkodër. 
 

                                                           

31 Klasifikimi dhe rigrupimi i tyre është realizuar nga Bonifay: M. BONIFAY, Etudes sur la céramique 
romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 2004. 
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Tabelë përmbledhëse mbi tipologjinë e amforave afrikane të zbuluara në Shqipëri. 
Nr. Tipologjia Var. Datimi Shpërndarja Origjina Tra nsporti 
Amfora romano - afrikane klasike 
1.  Tripolitane III 

(Bonifay 20)  
 shek. IV Shkodër, Onhezëm, Hadrianopolis Tripolit, Lepcis Magna Vaj ulliri 

2 Afrikane IIC 
(Keay 6/ Bonifay 
25) 

 shek. III – IV (?) Shkodër, gjiri i Raguzës  Byzacène ,Nabeul  

3 Afrikane IID 
(Keay 7/Bonifay 
26) 

 shek. III – IV 40 Shenjtorët, Onhezëm, Shkodër, gjiri i 
Raguzës, Porto Palermo 

Sahel  

4 Afrikane III (Keay 
25) 

 shek. III – IV Butrint, Durrës Zeugitane, Byzacène Verë 

5 Afrikane IIIA 
(Keay 
25.1/Bonifay 27) 

 shek. III – IV Onhezëm, Durrës, Fari i Mermerit Zeugitane, Byzacène Verë 

Amforat afrikane të vona me përmasa të vogla 
6 Spatheion 1 

(Bonifay 31) 
 gjysma e parë e 

shek. V 
Butrint, Durrës, Shkodër, Bylis, 40 
Shenjtorët, Onhezëm, “Mozaiku i Tiranës”, 
“Sharra e Qytetit”, Vrap (Tiranë), Sherishte 
(Vlorë), Bazilika e Elbasanit, 
Hadrianopolis.  

Zeugitane, Byzacène Ullinj të konservuar, Verë 
Salsamenta 

7 Spatheion 2 
(Bonifay 32)  

Var. A gjysma e dytë e 
shek. V 

40 Shenjtorët, Shkodër, Bylis Zeugitane, Byzacène - 

  Var. B shek. VI 40 Shenjtorët, Bylis   

  Variante të 
tjera 

 Kështjella e Qafës në Sulovë (Elbasan), 
Muzeu Durrës, Shkodër, 40 Shenjtorët, 
Onhezëm, Dorëz, Bylis, Krujë 

  

8 Spatheion 3 
(Bonifay 33) 

Var. A fundi i shek. VI – 
gjysma e parë e 
shek. VII 

Bylis, Finiq Zeugitane, Byzacène Verë 

  Var. B shek. VII Shkodër, Onhezëm   

  Var. C gjysma e dytë e 
shek. VII (+) 

40 Shenjtorët, Onhezëm   

  Var. D shek. VII Shkodër, Onhezëm, 40 Shenjtorët    
Amforat afrikane të vona me përmasa të mëdha 
9 Keay 3B 

similis/Keay 39 
(Bonifay 34) 

 fundi i shek. IV – 
gjysma e parë e 
shek. V 

Shkodër, Durrës, Lezhë, Butrint Zeugitane Vaj ulliri 

10 Keay 8B (Bonifay 
38 dhe 39) 

Bonifay 38 gjysma e dytë e 
shek. V – 1/3 e 

Butrint, Durrës, Shkodër, 40 Shenjtorët, 
Onhezëm, Bylis 

Zeugitane  
(Iunca, Majoura) 

Vaj ulliri  
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shek. VI. 

  Bonifay 39 gjysma e dytë e 
shek. V – 1/3 e 
shek. VI. 

Butrint, 40 Shenjtorët, Onhezëm   

  Var. të tjera shek. VI. 40 Shenjtorët, Onhezëm   

11 Keay 35A dhe B 
(Bonifay 40 – 41) 

 shek. V Shkodër (K. 35A), Bylis (K. 35 B) Byzacène (Sidi Zahruni) Salsamenta 

12 Keay 57 – 56 – 55 
(Bonifay 42 – 43 – 
44) 

Keay 55 
(Bonifay 
44) 

fundi i shek. V (?) 
– gjysma e parë e 
shek. VI (+ ?) 

Shkodër, Bylis, 40 Shenjtorët Byzacène, Nabeul - 

  Keay 56 
(Bonifay 
43) 

fundi i shek. V – 
në fillim të shek. 
VI (+ ?) 

40 Shenjtorët, Shkodër   

  Keay 57 
(Bonifay 
42) 

gjysma e dytë e 
shek. V 

Shkodër, 40 Shenjtorët, “Sharra e Qytetit”, 
Vrap (Tiranë), Bylis 

  

13 Keay 62Q dhe R 
(Bonifay 45) 

Keay 62Q, 
Var. A 

1/3 e shek. V – 
gjysma e parë e 
shek. VI (?) 

Shkodër, Bylis, 40 Shenjtorët, Onhezëm Byzacène, Nabeul - 

14 Keay 62 (Bonifay 
46) 

Keay 62 gjysma e parë e 
shek. VI 

40 Shenjtorët, Onhezëm, Butrint, Durrës, 
Shkodër, Bylis, Tujan, Lezhë 

Byzacène, Sahel Salsamenta ose Verë 

  Var. D gjysma e parë e 
shek. VI 

Durrës, Shkodër   

  Var. F gjysma e parë e 
shek. VI 

Durrës   

  Var. K gjysma e parë e 
shek. VI 

Durrës   

  Var. J gjysma e parë e 
shek. VI 

40 Shenjtorët, Onhezëm, Durrës    

  Var. I gjysma e parë e 
shek. VI 

40 Shenjtorët   

  Var. E fundi i shek. VI – 
fillimi i shek. VII  

Shkodër, Onhezëm   

  Var. V gjysma e parë e 
shek. VI 

Butrint   

15 Benghazi LRA 7 Var. A gjysma e parë e 
shek. VI 

40 Shenjtorët, Onhezëm Lepcis Magna Vaj ulliri ose peshk i kripur ? 

  Var. B gjysma e parë e 
shek. VI 

40 Shenjtorët, Onhezëm   

  Var. 
Mandruzzat

shek. VI Shkodër, Lezhë, Onhezëm   
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o C.54 

  Var. C shek. VI 40 Shenjtorët   
16 Keay 61 (Bonifay 

49) 
 Shek. VI - VII 40 Shenjtorët, Onhezëm, Shkodër Sahel, Sullecthum - 

  Var. A Mesi i shek. VII - 
gjysma e dytë e 
shek. VII 

Onhezëm   

  Var. B fundi i shek. VI – 
gjysma e parë e 
shek. VII 

Onhezëm, 40 Shenjtorët   

  Var. C Shek. VII Shkodër   
  Var. D Shek. VI – VII Durrës   
17 Keay 8A (Bonifay 

50) 
 shek. VII Gjiri i Dafinës  Sahel Vaj ulliri ose peshk i kripur ? 

Seri të tjera të amforave afrikane  
18 Keay 50 dhe “orlo 

a fascia” (Bonifay 
51 dhe 52) 

 shek. VII Onhezëm, 40 Shenjtorët Tunizia Veriore - 

19 Keay 34 (Bonifay 
53) 

 shek. VI – VII Onhezëm, Shkodër, Durrës Rougga ?, Tunizi Verë 

20 Sidi Jdidi 1  shek. VI – VII Durrës  Verë? 

21 Sidi Jdidi 2  shek. VI – VII Onhezëm  Verë ? 

Amfora të tipit bizantin  
22 globulaire 3 

(Castrum Perti - 
Bonifay 65) 

 shek. VII 40 Shenjtorët, Durrës Tunizi - 
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III.4.1.  Amforat afrikane klasike  (Shek. III – IV) 
Amforat e ashtuquajtura klasike të shek. III – IV m. Kr., përfaqësohen nga 

amforat Tripolitane III, të zbuluar në Shkodër32, Onhezëm dhe Hadrianopolis33; 
Afrikane IIC e përfaqësuar nga 3 fragmente në Shkodër34 por dhe në gjirin e Raguzës 
(Karaburun)35. Amfora Afrikane IID ka një përhapje më të gjerë si në Onhezëm, 
monumentin e 40 Shenjtorëve, Shkodër36, Raguzë37 dhe Porto Palermo38. Tipi 
Afrikane IIIA është zbuluar në Onhezëm, Durrës39 në Farin e Mermerit (Karaburun)40 
ndërsa variante të saj janë gjetur në Butrint41. 

Siç vërehet në hartën e shpërndarjes së tyre (Fig. 7), ato identifikohen 
kryesisht përgjatë vijës bregdetare dhe përbëjnë grupimin më pak i përfaqësuar me 15 
fragmente. Në Shqipëri ky grup përfaqësohet nga 5 (rreth 56%) tipa, nga totali prej 9 
tipash që janë prodhuar në Afrikë dhe që njihen deri më sot. 
 

III.4.1.1. Tripolitane III (Bonifay 20) 
Amfora Tripolitane është e klasifikuar në dy forma kryesore I dhe III, duke u 

nisur nga morfologjia e buzës42.  
Tipi III (Bonifay 20) ka buzë më pak masive, me shkallëzim dysh, më e lartë 

dhe më e gjerë, qafë trung konike, e cila bashkohet me barkun me linjë të vazhduar pa 
krijuar kënde43. Ky tip fillon të shfaqet nga gjysma e dytë e shek. II m. Kr. Ajo bëhet 
amfora dominuese e konteksteve të dekadave të fillimit të shek. IV në Ostia dhe në 
Lepcis Magna. Duke u nisur nga fabrika e saj, mendohet se kjo amforë është prodhuar 
në rajonin e Tripolit dhe Lepcis Magna. Përgjithësisht këto amfora janë përdorur për 
transportin e vajit të ullirit44. Kjo amforë është identifikuar kryesisht në kontekstet e 
shek. e IV në Shkodër45 (Tab. XLVII.a) , Onhezëm dhe Hadrianopolis46. 

                                                           

32 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 139, Tab. II.2. 
33 R. PERNA, V. CAPRADOSSI, Contenitori da transporto da Hadrianopolis (Sofratikë – Al), L’illyrie 
Méridionale et L’épire Dans L’antiquiteé, Tiranë, 20 – 23 maj 2015, Poster. 
34 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 141, Tab. IV.8/Tab. IX.14 – 
15. 
35 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 323. 
36 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 141, Tab. IV.2 dhe f. 142, 
Tab. VII.1. 
37 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 323. 
38 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 295, fig. 5. 
39 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 141, Tab. IX.7. 
40 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 319, fig. 23.6. 
41 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 226, fig. 13.38/92. 
42 C. PANELLA , Le anfore, Ostia III, Roma, 1973, f. 560 – 562/564 – 571. 
43 Për më tepër në lidhje me këtë tip shiko: M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive 
d’Afrique, BAR International Series 1301, 2004, f. 105 – 107. 
44 C. PANELLA , Le anfore, Ostia III, Roma, 1973, f. 564. 
45 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 140, Tab. II.12. 
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Duke u nisur nga fabrika, mendojmë se ekzemplarët e zbuluar në Shkodër dhe 
në Onhezëm, që shfaqin fabrikë dyngjyrëshe gri në të kuqe, duhet t’i përkasin 
prodhimeve të Lepcis Magna47. 

 
Katalogu i amforave Tripolitane III 
410. Sarandë 1981, Sek. A, inv. 17, buzë. 
Buzë me shkallëzim dysh ndërsa gryka ka formë trungkonike. Sipërfaqja e 
jashtme është e lyer me shtresë të trashë ajke balte ngjyrë rozë në të 
kuqërremtë. Balta përmban thërrimja të shumta gëlqerore të mëdha.  
Ngjyra Munsell: bërthama 10YR 6/1 (gri), sipërfaqja 5YR 7/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 18 cm. 
BONIFAY 2004, f. 105 – 107, fig. 55a.2 (fundi i shek. III – fillimi i shek. IV); 
BALDASSARI 2009, f. 109, Tav. II.3 (gjysma e shek. IV – 530 m. Kr.); 

BONIFAY, CAPELLI 2013, f. 85, fig. 10.38 (shek. III – IV, Lepcis Magna). 
Datimi: fundi i shek. III – fillimi i shek. IV. 
411. Sarandë 1987, Sek. A, K 3/4, inv. 171, buzë (objekt i humbur). 
Buzë masive me shkallëzim dysh ndërsa gryka ka formë trungkonike. 
Diam. i buzës: 18 cm. 
BALDASSARI 2009, f. 109, Tav. II.3 (gjysma e shek. IV – 530 m. Kr.); BONIFAY 

Etj., 2010a, f. 6, fig. 8.48 (shek. IV); BONIFAY, CAPELLI 2013, f. 85, fig. 10.38 
(shek. III – IV, Lepcis Magna). 
Datimi: fundi i shek. III – fillimi i shek. IV. 

 
III.4.1.2. Afrikane II 
Amforat Afrikane II janë tipat më të rëndësishëm të kësaj periudhe për sa i 

përket dimensioneve, por janë më të shumëllojshme për sa i përket formës së tyre dhe 
fabrikës48. Kjo amforë ka 4 nën variante të saj (A, B, C, D), nga të cilat variantet C 
dhe D janë identifikuar në Shqipëri, përkatësisht në Onhezëm, Shkodër, gjirin e 
Raguzës në Karaburun dhe gjirin e Porto Palermos. Një fragment i vetëm i tipit 
Afrikane IID (?), e datuar në fund të shek. VI – fillimi i shek. VI, vjen edhe nga 
monumenti i 40 Shenjtorëve. 
 

III.4.1.2a. Afrikane IIC (Keay 6/Bonifay 25) 
I pari që klasifikon këtë amforë është C. Panella49. Tipi Afrikane IIC 

karakterizohet nga buza e lartë me profil konveks nga jashtë, qafë trung konik, vegje 
me prerje të gjerë, të ngjashme me variantin IIA dhe IIB. Trupi i saj është cilindrik 
dhe përfundon me një fund të lartë në formë shiriti pak të fryrë në mes50. Fillimisht 
janë sugjeruar dy variante të kësaj amfore51, ndërsa klasifikimi i kryer nga Bonifay 

                                                                                                                                                                      

46 R. PERNA, V. CAPRADOSSI, Contenitori da transporto da Hadrianopolis (Sofratikë – Al), L’illyrie 
Méridionale et L’épire Dans L’antiquiteé, Tiranë, 20 – 23 maj 2015, Poster. 
47 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 29. 
48 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 107. 
49 C. PANELLA , Le anfore, Ostia III, Roma, 1973, f. 586. 
50 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 114. 
51 D. MANACORDA, Le anfore, Ostia IV, Roma, 1977, f. 165. 
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propozon edhe një variant të tretë të saj52. Mbi vend origjinën e Afrikane IIC ka 
mendime të ndryshme. Si vend prodhimi i kësaj amfore, duke u nisur nga 
karakteristikat e fabrikës së saj, fillimisht është menduar se janë punishtet e Salakta53, 
ndërsa vëzhgimet e fundit kanë treguar se kjo amforë është më e pranishme në zonën 
e punishteve periferike të Nabeul, e cila mendohet të jetë dhe zona e saj e prodhimit54. 
Analizat petrografike kanë treguar se kjo amforë është përdorur kryesisht për 
transportin e peshkut të kripur (salsamenta)55. Ky tip është datuar kryesisht në 
gjysmën e shek. III – IV m. Kr. Deri më tani kjo amforë është identifikuar në Shkodër 
në 3 fragmente të saj56 (Tab. XLVII.b-c) . Një amforë e këtij tipi është identifikuar 
gjatë kërkimeve arkeologjike nënujore, të realizuara në Gjirin e Raguzës57  
 

III.4.1.2b. Afrikane IID (Keay 7/Bonifay 26) 
Ky tip është klasifikuar fillimisht nga Manacorda58. Amfora ka përgjithësisht 

buzë të drejtë nga jashtë, e cila nuk është e ndarë nga qafa e saj. Ndarja ndërmjet 
qafës dhe buzës krijohet nga një hulli e lehtë. Kjo amforë u klasifikua nga Manacorda 
në 4 variante të ndryshme59. Ajo është përgjithësisht e pranishme në kontekstet e 
datuara në gjysmën e dytë të shek. III – fillimi i shek. IV m. Kr, por nuk mungojnë 
gjetje të saj edhe në kontekste të fundit të shek. V – fillimit të shek. VI60. Tipi 
Afrikane IID mendohet se është përdorur kryesisht për transportin e salsamenta. Si 
zonë e prodhimit të saj mendohet të jetë Sahel61.  

Fragmente të kësaj amforë janë gjetur në Shkodër në variantin D1 në 
kontekstet e shek. V62 (Tab. XLVII.d) , ndërsa fragmente të fundit të shek. V – 
fillimit të shek. VI janë gjetur në Onhezëm në varantin D1 (Tab. XLVII.412) 63 dhe 
monumentin e 40 Shenjtorëve në variantin D2 (Tab. XLVII.413) , ku i gjithë 
materiali arkeologjik datohet përgjithësisht në fund të shek. V – deri në gjysmën e 
parë të shek. VI. Një amforë e plotë e kësaj forme vjen nga kërkimet arkeologjike të 
realizuara në gjirin e Raguzës në Karaburun64 dhe Porto Palermos65. 
                                                           

52 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 114. 
53 D. MANACORDA, Le anfore, Ostia IV, Roma, 1977, f. 164. 
54 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 115. 
55 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 474. 
56 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 141, Tab. IV.8/Tab. IX.14 – 
15. 
57 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 323. 
58 D. MANACORDA, Le anfore, Ostia IV, Roma, 1977, f. 166. 
59 Për më tepër në lidhje me variantet e kësaj amfore shiko: D. MANACORDA, Le anfore, Ostia IV, 
Roma, 1977, f. 166 – 167. 
60 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 116. 
61

 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 474. 
62 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 141, Tab. IV.2 dhe f. 142, 
Tab. VII.1. 
63 Këtu kjo amforë shoqërohet në kontekst me qeramikën terra sigillata afrikane ARS 67 (datuar 360-
470) dhe LRC F (datuar në fillim të shek. VI). 
64 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014,, f. 295, fig. 5. 
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Amfora e Onhezmit, duke u nisur nga fabrika, i përket prodhimit të punishteve 
të Salakta (Punishtet e Sullecthum, provinca e Byzacène)66. 

Fragmentet e zbuluara në monumentin e 40 Shenjtorëve, duke u nisur nga 
fabrika, mund ti përkasin punishteve të prodhimit të Moknine (?), provinca e Sahel67. 
 

Katalogu i amforave Afrikane IID 
412. Sarandë 1983, Sek A, K 2/4, inv. 172, Buzë dhe fillim qafe. 
Në prerje amfora shfaqet dy ngjyrëshe, në sipërfaqen e jashtme ajo ka ngjyrë 
gri ndërsa në bërthamë dhe sipërfaqen e brendshme shfaq ngjyrë të kuqe. 
Përmban grimca të shumta të bardha gëlqerore dhe mikrofosile, si dhe grimca 
ngjyrë gri. Balta sugjeron prodhimin e saj në punishtet e Salakta (Byzacène)68. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5 YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqe 5 YR 7/2 (gri 
në rozë të çelët). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 121 – 126, fig. 46.6 (shek. IV – VI); BONIFAY 2004, f. 115 – 
117, fig. 62a.8 (gjysma e shek. III – fillimi i shek. IV+, Salakta ?); 
BALDASSARI 2009, f. 109, Tav. II.8 (gjysma e shek. IV). 
Datimi: fundi i shek. IV – fillimi i shek. VI. 
413. 40 Shenjtorët 2008, A 19.1 – 1206, inv. 7176, buzë. 
Buzë e sheshtë nga jashtë ku diferenca midis buzës dhe qafës është pak e 
dallueshme. Balta përmban grimca kuarci të rrumbullakosura, pak grimca të 
verdha, kafe dhe mikë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 121 – 126, fig. 47.1 (shek. IV – VI); BONIFAY 2004, f. 115 – 
117, fig. 62a.10 (gjysma e shek. III – fillimi i shek. IV+, Moknine ?). 
Datimi: fundi i shek. V – fillimi i shek. VI. 
 
III.4.1.3. Afrikane III (Keay 25) 
Amfora e klasifikuar si Afrikane III (Keay 25), hyn tek amforat me përmasa 

mesatare. Ky tip është identifikuar fillimisht nga D. Manacorda69, ndërsa nën 
tipologjinë e Keay janë klasifikuar si tipi 2570 më një numër të madh nën variantesh. 
Sipas Bonifay, vetëm tre nëntipat e para janë të mjaftueshme për të përfshirë të gjitha 
format e tjera në to71. 

                                                                                                                                                                      

65 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 319, fig.23.5. 
66 Kjo baltë korrespondon me baltën A të klasifikuar nga Bonifay për këtë amforë: M. BONIFAY, Etudes 
sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 2004, f. 33. 
67 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 35. 
68 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 33. 
69 D. MANACORDA, Le anfore, Ostia IV, Roma, 1977, f. 171 – 185. 
70 J. S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. 
The Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984, f. 184 – 212. 
71 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 119. 
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Si zonë prodhimi i kësaj amfore së bashku me nëntipat e saj, është përcaktuar 
provinca e Zeugitane dhe Byzacène. Ato janë përdorur kryesisht për transportin e 
verës (tipi Keay 25.1 dhe 25.3) dhe për ullinj të konservuar (tipi Keay 25.2)72.  
 

III.4.1.3a. Afrikane IIIA (Keay 25.1/Bonifay 27) 
Varianti A (Keay 25, nëntipi 1, variantet A – C) ka buzë në formë shiriti 

vertikal dhe me profilin e buzës të hapur nga jashtë. Gryka ka formë konike ndërsa 
trupi shkon duke u ngushtuar drejt fundit. Trupi përfundon me fund shumë 
karakteristik, i cili ka një fryrje. Ky tip është datuar në fundin e shek. III – fillimi i 
shek. IV m. Kr.  

Kjo amforë është identifikuar në Butrint në kontekstet të shek. IV73 (Tab. 
XLVII.e-f) , në Onhezëm, ndërsa një fragment i vetëm vjen nga Durrësi datuar në 
fillim të shek. IV74 (Tab. XLVII.g) . Gjithashtu një amforë gjysmë e plotë e kësaj 
forme është zbuluar në Farin e Mermerit në Karaburun nga kërkimet arkeologjike 
nënujore75. 

Amfora e identifikuar në Butrint, nisur nga fabrika, mendohet se i përket 
punishteve të Nabeul (?)76; ndërsa dy fragmentet e tjerë janë prodhime të Tunizisë, 
por pa mundur të bëhet përcaktimi i qendrave të prodhimit77.  
 

Katalogu i amforave Afrikane IIIA/Keay 25.1 
414. Sarandë 1979, inv. 1511, buzë dhe qafë (objekt i humbur). 
Buzë vertikale e hapur nga jashtë.  
Diametri i buzës: 15.6 cm. 
KEAY 1984, f. 194, fig. 78.10 (XXV C) (shek. IV – gjysma e shek. V); 
BONIFAY 2004, f. 119, fig. 63.9 (fundi i shek. III – fillimi i shek. IV); RIBAS 
Etj., 2005, f. 388 – 389, fig. 4.11 (fundi i shek. IV – gjysma e shek. V); 
COSTANTINI 2014, f. 986, fig. 1.8 (shek. IV). 
Datimi: fundi i shek. III – fillimi i shek. IV. 
 
Përfundime 
Ky grup amforash, të ashtuquajtura klasike, janë përhapur kryesisht në shek. 

III – IV m. Kr. Këto amfora me përmasa të mëdha, përfaqësohen nga fragmente të 
pakta, të cilat identifikohen kryesisht në qytetet bregdetare si në Butrint, Onhezëm, 
Durrës dhe Shkodër. Një sasi e vogël fragmentesh të kësaj kategorie janë zbuluar edhe 
në sajë të kërkimeve nënujore rreth Gadishullit të Karaburunit dhe në gjirin e Porto 
Palermos. Një fragment i vetëm është zbuluar në Sofratikë, e cila gjeografikisht 
ndodhet shumë afër me qytetin port të Onhezmit. 
                                                           

72
 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 

2004, f. 474. 
73 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 226, fig. 13.38. 
74 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 66, Tab. 9.7; B. SHKODRA, Ceramica tardoantica dal Macellum-Forum di 
Durrës, Quaderni Friulani di Archeologia XVI, 2006, f. 284, fig. 13a,103. 
75 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 319, fig. 23.6. 
76 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 350, fig. 13.38. 
77 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 229, fig. 13.92 – 93. 
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Ndonëse të pakta në sasi, kjo kategori amforash paraqitet mjaft e pasur në 
tipologji, ku në vendin tonë janë identifikuar rreth 60 % e tipave të njohura dhe të 
shpërndara në Mesdhe. Ato përfaqësohen nga tipat Tripolitane, Afrikane IIC, 
Afrikane IID dhe Afrikane IIIA. 

Amforat janë të datuara kryesisht në shek. III deri në gjysmën e dytë të shek. 
IV. Disa fragmente të tipit Afrikane IID, të gjetura në Onhezëm dhe 40 Shenjtorët, 
datohen në fund të shek. V dhe fillim të shek. VI. 

Në dekadat e fundit të shek. V ky grup amforash del nga qarkullimi. Në pjesën 
më të madhe të rajonit mesdhetar ato janë dokumentuar në nivelet e shkatërrimeve të 
shkaktuara nga dyndjet barbare, të cilat ndërprenë përkohësisht tregtinë midis 
provincave të perandorisë bizantine. Dyndjet gjermanike që ndodhën midis viteve 429 
– 439 u shoqëruan me pasoja të rënda për perandorinë romake, pasi shumë territore të 
Italisë, Gadishulli Iberik dhe Afrikës kaluan nën kontrollin e tyre78. Nga ana tjetër, 
dyndjet gote shkatërruan provincat e Epirit të Ri, Epirit të Vjetër e Prevalitanës, pjesë 
e prefekturës së Ilirikut, ngjarje të cilat janë dokumentuar nëpërmjet gërmimeve apo 
vëzhgimeve të shumta arkeologjike79. Sulmet e tyre shkaktuan ndërprerje të 
përkohshme të lidhjeve tregtare me botën mesdhetare lindore por edhe me provincat 
afrikane të perandorisë. 

Fundi i shek. V dhe fillim të shek. VI, krahas ngjarjeve historike, shoqërohet 
edhe me ndryshime tipologjike të amforave, çështje e cila ka ngjallur debat midis 
studiuesve. Disa autorë si S. Keay80 dhe C. Panella81, e kanë lidhur këtë zhvillim të ri 
me pushtimin vandal të Kartagjenës (viti 439), duke e ndarë ecurinë ekonomike të 
Afrikës në para dhe pas pushimit vandal. Në ndryshim nga këta autorë, M. Bonifay e 
shikon këtë ndryshim si evolucion të natyrshëm të formave të amforave afrikane. 
Sipas tij, ndryshimet politike jo domosdoshmërisht shkaktojnë apo shoqërohen me 
ndryshime tipologjike të amforave. Ai argumenton se amforat me përmasa të mëdha 
të tipit Keay 62 – 36 – 59 – 35, shfaqen para pushtimit vandal. Në mbështetje të këtij 
fakti vijnë ndryshimet tipologjike që vërehen dhe tek enët terra sigillata afrikane, të 
cilat kanë ndodhur pikërisht në fund të shek. V – fillimi i shek. VI. Pra autori krijon 
një lidhje organike të ndryshimit tipologjik të amforave në të njëjtën periudhë me 
ndryshimin tipologjik të enëve terra sigillata82. 

Kjo hipotezë e Bonifay në fakt mendojmë se mbështetet dhe nëpërmjet 
studimit të materialit të amforave të zbuluar në monumentin e 40 Shenjtorëve, i cili 
shoqërohet nga një fragment ene terra sigillata afrikane ARS 87B, datuar midis 
viteve 475 – 530. I njëjti fenomen është vërejtur edhe nga gërmimet e realizuara në 

                                                           

78 P. REYNOLDS, Cerámica, comercio y el Imperio Romano (100-700 d.C): perspectivas desde 
Hispania, Africa y el Mediterraneo oriental, Estudios de cerámica tardorromana y altomedieval, 
(Primer taller sobre la ceramica tardorromana, Universidad de Granada, [March 2005]), Granada, 2007, 
f. 33. 
79 Shih: S. MUÇAJ, Një panoramë e shkurtër arkeologjike në territoret e Shqipërisë nga shek. IV deri në 
gjysmën e I të shek. VII, In memoriam, Aleks Buda, Tiranë, 2010, f. 321 – 325. 
80 S. KEAY, African amphorae. Në: L. Sagui, Ceramica in Italia: VI – VII, Atti del Convegno in onore 
di John E. Hayes (Roma, 11 – 12 maggio 1995), (Biblioteca di Archeologia Medievale, 14). Vol. 2, 
Firenze, 1998, f. 150 – 151. 
81 C. PANELLA , Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico. In : Storia di Roma, III, 2. Torino, 1993, 
f. 641 – 654. 
82 M. BONIFAY, La céramique africaine, un indice du développement économique ?, Antiquité Tardive, 
Vol. 11, 2003, f. 121 – 122. 
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Spanjë, ku fragmentet e amforave shoqërohen nga sigillatat afrikane ARS 99 e 104, të 
datuara kryesisht në fund të shek. V – dhe fillim të shek. VI83. 
 
III.4.2.  Amforat afrikane të vona (Shek. V – VII) 

Amforat afrikane të vona të shekujve V – VII m. Kr. të zbuluara në Shqipëri 
përbëjnë 17 tipa (rreth 61 %) nga 28 tipa të njohur. Amforat e këtyre shekujve shfaqen 
në dy grupe të dallueshme nga njëra – tjetra për sa u përket përmasave. Në grupin e 
parë përfaqësohen amforat me përmasa të vogla të tipit Spatheion së bashku me 3 
variantet e saj. 

Amforat me përmasa të mëdha përfaqësohen nga tipat Keay 3B similis/Keay 
39/Bonifay, Keay 34 –– 8B – 35B – 57 – 56 – 55 – 62Q – 62R – 62 (me 
shumëllojshmëri variantesh), Benghazi LRA 7, Keay 61 – 8A, Keay 50/“orlo a 
fascia”, Keay 34, Sidi Jdidi 1 e Sidi Jdidi 2 dhe globulare 3 (Castrum Perti). Këto 
amfora janë gjetur kryesisht në qytete të Antikitetit të Vonë si në Shkodër, Lezhë, 
Bylis, Onhezëm, Butrint, Durrës; në qendra të tjera si në “Mozaikun e Tiranës”, 
Dorëz, “Sharra e Qytetit” (Vrap), Kështjella e Qafës në Sulovë, në fshatin Sherishte të 
Vlorës; apo nga gërmimet e monumenteve të kultit si në Bazilikën e Elbasanit dhe 
monumentin e 40 Shenjtorëve. Fragmente të këtyre amforave të përfaqësuara nga tipat 
Keay 8A dhe Keay 61, të datuara në shek. VII, janë zbuluar edhe nga kërkimet 
arkeologjike nënujore të realizuara në gjirin e Vlorës. 

Amforat e shek. V – VII janë më të përfaqësuarat, me një sasi tepër të madhe 
dhe shumëllojshmëri formash. 

Tek kjo kategori, materiali i amforave më i shumtë deri më sot vjen nga 
monumenti i 40 Shenjtorëve84.  

Tipi më i përhapur në këtë monument është amfora Keay 62 (50.2 % me gjithë 
variantet e shumëllojshme të saj) ndërsa më pas vijnë amforat Keay 8B (19.7 %, me 2 
variantet e saj). Amfora Keay 62 është në fakt tipi, i cili dominon pothuajse gjithë 
Shqipërinë dhe rajonin mesdhetar, për shkak të qendrave të shumta të prodhimit dhe 
intensifikimit të aktivitetit tregtar pas pushtimit vandal të Afrikës. Nga amforat 
lindore ajo e cila e konkurron këtë formë është amfora e Samosit ose LRA 8 (zë 32 % 
të amforave lindore)85. Amforat shoqërohen edhe nga qeramika terra sigillata, e cila 
është sporadike. Ajo i përket formave afrikane ARS 87B (datuar midis viteve 475 – 
530) dhe 104B (datuar 570 – 600). 

Në Butrint, amforat afrikane të shek. V – VI janë gjetur në kontekst me 
amforat lindore LRA 1, LRA 2, LRA 4, Samos (LRA 8), etj., të datuar në vitet 
500/525 – 550. 

Në Sarandë amforat afrikane të shek. V – VII shoqërohen nga qeramika terra 
sigillata fokeane LRC 3E (fundi i shek. V); shek. VI nga ajo afrikane e formave 
Hayes 105 (vitet 530 – 580), ndërsa shek. VII nga qeramika afrikane ARS 91D (shek. 

                                                           

83 P. REYNOLDS, Cerámica, comercio y el Imperio Romano (100-700 d.C): perspectivas desde 
Hispania, Africa y el Mediterraneo oriental, Estudios de cerámica tardorromana y altomedieval, 
(Primer taller sobre la ceramica tardorromana, Universidad de Granada, [March 2005]), Granada, 2007, 
f. 38. 
84 Për gërmimet arkeologjike dhe materialin arkeologjik të zbuluara në këtë monument, shih: S. MUÇAJ, 
Manastiri i 40 Shenjtorëve, Sarandë, Iliria  XXXVI (2012), 2013, f. 447 – 449; S. MUÇAJ, K. LAKO, S. 
BUSHI, S. XHYHERI, Monumenti i 40 Shenjtorëve-2102, Iliria  XXXVII (2013), 2015, f. 379 – 386; S. 
MUÇAJ, K. LAKO, S. BUSHI, S. XHYHERI, Monumenti i 40 Shenjtorëve, Iliria  XXXVIII (2014), 2015, f. 
321 – 326. 
85 Për amforat LRA 8, shiko: S. BUSHI, Amforat e Samosit (LRA 8) në Shqipëri (Shek. IV – VII m. 
Kr), Candavia 5, 2015, f. 109 – 142. 
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VII). Ndërsa amforat mesdhetare – lindore që i shoqërojnë ato i përkasin tipave LRA 
1, LRA 2, LRA 3, LRA 4, Bag – Shaped dhe LRA 8, etj. 

Në Durrës amforat afrikane janë gjetur në të njëjtat kontekste me terra 
sigillata afrikane tip ARS 99B (vitet 530 – 580), ARS 91C (vitet 530 – 600). Amforat 
mesdhetare lindore që shoqërojnë në kontekstet e shek. VI amforat afrikane, i 
përkasin tipave të zakonshëm LRA 1, LRA 2, LRA 3, LRA 4, Bag – Shaped dhe 
Samos86. 

Nga gërmimet e shpëtimit të realizuara në Lezhë nga Agjencia e Shërbimit 
Arkeologjik në vitin 2015, në kuadër të rikonstruksionit të sheshit “Gjergj Kastrioti”, 
janë zbuluar sasi të mëdha të materialit arkeologjik të Antikitetit të Vonë, veçanërisht 
fragmente amforash dhe enësh terra sigillata. Amforat e zbuluara i përkasin tipave 
afrikane tip Spatheion 2B (shek. VI), Keay 3B (fundi i shek. IV – gjysma e parë e 
shek. V). 

Amforat afrikane të fundit të shek. VI – gjysma e dytë të shek. VII i përkasin 
amforave me përmasa të vogla tip Spatheion 3, së bashku me nën variantet e saj 
(Bonifay 33) dhe amforat me përmasa të mëdha tip Keay 62 varianti E (Bonifay 46), 
Keay 61 (Bonifay 49), Keay 34 (Bonifay 53), Keay 8A (Bonifay 50) “orlo a fascia” 
dhe Keay 50 (Bonifay 51 dhe 52), amfora Sidi Jdidi 1 e 2 (Bonifay 54 e 55) dhe 
Castrum Perti (Bonifay 65). Ato përfaqësohen kryesisht në Onhezëm, 40 Shenjtorët 
dhe Shkodër. Një ekzemplar i vetëm i amforës Keay 8A ka ardhur si rezultat i 
kërkimeve arkeologjike nënujore rreth gadishullit të Karaburunit, ku kjo amforë është 
zbuluar në gjirin e Dafinës87. 

Fragmente të rralla të amforave tip Keay 61 (varianti B të fundit të shek. VI), 
Keay 50 dhe “orlo a fascia” (datuar në gjysmën e dytë të shek. VII) janë gjetur edhe 
në monumentin e 40 Shenjtorëve, në kohën kur monumenti është përdorur nga fiset e 
ardhura pas shkatërrimit të tij në vitin 551. Ato shoqërohen edhe nga qeramika terra 
sigillata, e formës ARS 104B (datuar në vitet 570 – 600). 

Në përfundim mund të pohojmë se në raport me amforat lindore me përmasa 
modeste (72 %), amforat afrikane janë më të pakta në numër, ndoshta edhe për shkak 
të përmasave masive të tyre (28 %). 

Nuk kemi arritur të identifikojmë ndonjë formë të falsifikuar të amforave 
afrikane në Shqipëri. 
 
III.4.2.1. Amfora me përmasa të vogla 

Amforat afrikane të Antikitetit të Vonë, duke filluar nga shek. V, shfaqin dy 
prirje të kundërta, që konsistonin në zvogëlimin dhe zmadhimin e formave. 

 
III.4.2.1a. Spatheion 1 (Keay 26/Bonifay 31) 
Janë përgjithësisht amfora me përmasa të mëdha. Buza ka formën e një jake të 

hapur, ndërsa rrethohet nga një buzë e shkurtër. Duke u nisur nga morfologjia e buzës, 

                                                           

86 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003; A. HOTI, E. METALLA , E. SHEHI, Gërmime arkeologjike; Durrës 2001 – 2003, 
Candavia 1, 2004, f. 139 – 172; B. SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga Macellum - 
Forum, Durrës, Candavia 2, 2005, f. 205 – 238; B. SHKODRA RRUGIA, Enët prej balte të Antikitetit të 
vonë në Durrës (shek.IV-VII): Të dhëna të detajuara nga qendra urbane dhe prapatoka, submitted for a 
doctoral research study in the faculty of History, University of Tirana, May 2011. 
87 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 323, fig. 23.7. 
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ajo është klasifikuar në 4 variante të ndryshme (A, B, C dhe D). Tipi Spatheion 1 
është datuar kryesisht në fillim, deri në gjysmën e parë të shek. V m. Kr88. 

Ajo është e pranishme në variantet A në 40 Shenjtorët, Onhezëm dhe Bylis89. 
Varianti B është më i përhapuri, ku krahas monumentit të Shenjtorëve dhe Onhezmit, 
përfaqësohet në bazilikën e Elbasanit90, “Mozaikun e Tiranës” dhe “Sharrën e Qytetit” 
në Vrap. 

Gjithashtu një fragment i vetëm i tipit Spatheion 1 është gjetur edhe nga 
vëzhgimet arkeologjike sipërfaqësore në rrethin e Vlorës, përkatësisht në fshatin 
Sherishtë91. 

Nga gërmimet e mëparshme të realizuara në vendbanime të ndryshme të 
territorit tonë, kjo amforë është më e përfaqësuar, në Shkodër, me 17 fragmente, të 
identifikuara kryesisht në kontekstet arkeologjike të shek. V92 (Tab. XLVIII.a-c) . 
Gjithashtu ajo shfaqet si një gjetje e zakonshme në Bylis, po në kontekstet e shek. V, 
me 3 fragmente93 (Tab. XLVIII.e-f) . Amfora të këtij tipi, po të këtij shekulli, janë 
zbuluar në gërmimet arkeologjike të realizuara në Butrint94 (Tab. XLVIII.g) , 
Durrës95 (Tab. XLVIII.h) e Hadrianpolis96. Gërmimet e fundit arkeologjike të 
shpëtimit të realizuara në Durrës, në vendin e njohur si “Lulishtja 1 Maj”, kanë bërë të 
mundur zbulimin e rreth 7 amforave të plota të Spatheion 197. 

Si rajon i prodhimit të këtij tipi është përcaktuar provinca e Zeugitane dhe 
Byzacène. 

Fragmentet e zbuluara në Butrint janë përcaktuar si prodhime të Tunizisë98 
ndërsa fragmentet e Bylisit, i përkasin prodhimeve të punishteve Nabeul – qytet99. 

                                                           

88 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 125. 
89 S. MUÇAJ, P. CHEVALIER, S. XHYHERI, S. BUSHI, Monumenti i Terentianus-it (Bylis). Raport i 
gërmimeve 2007-2011, Candavia 4, 2014, f. 186, Tab. XIII.4-5. 
90 Amfora është evidentuar gjatë gërmimeve arkeologjike në Bazilikën e Elbasanit, nën drejtimin e E. 
Hobdarit, të cilin e falënderojmë për informacionin. 
91 Amfora afrikane e tipit Spatheion 1 është gjetur gjatë vëzhgimit arkeologjik të projektit të bypass – it 
të qytetit të Vlorës, realizuar nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik gjatë vitit 2015. Falënderojmë M. 
Meshinin për informacionin e dhënë. 
92 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 140, Tab. V.1 – 18/f. 143, 
Tab. X.20 – 21. 
93 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis RCRF Acta 40, 2008, f. 37, 
fig. 2.1 – 3. 
94 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 229, fig. 13.160. 
95 F. TARTARI, Amforat e muzeut arkeologjik të Durrësit. Përpjekje për një katalog të tyre, Iliria  2, 
1982, f. 262, fig. 23; B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), 
University of East Anglia (Master Thesis), 2003, f. 65, Tab. 9.9. 
96 R. PERNA, DH. ÇONDI, CH. CAPPONI, B. LAHI , C. MARTINELLI , S. SEVERINI, D. SFORZINI, B. SHKODRA 

RRUGIA, V. TUBALDI , Ceramiche d’uso comune, anfore e materiali laterizi provenienti dall’edificio 
termale di Hadrianopolis (Sofratikë – Albania), LRCW 4, BAR International Series 2616, Vol. 1, 2014, 

f. 504 – 505, fig. 7. 
97 GJ. FRASHËRI, Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu Ilir), I. Die Grabung Lulishtja 1 Maj, Tiranë, 2015, Tab. 
XXV.1-6/Tab. XXVI.1. 
98 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 229, fig. 13.160. 
99 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 37, 
fig. 2.1-3. Një fragment tjetër i këtij tipi është zbuluar nga gërmimet e realizuara në monumentin e 
Terencianit: S. MUÇAJ, P. CHEVALIER, S. XHYHERI, S. BUSHI, Monumenti i Terentianus-it (Bylis). 
Raport i gërmimeve 2007-2011, Candavia 4, 2014, f. 186, Tab. XIII.4. 
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Amforat Spatheion 1, prodhime të punishteve të Nabeul, janë të shumta në Durrës 
edhe në Shkodër100. 

Tipi Spatheion 1 mendohet të jetë përdorur për transportin e ullinjve të 
konservuar, verës por edhe të salsamenta101. Ajo gjen përhapje të gjerë si në Lindje 
ashtu edhe në Perëndim të Mesdheut. 

 
Fabrikat 
Ekzemplarët e zbuluar në “Mozaikun e Tiranës”, në “Sharrën e Qytetit” në 

Vrap si dhe Onhezëm, duke u nisur nga morfologjia e formës, fabrika ngjyrë e kuqe 
tulle në bërthamë (MUNSELL 2.5YR 5/6) dhe sipërfaqja ngjyrë rozë (MUNSELL 5YR 
7/4), me përmbajtje grimcash ranore të bardha dhe të verdha, duhet t’i përkasin 
punishteve të Sidi Zahruni (Nabeul)102. Një fragment i vetëm, i zbuluar në 
monumentin e 40 Shenjtorëve, me ngjyrë të kuqe të zbehtë në të verdhë (MUNSELL 
5YR 7/6), me baltë ranore të imët me përmbajtje grimcash ngjyrë të kuqërremtë, të 
zeza, pak mikë, grimca kuarci dhe mikrofosilesh, sugjeron një origjinë të punishteve 
të rajonit të Nabeul103. 
 

Katalogu i amforave Spatheion 1 (Keay 26/Bonifay 31) 
Variant A 
415. 40 Shenjtorët 2005, Stera 1-154, inv. 2058, buzë dhe qafë. 
Buzë në formë jake e dalë dhe e rrumbullakosur nga jashtë që përfundon në 
formë sqepi. Baltë ranore me përmbajtje grimcash ngjyrë të kuqërremtë, të 
zeza, pak mikë, grimca kuarci dhe mikrofosile. Nabeul ?. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
KEAY 1984, f. 216, fig. 90.15 (XXVG,  Shek. VI); BONIFAY 1986, f. 275, fig. 
4.2 (gjysma parë e shek. V); CUNJA 1996, f. 116/179, Tav. 28.302 (shek. IV, V 
– VI); BONIFAY, LEFFY 2002, f. 50, fig. 4.37 (gjysma e dytë e shek. V); 

BONIFAY 2004, f. 21, 125, fig. 67.1 (Var. A, fillimi dhe gjysma e shek. V, 
Nabeul); BONIFAY, PITON 2008, f. 591, fig. 2.14 (gjysma e dytë e shek. V, 
Nabeul). 
Datimi: gjysma e shek. V. 
416. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 53, buzë dhe qafë. 
Buzë në formë jake e rrumbullakosur nga jashtë. Qafë trungkonike. Ngjyra 
ndryshon nga bërthama në sipërfaqe. Bërthama përmban grimca të bardha dhe 
të verdha. Balta sugjeron origjinë nga punishtet e Sidi Zahruni. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/6 (e kuqe), sipërfaqja 5YR 7/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 216, fig. 90.14 (XXVG,  Shek. VI); BONIFAY 2004, f. 125, fig. 
67.1 (Var. A, fillimi dhe gjysma e shek. V, Sidi Zahruni). 
Datimi: fillimi dhe gjysma e shek. V. 

                                                           

100 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 140, Tab. V.1,2,5,9. 
101 Për më tepër në lidhje me tipin Spatheion 1, shiko: M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine 
tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 2004, f. 125, fig. 67. 
102 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 37 – 39. 
103 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 21. 
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Variant B 
417. Sarandë 1979, Kulla 5, inv. 1333, buzë. 
Buzë e trashë e rrumbullakosur nga sipër dhe e dalë jashtë. Qafë trungkonike. 
Baltë përzier me mikë të imët dhe me thërrmija të bardha, gri e kafe, gavërza 
në bërthamë. Sipërfaqja e ashpër me ngjyrë portokalli. Balta sugjeron origjinë 
nga punishtet e Sidi Zahruni. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 15 cm. 
KEAY 1984, f. 216, fig. 90.11 (tipi XXVIF, shek. V – VI); BALLANCE Etj., 
1989, f. 106, fig. 37.233 (çereku i parë i shek. V); HOXHA 1992, f. 220, Tab. 
V.5 (shek. V); HOXHA 2003, f. 140, Tab. V.5 (shek. V); BONIFAY 2004, f. 135, 
fig. 67.8 (gjysma e parë e shek. V); GHALIA  Etj., 2005, f. 496, fig. 3.3 (Sidi 
Zahruni, shek. V – VI); BALDASSARI 2009, f. 109, Tav. I.3 (gjysma shek. V); 
BONIFAY Etj., 2010a, f. 5, fig. 6.39 (Nabeul, gjysma e shek. V). 
Datimi: fillimi dhe gjysma e shek. V. 
418. Tiranë (Mozaiku) 2003, S2-001/002, inv. 35/36/99, buzë dhe qafë. 
Buzë në formë jake, e rrumbullakosur dhe që përfundon me sqep. Ngjyrë e 
kuqe e tulle, me grimca të bardha dhe të verdha. Sidi Zahruni. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10R 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
MEGAW 1972, f. 327, fig. B (shek. V – VI); KEAY 1984, f. 216, fig. 90.12 
(XXVG,  Shek. VI); BALLANCE Etj., 1989, f. 106, fig. 37.233 (çereku i parë i 
shek. V); BONIFAY 2004, f. 125, fig. 67.6 (Var. B, Sidi Zahruni); GHALIA  Etj., 
2005, f. 496, fig. 3.3 (Sidi Zahruni, shek. V – VI); MONSIEUR, VERREYKE 
2007, f. 538, fig. 4.1 (gjysma e dytë e shek. V); BONIFAY Etj., 2010a, f. 5, fig. 
5.26 (Sidi Zahruni, gjysma e shek. V). 
Datimi: gjysma e parë e shek. V. 
419. Tiranë (Sharra e Qytetit, Vrap) 2007, inv. 4, buzë dhe qafë. 
Buzë në formë jake dhe e rrumbullakosur. Ngjyrë e kuqe e tulle, me grimca të 
bardha dhe të verdha. Atelie e Sidi Zahruni. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10R 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 216, fig. 90.10 (XXVIF,  gjysma e shek. V – fillimi i shek. VI); 

BONIFAY 1986, f. 275, fig. 4.6 (gjysma parë e shek. V); ARTHUR 1989, f. 82, 
fig. 2 (fillimi i shek. VI – fundi shek. VI/fillimi i shek. VII); BONIFAY, PIERI 

1995, f. 97, fig. 1.3 (gjysma e shek. V); BONIFAY 2004, f. 125, fig. 67.6 (Var. 
B, gjysma e parë e shek. V); BERNAL CASASOLA 2007, f. 109, fig. 5b.5 (fillimi 
i shek. V). 
Datimi: gjysma e parë e shek. V. 
420. Tiranë (Mozaiku) 2003, S2-001, inv. 29, fund. 
Fund që përfundon me pullë. Ngjyrë e kuqe e tulle, me grimca të bardha dhe të 
verdha. Atelie e Sidi Zahruni. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 4.4 cm. 
KEAY 1984, f. 216, fig. 90.10 (XXVIF,  gjysma e shek. V – fillimi i shek. VI); 

BONIFAY 1986, f. 275, fig. 4.3 (gjysma parë e shek. V); BONIFAY 2004, f. 125, 
fig. 67.8 (Var. B, gjysma e shek. V); BONIFAY Etj., 2010a, f. 5, fig. 5.26 (Sidi 
Zahruni, gjysma e shek. V); BONIFAY Etj., 2011, f. 241, fig. 7.10 (Nabeul, 
gjysma e shek. V). 
Datimi: gjysma e parë e shek. V. 
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421. Tiranë (Mozaiku) 2003, S2-003, inv. 84, fund. 
Fund që përfundon me pullë. Ngjyrë e kuqe e tulle, me grimca ranore të 
bardha dhe të verdha. Atelie e Sidi Zahruni. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10R 6/6 (kuqe e ndezur). 
Diam. i fundit: 2.6 cm.  
KEAY 1984, f. 216, fig. 91.13 (XXVI,  shek. VI); BONIFAY 1986, f. 275, fig. 4.3 
(gjysma parë e shek. V); BONIFAY 2004, f. 125, fig. 67.8 (Var. B, gjysma e 
shek. V); MEYZA 2008, f. 518, fig. 2 (shek. IV – V); BONIFAY Etj., 2010a, f. 5, 
fig. 5.26 (Sidi Zahruni, gjysma e shek. V); BONIFAY Etj., 2011, f. 241, fig. 
7.10 (Nabeul, gjysma e shek. V). 
Datimi: gjysma e parë e shek. V. 

 
III.4.2.1b. Spatheion 2 (Bonifay 32) 
Tipi Spatheion 2 është i klasifikuar në dy variante (A dhe B), të përfaqësuara 

edhe në vendin tonë. Si zonë e prodhimit të saj njihen provincat e Zeugitane dhe 
Byzacène. Nuk ka ende një përcaktim të saktë të produkteve ushqimore që këto 
amfora transportonin, por mendohet se mund të jenë përdour për transportin e 
verës104. 

Amforat e variantit A kanë përgjithësisht trup të hollë dhe të shkurtër, ndërsa 
buza shfaqet në formë katër këndore. Ato janë të pranishme kryesisht në kontekstet e 
datuara në gjysmën e parë të shek. V m. Kr105. Varianti A është identifikuar në 
kontekste të shek. V në Shkodër106 (Tab. XLIX.a-b) ; ndërsa fragmentet e zbuluara në 
Bylis107, Onhezëm dhe në monumentin e 40 Shenjtorëve i përkasin fundit të shek. V – 
gjysmë e parë të shek. VI. Nga Durrësi, na vjen një amforë e plotë e këtij varianti, e 
zbuluar në gërmimet e shpëtimit të realizuara në “Lulishten 1 Maj”108, si dhe një 
fragment buze e gryke, zbuluar gjatë gërmimeve të shpëtimit të realizuara gjatë vitit 
2009 nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik109. Ende nuk njihet qendra e prodhimit të 
kësaj amfore110. 

Varianti B, është edhe më i përhapur në rajonin mesdhetar, dhe mendohet se 
shkon përtej shek. VI m. Kr. Ky variant është klasifikuar si amfora Spatheion në 
“miniaturë”111. Si datim për këtë variant është përcaktuar shek. VI m. Kr. Në Shqipëri, 
kjo amforë, ka një përhapje më të kufizuar, krahasuar me variantin A, dhe është e 
pranishme në kontekstet arkeologjike të gjysmës së parë të shek. VI në monumentin e 
40 Shenjtorëve. 

Variante të tjera të tipit Spatheion 2, të datuara kryesisht në shek. VI, janë 
zbuluar në Kështjellën e Qafës në krahinën e Sulovës112 (Tab. XLIX.c) , Durrës113 

                                                           

104 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 473. 
105 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 127. 
106 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 142 – 143, Tab. VIII.2 – 4. 
107 BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 37, 
fig. 2.4. 
108 GJ. FRASHËRI, Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu Ilir), I. Die Grabung Lulishtja 1 Maj, Tiranë, 2015, Tab. 
XXV.1-6/Tab. XXVI.3. 
109 Raport Vjetor 2009, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, f. 39. 
110 BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 37. 
111 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 127. 
112 Y. CEROVA, Kështjella e Qafës në Krahinën e Sulovës, Iliria  2, 1987, f. 170, Tab. VI.13. 
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(Tab. XLIX.d) , Shkodër114 (Tab. XLIX.e-f) , 40 Shenjtorët, Onhezëm, Krujë115 (Tab. 
XLIX.g) , Dorëz (Tiranë) dhe në Bylis116 (Tab. XLIX.i)  (për përhapjen e tipit 
Spatheion 2, shih. Fig. 8). 
 

Fabrikat 
Fragmentet e zbuluara, shfaqen në dy balta të ndryshme. Grupi i parë (Fab. I) i 

baltës shfaq në bërthamë ngjyrë të kuqe tulle (MUNSELL 2.5YR 5/6) ndërsa sipërfaqja 
ngjyrë rozë (MUNSELL 5YR 7/4). Bërthama përmban grimca të bardha dhe të verdha, 
karakteristika të cilat sugjerojnë si vend prodhimi punishtet e Sidi Zahruni117. Ky grup 
është i pranishëm në Onhezëm, 40 Shenjtorët dhe Dorëz. 

Një tjetër grup amforash (Fab. II), që i përkasin varianteve të tipit Spatheion 2, 
në sipërfaqe janë të veshura me ajkë balte me ngjyrë të verdhë të zbehtë (MUNSELL 
2.5Y 8/2) ndërsa bërthama ka ngjyrë të kuqe të çelur (MUNSELL 2.5YR 7/6) me 
përmbajtje grimcash të verdha si dhe grimca të shumta ngjyrë të kuqe, kuarc dhe pak 
mikë. 

 
Katalogu i amforave Spatheion 2 (Bonifay 32) 
Varianti A 
422. 40 Shenjtorët 2006, B3-177, inv. 5008, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë katërkëndëshe, me një hulli nga brenda saj. Bërthama përmban 
grimca të bardha dhe rrallë të kuqe, grimca të verdha si dhe kuarc. Sidi 
Zahruni. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10R 5/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 14 cm.  
BONIFAY 1986, f. 275, fig. 4.8 (gjysma parë e shek. V); HOXHA 1992, f. 226, 
Tab. VIII.3 (fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI); BONIFAY 2004, f. 125 
– 127, fig. 68.5 (gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
423. Sarandë 2004, A 2-2, inv. 15, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë me prerje thuajse katërkëndëshe. Qafë trungkonike, e 
rrumbullakuar në pjesën e jashtme. Ngjyra ndryshon nga bërthama në 
sipërfaqe. Sipërfaqja është e lyer nga jashtë me ajkë balte me ngjyrë të bardhë. 
Bërthama përmban grimca të bardha dhe të verdha. Sidi Zahruni. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/6 (e kuqe), sipërfaqja 5YR 7/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 216, fig. 90.16 (XXVIG,  Shek. VI); BONIFAY, LEFFY 2002, f. 
50, fig. 4.31 (gjysma e dytë e shek. V); BONIFAY 2004, f. 125 – 127, fig. 
68.1(gjysma e dytë e shek.V, Sidi Zahruni); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 
1.7 (gjysma e dytë e shek. V). 
Datimi: gjysma e dytë e shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
 
 

                                                                                                                                                                      

113 Një amforë e plotë ndodhet e ekspozuar në muzeun arkeologjik të Durrësit: F. TARTARI, Amforat e 
muzeut arkeologjik të Durrësit. Përpjekje për një katalog të tyre, Iliria 2, 1982, f. 259 – 260, Tab. VI.4. 
114 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 143, Tab. VIII.13 – 14. 
115 D. KOMATA, Të dhëna të reja arkeologjike nga Kalaja e Krujës, Iliria  1, 1982, f. 222, Tab. I.10. 
116 BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 37, 
fig. 2.5. 
117 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 39. 
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Varianti B 
424. Shenjtorët 2005, A17, 2-146, inv. 1842, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e shkëputur nga qafa, e rrethuar nga një kanal nga jashtë e cila 
përfundon në formë sqepi. Ngjyra ndryshon nga bërthama në sipërfaqe. 
Sipërfaqja është e lyer me ajkë balte me ngjyrë të bardhë. Baltë ranore me 
përmbajtje grimcash të bardha, të verdha, kuarc të shumtë, grimca ranore të 
kuqe dhe të zeza. Sidi Zahruni. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e 
verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 7.8 cm. 
KEAY 1984, f. 216, fig. 90.16 (XXVIi,  Shek. VI); BONIFAY 2004, f. 125 – 127, 
fig. 68.12 (gjysma e parë e shek. VI, Sidi Zahruni). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
425. 40 Shenjtorët 2004, A17 - 108, inv. 1300/1301, buzë dhe qafë. 
Buzë e rrumbullakosur nga jashtë e cila përshkruhet nga hulli të cekëta 
horizontale. 
Diam. i buzës: 8.8 cm. 
CEROVA 1987, f. 170, Tab. VI.13 (shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
 
Variante të tjera  
426. Sarandë 1979, Kulla 5, inv. 1195, buzë dhe qafë. 
Fab. II. Fragment amfore lyer në sipërfaqen e jashtme me ajkë balte me ngjyrë 
të verdhë të zbehtë. Bërthama përmban grimca të verdha si dhe grimca të 
shumta ngjyrë të kuqe, kurc dhe pak mikë, me gavërza në bërthamë. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë të zbehtë), bërthama 2.5YR 7/6 
(e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
BONIFAY, LEFFY 2002, f. 50, fig. 4.31 (gjysma e dytë e shek. V); BONIFAY 

2004, f. 125 – 127, fig. 68.13 (shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI 
427. 40 Shenjtorët 2005, A18,1/2. 108, 109, inv. 3954/2671, buzë dhe qafë. 
Buzë e rrumbullakosur nga jashtë dhe e diferencuar nga qafa. Qafë në formë 
hinke.  
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 216, fig. 91.5 (XXVIL,  pa datim); BONIFAY 2004, f. 125 – 127, 
fig. 68.14 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
428. Dorëz (Tiranë) 2013, inv. 4, buzë. 
Fab. I. Buzë në formë jake e rrumbullakosur nga jashtë. Qafë në formë 
trungkonike. Përmban grimca të bardha dhe ranore ngjyrë të verdhë, grimca 
ranore të zeza dhe mikë. Sidi Zahruni. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja dhe bërthama 2.5YR 7/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 216, fig. 91.2 (XXVIi, Shek. VI); BONIFAY 2004, f. 125 – 127, 
fig. 68.13 (shek. VI); GHALIA  Etj., 2005, f. 496, fig. 3.2 (Sidi Zahruni, shek. V 
– VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
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III.4.2.1c. Spatheion 3 (Bonifay 33) 
Spatheion tipi 3 ose e njohur ndryshe si Spatheion në miniaturë118, është gjetur 

nga gërmimet e realizuara në Onhezëm, monumentin e 40 Shenjtorëve, Bylis119, 
bazilikën e Finiqit120 dhe Shkodër121 ku shfaqet në variante të shumëllojshme122 (Fig. 
8). Kjo amforë është përdorur gjerësisht për eksportin e verës gjatë shekujve VI – VII. 
Ndërsa zona e prodhimit të saj mendohet të jenë provincat e Zeugitanes dhe 
Byzacène123. 
Në Sarandë, edhe pse në sasi modeste, tipi Spatheion 3 shfaqet e shumëllojshme për 
sa i përket formave dhe fabrikave.  

 
Tipologjia 
Varianti A, ka diametër më të madh kurse buza ka formë katërkëndëshe, që 

përshkohet rreth e qark nga një hulli, ndërsa vegjët ngjiten direkt poshtë buzës. Si 
datim i pranuar gjerësisht për këtë variant është fundi i shek. VI dhe fillimi i gjysmës 
së dytë të shek. VII124. Ky variant është i pranishëm dhe në Bylis datuar në fund të 
shek. VI – fillimi i shek. VII125 (Tab. L.a). 

Varianti B, ka buzë të hollë, të derdhur, dhe dy hulli që rrethojnë buzën rreth e 
qark. Ky variant është datuar përgjithësisht në shek. VII. Kjo formë përfaqësohet në 
Shkodër126 (Tab. L.b) dhe Onhezëm nga një fragment fundi. Fragmenti i zbuluar në 
Onhezëm (me baltë me grimca të shumta ranore të zeza, të verdha dhe ngjyrë uthulle) 
ka fabrikë të ngjashme me tipin Spatheion 3D, e prodhuar në punishten e 
Moknine/Sahel127.  

Varianti C, ka buzë në formën e gjysmëhënës, dhe është datuar në mesin e 
shek. VII. Kjo amforë është më e përfaqësuar në Shkodër, me 8 fragmente të tilla128 
(Tab. L.c-f) ndërsa në Onhezëm ka më pak fragmente. Fragmentet e Onhezmit kanë 
ngjyrë përgjithësisht të bardhë (MUNSELL 10YR 8/1) me sipërfaqe të lëmuar dhe 
shumë ranore. Në bërthamë kanë përmbajte të shumtë grimcash ranore të zeza, gri, 
pak të bardha por edhe të kuqërremta që janë të rralla. Nisur nga fabrika këto amfora 

                                                           

118 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 127. 
119 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 947, fig. 16. 
120 F. BOSCHI, G. GIANNOTTI, Saggi di scavo nell’area della basilica bizantina. Primi dati sui materiali, 

PHOINIKE III, 2005, Rapporto preliminare sulle campagne di scavi e ricerche 2002 – 2003, Bologna, 
2005, f. 95. 
121 G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V-fillimi i shek. VII), Iliria 1 – 2, 
1992, f. 227 – 228, Tab. VIII.5-14; G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 
2003, f. 142 – 143, Tab. VIII.5 – 15. 
122 Për variantet e shumta të saj, shih: M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, 
BAR International Series 1301, 2004, f. 127 – 129. 
123 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 474. 
124 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 127, fig. 69.A.1-2. 
125 M. BONIFAY, Etude céramologique, në: Beaudry (N.) et al. – Byllis (Albanie): Le quartier épiscopal, 
la Basilique E et les carrières, BCH 132, 2, 2008, f. 947, fig. 16.1. 
126 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 141, Tab. IV.12. 
127 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 35. 
128 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 143, Tab. VIII.5 – 12. 



 192 

mendohet se janë prodhuar në punishtet e Neapolis – qytet (Nabeul)129. Një fragment i 
vetëm (Tab. L.431), për nga forma 3C, shfaq ngjyrë të kuqe të çelur (MUNSELL 

2.5YR 6/8 ose 6/6) me përmbajtje mike të imët, thërrmija gri, kuarc, kafe dhe pak të 
bardha. Fabrika e kësaj amfore është e ngjashme me varantin Spatheion 3D130. 

Varianti D, ka buzë vertikale dhe të hollë në formë shiriti ku mungojnë vegjët. 
Kjo formë është datuar përgjithësisht në shek e VII. Kjo amforë është e pranishme në 
monumentin e 40 Shenjtorëve, Onhezëm dhe Shkodër (Tab. L.g), në kontekstet e 
shek. VII131. Nisur nga balta, fragmentet e gjetura në Onhezëm, sugjerojnë një 
prodhim të punishtes së Moknine/Sahel132. Amfora e zbuluar në monumentin e 40 
Shenjtorëve, në ndryshim nga varianti i botuar nga Bonifay133, paraqitet me vegje. 
Nisur nga karakteristikat e fabrikës, sugjerohet se kjo amforë (baltë me ngjyrë të 
kuqërremtë në kafe) ka si zonë të prodhimit të saj punishtet e Moknine në provincën e 
Sahel134. 
 

Variante të tjera të Spatheion 3 
Fragmente të tjera të kategorisë Spatheion 3 janë gjetur sërish në Onhezëm 

(Tab. L.435), fabrika e të cilave sugjeron si vend prodhimi të saj punishtet e Moknine 
(me ngjyrë të kuqe të çelur, thërrmija mikrofosilesh dhe mikë, grimca ranore të 
verdha si dhe kuarc) kurse nga forma e buzës është me e ngjashme me prodhimet e 
Neapolis – qytet (Nabeul)135. 
 

Katalogu i amforave Spatheion 3 
Varianti B 
429. Sarandë 81, Sek. A, ana VL, inv. 132, fund amfore. 
Fund trungkonik. Sipërfaqja e jashtme është trajtuar me stekë dhe shfaq 
grimca të bardha ranore. Në bërthamë ka grimca të imta ranore të zeza, të 
verdha dhe ngjyrë uthulle. Në bërthamë balta paraqitet e shtresëzuar. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja dhe bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i fundit: 2 cm. 
BONIFAY 2004, f. 128, fig. 69.B1 (shek. VII); SWAN 2007, f. 841, fig. 3.28 
(viti 580 m. Kr); BONIFAY, BERNAL CASASOLA 2008, f. 107, fig. 8.4 (shek. 
VII). 
Datimi: shek. VII. 
 
 
 

                                                           

129 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 39. 
130 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 35. 
131 G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V-fillimi i shek. VII), Iliria  1 – 2, 
1992, f. 228, Tab. VIII.15; G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 
143, Tab. VIII.15. 
132 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 35. 
133 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, fig. 69.1 – 2. 
134

 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 35. 
135 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 35, fig. 16.2/f. 39, fig. 19.7. 



 193 

Varianti C 
430. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 50, buzë, vegje. 
Buzë në formë gjysmë hëne, e hollë dhe e shkallëzuar. Qafë trungkonike, me 
dy vegje të cilat kanë prerje vezake. Sipërfaqe e lëmuar me ajkë balte 
kompakte përzier me pak mikë të imët, me thërrmija të bardha, pak gri. Nisur 
nga fabrika mendojmë se kjo amforë duhet ti përkas punishteve që kanë qenë 
në qytetin e Neapolis (BONIFAY 2004, f. 39). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10YR 8/1 (e bardhë). 
Diam. i buzës: 6.6 cm 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 97, fig. 1.6 (fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII); 
BONIFAY 2004, f. 128, fig. 69.6 (gjysma e dytë e shek. VII+); VILLA 2008, fig. 
2.3 (VI  – VII);  PORTALE 2014, f. 478, fig. 16.2 (gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: shek. VII – gjysma e dytë e shek. VII +. 
431. Sarandë 1983, Sek A/3-K 1/4, D. 7 cm, inv. 129, buzë dhe qafë. 
Buzë e drejtë dhe e shkurtër. Baltë përzier me pak mikë të imët, me thërrmija 
gri, kuarc, kafe dhe pak të bardha. Fabrika e kësaj amfore është e ngjashme me 
amforën Spatheion 3D (Bonifay 2004, f. 35). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 7 cm. 
RENDINI 1989, f. 648, fig. 6 (shek. VII); ARTHUR 1989, f. 82, fig. 2.1 (shek. 
VII);  BIEN 2003, f. 309, fig. 5.26 (fabrika e njëjtë, shek. VII); BONIFAY 2004, f. 
127-129, fig. 69.4 (gjysma e dytë e shek. VII); BIEN 2007, f. 265, fig. 5.67 
(çereku i tretë i shek. VII). 
Datimi: shek. VII – gjysma e dytë e shek. VII +. 
432. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 0056, fund dhe trup 
amfore. 
Fund trungkonik, me hulliza të ngushta nga jashtë dhe të gjera nga brenda. Në 
sipërfaqe shfaqet e ashpër dhe me ngjyrë të bardhë si dhe përmbajtje grimcash 
të imta të shumta ranore të zeza dhe pak të bardha. Bërthama ka thërrmija të 
shumë të imta të bardha, të kuqërremta, kafe dhe gri. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10YR 8/1 (e bardhë). 
Diam. i fundit: 1.6 cm. 
BIEN 2003, f. 311, fig. 6.39 (shek. VII, fabrika e njëjtë); BONIFAY, BERNAL 

CASASOLA 2008, f. 107, fig. 8.4 (shek. VII, fabrika e njëjtë). 
Datimi: shek. VII – gjysma e dytë e shek. VII +. 

 
Varianti D 
433. 40 Shenjtorët 2013, A 39 – 20208, inv. 14039, buzë, qafë dhe rrënjë 
vegje. 
Buzë vertikale dhe të hollë. Sipërfaqe e ashpër, fabrikë ranore me grimca të 
imta mike, grimca kuarci dhe ranore të mëdha ngjyrë të verdhë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/4 (e kuqërremtë në kafe). 
Diam. i buzës: 6 cm. 
BONIFAY 2004, f. 127 – 129, fig. 69.1 (shek. VII). 
Datimi: shek. VII. 
434. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 003, buzë. 
Buzë vertikale e hollë dhe e shkallëzuar nga jashtë. Sipërfaqe e lëmuar. Baltë e 
përzier me thërrmija të imëta të bardha e kafe. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 6 cm. 
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BONIFAY 2004, f. 127 – 129, fig. 69.1 (shek. VII); PORTALE 2014, f. 478, fig. 
16.5 (gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: shek. VII. 

 
Variante të tjera  
435. Sarandë 1980, Sterna 3, inv. 92, buzë. 
Buzë gjysmëhëne me nervura dhe hulli të dalluara mirë. Është e përzier me 
thërrmija të shumta mikrofosilesh, mikë të shumtë, grimca ranore të verdha 
dhe kuarc që shkojnë deri në 1 mm. Grimcat e zeza janë të rralla. Sipërfaqja e 
lëmuar me gjurmë ajke balte me ngjyrë të verdhë në krem dhe nën të një 
shtresë e trashë me ngjyrë gri të errët. 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 6/8 (e kuqe e çelur) dhe sipërfaqja 7.5YR 5/1 
(gri). 
Diam. i buzës: 8 cm. 
CUNJA 1996, f. 180, Tab. 28.308 (shek. V – VII); SWAN 2007, f. 841, fig. 3.24 
(datimi 580 m. Kr). 
Datimi: fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII. 
 

III.4.2.2. Amforat afrikane të vona me përmasa të mëdha (Shek. V – VII) 
Amforat afrikane më përmasa të mëdha i përkasin kryesisht një grupi, i cili 

paraqitet me shumëllojshmëri formash. 
 
III.4.2.2.1. Keay 3B similis/Keay 39 (Bonifay 34) 
Amforat Keay 3B similis (Bonifay 34, varianti A) dhe Keay 39 (Bonifay 34, 

varianti B) janë grupuar nga Bonifay në tipin 34, pasi ato shfaqin shumë elemente të 
përbashkëta siç janë përmasat, vend prodhimi dhe morfologjia e buzës. 

Duke u nisur nga fabrika e saj, mendohet se kjo amforë është prodhuar në 
ekstremin perëndimor të provincës së Zeugitane, në Numidi ose Sitifienne, megjithëse 
kjo mbetet ende nën kuadrin e një hipoteze. Si datë e prodhimit të saj është përcaktuar 
fundi i shek. IV – gjysma e parë të shek. V m. Kr. Ky ekzemplar mendohet të jetë 
përdorur për transportin e vajit të ullirit136. 

Amfora ka gjetur përhapje të madhe në Perëndim, ndërsa prezenca e saj në 
territorin tonë, nga të dhënat e deritanishme të gërmimeve, konsiderohet relativisht e 
pakët për nga sasia. Varanti A i kësaj amfore (Keay 3B similis) është i pranishëm në 
Butrint (Tab. LI.a), në kontekstet arkeologjike të datuara në fund të shek. IV. 
Fragmenti i zbuluar në Butrint mendohet të jetë prodhuar në një nga sitet e El 
Maklouba ose Salakta (Tunizia qendrore)137. Amfora Keay 3B similis është e 
pranishme edhe në Durrës (Tab. LI.b) , sërish në kontekste të shek. IV138; në Shkodër 
(Tab. LI.c-d) ajo është datuar në shek. IV – V139 dhe Lezhë ku kjo amforë është 

                                                           

136 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 129. 
137 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 229, fig. 13.154. 
138 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 66, Tab. 9.8. 
139 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 140, Tab. VII.9 – 10. 
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gjetur në të njëjtat kontekste me enët e tavolinës terra sigillata tip ARS 57, datuar në 
vitet 325 – 400 (?)140 (Fig. 9). 

 
III.4.2.2.2. Keay 8B (Bonifay 38 – 39) 
Amfora Keay 8B, e klasifikuar nga Bonifay në 2 variante, 38 dhe 39, 

karakterizohet nga balta ngjyrë rozë në bërthamë, kompakte dhe shumë fine, dhe me 
përmbajtje të lartë të mikrofosileve, ndërsa në sipërfaqen e jashtme ka ngjyrë bezhë. 

Atelietë e prodhimit të këtij emzemplari janë lokalizuar në jug të provincës së 
Byzacène (në Iunca, në vendbanimin rural të Majoura dhe në lindje të Gafsa). 

Mendohet se kjo amforë është përdorur kryesisht për transportin e vajit të 
ullirit 141. 

Amfora është e përhapur në Mesdheun Perëndimor në sasi më të vogla, por 
krahasuar me amforat e tjera afrikane por edhe ato lindore, ajo përfaqësohet më mirë. 
Ky tip është dëshmuar mirë edhe në kontekstet shqiptare, ku qendra ku është 
përfaqësuar më shumë është monumenti i 40 Shenjtorëve. 

Keay 8B ka si datë të prodhimit të saj gjysmën e dytë të shek. V – 30 vjeçarin 
e parë të shek. VI m. Kr., ndërsa variantet e tjera të këtij tipi janë datuar kryesisht në 
shek. VI. 

Tipi Keay 8B në variantin Bonifay 38142, është i pranishëm në Butrint (Tab. 
LI.e), në kontekstet e gjysmës së dytë të shek. V, fragment i cili mendohet të jetë 
prodhuar në Iunca, jugu i Thanae (Tunizi)143. Varianti Bonifay 38 gjithashtu është 
mjaft mirë i përfaqësuar në Shkodër (Tab. LI.f-g) në kontekstet e shek. V – VI144; në 
Bylis (Tab. LI.k) në kontekstet e shek. VI, ai është dokumentuar dhe në Durrës (Tab. 
LI.l) në kontekstet e shek. V145, Onhezëm në kontekstet e shek. V – VI. Në sasi të 
konsiderueshme amfora paraqitet në monumentin e 40 Shenjtorëve, ku ajo renditet e 
dyta në sasi (19.7 %, me 2 variantet e saj) pas amforës Keay 62. 

Varianti Bonifay 39 i tipit Keay 8B, ka një përhapje më të kufizuar. Ai është 
zbuluar në Butrint146 (Tab. LIV.a) , 40 Shenjtorët edhe Onhezëm. Edhe ky variant 
është më i përfaqësuar në monumentin 40 Shenjtorëve, ku datohet në fund të shek. V 
– gjysma e parë e shek. VI. (për përhapjen, shih. Fig. 9) 
 

Fabrika 
Amforat e 40 Shenjtorëve u përkasin punishteve të Majura dhe Iunca 

(Thanae). Këto dy punishte kanë baltë tepër të ngjashme me njëra – tjetrën, ndërsa 
diferenca midis tyre konsiston përgjithësisht në formën e jashtme të buzës dhe në 
trajtimin e sipërfaqes së jashtme. Prodhimet e Majura, në dallim nga amforat e 
                                                           

140 Gjatë vitit 2014 – 2015 Sheshi Skënderbeu, i qytetit të Lezhës, iu nënshtrua një plani rehabilitues. 
Gjatë këtyre punimeve u zbuluan fragmente muresh, pjesë të qytetit antik, si dhe fragmentet e 
qeramikës të përmendura më sipër. 
141 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 471. 
142 Për më tepër në lidhje me këtë variant, shih: M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive 
d’Afrique, BAR International Series 1301, 2004, f. 132, fig. 71. 
143 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 356, fig. 13.155.  
144 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 140, Tab. IX.1 – 6,12. 
145 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 68, Tab. 22.2; B. SHKODRA, Kontekste me qeramikë të shek. VI nga 
Macellum - Forum, Durrës, Candavia 2, 2005, f. 217, Tab. VIII.5. 
146 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 229, fig. 13.156 (prodhim i Tunizisë). 
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prodhuara në Iunca, kanë buzë të drejtë në formë strehe e kthyer pak poshtë. Edhe 
prodhimet e Iunca kanë buzë në formë strehe, por të drejtë147. Balta e të dy grupeve 
paraqitet pothuajse e njëjtë me përmbajtje grimcash ranore të bardha, kuarc dhe 
mikrofosile. Diferenca konsiston në ngjyrën që të dy grupet shfaqin në bërthamë, çka 
i bën ato qartësisht të dallueshme nga njëra – tjetra. Amforat Iunca shfaqin ngjyrë të 
kuqe tulle (MUNSELL 2.5YR 6/6) ndërsa grupi i amforave të Majura ka ngjyrë të kuqe 
por qe duket më e gjallë (MUNSELL 10R 6/8). Një diferencë tjetër që i dallon këto dy 
grupe është dhe trajtimi i sipërfaqes së tyre të jashtme, ku ato shfaqin dallime të 
dukshme. Prodhimet e Majura janë të veshura me ajkë balte që shfaq përgjithësisht 
ngjyrë ulliri ose gri, ndërsa prodhimet e Iunca janë të veshura me ajkë balte ngjyrë 
bezhë ose të bardhë148. 

Prodhimet e Iunca (Thanae) janë të përfaqësuara në 40 Shenjtorët, ndërsa 
prodhimet Majura përfaqësohen në Onhezëm dhe 40 Shenjtorët. 

Një grup tjetër amforash Keay 8B, i pranishëm si në 40 Shenjtorët ashtu edhe 
në Onhezëm, shfaqin përgjithësisht sipërfaqe të lëmuar, me ngjyrë të verdhë në të 
kuqërremtë (MUNSELL 5YR 7/6), ndërsa përmbajta e baltës paraqitet e njëjtë. 
Diferenca e këtij grupi amforash si në ngjyrë ashtu dhe në trajtimin e sipërfaqes, nga 
prodhimet e Majura dhe Iunca, e bënë të vështirë përcaktimin e saktë të punishteve të 
tyre të punimit. Këtë grup e kemi klasifikuar thjesht si prodhime të provincës së 
Byzacène. 
 

Katalogu i amforave Keay 8B 
Keay 8B (Bonifay 38) 
436. 40 Shenjtorët 2008, A 19/2-1257, inv. 7027, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë strehe nga jashtë. Grykë cilindrike. Sipërfaqja nga 
jashtë është e veshur me ajkë balte me ngjyrë ulliri. Balta fine me përmbajtje 
grimcash të verdha, të bardha, kuarc dhe mikrofosile. Ngjyra e bërthamës dhe 
veshja e sipërfaqes së jashtme është identike me prodhimet e Majura. 
(BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 6/8 (e kuqe), sipërfaqja 2.5Y 7/2 (gri e çelët). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 126,129, fig. 48.2 (VIIIB,  pas vitit 500 m. Kr.); BONIFAY 2004, 
f. 132, fig. 71.8 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
437. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 4928.1-5/5325, buzë, qafë dhe vegje. 
Buza e trashë e dalë në formë strehe. Vegje me prerje gjysmë hëne. Sipërfaqe 
jashtë e brenda, ngjyrë ulliri. Balta ranore me përmbajtje grimcash të verdha, 
të bardha, pak të kuqe dhe kuarc. Ngjyra e fabrikës dhe veshja e sipërfaqes së 
jashtme sugjeron si vend prodhimi punishtet e Majura. (BONIFAY 2004, f. 523, 
Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 6/2 
(rozë e zbehtë në gri). 
Diam. i buzës: 14 cm. 

                                                           

147 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 31, fig. 14. 
148 Për diferencën e ngjyrës dhe trajtimit të sipërfaqes së jashtme midis këtyre dy grupeve kryesore, 
shih: M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 523, Pl. 1.6-7. 
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KEAY 1984, f. 126,129, fig. 48.1 (VIIIB,  pas vitit 500 m. Kr.); HOXHA 1992, f. 
218 – 219, Tab. IX.1 (shek. V); HOXHA 2003, f. 140, Tab. IX.1 (shek. V); 
BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.7 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i 
shek. VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.16 (gjysma e dytë e shek. V – 
30 vjeçari i parë i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
438. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7125/7126, buzë dhe qafë. 
Buza e hollë në formë shiriti e dalë nga jashtë si strehë. Qafë cilindrike e cila 
përmban një grafit të padeshifrueshëm. Baltë fine me përmbajtje grimcash të 
verdha, kuarc dhe mikë (?). Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Iunca. 
(BONIFAY 2004, f. 31). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
HOXHA 1992, f. 218 – 219, Tab. IX.1 (shek. V); HOXHA 2003, f. 140, Tab. 
IX.1 (shek. V); BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.7 (gjysma e dytë e shek. V – 30 
vjeçari i parë i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
439. 40 Shenjtorët 2007, A 6/2-168, inv. 6403, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti dhe e dalë nga jashtë në formë strehe. Qafë 
cilindrike. Sipërfaqe ngjyrë bezhë. Balta fine me përmbajtje grimcash të 
verdha, të bardha, kuarc dhe mikrofosile. Balta dhe buza ngjason me 
prodhimet e Iunca. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.6). 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të verdhë), sipërfaqja 
7.5YR 8/3 (rozë). 
Diam. i buzës: 13.8 cm. 
HOXHA 1992, f. 218 – 219, Tab. IX.3 (shek. V); HOXHA 2003, f. 140, Tab. 
IX.3 (shek. V); BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.8 (gjysma e dytë e shek. V – 30 
vjeçari i parë i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
440. 40 Shenjtorët 2007, A 6/1-168, inv. 6351, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti dhe e dalë nga jashtë në formë strehe. Qafë 
cilindrike. Sipërfaqe e jashtme ngjyrë bezhë. Balta fine me përmbajtje 
grimcash të verdha, të zeza, kuarc, pak të kuqe (?) dhe mikrofosile. Balta dhe 
buza ngjason me prodhimet e Iunca. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.6). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
BONIFAY Etj., 2005, f. 155, fig. 12.156 (gjysma e dytë e shek. V). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
441. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7251/7259/7261, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti e dalë nga jashtë në formë strehe. Qafë 
cilindrike. Balta fine me përmbajtje grimcash të verdha, të kuqe, kuarc dhe 
mikrofosile. Balta dhe buza ngjason me prodhimet e Iunca. (BONIFAY 2004, f. 
523, Pl. 1.6). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 7/2 
(gri e çelur). 
Diam. i buzës: 12.8 cm. 
HOXHA 1992, f. 218 – 219, Tab. IX.1 (shek. V); HOXHA 2003, f. 140, Tab. 
IX.1 (shek. V); BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.7 (gjysma e dytë e shek. V – 30 
vjeçari i parë i shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 155, fig. 12.156 (gjysma e 
dytë e shek. V). 
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Datimi: vitet 500/525 – 551. 
442. 40 Shenjtorët 2007, A 6/2-168, inv. 6393, buzë dhe qafë. 
Buza e hollë në formë shiriti e dalë nga jashtë në formë strehe. Qafë cilindrike. 
Sipërfaqe e jashtme ngjyrë bezhë. Balta fine me përmbajtje grimcash të 
verdha, të zeza dhe kuarc. Balta dhe buza ngjason me prodhimet e Iunca. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5YR 8/4 
(rozë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.8 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
443. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109b, inv. 2954.2, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti e dalë nga jashtë në formë strehe. Qafë 
cilindrike. Ngjyrë uniforme. Balta fine me përmbajtje grimcash të verdha, të 
zeza dhe kuarc. Balta ngjason me prodhimet e Majura. (BONIFAY 2004, f. 523, 
Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 126,129 fig. 48.2 (VIIIB,  pas vitit 500 m. Kr.); BONIFAY 2004, f. 
132, fig. 71.7 (gjysma e dytë shek. V – 30 vjeçari i parë i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
444. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7063, buzë dhe qafë. 
Buza e hollë në formë shiriti e dalë nga jashtë në formë strehe. Qafë cilindrike. 
Sipërfaqe e jashtme dhe e brendshme ngjyrë të bardhë. Balta fine me 
përmbajtje grimcash të bardha, të zeza, kuarc dhe mikrofosile. Byzacène ?. 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 7/4 (e kuqe e zbehtë), sipërfaqja 10YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.8 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
445. 40 Shenjtorët 2005, A 18/1-109, inv. 4516, buzë. 
Buza e trashë në formë shiriti dhe formë strehe nga jashtë. Grykë cilindrike. 
Sipërfaqja nga jashtë është e veshur me ajkë balte me ngjyrë ulliri. Balta fine 
me përmbajtje grimcash të verdha, të bardha, kuarc dhe mikrofosile. Ngjyra e 
bërthamës dhe veshja e sipërfaqes së jashtme është identike me prodhimet e 
Majura. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 6/8 (e kuqe), sipërfaqja 2.5Y 7/2 (gri e çelët). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
HOXHA 1992, f. 218 – 219, Tab. IX.1 (shek. V); HOXHA 2003, f. 140, Tab. 
IX.1 (shek. V); 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
446. 40 Shenjtorët 2006, A 5/2-186, inv. 5526, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti dhe formë strehe nga jashtë. Sipërfaqe jashtë e 
brenda, ngjyrë ulliri. Balta ranore me përmbajtje grimcash të shumta të bardha, 
grimca të verdha, kuarc dhe mikrofosile. Ngjyra dhe veshja e sipërfaqes së 
jashtme sugjeron si vend prodhimi punishtet e Majura. (BONIFAY 2004, f. 523, 
Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 7/2 
(gri e çelur). 
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Diam. i buzës: 12.6 cm. 
HOXHA 1992, f. 218 – 219, Tab. IX.1 (shek. V); HOXHA 2003, f. 140, Tab. 
IX.1 (shek. V); SHKODRA 2003, f. 68, Tab. 22.2 (shek. VI); BONIFAY 2004, f. 
132, fig. 71.7 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i shek. VI); 
SHKODRA 2005, f. 217, Tab. VIII.5 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
447. 40 Shenjtorët 2003, A. K 4-803, inv. 638, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti dhe formë strehe nga jashtë. Sipërfaqe jashtë e 
brenda, ngjyrë ulliri. Balta ranore me përmbajtje grimcash të verdha, të zeza, 
kuarc dhe mikrofosile. Ngjyra dhe veshja e sipërfaqes së jashtme është 
identike me prodhimet e Majura. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 5/6 (e kuqe), sipërfaqja 10YR 5/1 (gri). 
Diam. i buzës: 12.4 cm. 
KEAY 1984, f. 126,129, fig. 48.3 (VIIIB,  pas vitit 500 m. Kr.). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
448. 40 Shenjtorët 2005, A 18/1-109, inv. 2285, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti dhe formë strehe të theksuar nga jashtë. 
Sipërfaqe jashtë e brenda, ngjyrë ulliri. Balta ranore me përmbajtje grimcash 
të verdha, të zeza, të bardha, kuarc dhe mikrofosile. Ngjyra, veshja e 
sipërfaqes së jashtme, si dhe balta është identike me prodhimet e Majura. 
(BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 6/1 (gri). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
HOXHA 1992, f. 218 – 219, Tab. IX.1 (shek. V); HOXHA 2003, f. 140, Tab. 
IX.1 (shek. V). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
449. 40 Shenjtorët 2007, A 6/1-168, inv. 6357.1-2, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti dhe strehe nga jashtë. Sipërfaqe me ngjyrë bezhë 
jashtë. Balta ranore me përmbajtje grimcash të zeza, gri dhe kuarc. Ngjyra dhe 
veshja e sipërfaqes së jashtme është e ngjashme me prodhimet e Iunca. 
(BONIFAY 2004, f. 31).  
Diam. i buzës: 12.3 cm. 
KEAY 1984, f. 126,129, fig. 48.3 (VIIIB,  pas vitit 500 m. Kr.); BONIFAY 2004, 
f. 132, fig. 71.8 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
450. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 3683, buzë dhe qafë. 
Buza e hollë në formë shiriti e dalë nga jashtë në formë strehe. Qafë cilindrike. 
Sipërfaqe e jashtme ngjyrë bezhë. Balta fine me përmbajtje grimcash të 
verdha, kuarc dhe mikë (?). Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Iunca. 
(BONIFAY 2004, f. 31). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 7/1 
(gri). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.8 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i 
shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 155, fig. 12.156 (gjysma e dytë e shek. V). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
451. 40 Shenjtorët 2008, A 19/2-1257, inv. 7026, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti dhe formë strehe nga jashtë. Grykë cilindrike. 
Ngjyrë uniforme. Balta fine me përmbajtje grimcash të bardha, zeza dhe 
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kuarc. Ngjyra e bërthamës dhe balta është identike me prodhimet e Majura. 
(BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10R 6/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 12.4 cm. 
KEAY 1984, f. 126,129, fig. 48.2 (VIIIB,  pas vitit 500 m. Kr.); BONIFAY 2004, 
f. 132, fig. 71.8 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
452. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2605, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti e dalë nga jashtë në formë strehe. Qafë 
cilindrike. Sipërfaqe ngjyrë bezhë. Balta fine me përmbajtje grimcash të 
shumta të verdha, gri, të zeza, kuarc dhe mirkofosile (?). Nga forma e buzës 
është e ngjashme me amforat e prodhuara në Iunca, ndërsa balta ngjason me 
prodhimet e Majura. (BONIFAY 2004, f. 31 dhe BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.8 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
453. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2250.1/3202/2662, buzë me grafit 
sipër saj, dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti dhe formë strehe të theksuar nga jashtë. Sipër 
buzës ka monogramin M, i cili është ndeshur edhe në amforat mesdhetare – 
lindore tip LRA 2 (shih: REYNOLDS, PAVLIDIS  2014, f. 452, fig. 8.1). Sipërfaqe 
ngjyrë bezhë. Balta fine me përmbajtje grimcash të verdha, bardha si dhe 
kuarc. Balta sugjeron një origjinë nga punishtet e Majura. (BONIFAY 2004, f. 
523, Pl. 1.7). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 126,129, fig. 48.2 (VIIIB,  pas vitit 500 m. Kr.); BONIFAY 2004, 
f. 132, fig. 71.8 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i shek. VI); 
BONIFAY Etj., 2005, f. 155, fig. 12.155 (gjysma e dytë e shek. V). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
454. 40 Shenjtorët 2005, A 17/2-145, inv. 4429, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti dhe formë strehe nga jashtë. Sipërfaqe ngjyrë 
bezhë. Balta ranore me përmbajtje grimcash të shumta të verdha, të zeza, 
kuarc dhe mikrofosile. Balta ngjason me prodhimet e Majura. (BONIFAY 2004, 
f. 523, Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 5YR 8/3 
(rozë).  
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 126,129, fig. 48.3 (VIIIB,  pas vitit 500 m. Kr.); BONIFAY 2004, 
f. 132, fig. 71.8 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
455. 40 Shenjtorët 2006, A 28-103, inv. 5251/1-2, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti e dalë nga jashtë në formë strehe. Qafë 
cilindrike. Sipërfaqe e jashtme ngjyrë bezhë. Balta fine me përmbajtje 
grimcash të verdha, të zeza, kuarc, mikrofosile dhe mikë të shumët. Balta dhe 
buza ngjason me prodhimet e Iunca. 
Ngjyra Munsell: bërthama 10YR 7/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 5YR 8/3 
(rozë). 
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Diam. i buzës: 15 cm. 
HOXHA 1992, f. 218 – 219, Tab. IX.4 (shek. V); HOXHA 2003, f. 140, Tab. 
IX.4 (shek. V); BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.8 (gjysma e dytë e shek. V – 30 
vjeçari i parë i shek. VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.16 (gjysma e 
dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
456. Sarandë 1983, Kulla 6, inv. 514, buzë, qafë. 
Qafë cilindrike, buzë e trashë vertikale në formë trapezi që del sipër në formë 
strehe, me një hulli të gjerë në pjesën e jashtme. Baltë përzier me shumë mikë 
të imët, me thërrmija të bardha, kafe, pak gavërza në bërthamë. Sipërfaqja e 
lëmuar, lyer nga jashtë me një shtresë ajke balte me ngjyrë kafe të çelur. Balta 
ngjason me prodhimet e Majura. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 126,129, fig. 48.1 (VIIIB,  pas vitit 500 m. Kr.); HOXHA 1992, f. 
218 – 219, Tab. IX.2 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 140, Tab. IX.2 (shek. VI); 
BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.7 (gjysma e parë e shek. V – 30 vjeçari i parë i 
shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 155, fig. 12.156 (gjysma e dytë e shek. V). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
457. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 6057, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti dhe në formë strehe nga jashtë. Sipërfaqe nga 
jashtë ka ngjyrë ulliri. Balta ranore me përmbajtje grimcash të verdha të 
bardha dhe kuarc. Ngjyra dhe veshja e sipërfaqes së jashtme sugjeron si vend 
prodhimi punishtet e Majura. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 7/1 
(gri e hapur). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.8 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
458. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7060/7067, buzë dhe qafë. 
Buza e hollë në formë shiriti e dalë nga jashtë në formë strehe. Qafë cilindrike. 
Sipërfaqe e jashtme ngjyrë bezhë. Balta fine me përmbajtje grimcash të 
verdha, të zeza dhe kuarc. Nga forma e buzës është e ngjashme me amforat e 
Majura, ndërsa balta ngjason me prodhimet e Iunca. (BONIFAY 2004, f. 31). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5YR 8/4 
(rozë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 126,129, fig. 48.2 (VIIIB,  pas vitit 500 m. Kr.); BONIFAY 2004, 
f. 132, fig. 71.8 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
459. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7127/7255, buzë dhe qafë. 
Buza e hollë në formë shiriti e dalë nga jashtë në formë strehe. Qafë cilindrike. 
Sipërfaqe e jashtme ngjyrë bezhë. Balta fine me përmbajtje grimcash të 
verdha, të zeza dhe kuarc. Byzacène (?). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 5YR 8/1 
(rozë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 126,129, fig. 48.2 (VIIIB,  pas vitit 500 m. Kr.); HOXHA 1992, f. 
218 – 219, Tab. IX.4 (shek. V); HOXHA 2003, f. 140, Tab. IX.4 (shek. V); 
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BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.8 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
460. Sarandë 1987, K. 2/2, inv. 41, buzë dhe qafë. 
Buzë e trashë vertikale, sipër trekëndëshe, me një hulli të gjerë në pjesën e 
jashtme. Qafë cilindrike. Baltë e përzier me pak mikë të imët, me thërrmija të 
bardha, të zeza, të kuqërremta, gavërza në bërthamë, sipërfaqja është e lëmuar.  
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). Byzacène (?). 
Diam. i buzës: 14.8 cm 
KEAY 1984, f. 126, fig. 48.3 (VIIIB,  pas vitit 500 m. Kr.);. HOXHA 1992, f. 218 
– 219, Tab. IX.4 (shek. V); HOXHA 2003, f. 140, Tab. IX.4 (shek. V). 
Datimi: fundi i shek. V – 30 vjeçari i parë i shek. VI. 
461. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 4551, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti dhe strehe nga jashtë. Sipërfaqe jashtë e brenda, 
ngjyrë ulliri. Balta ranore me përmbajtje grimcash të verdha, të zeza, kuarc 
dhe mikrofosile. Ngjyra dhe veshja e sipërfaqes së jashtme është identike me 
prodhimet e Majura. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 7/1 (gri e 
hapur). 
Diam. i buzës: 11.6 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
462. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-106, inv. 2614, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti e dalë nga jashtë si strehë. Qafë cilindrike. Balta 
fine me përmbajtje grimcash të shumta të verdha, të zeza dhe mikrofosile. Nga 
forma e buzës është e ngjashme me amforat e Majura, ndërsa balta ngjason me 
prodhimet e Iunca. (BONIFAY 2004, f. 31 dhe BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.6). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 8/1 (e 
bardhë).  
Diam. i buzës: 13.6 cm. 
HOXHA 1992, f. 218 – 219, Tab. IX.5 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 140, Tab. 
IX.5 (shek. VI); 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
463. 40 Shenjtorët 2007, A 6/2-168, inv. 6767, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti e dalë nga jashtë në formë trekëndëshi. Qafë 
cilindrike. Sipërfaqe e jashtme ngjyrë të bardhë. Balta fine me përmbajtje 
grimcash të verdha, të bardha, kuarc dhe mikrofosile. Balta dhe buza ngjason 
me prodhimet e Iunca. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.6). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 8/2 
(rozë e zbehtë në të bardhë). 
Diam. i buzës: 13.8 cm. 
BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.5 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
464. 40 Shenjtorët 2006, A 5/2-186, inv. 5530, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti dhe në formë trekëndore nga jashtë. Sipërfaqe 
jashtë e brenda, ngjyrë ulliri. Balta ranore me përmbajtje grimcash të shumta 
të bardha dhe kuarc. Ngjyra dhe veshja e sipërfaqes së jashtme sugjeron si 
vend prodhimi punishtet e Majura. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.7). 
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Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 6/2 
(kafe e hapur në gri). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.6 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i 
shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 155, fig. 12.155 (gjysma e dytë e shek. V). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
465. Sarandë 1983, Sek. A, K. 6/4, inv. 342, buzë, qafë. 
Buzë e trashë vertikale në formë trapezi, me një hulli të gjerë në pjesën e 
jashtme. Qafë cilindrike. Baltë përzier me pak mikë të imët, me thërrmija gri, 
kafe dhe pak të bardha, sipërfaqja është e lëmuar dhe e millshme. Balta 
ngjason me prodhimet e Majura. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
HOXHA 1992, f. 218 – 219, Tab. IX.2 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 140, Tab. 
IX.2 (shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 100, fig. 2.14 (fundi i shek. V – 
fillimi i shek. VI); BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.6 (gjysma e dytë e shek. V – 
30 vjeçari i parë i shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 155, fig. 12.155 (gjysma e 
dytë e shek. V). 
Datimi: gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i shek. VI. 

 
Keay 8B (Bonifay 39) 
466. 40 Shenjtorët 2005, A 18/3-142, inv. 3765, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti e dalë nga jashtë, e rrumbullakosur. Qafë 
cilindrike. Të dyja sipërfaqet kanë ngjyrë bezhë. Balta ranore me përmbajtje 
grimcash të zeza, të bardha, mikrofosile dhe kuarc. Nga balta ngjason me 
prodhimet e Iunca. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.6). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqet 2.5Y 8/2 (e 
verdhë e zbehtë).  
Diam. i buzës: 10 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
467. Sarandë 1987, K. 1/2, inv. 14, buzë dhe qafë. 
Fab. II. Buzë e trashë vertikale, sipër e rrumbullakuar, me një hulli të gjerë në 
pjesën e jashtme. Qafë cilindrike. Baltë përzier me mikë të imët, thërrmija të 
bardha, kafe, të kuqërremta, sipërfaqja e lëmuar dhe e millshme lyer nga jashtë 
me të njëjtën ngjyrë me deltinën. Byzacène (?). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 13.2 cm. 
Datimi: gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i shek. VI. 
468. 40 Shenjtorët 2006, A 5/2-186, inv. 5341, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti e rrumbullakosur nga jashtë. Të dyja sipërfaqet 
ngjyrë bezhë. Balta ranore me përmbajtje grimcash të verdha, të zeza dhe 
kuarc. Balta ngjason me prodhimet e Iunca. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.6). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 8/3 
(rozë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
469. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 4504, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti e rrumbullakosur nga jashtë. Qafë cilindrike. 
Sipërfaqe ngjyrë bezhë. Balta ranore me përmbajtje grimcash të shumta të 
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verdha, kuarc dhe mikrofosile. Balta ngjason me prodhimet e Majura. 
(BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
470. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, nr. 5214, buzë. 
Buza e trashë në formë shiriti e rrumbullakosur nga jashtë. Sipërfaqja e 
jashtme ngjyrë bezhë. Balta ranore me përmbajtje grimcash të shumta të 
verdha, të zeza dhe kuarc. Balta ngjason me prodhimet e Iunca. (BONIFAY 
2004, f. 523, Pl. 1.6). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 8/3 
(rozë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.9 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
471. 40 Shenjtorët 2008, A 19/2-1238, inv. 6747, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti e dalë nga jashtë, e rrumbullakosur. Qafë 
cilindrike. Sipërfaqe ngjyrë bezhë. Balta ranore me përmbajtje grimcash të 
bardha, të zeza, mikrofosile dhe kuarc. Nga balta ngjason me prodhimet e 
Iunca. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.6). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 8/4 
(rozë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.9 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i 
shek. VI). 
Datimi: gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i shek. VI. 
472. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, nr. 5902, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti e rrumbullakosur nga jashtë. Qafë cilindrike. 
Balta ranore me përmbajtje grimcash të shumta të verdha, të zeza me mikë (?). 
Balta ngjason me prodhimet e Iunca. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.6). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 126,129, fig. 48.3 (VIIIB,  pas vitit 500 m. Kr.). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
473. 40 Shenjtorët 2003, A 000, inv. 532, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti e rrumbullakosur nga jashtë. Ngjyrë uniforme. 
Balta fine me përmbajtje grimcash të bardha, të zeza dhe kuarc. Byzacène (?). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 6/4 (kafe e hapur). 
Diam. i buzës: 11.7 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
474. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5114, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti e dalë nga jashtë, e rrumbullakosur. Qafë 
cilindrike. Sipërfaqe ngjyrë bezhë. Balta ranore me përmbajtje grimcash të 
verdha, të zeza, mikrofosile dhe kuarc. Nga balta ngjason me prodhimet e 
Iunca. (BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.6). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 12.4 cm. 
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Datimi: vitet 500/525 – 551. 
475. Sarandë 1979, Kulla 1, inv. 696, buzë, qafë. 
Fab. I. Buzë e trashë vertikale e rrumbullakuar në pjesën e sipërme, me një 
hulli të gjerë në pjesën e jashtme. Qafë cilindrike. Baltë përzier me pak mikë 
të imët, me thërrmija të bardha, kafe, gri, gavërza në bërthamë e sipërfaqe. 
Nga jashtë është lyer me një shtresë të trashë ajke balte me ngjyrë ulliri. Balta 
dhe trajtimi i sipërfaqes është identike me prodhimet Majura. (BONIFAY 2004, 
f. 523, Pl. 1.7). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2,5YR 6/6 (e kuqe e çelur) dhe sipërfaqja 5YR 7/3 
(rozë). 
Diam. i buzës: 12.6 cm. 
BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.9 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i 
shek. VI). 
Datimi: gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i shek. VI. 
476. 40 Shenjtorët 2007, A 6/1-168, inv. 6382, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti e rrumbullakosur nga jashtë. Ngjyrë uniforme. 
Balta fine me përmbajtje grimcash të shumta të zeza, të bardha dhe kuarc. 
Byzacène (?). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/4 (e kuqe e zbehtë në kafe). 
Diam. i buzës: 11.5 cm. 
BONIFAY 2004, f. 132, fig. 71.9 (gjysma e dytë e shek. V – 30 vjeçari i parë i 
shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 155, fig. 12.157 (gjysma e dytë e shek. V). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
 
Variante të tjera 
477. 40 Shenjtorët 2006, A 19/3-142, inv. 5940, buzë dhe qafë. 
Buza e hollë në formë shiriti e dalë nga jashtë në formë strehe të theksuar. 
Qafë cilindrike. Sipërfaqe e jashtme ngjyrë të bardhë. Balta ranore me 
përmbajtje grimcash të zeza, të bardha dhe kuarc. Nga forma e buzës është e 
ngjashme me amforat e Majura. Origjina Byzacène (?). 
Ngjyra Munsell: bërthama 7.5YR 5/3 (kafe), sipërfaqja 10YR 8/1 (e bardhë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
BONIFAY Etj., 2005, f. 155, fig. 12.158 (gjysma e dytë e shek. V). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
478. 40 Shenjtorët 2006, B3-177, inv. 5245, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti. Nga jashtë ka formë strehe. Sipërfaqe me 
ngjyrë uniforme. Balta ranore me përmbajtje grimcash të verdha, të zeza, 
kuarc dhe mikrofosile. Balta sugjeron një orgjinë nga punishtet e Iunca. 
(BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.6). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 5/6 (e kuqe), sipërfaqja 10YR 5/1 (gri). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
479. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5125/5128, buzë dhe qafë. 
Buza e trashë në formë shiriti. Nga jashtë ka formë strehe me buzë jo të mprehtë. 
Sipërfaqe me uniformë ngjyrë . Balta ranore me përmbajtje grimcash të verdha, të 
zeza, kuarc dhe mikrofosile. Balta sugjeron një orgjinë nga punishtet e Iunca. 
(BONIFAY 2004, f. 523, Pl. 1.6). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 12.8 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
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III.4.2.2.3. Keay 35A dhe B (Bonifay 40 – 41) 
S. Keay i ka bashkuar në një tip të vetëm këto dy tipa të ndryshme 

amforash149, ndërsa M. Bonifay e ka ndarë këtë amforë në dy tipa, për shkak të 
ndryshimeve të dukshme që ato shfaqin si për nga madhësia ashtu edhe nga tiparet 
morfologjike150. 

Tipi Keay 35A (Bonifay tipi 40) shfaq në përgjithësi gjatësi standarde, ndërsa 
buza është shumë e trashë, e rrumbullakosur sipër, ndërsa pjesa poshtë buzës 
përshkohet nga një kanal. Qafa është trungkonike në bazë dhe cilindrike në pjesën e 
sipërme. Trupi është cilindrik dhe përfundon me një fund të shkurtër cilindrik.  

Amfora Keay 35B ekziston së paku në dy forma të ndryshme. Një nga format 
është i vogël ndërsa forma tjetër ka përmasa më të mëdha. Buza ka formën e sqepit të 
zogut, dhe e dalë nga jashtë duke u paraqitur në disa forma të ndryshme. 

Këto amfora janë mjaft të përhapura në Mesdheun perëndimor gjatë çerekut të 
fundit të shek. V m. Kr. 

Si atelie e prodhimit të tyre është përcaktuar Sidi Zahruni, pjese e territorit të 
qytetit të Nabeul. Duke u nisur nga përbërja e baltës, mendohet që amfora Keay 35B 
mund të jetë prodhuar edhe në atelie të tjera, pjesë e provincës së Byzacène. Produktet 
që ato transportonin kanë qenë tërësisht të ndryshme. Tipi 35A mendohet së është 
përdorur për transportin e vajit të ullirit ndërsa varianti B për salsamenta151. 

Varianti Keay 35A (Bonifay 40) është i pranishëm në Shkodër (Tab. LV.a-b), 
datuar në shek. VI152, ndërsa varianti B i saj (Bonifay 41) përfaqësohet nga dy 
fragmente në Bylis (Tab. LV.c), të datuara në fund të shek. V – gjysma e parë e shek. 
VI. Fragmentet e zbuluara në Bylis i përkasin prodhimit të punishteve të Nabeul153. 
Pas vitit 530 (vit që përkon me ripushtimin bizantin të Afrikës), këto amfora gjenden 
si hedhurina në gërmimet e Kartagjenës154. (për përhapjen, shih. Fig. 9) 

 
III.4.2.2.4. Keay 57 – 56 – 55 (Bonifay 42 – 43 – 44) 
Këto tre tipa të ndryshme amforash janë grupuar nga M. Bonifay duke u nisur 

nga karakteristikat e përbashkëta morfologjike, por edhe nga prezenca e vazhdueshme 
në qafë, të një dekori të realizuar me krehër155. 

Tipi Keay 57 (Bonifay 42) ka përmasa të mëdha. Buza e saj është e lartë dhe 
në sipërfaqen e jashtme është konvekse pak e theksuar. 

Tipi Keay 56 (Bonifay 43) është amforë më e hollë. Buza është më e lartë 
(lartësi 5 – 6 cm) dhe konvekse, nga jashtë pak e theksuar. 

Tipi Keay 55 (Bonifay 44) është amforë me përmasa të njëjta si tipi 56. Buza 
është më e lartë (lartësi 5 – 6 cm) dhe konvekse, nga jashtë pak e theksuar. Ka buzë të 
drejtë nga jashtë ndërsa nga brenda ka një thep të dalë, e cila mund të ketë shërbyer si 

                                                           

149 J. S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. 
The Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984, f. 233 – 240. 
150

 Për më tepër në lidhje me këto amfora, shih: M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive 
d’Afrique, BAR International Series 1301, 2004, f. 134 – 135, fig. 72a – b. 
151 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 471. 
152 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 141, 143, Tab. IX.9 – 10. 
153 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37, fig. 2.6. 
154 J. S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. 
The Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984, f. 240. 
155 Për me tepër në lidhje me këto amfora shiko: M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive 
d’Afrique, BAR International Series 1301, 2004, f. 135 – 137, fig. 73. 
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mbështetës i kapakut të amforës. Fundi i amforave Keay 55 është i shkurtër, në 
formën e një gunge të rrumbullakët. 

Të tre tipat e amforave janë prodhuar në punishten e Sidi Zahruni (Beni 
Khiar), në territorin e Nabeul (Zeugitane) 156. Këto amfora janë gjetur në kontekste 
arkeologjike që i përkasin 30 vjeçarit të fundit të shek. V dhe gjysmës së parë të shek. 
VI m. Kr. 

Tipi Keay 57 datohet në gjysmën e dytë të shek. V m. Kr; tipi Keay 56 datohet 
në fundin e shek. V – fillimi i shek. VI m. Kr; ndërsa tipi Keay 55 fundi i shek. V – 
gjysma e parë e shek. VI m. Kr. Nuk ka ende një përcaktim të saktë se çfarë produkti 
transportonin këto amfora157. 

Tipi Keay 57 (Bonifay 42) është i pranishëm në monumentin e 40 
Shenjtorëve, Shkodër158 (Tab. LV.d), Bylis159 (Tab. LV.e) dhe “Sharrën e Qytetit” 
në Vrap (Tiranë); tipi Keay 56 (Bonifay 43) është i pranishëm në Shkodër160 (Tab. 
LV.f) dhe monumentin e 40 Shenjtorëve; ndërsa tipi Keay 55 (Bonifay 44) që shkon 
deri në gjysmën e parë të shek. VI, ka gjetur përhapje më të gjerë dhe është 
dokumentuar në Shkodër161 (Tab. LVI.a-d) , Bylis162 (Tab. LVI.e) dhe 40 Shenjtorët, 
ku amfora Keay 55 përfaqësohet 6 fragmente. (për përhapjen, shih. Fig. 9) 

 
Fabrikat 
Amforat e marra në trajtesë, pra nga monumenti i 40 Shenjtorëve dhe 

fragmenti i zbuluar në “Sharrën e Qytetit” në Vrap (Tiranë), kanë fabrikë të njëjtë 
ndërsa ndryshime të dallueshme ato shfaqnin në ngjyrën e fabrikës. Kështu, grupi i 
parë i amforave, që i takon familjes së Keay 55, shfaq ngjyrë të kuqe të ndezur 
(MUNSELL 10R 6/8), ndërsa balta është fine, kompakte me përmbajtje grimcash të 
bardha, të verdha, të zeza dhe kuarc. Fragmente të tjera të po kësaj familje, të 
identifikuara kryesisht në monumentin e 40 Shenjtorëve, kanë ngjyrë të kuqe por më 
të zbehtë (MUNSELL 2.5YR 6/8), ndërsa përbërja e baltës paraqitet e njëjtë. Tipi Keay 
56, i cili shfaq ndryshim të dukshëm nga tipi Keay 55 për sa i përket ngjyrës, 
përfaqësohet nga vetëm një ekzemplar i zbuluar në monumentin e 40 Shenjtorëve. Ky 
fragment shfaq ngjyrë rozë të zbehtë në të bardhë (MUNSELL 7.5YR 8/2). 

 
                                                           

156 T. GHALIA , M. BONIFAY, C. CAPELLI, L’atelier de Sidi-Zahruni: mise en evidence d’une production 
d’amphores de l’Antiquité tardive sur le territoire de la cité de Neapolis (Nabeul, Tunisie), LRCW 1, 
BAR International Series 1340, 2005, f. 496; M. BONIFAY, C. CAPELLI, A. DRINE, T. GHALIA , Les 
productions d’amphores romaines sur le littoral Tunesien: archéologie et archéometrie, RCRF Acta 41, 
2010, f. 5; C. CAPELLI, M. BONIFAY, Archéométrie et archéologie des céramiques africaines: une 
approchepluridisciplinaire, 2. Nouvelles donnees sur la ceramique culinaire et les amphores, BAR 
International Series 2616, Vol. 1, 2014, f. 237. 
157 Është formuluar hipoteza se krahas produkteve të tjera, ky grup amforash mund të jetë përdorur për 
ambalazhimin dhe transportin e peshkut të kripur, pra të salsamenta; N. BEN LAZREG, M. BONIFAY, A. 
DRINE, P. TROUSSET, Production et commercialisation des salsamenta de l'Afrique ancienne. Në: 
L'Afrique du Nord Antique et Médiévale. Production et exportations Africaines; actualités 
archéologiques, Actes du VIe colloque d'Histoire et d'Archéologie de l'Afrique (Pau, 25-29 octobre 
1993). Paris, 1995, f. 126 – 127. 
158 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 141, Tab. IV.10. 
159 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37, fig. 2.7. 
160 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 141, Tab. IV.6. 
161 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 141 – 142, Tab. 
VII.12,15/Tab. IX.7 – 8. 
162 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37, fig. 2.8. 
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Katalogu i amforave Keay 57 – 56 – 55 
Keay 57 (Bonifay 42) 
480. 40 Shenjtorët 2013, A43/1 – 2114, inv. 14044, buzë dhe fillim qafe. 
Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë. Sipërfaqe e lëmuar e veshur me ajkë 
balte ngjyrë rozë. Në bërthamë përmban grimca të imta mike, rërë të dendur të 
bardhë të imët si dhe grimca ranore ngjyrë të verdhë me origjinë shtufore (?). 
Sidi Zahruni. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 5YR 8/4 
(rozë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 100, fig. 3.17 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); 
BONIFAY 2004, f. 135 – 137, fig. 73.1 (gjysma e dytë e shek. V); CARREDANO 
Etj., 2007, f. 136, fig. 5.41 (shek. V), ;BONIFAY, PITON 2008, f. 591, fig. 2.18 
(gjysma e dytë e shek. V, Nabeul); BONIFAY Etj. 2010a, f. 5, fig. 6.41 (shek. 
V, Sidi Zahruni); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.15 (gjysma e dytë e 
shek. V). 
Datimi: gjysma e dytë e shek. V. 
481. Tiranë (Sharra e Qytetit, Vrap) 2009, inv. 22, buzë dhe fillim qafe. 
Grykë cilindrike dhe buzë konvekse nga brenda. Fragment amfore ngjyrë kafe 
në të kuqërremtë, grimca kalciti, gëlqerore dhe mikë. Sidi Zahruni. 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 298 – 299, fig. 128.4 (LVIIA,  gjysma e shek. V); HOXHA 1992, 
f. 222, Tab. IV.10 (shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 100, fig. 3.18 (fundi i 
shek. V – fillimi i shek. VI); HOXHA 2003, f. 141, Tab. IV.10 (shek. VI); 
BONIFAY 2004, f. 135 – 137, fig. 73.2 (gjysma e dytë e shek. V); MRABET, 
MOUSSA 2007, f. 15, fig. 3.7 (gjysma e dytë e shek. V); BONIFAY Etj. 2010a, f. 
5, fig. 6.41 (shek. V, Sidi Zahruni); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.3 
(gjysma e dytë e shek. V). 
Datimi: gjysma e dytë e shek. V. 
 
Keay 56 (Bonifay 43) 
482. 40 Shenjtorët 2005, C4, inv. 2667, buzë dhe fillim qafe 
Buzë e drejtë, e lartë dhe konvekse. Buza është e rrethuar nga kanelyra të 
drejta jo të mprehta. Qafë cilindrike. Balta përmban grimca të verdha, kuarc 
dhe mikrofosile (?). Sidi Zahruni, Nabeul. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 8/2 (rozë të zbehtë në të 
bardhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 293 – 298, fig. 127.7 (LVIB,  fundi i shek. V – fillimi i VI); 
BONIFAY 2004, f. 135 – 137, fig. 73.1 (var. C, fundi i shek. V – fillimi i VI). 
Datimi: fundi i shek. V – fillimi i shek. VI. 

 
Keay 55 (Bonifay 44) 
483. 40 Shenjtorët 2008, A 19.2-1241, inv. 7238, buzë, qafë, fillim shpatulle 
dhe vegje. 
Buzë e lartë, konvekse nga jashtë ndërsa nga brenda paraqitet konkave dhe me 
thep. Qafë cilindrike dhe shpatulla të ngushta. Qafa është e rrethuar nga një 
grup vijash horizontale të cilat janë të vendosura në vendin ku fillon vegja. 
Vegje me prerje eliptike. Balta është fine, kompakte me përmbajtje grimcash 
të bardha, të verdha, të zeza dhe kuarc. Sidi Zahruni. 
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Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10R 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 14.3 cm. 
KEAY 1984, f. 289 – 293, fig. 125.3 (LVA,  fundi i shek. V – shek. VI); 
BONIFAY 2004, f. 135 – 137, fig. 73.1 (Var. B, fundi i shek. V – gjysma e parë 
e VI); CARSANA Etj., 2007, f. 424, fig. 5.14 (gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
484. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 3432, buzë dhe qafë. 
Buzë e lartë, nga brenda paraqitet konkave dhe me thep. Qafë cilindrike. Qafa 
është e rrethuar nga një grup vijash horizontale (të mprehta). Balta është fine, 
kompakte me përmbajtje grimcash të bardha, të verdha, të zeza dhe kuarc. Sidi 
Zahruni. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10R 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 289 – 293, fig. 125.3 (LVA,  fundi i shek. V – shek. VI); 
BONIFAY 2004, f. 135 – 137, fig. 73.5 (Var. A, fundi i shek. V – gjysma e parë 
e VI); BONIFAY 2005, f. 574, fig. 2.14 (gjysma e dytë e shek. V – fillimi i 
shek. VI); BONIFAY 2007, f. 457, fig. 4.26 (shek. V – VI); BONIFAY Etj. 2010a, 
f. 5, fig. 5.30 (shek. V – VI, Sidi Zahruni). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
485. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-108, inv. 3984.1, buzë dhe qafë. 
Buzë e lartë, nga brenda paraqitet konkave. Qafë cilindrike. Qafa është e 
rrethuar nga një grup vijash horizontale (të mprehta). Balta është fine, 
kompakte me përmbajtje grimcash të shumta të bardha, të verdha, të zeza dhe 
kuarc. Sidi Zahruni. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 289 – 293, fig. 125.6 (LVA,  fundi i shek. V – shek. VI); HOXHA 

1992, f. 221, Tab. IX.7 (shek. V); HOXHA 2003, f. 141, Tab. IX.7 (shek. V). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
486. 40 Shenjtorët 2013, A 5/3 – 2113, inv. 14058, buzë amfore. 
Buzë e drejtë, me kanal të madh në formë shkalle nga brenda. Sipërfaqe e 
veshur nga jashtë me ajkë balte, e ruajtur pjesërisht. Përmban grimca të imta të 
bardha, mikë, grimca ranore të verdha dhe kuarc.  
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 5YR 8/4 
(rozë).  
Diam. i buzës: 12.8 cm. 
BONIFAY 2004, f. 135 – 137, fig. 73.5 (fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. 
VI m); BONIFAY Etj., 2005, f. 158, fig. 13.172 (shek. V – VI, Sidi Zahruni); 
BONIFAY Etj. 2010a, f. 5, fig. 5.30 (shek. V – VI, Sidi Zahruni). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
487. 40 Shenjtorët 2007, A 20/1-201, inv. 6523, buzë dhe fillim qafe. 
Buzë e lartë, nga brenda paraqitet konvekse dhe me thep. Qafë cilindrike. 
Balta është fine, kompakte me përmbajtje grimcash të bardha, të verdha, të 
zeza dhe kuarc. Sidi Zahruni. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10R 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 289 – 293, fig. 125.7 (LVA,  fundi i shek. V – shek. VI); 
CALDERÓN Etj., 1996, f. 96, fig. 1 (MMC/FA/RM/ANF/212), (shek. VI); 
BONIFAY 2004, f. 135 – 137, fig. 73.2 (Var. A, fundi i shek. V – gjysma e parë 
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e VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 158, fig. 13.172 (shek. V – VI, Sidi Zahruni); 
CUTERI Etj., 2007, f. 464, fig. 6.15 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
488. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 4873/1-2, buzë dhe qafë. 
Buzë e lartë dhe e drejtë, nga brenda paraqitet konkave dhe me thep. Qafë 
cilindrike. Qafa është e rrethuar nga një grup vijash horizontale. Balta është 
fine, kompakte me përmbajtje grimcash të bardha, të verdha, të zeza dhe 
kuarc. Pjekje “sandwich”. Sidi Zahruni. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja 10R 6/8 (e kuqe e çelur), bërthama 10R 4/3 (e kuqe 
e errët). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
VERDIN 2001, f. 110, fig. 8.20 (gjysma e dytë e shek. V); BONIFAY 2004, f. 135 
– 137, fig. 73.5 (Var. A, fundi i shek. V – gjysma e parë e VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 

 
III.4.2.2.5. Amfora Keay 62 
III.4.2.2.5a. Keay 62Q dhe R (Bonifay 45) 
Ky variant është klasifikuar veçmas, pasi diferencat morfologjike të saj me 

tipin Keay 62 janë të dukshme. Kjo amforë ka trup përgjithësisht të hollë dhe mjaft të 
lart, ndërsa qafa është cilindrike dhe e ngushtë, ndryshe nga tipi Keay 62, i cili e ka 
grykën të gjerë nga jashtë. Gjithashtu ato kanë diferenca të dallueshme edhe për sa i 
përket fundit të tyre, ku tipi Keay 62 ka fund unazor. Punishtet e prodhimit të kësaj 
amfore ende nuk janë përcaktuar, por mendohet se ato mund të jenë në afërsi të 
Nabeul. Seria R e kësaj amfore, nga klasifikimet e fundit, i është bashkangjitur 
variantit Q, për shkak të karakteristikave të përbashkëta morfologjike163.  

Një nga çështjet që mbeten ende pa përgjigje është produkti që transportonin 
këto amfora. Kjo amforë është datuar 1/3 e gjysmës së dytë të shek. V – gjysma e parë 
e shek. VI m. Kr. Ajo është e hapur gjerësisht në Mesdheun Perëndimor164 por edhe 
në Afrikë165. 

Për sa i përket konksteve shqiptare, amfora Keay 62Q (Bonifay 45, Var. A) ka 
një përhapje mjaft të gjerë krahasuar me variantin Keay 62R (Bonifay 45, Var. B). 
Ajo është e pranishme në sasi të konsiderueshme në Shkodër166 (Tab. LVII.a-d) dhe 
40 Shenjtorët, e datuar në gjysmën parë të shek. VI. Gjithashtu kjo amforë është 
dokumentuar mjaft mirë në Onhezëm, ndërsa një fragment i saj vjen nga kontekstet po 
të gjysmës së parë te shek. VI, nga gërmimet e realizuara në Bylis167 (Tab. LVII.e) . 
(Për përhapjen, shih. Fig. 10) 

                                                           

163 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 137, fig. 74. 
164

 M. AOYAGI, T. MUKAI , C. SUGIYAMA , Céramique de l’Antiquité tardive d’un site romain de Somma 
Vesuviana, Italie, LRCW 2, BAR International Series, 1662, Vol. 2, 2007, f. 441, fig. 6.36; V. 
CAMINNECI, C. FRANCO, G. GALIOTO, L’insediamento tardoantico di contrada carabollace (Sciacca-
Agrigento, Sicilia, Italia): primi dati sui rinvenimenti ceramici, LRCW 3, BAR International Series 
2185, Vol. 1, 2010, f. 275, fig. 1.17; A. COSTANTINI, Le anfore, Archeologia in Piazza dei Miracoli. 
Gli scavi 2003-2009, Pisa, 2011, f. 418, fig. 15.1. 
165 M. BONIFAY, C. CAPELLI, M. MOLINER, Amphores africaines de la Basilique de la rue Malaval à 
Marseille (Ve siècle), SFECAG, Actes du Congrès d’Arles, 2011, f. 244, fig. 9.19 – 22,23?,24. 
166 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 142, Tab. VII.2 – 6. 
167 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37, fig. 2.9. 
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Varianti Keay 62R (Bonifay 45, Var. B) është gjetje më e rrallë dhe 
përfaqësohet kryesisht në Onhezëm dhe 40 Shenjtorët, datuar në gjysmën e parë të 
shek. VI. Në qendrat e tjera kjo amforë mungon. 
 

III.4.2.2.5b. Keay 62 (Bonifay 46) 
Kjo amforë është mjaft e përhapur në Mesdheun Perëndimor168, dhe më rrallë 

më Mesdheun Lindor169. Klasifikimi tipologjik i saj ka ngjallur debate. Klasifikimi i 
detajuar nga S. Keay, i cili ka identifikuar deri tani 22 nën variante të këtij tipi170, 
është hulumtuar nga M. Bonifay. Ky i fundit e përcakton si rastësor klasifikimin 
fillestar, pasi deri më sot ekzistojnë vetëm disa kopje të plota të kësaj amfore, të cilat 
krijojnë mundësinë e një vlerësimi më të përgjithshëm morfologjik të saj, duke mos u 
nisur thjesht nga format e shumëllojshme të buzëve. Format e shumta të buzës që 
shfaq Keay 62, sipas tij, janë si rrjedhojë e ekzistencës së punishteve të shumta të 
prodhimit të saj171. Studimet e bëra nga D. Peacock dhe A. Ben Lazreg, kanë sqaruar 
se Sahel ka qenë një nga burimet kryesore të prodhimit të kësaj amfore dhe 
njëkohësisht kanë treguar se nuk ekzistonte vetëm një qendër prodhimi për amforën 
Keay 62 por shumë të tilla ku më kryesoret janë ato të Henchir ech – Chekaf dhe 
Ksours Essaf. Gjithashtu ajo është prodhuar, edhe në punishtet e Shabbat al Qola dhe 
Zahruni Beni Khiar172. 

Dallimet tipologjike që shfaq amfora kanë rëndësi për datimin e saj. Tipi 
klasik i saj shfaqet në gjysmën e parë të shek. VI (varianti A) dhe vazhdon deri në 
fund të këtij shekulli. Varianti E dokumentohet në fund të shek. VI ose në fillim të 
shek. VII. Ky variant i vonë i kësaj amfore është i karakterizuar nga një buzë në formë 
katërkëndëshe, me qafë mjaft të shkurtër173. 

Mendohet se vendi i prodhimit të kësaj amfore të jetë provinca e Byzacène, 
por është mjaft e vështirë përcaktimi i qendrave të veçanta të prodhimit të tyre. 

                                                           

168 G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V-fillimi i shek. VII), Iliria  1 – 2, 
1992, f. 223, Tab. V – VII; A. HOTI, E. METALLA , E. SHEHI, Gërmime arkeologjike; Durrës 2001 – 
2003, Candavia 1, 2004, f. 141, Tab. IIII.5; M. BONIFAY, D. BERNAL CASASOLA, Recópolis, paradigma 
de las importaciones africanas en el visigothorum regnum. Un primer balance, Recopolis y la ciudad e 
época visigoda. Zona Arqueologica, Museo Arqueológico Regional (Alcalá de Henares, Madrid), Vol. 
9, 2008, f. 105, fig. 7; R. BALDASSARI, Il materiale del carico del relitto: analisi tipologica e 
quantitativa della ceramica locale da fuoco, Il relitto tardo-antico di Scauri a Pantelleria, Palermo, 
2009, Tab. III.3 – 4, f. 113. 
169 Fragmentet e përhapura në Mesdheun Lindor i përkasin kategorisë së tipit Keay 62Q: M. OREN 

PASKAL, Excavation at Bat Galim: The Pottery, Contract Archaeology Reports III, University of Haifa, 
2008, f. 43, fig. 7.36; A. QUERCIA, A. JOHNSTON, A. BEVAN, J. CONOLLY, A. TSARAVOPOULOS, Roman 
Pottery from an Intensive Survey of Antikythera, Greece; ABSA 106, 2011, f. 33, nr. 69. 
170 Për shumëllojshmërinë e varianteve të amforës Keay 62, shih: S. KEAY, Late Roman amphorae in 
the western Mediterranean: a typology and economic study. The Catalan evidence, BAR International 
Series 196, 1984, f. 309 – 350. 
171 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 137. 
172 Mbi qendrat e prodhimit të amforës Keay 62, shih: D. P. PEACOCK, F. BEJAOUI, N. BEN LAZREG, 
Roman amphora production in the Sahel region of Tunisia, Amphores romaines et historie économique. 
Dix ans de recherche. Actes du colloque de Sienne (22-24 mai 1986). Rome, l’Ecole française de 
Rome 114, 1989, f. 179 – 222; ndërsa për karakteristikat e amforave Keay 62 të prodhuara në punishtet 
e Henchir ech-Chekaf dhe KsoursEssaf, shih: J. NACEF, Nouvelles données sur l’atelier de potiers de 
Henchir ech Chekaf (Ksour Essef, Tunisie), LRCW 2, BAR International Series 1662, Vol. 2, 2007, f. 
582, fig. 3.1-10. 
173 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 140. 
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Amfora Keay 62 konsiderohet si prodhim tipik i periudhës vandale174, kohë kur 
rifillojnë prodhimin shumë qendra fabrikimi të saj. Ajo u përfshi në sistemin tregtar 
për të përballuar nevojat në rritje të ushtrisë bizantine, e cila në kohën e Justinianit u 
angazhua në përpjekjet e fundit të perandorisë për rifitimin e kufijve të humbur. 

Këto amfora janë përdorur për transportin e salsamenta, vajit ose të verës. 
Varianti A i kësaj amfore është datuar në gjysmën e parë të shek. VI, ndërsa varianti E 
është datuar në fundin e shek. VI – fillimi i shek. VII m. Kr. 

Tipi Keay 62 është mjaft e pranishme në Shqipëri. Burimi kryesor i të dhënave 
të kësaj amfore deri më tani, mbetet monumenti i 40 Shenjtorëve, ku kjo formë 
përfaqëson rreth 50.2 % të totalit të amforave afrikane. Në monumentin e 40 
Shenjtorëve, krahas tipit Keay 62 (Bonifay 46), variantet më të zakonshme të kësaj 
amfore janë Allbenga 11 – 12 (ose Keay 62Q = Bonifay tipi 46, varianti A) dhe Keay 
62J. 

Një gjetje mjaft e zakonshme kjo amforë është edhe në Shkodër175 (Tab. 
LVIII.d-f) ku edhe në këtë qendër përfaqëson numrin më të madh të amforave 
afrikane. Fragmentet këtu përfaqësohen nga varianti klasik Keay 62 (Bonifay 46) dhe 
tipi Keay 62Q (Bonifay tipi 46, Varianti A). Fragmentet e tjera të zbuluara në Shkodër 
i përkasin tipi Keay 62D. 

Kjo amforë është e pranishme edhe në shumë qendra të tjera arkeologjike si në 
Butrint (Tab. LVIII.a) , në varantin Keay 62 (Bonifay tipi 46, varianti A)176 dhe Keay 
62V177; Onhezëm në varantin Keay 62 (Bonifay tipi 46, varianti A) dhe Keay 62Q 
(Bonifay tipi 45)178; Bylis (Tab. LVIII.g) në varantin Keay 62Q (Bonifay tipi 45)179; 
në Durrës ku ajo shfaqet në variante të shumëllojshme si Keay 62A, B, D, F, G dhe 
J180 (Tab. LVIII.b-c) . Durrësi për nga shumëllojshmëria e varianteve është i 
krahasueshëm me monumentin e 40 Shenjtorëve dhe Shkodrën. Një fragment i 
variantit Keay 62 (Bonifay tipi 46) është zbuluar edhe në Kalanë e Tujanit (Tiranë). 
(Për përhapjen, shih. Fig. 10) 
 

III.4.2.2.5c. Keay 62E (Bonifay 46) 
Varianti E fillon në fund të shek. VI dhe vazhdon prodhimin e saj edhe në 

fillim të shek. VII. Ky nëntip i amforës Keay 62, karakterizohet nga buza me seksion 
katërkëndësh dhe nga një ngushtim i menjëhershëm i qafës së saj. Origjina e 

                                                           

174 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 140. 
175 G. HOXHA, Amfora antike të vona nga qyteti Shkodrës (Shek. V-fillimi i shek. VII), Iliria  1 – 2, 
1992, f. 223, Tab. V – VII; G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 
56, Tab. V – VII. 
176 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 229, fig. 13.158. 
177 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 229,fig. 13.157. 
178 K. Lako ka botuar disa fragmente buzësh të kësaj amfore: K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 
1984, f. 179, Tab. III.3 – 5. 
179 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
37, fig. 2.9 – 10; M. BONIFAY, Byllis: Rapport d'études céramologues, në: Beaudry (N.)  et al. – Byllis 
(Albanie): Le quartier épiscopal, BCH 133, 2, 2009, f. 752, fig. 14.4. 
180 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, f. 66 – 67, Tab. 15.2 – 4,6/Tab. 18.5; A. HOTI, E. METALLA , E. SHEHI, Gërmime 
arkeologjike; Durrës 2001 – 2003, Candavia 1, 2004, f. 151, Tab. III.5; B. SHKODRA, Kontekste me 
qeramikë të shek. VI nga Macellum - Forum, Durrës, Candavia 2, 2005, f. 216, Tab. VIII.1 – 4. 
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prodhimit të tipit Keay 62E mendohet të jetë provinca e Byzacène181. Ajo është e 
pranishme në Onhezëm me 3 fragmente buzësh. Kjo amforë mendohet të jetë 
përdorur për eksportin e verës dhe të peshkut të kripur. 
 

Fabrikat e tipit Keay 62 
Fabrikat e amforave Keay 62, të zbuluara në Onhezëm dhe 40 Shenjtorët, së 

bashku me variantet e tyre, shfaqen të shumëllojshme, çka mbështet të dhënat e 
deritanishme për prodhimin e saj në punishte të ndryshme të provincës Sahel dhe 
Byzacène. 

Në sipërfaqen e jashtme, amforat Keay 62, janë të veshura përgjithësisht me 
ajkë balte, që shfaq ngjyrë kafe ose të bardhë, të verdhë në krem ose krem në rozë, e 
cila është dhe ngjyra më e përhapur. 

Grupi i parë i amforave (Fab. I) shfaq në bërthamë ngjyrë portokalli ose të 
kuqe (Munsell 2.5YR 5/8); disa ekzemplarë të kësaj amfore shfaqin pjekje në formë 
“sandwich” me ngjyrë të kuqe nga jashtë edhe kafe të errët nga brenda. Fabrika e saj 
përmban grimca ranore të bardha dhe të imta por që janë të shumta. Në përbërje të 
baltës së amforës nuk mungojnë as grimcat ranore të verdha të imta dhe kuarci, por që 
përgjithësisht është i rrallë. Ky grup amforash është edhe më dominuesi dhe fabrika e 
tyre sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni (Nepolis – Zeugitane ?)182. 

Grupi i dytë (Fab. II) i amforave ka përgjithësisht ngjyrë uniforme. Ato kanë 
ngjyrë uniforme që ndryshon nga e kuqe (MUNSELL 2.5YR 4/6) në të kuqe të çelur 
(MUNSELL 2.5YR 6/8), ndërsa disa ekzemplarë shfaqin edhe ngjyrë kafe (MUNSELL 
7.5 YR 5/4). Balta karakterizohet nga përmbajtja e grimcave të shumta, të dukshme, 
ngjyrë gri dhe të bardha, kuarci dhe gëlqerore. Gjithashtu në përmbajtje të saj duken 
edhe gjurmë mikrofosilesh. Fabrika e tyre sugjeron se vend origjina mund të 
identifikohet në punishtet e Leptiminus (Sahel – Byzacène)183. 

Grupi i tretë (Fab. III) i këtij tipi shfaq në bërthamë fabrikë me ngjyrë të kuqe 
të çelur (MUNSELL 2.5YR 6/8 dhe 7/8) dhe në sipërfaqen e jashtme është e lyer me një 
shtresë të trashë ajke balte, që shfaq ngjyrë rozë (MUNSELL 7.5YR 8/3). Balta është e 
përzier me thërrmija gri dhe grimca ranore ngjyrë uthulle, grimca ranore të verdha të 
rralla dhe grimca kuarci të mëdha që shkojnë deri në 1 mm si dhe të imta. Sipërfaqja e 
kësaj amfore është përgjithësisht pak e ashpër dhe e millshme. Nga fabrika duket se i 
përket punishteve të Sullecthum/Ksour Essaf – Henchir Ech – Chekaf184. 

 
Tituli picti 
Gjatë gërmimeve arkeologjike në monumentin e 40 shenjtorëve është zbuluar 

një amforë tip Keay 62A (nr. 519), e cila shfaq në qafë një mbishkrim të realizuar me 
teknikën e pikturimit (dipinti). Nga mbishkrimi ruhet i plotë fjalia e parë e rreshtit të 
parë Θεου....(Zot...), ndërsa rreshti i dytë paraqitet i cunguar ku ruhen vetëm shkronjat 
xε..., ndërsa duken edhe gjurmët e rreshtit të tretë. Pra, kemi të bëjmë me një formulë 
të krishterë, e cila gjen analogji edhe në formulat e hasura në amforat LRA 1 në Fos – 

                                                           

181 Për më tepër në lidhje me këtë tip, shih: M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive 
d’Afrique, BAR International Series 1301, 2004, f. 137 – 140. 
182 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 39. 
183 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 35. 
184 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 35. 
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Marsejë185. Mungesa e rreshtave të tjerë e bën të pamundur deshifrimin e plotë të 
kësaj formule. 
 

Katalogu i amforave Keay 62 
Keay 62Q (Albenga 11 – 12) dhe Keay 62R (Bonifay 45) 
Keay 62Q (Variant A) 
489. Sarandë 1979, Muri L, inv. 5, buzë dhe qafë (objekti i humbur). 
Buzë e trashë, në formë jake rreth qafës së amforës. Qafë cilindrike. 
Diam. i buzës: 14 cm. 
BONIFAY 2004, f. 137, fig. 74.8 (30 vjeçari i fundit i shek. V – gjysma e parë e 
VI). 
Datimi: 30 vjeçari i fundit i shek. V – gjysma e parë e VI. 
490. Sarandë 1987, K2-2, inv. 42, buzë dhe qafë (objekti i humbur). 
Buzë e trashë, në formë jake rreth qafës së amforës. Qafë cilindrike. 
Diam. i buzës: 12.4 cm. 
HOXHA 1992, f. 223, Tab. VI.4 (shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 102, fig. 
3.22 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); HOXHA 2003, f. 141, Tab. VI.4 
(shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137, fig. 74.1 (30 vjeçari i fundit i shek. V – 
gjysma e parë e VI). 
Datimi: 30 vjeçari i fundit i shek. V – gjysma e parë e VI. 
491. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 6990, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e trashë, konvekse nga jashtë, e shkëputur por pak e dallueshme 
nga qafa. Bërthama ka ngjyrë portokalli ndërsa sipërfaqja ngjyrë rozë. Balta 
me përmbajtje grimcash të verdha, mikrofosile, grimca ranore të bardha dhe 
kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul 
(Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe), sipërfaqja 7.5YR 8/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 334,350, fig. 155.5 (LXIIQ, çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 102, fig. 3.21 (fundi i shek. V – 
fillimi i shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137, fig. 74.9 (30 vjeçari i fundit i shek. 
V – gjysma e parë e VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.17 (62Q, gjysma 
e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
492. Sarandë 2002, Baz. Amb. C, (Shkallarja), inv. 23, buzë. 
Fab. I. Buzë e trashë, në formë jake rreth qafës së amforës. Qafë cilindrike. 
Fragment amfore lyer në sipërfaqen e jashtme me një shtresë ajke balte me 
ngjyrë të verdhë në krem, deltinë me pjekje “sandwich” përzier me shumë 
thërrmija të bardha, gri, me gavërza në bërthamë e sipërfaqe, sipërfaqja e 
ashpër. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 5/3 (kafe në të kuqërremtë) dhe sipërfaqja 
2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 334, fig. 155.10 (LXIIQ,  30 vjeçari i fundit i shek. V – gjysma e 
parë e VI); HOXHA 1992, f. 224, Tab. VII.6 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 141, 
Tab. VII.6 (shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137, fig. 74.3 (30 vjeçari i fundit i 

                                                           

185 B. LIOU, Inscriptions peintes sur amphores : Fos (suite), Marseille, Toulon, Port-la- Nautique, Arles, 
Saint-Blaise, Saint-Martin-de-Crau, Mâcon, Calvi, Archaeonautica 7, 1987, f. 128. 
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shek. V – gjysma e parë VI); COSTANTINI 2011, f. 418, fig. 15.1 (fundi i shek. 
V – gjysma e shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e shek. VI. 
493. Sarandë 1979, Kulla 1, inv. 689, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. II. Buzë e trashë, në formë jake rreth qafës së amforës. Baltë e përzier me 
thërrmija gri, kuarc dhe të zeza dhe kafe. Përmban edhe grimca të verdha por 
që janë të pakta. Sipërfaqja është e lëmuar. 
Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 5/6 (e kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 12.2 cm. 
KEAY 1984, f. 334, fig. 155.6 (LXIIQ,  30 vjeçari i fundit i shek. V – gjysma e 
parë e VI); BONIFAY 2004, f. 137, fig. 74.2 (30 vjeçari i fundit i shek. V – 
gjysma e parë VI); COSTANTINI 2011, f. 418, fig. 15.1 (fundi i shek. V – 
gjysma e shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e shek. VI. 
494. Sarandë 2003, 01 – 1, inv. 19, fund. 
Fab. I. Fund amfore që përfundon në formë gunge. Ngjyrë të kuqe uniforme. 
Baltë me grimca të shumta të dukshme ngjyrë gri, kuarc dhe grimca guri 
gëlqeror. Gjithashtu në përmbajtje të baltës duken edhe gjurmë mikrofosilesh. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 4/6 (e kuqe). 
D. i fundit: 6.2 cm. 
BONIFAY 2004, f. 137, fig. 74.2 (30 vjeçari i fundit i shek. V – gjysma e parë e 
VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e shek. VI. 
495. Sarandë 1979, Muri L., inv. 483, fund (objekti i humbur). 
Fund amfore që përfundon në formë gunge. 
Diam. i fundit: 4 cm. 
BONIFAY 2004, f. 137, fig. 74,2 (30 vjeçari i fundit i shek. V – gjysma e parë e 
VI); M OLINER Etj., 2007, f. 227, fig. 7.13 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); 
BONIFAY Etj., 2010a, f. 6, fig. 5.34 (Nabeul, Sidi Zahruni, shek. V – VII); 
BONIFAY Etj., 2011, f. 224, fig. 9.24 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI, epoka 
vandale). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e VI. 

 
Keay 62 Q dhe R 
496. Sarandë 1981, Sek A, ana V, inv. 56, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e trashë, në formë jake rreth qafës së amforës. Baltë e përzier me 
thërrmija gri, kafe dhe pak të bardha, sipërfaqja është e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 334, fig. 156.1 (LXIIR,  30 vjeçari i fundit i shek. V – gjysma e 
parë e VI); BONIFAY 2004, f. 137, fig. 74.2 (30 vjeçari i fundit i shek. V – 
gjysma e parë e VI); CUTERI Etj., 2007, f. 465, fig. 6.16 (fundi i shek. V – 
fillimi i shek. VI); MOLINER Etj., 2007, f. 227, fig. 7.13 (fundi i shek. V – 
fillimi i shek. VI); OREN PASKAL 2008, f. 43, fig. 7.36 (shek. IV – VI); 
BALDASSARI 2009, f. 113, Tav. III.3  (gjysma e dytë e shek. V – fundi i shek. 
VI);  CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.18 (62R, gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
497. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-108, inv. 2420, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë pak konkave nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë 
cilindrike. Bërthama ka ngjyrë portokalli ndërsa sipërfaqja ngjyrë rozë. Balta 
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me përmbajtje grimcash të verdha, mikrofosile, grimca ranore të bardha dhe 
kuarc. Në bërthamë duken dhe zgavrime. Balta sugjeron si vend origjine 
punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe), sipërfaqja 7.5YR 8/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 278 – 281, fig. 154.2 (LXIIM, shek. IV – VII); B ONIFAY, 
CEROVA 2008, f. 37, fig. 2.9 (fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI); 
CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 1.16 (62R, gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 

 
Keay 62 (Bonifay 46) 
498. Sarandë 1983, Sek. A-K 1/4, inv. 48, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, e drejtë dhe e shkëputur nga qafa. Amforë me ngjyrë 
uniforme. Në bërthamë përmban grimca kuarci, rërë të imët të bardhë, të 
verdhë si dhe grimca të zeza. 
Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 141.1 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.2 (Var. A, gjysma e parë 
e shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
499. 40 Shenjtorët 2007, A 6/1-168, inv. 6352, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, e drejtë e dallueshme qartësisht nga qafa. Sipërfaqja ka 
ngjyrë të bardhë ndërsa bërthama ngjyrë portokalli. Balta ranore me 
përmbajtje grimcash të shumta të verdha që shkojnë deri në 1 mm, grimca 
ranore të bardha dhe kuarc. Gavërza të dukshme në bërthamë. Balta sugjeron 
si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e 
verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 141.1 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); WHITEHOUSE Etj., 1985, f. 181, fig. 7.54 (gjysma e parë e 
shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.2 (Var. A, gjysma e parë e 
shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 156, fig. 14.177 (Var. A, shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
500. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7123, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë, e shkëputur nga qafa. Në sipërfaqen e jashtme 
shfaq ngjyrë të verdhë të zbehtë. Balta përmban grimca ranore të verdha të 
mëdha, kuarc të dukshëm, grimca të kuqe dhe të zeza, duken gjurmë 
mikrofosilesh dhe zgavërime. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi 
Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 137.4 (LXIIA, çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.7 (Var. A, gjysma e parë 
e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
501. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 4563, buzë dhe qafë. 
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Fab. III. Buzë e lartë, konkave nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Ngjyrë 
uniforme. Baltë ka me përmbajtje grimcash gri, të bardha si dhe gavërza të 
dukshme me sy. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Ksour Essaf-
Henchir Ech-Chekaf (Sullecthum). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 319,350, fig. 144.5 (LXIIB,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); PEACOCK Etj., 1989, f. 184, fig. 6.1 (çereku i dytë i shek. V – 
fillimi i shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.7 (Var. A, gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
502. 40 Shenjtorët 2005, A 6-148, N 4, inv. 1930/3-4, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, e drejtë e dallueshme qartësisht nga qafa. Sipërfaqja ka 
ngjyrë të bardhë ndërsa bërthama ngjyrë portokalli. Balta ranore me 
përmbajtje grimcash të shumta të verdha, grimca ranore të bardha dhe kuarc. 
Gavërza të dukshme në bërthamë. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e 
Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 5Y 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 141.5 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); WHITEHOUSE Etj., 1985, f. 181, fig. 7.54 (gjysma e parë e 
shek. VI); PEACOCK Etj., 1989, f. 187, fig. 9.2 (çereku i dytë i shek. V – fillimi 
i shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 156, fig. 14.177 (Var. A, shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
503. 40 Shenjtorët 2005, A 18/1-109, inv. 4524, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e shkëputur nga qafa por pak e 
dallueshme. Sipërfaqja ka ngjyrë të verdhë të zbehtë. Balta përmban grimca 
ranore të verdha, grimca të bardha, gri dhe kuarc. Balta sugjeron si vend 
origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul – (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 8/3 (e 
verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 138.6 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 103, fig. 3.23 (gjysma e parë e shek. 
VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.7 (Var. A, gjysma e parë e shek. VI); 
COSTANTINI 2011, f. 418, fig. 15.9 (gjysma e parë e shek. VI – fundi i shek. 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
504. 40 Shenjtorët 2006, A 24/2b-165, inv. 4650, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë, përfundon në formë sqepi, e shkëputur nga 
qafa. Nga brenda buzës ka një thep të vogël që ndoshta ka shërbyer për 
mbajtjen e kapakut. Ngjyrë uniforme. Balta përmban grimca ranore të verdha 
të mëdha dhe të dukshme, grimca ranore të bardha, gri, mikrofosile dhe kuarc. 
Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 15 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 140.11 (LXIIA, çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY 1986, f. 287, fig. 11.45 (gjysma e dytë e shek. V – 
gjysma e parë e shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 103, fig. 3.23 (gjysma e 
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parë e shek. VI); SHKODRA 2003, f. 66 – 67, Tab. 15.3 (fundi i shek. VI – 
fillimi i shek. VII); HOTI Etj., 2004, f. 151, Tab. III.5 (shek. VI); BONIFAY Etj., 
2005, f. 156, fig. 14.178 (Var. A, shek. VI); CAMINNECI Etj., 2010, f. 275, fig. 
1.19 (62A, gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
505. 40 Shenjtorët 2005, A 25-147, inv. 1882, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, e rrumbullakosur nga jashtë, e dallueshme qartësisht nga 
qafa. Sipërfaqja ka ngjyrë të bardhë ndërsa bërthama ngjyrë portokalli. Balta 
ranore me përmbajtje grimcash të shumta të verdha që shkojnë deri në 1 mm, 
grimca ranore të bardha dhe kuarc. Gavërza të dukshme në bërthamë. Balta 
sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 138.6 (LXIIA, çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); COSTANTINI 2011, f. 418, fig. 15.10 (gjysma e parë e shek. 
VI – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
506. 40 Shenjtorët 2008, A 20/2-1233, inv. 6844, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, e drejtë nga jashtë dhe e shkëputur nga qafa. Qafë në 
formë hinke. Sipërfaqe ngjyrë të bardhë ndërsa bërthama ngjyrë të kuqe të 
çelur. Balta fine me përmbajtje grimcash ranore të imta të bardha, grimca 
kuarci tepër të dukshme që shkojnë deri në 1 mm. Balta sugjeron si vend 
origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5YR 8/2 
(rozë e hapur në të bardhë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 135.4 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.7 (Var. A, gjysma e parë 
e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
507. 40 Shenjtorët 2006, A 24/2b-165, inv. 4656, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e dallueshme qartësisht nga qafa. 
Sipërfaqja ka ngjyrë të verdhë të zbehtë ndërsa bërthama ngjyrë portokalli. 
Baltë ranore me përmbajtje grimcash të shumta të verdha e të bardha, kuarc si 
dhe gavërza të dukshme në bërthamë. Balta sugjeron si vend origjine punishtet 
e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e 
verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
COSTANTINI 2011, f. 418, fig. 15.10 (gjysma e parë e shek. VI – fundi i shek. 
VI)   
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
508. Sarandë 1983, Sek. A-K 5/6, inv. 352, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e shkurtër dhe e dallueshme nga qafa. Fragment amfore lyer në 
sipërfaqen e jashtme me një shtresë ajke balte me ngjyrë gri. Në sipërfaqe 
shfaq grimca të bardha. Në bërthamë përmban pak kuarc, grimcash të imta 
rëre të bardhë dhe të verdha si dhe grimca të zeza. 
Munsell: bërthama 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 5Y 7/2 (gri e hapur). 
Diam. i buzës: 13.5 cm. 
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KEAY 1984, f. 309, 350, fig. 140.13 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); PEACOCK Etj., 1989, f. 184, fig. 6.2 (çereku i dytë i shek. V – 
fillimi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
509. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 6983, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, konvekse dhe e dallueshme qartësisht nga qafa. Sipërfaqja 
ka ngjyrë të gri. Baltë me përmbajtje grimcash ranore të shumta të verdha, 
grimca të bardha dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi 
Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe), sipërfaqja 7.5YR 6/1 (gri). 
Diam. i buzës:13 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 140.9 (LXIIA, çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 103, fig. 3.24 (gjysma e parë e shek. 
VI); HOTI Etj., 2004, f. 151, Tab. III.5 (shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 156, 
fig. 14.178 (Var. A, shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
510. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-206, inv. 6784, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e shkallëzuar dhe e dallueshme 
nga qafa. Sipërfaqja ka ngjyrë të verdhë të zbehtë ndërsa bërthama ngjyrë 
portokalli. Balta përmban grimca ranore të verdha, të bardha dhe kuarc. Në 
bërthamë duken gavërza të shumta. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e 
Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e 
verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 137.12 (LXIIA, çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.1 (Var. A, gjysma e parë 
e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
511. Kalaja e Tujanit (Tiranë) 2007, inv. 170, buzë dhe fillim qafe. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë, e shkëputur nga qafa. Ngjyrë uniforme. Në 
bërthamë përmban pak kuarc, grimca ranore të verdha, mikrofosile, grimca të 
imta rëre të bardhë. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – 
Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja dhe bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 18 cm (?). 
KEAY 1984, f. 309, 350, fig. 142.4 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BALLANCE Etj., 1989, f. 106, fig. 36.227 (gjysma e dytë e 
shek. V); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.7 (Var. A, gjysma e parë e shek. 
VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
512. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7164, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë që përfundon në formë sqepi, e shkëputur nga 
qafa. Në sipërfaqen e jashtme shfaq ngjyrë të verdhë të zbehtë. Balta përmban 
grimca ranore të verdha, grimca ranore të bardha, mikrofosile dhe kuarc. Në 
bërthamë duken dhe zgavra. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi 
Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
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KEAY 1984, f. 309,350, fig. 140.1 (LXIIA, çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); HOXHA 1992, f. 223, Tab. VI.7 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 
141, Tab. VI.7 (shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 156, fig. 14.177 (Var. A, 
shek. VI); RIBAS Etj., 2005, f. 411, fig. 3.13 (fillimi i shek. VI); CUTERI Etj., 
2007, f. 465, fig. 6.17 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); BALDASSARI 2009, 
f. 113, Tav. III.4  (gjysma e dytë e shek. V – fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
513. 40 Shenjtorët 2008, A 20/3-1196, inv. 6883, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë nga jashtë. Qafë në formë hinke. Sipërfaqja ka 
ngjyrë të verdhë të zbehtë. Baltë ranore me përmbajtje grimcash të verdha, 
grimca ranore të bardha, kuarc dhe mikrofosile. Balta sugjeron si vend origjine 
punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 6/4 (e kuqërremtë e hapur në kafe), sipërfaqja 
2.5Y 8/2 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
MACIAS SOLÉ, REMOLÀ VALLVERDÚ 2000, f. 485, fig. 3.2 (shek. VI); BONIFAY 

2004, f. 137 – 140, fig. 74.7 (Var. A, gjysma e parë e shek. VI); HOTI Etj., 
2004, f. 151, Tab. III.5 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
514. 40 Shenjtorët 2007, A 6/2-168, inv. 6395, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e dallueshme qartësisht nga qafa. 
Sipërfaqja ka ngjyrë të verdhë të zbehtë. Baltë me përmbajtje grimcash të 
shumta gri, të zeza, pak të verdha dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine 
punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë e 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 309, 350, fig. 143.5 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 103, fig. 3.24 (gjysma e parë e shek. 
VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.5 (Var. A, gjysma e parë e shek. VI); 
HOTI Etj., 2004, f. 151, Tab. III.5 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
515. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7359, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë që përfundon në formë sqepi, e shkëputur nga 
qafa. Nga brenda buzës ka një thep që ndoshta ka shërbyer për mbajtjen e 
kapakut. Në sipërfaqen e jashtme shfaq ngjyrë të verdhë të zbehtë. Balta 
përmban grimca ranore të verdha të mëdha dhe të dukshme, grimca ranore të 
bardha, mikrofosile dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi 
Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e 
verdhë zbehtë). 
Diam. i buzës: 15.4 cm. 
KEAY 1984, f. 321, 350, fig. 146.3 (LXIID,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.8 (Var. A, gjysma e parë 
e shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 156, fig. 14.178 (Var. A, shek. VI); CUTERI 

Etj., 2007, f. 465, fig. 6.17 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI); RULLAN Etj., 
2011, f. 151, lam. 3,98.2 (shek. V – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
516. 40 Shenjtorët 2005, A 18/1-109, inv. 2500, buzë dhe qafë. 
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Fab. I. Buzë e trashë dhe e rrumbullakosur nga jashtë, përfundon në formë 
sqepi dhe është e shkëputur nga qafa. Në sipërfaqen e jashtme shfaq ngjyrë të 
verdhë të zbehtë. Balta përmban grimca ranore të verdha të mëdha, kuarc të 
dukshëm, grimca të zeza dhe mikrofosilesh. Në bërthamë ka zgavra të mëdha. 
Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 309, 350, fig. 143.1 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
517. 40 Shenjtorët 2005, A 24/2a-163, inv. 3225/3875, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë, përfundon në formë sqepi, e shkëputur nga 
qafa. Nga brenda buzës ka një kanal, jo shumë të thellë, që mund të ketë 
shërbyer për mbajtjen e kapakut. Në sipërfaqen e jashtme shfaq ngjyrë të 
verdhë të zbehtë. Balta përmban grimca ranore të verdha, grimca ranore të 
bardha dhe të zeza, mikrofosile dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine 
punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 6/1 
(gri). 
Diam. i buzës: 15 cm. 
KEAY 1984, f. 309, 350, fig. 142.6 (LXIIA,  gjysma e parë e VI); WHITEHOUSE 

Etj., 1985, f. 181, fig. 7.54 (gjysma e parë e shek. VI); MACIAS SOLÉ, REMOLÀ 

VALLVERDÚ 2000, f. 485, fig. 3.2 (shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 
74.2 (Var. A, gjysma e parë e shek. VI); HOTI Etj., 2004, f. 151, Tab. III.5 
(shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
518. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7105/7107, buzë, qafë dhe fillimi i 
shpatullave. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë në 
formë hinke e rrethuar nga hulli të shumta. Sipërfaqe ngjyrë të verdhë të 
zbehtë. Baltë me përmbajtje grimcash ranore të verdha të shumta dhe të 
mëdha, grimca të bardha, të zeza si dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine 
punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë e 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 142.2 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY 1986, f. 287, fig. 11.45 (gjysma e dytë e shek. V – 
gjysma e parë e shek. VI); PEACOCK Etj., 1989, f. 185, fig. 7.2 (çereku i dytë i 
shek. V – fillimi i shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 103, fig. 3.24 (gjysma e 
parë e shek. VI); SAZANOV 2000b, f. 132, fig. 3.39 (shek. V – VII); BONIFAY 

2004, f. 137 – 140, fig. 74.7 (Var. A, gjysma e parë e shek. VI); CAMINNECI 

Etj., 2010, f. 275, fig. 1.19 (62A, gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
519. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2830/1, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, përfundon formë sqepi dhe e 
shkëputur nga qafa. Qafë në formë hinke. Kjo amforë ka te vendosur në qafë 
një mbishkrim të realizuar me teknikën e pikturimit. Nga mbishkrimi ruhet e 
plotë fjalia e parë e rreshtit të parë Θεου....(Perëndia....), ndërsa rreshti i dytë 
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paraqitet i cunguar ku ruhen vetëm shkronjat xε..., ndërsa duken edhe gjurmët 
e rreshtit të tretë. Pra, kemi të bëjmë me një formulë të krishterë. Bërthama ka 
ngjyrë portokalli ndërsa sipërfaqja ngjyrë të bardhë. Baltë me përmbajtje 
grimcash të shumta të verdha të mëdha dhe tepër të dallueshme, grimca ranore 
të bardha, kuarc dhe mikrofosile. Në bërthamë duken dhe zgavrime. Balta 
sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 15 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 140.11 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); WHITEHOUSE Etj., 1985, f. 181, fig. 7.54 (gjysma e parë e 
shek. VI); MACIAS SOLÉ, REMOLÀ VALLVERDÚ 2000, f. 485, fig. 3.2 (shek. 
VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.5 (Var. A, gjysma e parë e shek. VI); 
HOTI Etj., 2004, f. 151, Tab. III.5 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
520. 40 Shenjtorët 2005, A 18/3-144, inv. 2018, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë në 
formë hinke. Ngjyrë të verdhë të zbehtë në sipërfaqe. Baltë ranore me 
përmbajtje grimcash të verdha të mëdha, grimca të bardha, gri dhe kuarc. 
Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe), sipërfaqja 2.5Y 8/3 (e verdhë e 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 138.4 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); WHITEHOUSE Etj., 1985, f. 181, fig. 7.54 (gjysma e parë e 
shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 103, fig. 3.24 (gjysma e parë e shek. VI); 
MACIAS SOLÉ, REMOLÀ VALLVERDÚ 2000, f. 485, fig. 3.2 (shek. VI); BONIFAY 

2004, f. 137 – 140, fig. 74.7 (Var. A, gjysma e parë e shek. VI); HOTI Etj., 
2004, f. 151, Tab. III.5 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
521. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 3425, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë, e shkëputur nga qafa. Qafë e fryrë dhe 
konvekse nga jashtë. Në sipërfaqen e jashtme shfaq ngjyrë ulliri. Balta 
përmban grimca ranore të verdha, grimca ranore të bardha dhe të zeza, 
mikrofosile dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni 
– Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja e brendshme 2.5YR 5/8 (e kuqe), 
sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë zbehtë). 
Diam. i buzës: 11.4 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 143.5 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
522. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-142, A 19/3-168, inv. 5939/6119, buzë dhe 
qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë, e shkëputur nga qafa. Në të dyja sipërfaqet 
shfaq ngjyrë të verdhë të zbehtë. Balta përmban grimca ranore të verdha, 
grimca ranore të bardha, mikrofosile të dukshme dhe kuarc. Balta sugjeron si 
vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe), sipërfaqja 2.5Y 8/3 (e verdhë 
zbehtë). 
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Diam. i buzës: 15 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 143.3 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); MACIAS SOLÉ, REMOLÀ VALLVERDÚ 2000, f. 485, fig. 3.2 
(shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.7 (Var. A, gjysma e parë e 
shek. VI); HOTI Etj., 2004, f. 151, Tab. III.5 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
523. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1204, inv. 6682/3, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë, e shkëputur shumë nga qafa. Pjekje në forme 
“zebre”. Baltë me përmbajtje grimcash të verdha, grimca ranore të bardha dhe 
kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul 
(Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: dy shiritat anësor 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), bërthama 
2.5YR 5/3 (e kuqe e zbehtë në kafe), sipërfaqja e jashtme 2.5YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 13.6 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 138.4 (LXIIA,  gjysma e parë e VI); MACIAS SOLÉ, 
REMOLÀ VALLVERDÚ 2000, f. 485, fig. 3.2 (shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 
140, fig. 74.7 (Var. A, gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
524. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1207, inv. 7323, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë në 
formë hinke. Sipërfaqe ngjyrë të verdhë të zbehtë. Balta ranore me përmbajtje 
grimcash të shumta të mëdha e të verdha, grimca të shumta të bardha, 
mikrofosile dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni 
– Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 8/4 (e 
verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 143.5 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
525. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 4828, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë, e shkëputur nga qafa. Nga brenda buzës ka 
një kanal jo shumë të thellë që ndoshta ka shërbyer për mbajtjen e kapakut. Në 
sipërfaqen e jashtme shfaq ngjyrë të verdhë të zbehtë. Balta përmban grimca 
ranore të verdha e të bardha, mikrofosile dhe kuarc. Në bërthamë duken dhe 
zgavra. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul 
(Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e 
verdhë zbehtë). 
Diam. i buzës: 15 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 141.7 (LXIIA, çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); PEACOCK Etj., 1989, f. 184, fig. 6.2 (çereku i dytë i shek. V – 
fillimi i shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.1 (Var. A, gjysma e 
parë e shek. VI); CUTERI Etj., 2007, f. 465, fig. 6.17 (fundi i shek. V – fillimi i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
526. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5919/6120, buzë dhe qafë. 
Fab. II. Buzë në formë trekëndëshi, e shkëputur qartësisht nga qafa. Qafë e 
drejtë e cila nga brenda rrethohet nga një kanal që mund të ketë shërbyer për 
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mbajtjen e kapakut. Ngjyrë uniforme. Baltë me përmbajtje grimcash ranore të 
bardha, të zeza dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e 
Leptiminus, Sahel (?). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 319,350, fig. 144.9 (LXIIB,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
527. 40 Shenjtorët 2005, A 24/2a.-163, inv. 3881/3887/3517/3981, buzë, qafë 
dhe vegje. 
Fab. I. Buzë e lartë, e shkëputur nga qafa. Qafë e drejtë me një hulli të lehtë 
nga brenda. Vegje me prerje ovale. Sipërfaqja ka ngjyrë të bardhë ndërsa 
bërthama portokalli. Balta përmban grimca ranore të verdha, grimca të bardha, 
të zeza, gri dhe kuarc. Në bërthamë duken dhe zgavrime. Balta sugjeron si 
vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 5YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i brendshëm i buzës: 10 cm. 
KEAY 1984, f. 319,350, fig. 144.9 (LXIIB,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
528. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1256, inv. 7072, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë në 
formë hinke. Sipërfaqe ngjyrë të bardhë ndërsa bërthama ngjyrë të kuqe të 
zbehtë. Balta fine me përmbajtje grimcash ranore të imta të shumta ngjyrë të 
zezë, grimca të bardha si dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e 
Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 7/6 (e kuqe e zbehtë në të verdhë), sipërfaqja 
2.5Y 8/1 (e bardhë). 
Diam. i buzës: 11.5 cm. 
KEAY 1984, f. 319,350, fig. 144.9 (LXIIB,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); HOXHA 1992, f. 223, Tab. VI.6 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 
141, Tab. VI.6 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
529. 40 Shenjtorët 2008, A 19/2-1256, inv. 6936, buzë dhe qafë. 
Fab. III. Buzë e lartë, konvekse nga jashtë dhe e shkëputur nga qafa. Ngjyrë 
uniforme. Baltë ka përmbajtje grimcash gri, të bardha dhe të verdha. Balta 
sugjeron si vend origjine punishtet e Ksour Essaf-Henchir Ech-Chekaf 
(Sullecthum ?). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 319,350, fig. 144.9 (LXIIB,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); HOXHA 1992, f. 223, Tab. VI.6 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 
141, Tab. VI.6 (shek. VI); NACEF 2007, f. 582, fig. 3.6 (vitet 500/600 – 650, 
Ksour Essaf-Henchir Ech-Chekaf). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
530. 40 Shenjtorët 2005, A 17/2-146, inv. 4420, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, konvekse nga jashtë e shkëputur nga qafa. Qafë rrethohet 
nga një shirit i dalë dhe i dallueshëm. Sipërfaqja ka ngjyrë të bardhë ndërsa 
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bërthama portokalli. Balta përmban grimca ranore të verdha, grimca të bardha, 
gri dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – 
Nabeul – (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 15 cm. 
KEAY 1984, f. 321,350, fig. 149.8 (LXIID,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
531. Sarandë 1979, Kulla, inv. 748, buzë dhe qafë. 
Fab. II. Buzë e dalë nga jashtë në formë strehe. Ngjyrë uniforme. Baltë me 
përmbajtje grimcash të shumta të dukshme ngjyrë gri, grimca te zeza të mëdha 
të rralla, grimca gëlqerore dhe kuarc. 
Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 5/4 (ngjyrë kafe). 
Diam. i buzës: 16 cm. 
KEAY 1984, f. 335, 350, fig. 155.13 (LXIIV,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
532. 40 Shenjtorët 2005, A 18/1-108, inv. 2024, buzë dhe qafë. 
Fab. III. Buzë e lartë, konvekse nga jashtë dhe e shkëputur nga qafa, 
përfundon në formë sqep zogu. Ngjyrë uniforme. Baltë me përmbajtje 
grimcash gri, kuarc si dhe grimca të bardha. Balta sugjeron si vend origjine 
punishtet e Ksour Essaf-Henchir Ech-Chekaf (Sullecthum). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 7/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 15 cm. 
KEAY 1984, f. 319,350, fig. 144.7 (LXIIB,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); PEACOCK Etj., 1989, f. 184, fig. 6.1 (çereku i dytë i shek. V – 
fillimi i shek. VI); HOXHA 1992, f. 223, Tab. VI.9 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 
141 – 142, Tab. VI.9 (shek. VI); SHKODRA 2003, f. 67, Tab. 15.4 (530 – fillimi 
i shek. VII); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.7 (Var. A, gjysma e parë e 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
533. 40 Shenjtorët 2005, A 18/1-109, inv. 2499, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë në 
formë hinke. Ngjyrë uniforme. Baltë ranore me përmbajtje grimcash të verdha, 
grimca të bardha, gri dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e 
Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 319,350, fig. 144.5 (LXIIB,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BEN ABED Etj., 1997, f. 14, fig. 2.11 (epoka vandale, vitet 
439 – 533); SHKODRA 2003, f. 67, Tab. 15.4 (fundi i shek. V – fillimi i shek. 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
534. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1205, inv. 6796, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë e drejtë. 
Pjekje “sandwich”. Sipërfaqet ngjyrë të verdhë të zbehtë ndërsa bërthama 
ngjyrë të kuqe të çelur. Baltë fine me përmbajtje grimcash ranore, grimca 
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kuarci tepër të dukshme që shkojnë deri në 1 mm. Balta sugjeron si vend 
origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e 
verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 137.4 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
535. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7149, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë e drejtë. 
Pjekje “sandwich”. Sipërfaqet ngjyrë të verdhë të zbehtë ndërsa bërthama 
ngjyrë të kuqe të çelur. Baltë fine me përmbajtje grimcash ranore gri dhe të 
bardha, grimca kuarci si dhe gavërza në bërthamë. Balta sugjeron si vend 
origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 5Y 8/2 (e 
verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 323,350, fig. 149.10 (LXIIF,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); SHKODRA 2003, f. 67, Tab. 15.4 (fundi i shek. V – fillimi i 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
536. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1205, inv. 6914, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, e drejtë dhe e dallueshme qartësisht nga qafa. Sipërfaqja 
ka ngjyrë të gri. Baltë me përmbajtje grimcash ranore të shumta të verdha, 
grimca të bardha dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi 
Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe), sipërfaqja 7.5YR 6/1 (gri). 
Diam. i buzës:13 cm. 
BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.5 (Var. A, gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
537. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7349, buzë dhe qafë. 
Fab. II. Buzë e shkurtër dhe e drejtë, pak e dallueshme nga qafa. Qafë në 
formë hinke. Ngjyrë uniforme. Baltë me përmbajtje grimcash të ranore zeza, 
gri dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Leptiminus, Sahel 
(?). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 7.5YR 7/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 143.10 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.7 (Var. A, gjysma e parë 
e shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 156, fig. 14.178 (Var. A, shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
538. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7158/7194, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë në 
formë hinke nga brenda. E gjithë amfora shfaq ngjyrë të verdhë të zbehtë. 
Balta fine me përmbajtje grimcash ranore të verdha, grimca ranore të bardha 
dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul 
(Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
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KEAY 1984, f. 309,350, fig. 143.10 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.7 (Var. A, gjysma e parë 
e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
539. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2668, buzë dhe qafë. 
Fab. II. Buzë e drejtë, pak e dallueshme nga qafa. Brenda qafës rrethohet nga 
një kanal i cili mund të ketë shërbyer për mbajtjen e kapakut. Qafë e drejtë. 
Baltë me përmbajtje grimcash të ranore të kuqe, të bardha të zeza. Balta 
sugjeron si vend origjine punishtet e Leptiminus, Sahel (?). 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 7/6 (e kuqe e zbehtë në të verdhë), sipërfaqja 
7.5YR 8/1 (e bardhë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 331,350, fig. 154.2 (LXIIM,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
540. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2003, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, konkave nga jashtë që përfundon në formë sqepi, e 
shkëputur nga qafa. Ngjyrë uniforme. Baltë me përmbajtje grimcash ranore të 
verdha, grimca të bardha, gri dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine 
punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 136.1 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.5 (Var. A, gjysma e parë 
e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
541. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7193, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, pak e shkëputur nga qafa. Qafë 
në formë hinke. Në sipërfaqe ngjyrë rozë të zbehtë në të bardhë. Baltë ranore 
me përmbajtje grimcash të verdha, grimca të bardha, gri dhe kuarc. Balta 
sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe), sipërfaqja 7.5Y 8/2 (rozë e 
zbehtë në të bardhë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 135.3 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
542. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5108/5079/4822, buzë dhe qafë. 
Fab. II. Buzë në formë trekëndëshi, pak e dallueshme nga qafa. Qafë në formë 
hinke. Ngjyrë uniforme. Baltë me përmbajtje grimcash të ranore të verdha, të 
bardha dhe të zeza. Zgavrime të shumta në bërthamë. Balta sugjeron si vend 
origjine punishtet e Leptiminus, Sahel (?). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i buzës:13 cm. 
SHKODRA 2003, f. 67, Tab. 15.4 (fundi i shek. V – fillimi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
543. 40 Shenjtorët 2005, Stera 1-154, inv. 2065/2071, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e shkurtër, konvekse dhe e dallueshme nga qafa. Ngjyrë 
uniforme. Baltë ranore me përmbajtje grimcash të bardha, të zeza dhe kuarc. 
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Gavërza të dukshme në bërthamë. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e 
Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10R 5/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 331,350, fig. 154.11 (LXIIN,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
544. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 1815, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e rrumbullakosur nga jashtë, e prerë drejt dhe e 
shkëputur nga qafa. Qafë e drejtë. Ngjyrë të bardhë në sipërfaqe. Pjekje në 
formë shiritash (zebre).Baltë fine me përmbajtje grimcash të verdha, grimca të 
bardha, gri dhe kuarc. Në bërthamë duken dhe zgavërime. Balta sugjeron si 
vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e zbehtë) dhe 7.5YR 5/4 (kafe), 
sipërfaqja 10YR 8/1 (e bardhë). 
Diam. i buzës: 15 cm. 
KEAY 1984, f. 325,350, fig. 151,5 (LXIIi,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.5 (Var. A, gjysma e parë 
e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
545. 40 Shenjtorët 2005, A 17/2-151, inv. 3073.1, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë, përfundon në formë sqepi, pak e dallueshme 
nga qafa. Qafë në formë hinke e rrethuar nga brenda nga hulli të shumta të 
cekëta. Ngjyrë uniforme. Balta ranore me përmbajtje grimcash të shumta të 
verdha, të zeza dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi 
Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 331,350, fig. 154.6 (LXIIM,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 75.1 (Keay 62, Var., 
Bonifay 1986, fig. 12.55, gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
546. Sarandë 1984, K3/2, inv. 31, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, e drejtë dhe e shkëputur nga qafa. Në sipërfaqe ajo shfaqet 
me pore të shumta. Balta ka përmbajtje kuarci, grimca të imta rëre të bardhë, 
të verdhë dhe të zeza të rralla. 
Munsell: bërthama 10YR 6/3 (kafe e zbehtë). 
Diam. i brendshëm i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 143.5 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); COSTANTINI 2011, f. 418, fig. 15.10 (gjysma e parë e shek. VI 
– fundi i shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
547. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5419.1, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, e drejtë dhe e shkëputur nga qafa. Në sipërfaqen e jashtme 
shfaq ngjyrë të verdhë të zbehtë. Balta përmban grimca ranore të verdha, të 
zeza dhe kuarc të dukshëm. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi 
Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 6/8 (e kuqe e zbehtë në të verdhë), sipërfaqja 
2.5Y 8/2 (e verdhë zbehtë). 
Diam. i buzës: 15 cm. 



 229 

KEAY 1984, f. 309,350, fig. 143.9 (LXIIA, çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 156, fig. 14.180 (fundi i shek. VI); 
BONIFAY Etj., 2010a, f. 6, fig. 5.33 (Nabeul, Sidi Zahruni, shek. V – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
548. 40 Shenjtorët 2006, B3-177, inv. 5267, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, e drejtë nga jashtë dhe e shkëputur nga qafa. Qafë e drejtë. 
Ngjyrë të verdhë të zbehtë në sipërfaqe. Baltë ranore me përmbajtje grimcash 
të verdha, grimca të bardha, gri dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine 
punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe), sipërfaqja 2.5Y 8/3 (e verdhë e 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 12.8 cm. 
KEAY 1984, f. 309, 350, fig. 137.6 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 156, fig. 14.180 (fundi i shek. VI); 
BONIFAY 2009, f. 752, fig. 14.4 (variant i evoluar, gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
549. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1206, inv. 7357, buzë dhe qafë  
Fab. I. Buzë e lartë, e drejtë dhe e shkëputur shumë nga qafa. Pjekje në forme 
“zebre”. Baltë me përmbajtje grimcash të verdha, grimca ranore të bardha dhe 
kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul 
(Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: gjysma e brendshme 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), gjysma e 
jashtme 2.5YR 8/2 (rozë të zbehtë në të bardhë). 
Diam. i buzës:12 cm. 
COSTANTINI 2011, f. 418, fig. 15.9 (gjysma e parë e shek. VI – fundi i shek. 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
550. 40 Shenjtorët 2007, A 6/1-168, inv. 6290, buzë dhe qafë 
Fab. I. Buzë e lartë, e drejtë dhe e shkëputur nga qafa. Qafë e drejt e rrethuar 
nga një kanal i lehtë nga brenda. Ngjyrë uniforme e kuqe tulle. Balta përmban 
grimca ranore të verdha e të bardha, mikrofosile të dukshme dhe kuarc. Balta 
sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.7 (Var. A, gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
551. 40 Shenjtorët 2007, A 6/1-168, inv. 6264, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, e drejtë, vertikale dhe e shkëputur nga qafa. Qafë e drejtë. 
Ngjyrë uniforme. Baltë fine me përmbajtje grimcash të imta ranore të bardha, 
të verdha, mikorfosile dhe kuarc. Në bërthamë duke dhe gavërza. Balta 
sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 309,350, fig. 143.5 (LXIIA, çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); BONIFAY Etj., 2005, f. 156, fig. 14.180 (fundi i shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
552. 40 Shenjtorët 2008, A 19/3-1189, inv. 6737, fund. 
Fab. I. Fund cilindrik. Ngjyrë uniforme. Balta fine me përmbajtje grimcash 
ranore të zeza, të bardha, gri dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine 
punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
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Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i fundit: 5.6 cm. 
BONIFAY 1986, f. 287, fig. 11.53 (gjysma e dytë e shek. V – gjysma e parë e 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
553. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1256, inv. 7071, fund. 
Fab. I. Fund cilindrik. Sipërfaqja ka ngjyrë të bardhë ndërsa bërthama ngjyrë 
portokalli. Balta përmban grimca ranore të verdha, të bardha, gri, mikrofosile 
dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul 
(Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i fundit: 4.4 cm. 
BONIFAY 1986, f. 287, fig. 11.51 (gjysma e dytë e shek. V – gjysma e parë e 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
554. 40 Shenjtorët 2008, A 20/1-1221, inv. 6876, fund. 
Fab. I. Fund cilindrik. Ngjyrë uniforme. Baltë me përmbajtje grimcash të 
shumta të verdha, grimca ranore të bardha, të zeza dhe kuarc. Bërthama ka 
zgavërime të shumta të mëdha. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi 
Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/8 (e kuqe). 
Diam. i fundit:5 cm. 
KEAY 1984, f. 325,350, fig. 151.5 (LXIIi,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); HOXHA 1992, f. 224, Tab. VI.13 (shek. VI); BONIFAY, PIERI 

1995, f. 103, fig. 3.25 (gjysma e parë e shek. VI); HOXHA 2003, f. 142, Tab. 
VI.13 (shek. VI); BONIFAY, BERNAL CASASOLA 2008, f. 105, fig. 7 (fundi i 
shek. V – gjysma e parë e shek. VI, epoka vandale); BONIFAY, CEROVA 2008, 
f. 37, fig. 2.10 (fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
555. Sarandë, inv. 25, fund amfore. 
Fab. I. Fund cilindrik në formë maje. Baltë me përmbajtje grimcash ranore të 
verdha të imta, kuarc dhe grimca të zeza të rralla. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja dhe bërthama 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i fundit: 4.6 cm. 
KEAY 1984, f. 335,338,350, fig. 157.1 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – 
gjysma e parë e shek. VI); BONIFAY 1986, f. 287, fig. 11.52 (gjysma e dytë e 
shek. V – gjysma e parë e shek. VI); HOXHA 1992, f. 224, Tab. VI.15 (shek. 
VII);  HOXHA 2003, f. 142, Tab. VI.15 (shek. VII); BONIFAY 2004, f. 137 – 
140, fig. 74.12 (gjysma e parë e shek. VI); BONIFAY, BERNAL CASASOLA 2008, 
f. 97, fig. 1.6 (çereku i fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII).  
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
556. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1222, inv. 6722, fund. 
Fab. II. Fund cilindrik. Ngjyrë uniforme. Baltë me përmbajtje grimcash të 
shumta të imta të zeza, grimca ranore të bardha, kuarc dhe mikrofosile të 
shtresëzuara. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Leptiminus, Sahel (?). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të 
verdhë). 
Diam. i fundit:4.6 cm. 
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HOXHA 1992, f. 224, Tab. VI.15 (shek. VII); BONIFAY, PIERI 1995, f. 103, fig. 
3.25 (gjysma e parë e shek. VI); HOXHA 2003, f. 141, Tab. VI.15 (shek. VII); 

BONIFAY Etj., 2010a, f. 6, fig. 5.34 (shek. V – VII). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
557. Sarandë 2004, A3/4, inv.., fund amfore. 
Fab. I. Fund cilindrik në formë maje. Baltë me përmbajtje kuarci, mikrofosile 
të rralla, grimca të rralla të imta rëre të bardhë dhe të verdha. 
Munsell: bërthama 2,5YR 5/8 (e kuqe) dhe sipërfaqja 5Y 7/2 (gri e hapur). 
Diam. i fundit: 4.8 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 103, fig. 3.25 (gjysma e parë e shek. VI); KEAY 1984, 
f. 335,338,350, fig. 157.11 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e parë e 
shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
558. Sarandë 2004, A2/2, inv. 16, fund amfore. 
Fab. I. Fund cilindrik i sheshtë. Në bërthamë përmban pak kuarc, grimca 
ranore të verdha dhe pak kafe, grimca të imta rëre të bardhë. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja dhe bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe). 
Diam. i fundit: 4.5 cm. 
KEAY 1984, f. 338,350, fig. 161.6 (LXII  Var. I, çereku i tretë i shek. V – 
gjysma e parë e shek. VI); BONIFAY 1986, f. 287, fig. 11.53 (gjysma e dytë e 
shek. V – gjysma e parë e shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.12 
(gjysma e parë e shek. VI); BONIFAY, BERNAL CASASOLA 2008, f. 105, fig. 7 
(fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI, epoka vandale). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
559. Sarandë 2004, D 5 cm, inv. 60, fund. 
Fab. III. Fund cilindrik i sheshtë. Baltë e përzier me grimca ranore gri, 
thërrmija ranore të verdha të rralla, grimca kuarci të imta e të mëdha që 
shkojnë deri në 1 mm. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja 7.5YR 8/3 (rozë), bërthama 2.5YR 7/8 (e kuqe e 
çelur). 
Diam. i fundit: 5 cm. 
KEAY 1984, f. 335,338,350, fig. 158.4 (LXIIA,  çereku i tretë i shek. V – 
gjysma e parë e shek. VI); BONIFAY 1986, f. 287, fig. 11.53 (gjysma e dytë e 
shek. V – gjysma e parë e shek. VI); BONIFAY, PIERI 1995, f. 103, fig. 3.25 
(gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 

 
Keay 62D 
560. Sarandë 1979, Kulla 1, inv. 700, buzë dhe qafë (objekt i humbur). 
Buzë e drejtë, e latë dhe e shkëputur nga qafa. Nga brenda rrethohet nga një 
kanal i cili mund të ketë shërbyer për vendosjen e kapakut. 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 321,350, fig. 146.12 (LXIID,  çereku i tretë i shek. V – gjysma e 
parë e shek. VI); PEACOCK Etj., 1989, f. 184, fig. 6.2 (çereku i dytë i shek. V – 
fillimi i shek. VI); BONIFAY 2004, f. 137 – 140, fig. 74.8 (Var. D, gjysma e 
parë e shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI 
 
Keay 62 J 
561. 40 Shenjtorët 2007, A 6/2-168, inv. 6282, buzë, qafë, vegje dhe shpatulla. 
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Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë e hapur, 
shpatulla të ngushta ndërsa vegja ka prerje ovale. Sipërfaqe me ngjyrë të 
bardhë. Balta me përmbajtje grimcash të verdha, grimca ranore të bardha dhe 
kuarc. Në bërthamë duken dhe zgavrime. Balta sugjeron si vend origjine 
punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe 5YR 6/6 (e kuqe e zbehtë në të verdhë), 
sipërfaqja 10YR 8/1 (e bardhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
562. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5113/5116, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë, e shkëputur nga qafa. Qafë e drejt e rrethuar 
nga brenda nga një kanal i theksuar. Ngjyrë uniforme e kuqe tulle. Balta 
përmban grimca ranore të verdha, grimca ranore të bardha, mikrofosile të 
dukshme dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – 
Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10R 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12.4 cm. 
HOXHA 1992, f. 223, Tab. VI.5 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 141, Tab. VI.5 
(shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
563. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-175, inv. 5003/6056, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë, e shkëputur nga qafa. Qafë e drejt e rrethuar 
nga brenda nga një kanal i theksuar. Ngjyrë uniforme e kuqe tulle. Balta 
përmban grimca ranore të verdha e të bardha, mikrofosile të dukshme dhe 
kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul 
(Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10R 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
564. 40 Shenjtorët 2006, A 5/2-186, inv. 5528, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë e drejtë. 
Bërthama ka ngjyrë portokalli ndërsa sipërfaqja ngjyrë rozë. Balta me 
përmbajtje grimcash të shumta të verdha, grimca ranore të bardha dhe kuarc. 
Në bërthamë duken dhe zgavërime. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e 
Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 5/8 (e kuqe), sipërfaqja 7.5YR 8/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
HOXHA 1992, f. 223, Tab. VI.5 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 141, Tab. VI.5 
(shek. VI), 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
565. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 2797, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë në 
formë hinke. Sipërfaqja ka ngjyrë të bardhë ndërsa bërthama ngjyrë portokalli. 
Balta përmban grimca ranore të verdha, grimca ranore të bardha dhe kuarc. 
Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
BONIFAY 1986, f. 287, fig. 11.46 (gjysma e dytë e shek. V – gjysma e parë e 
shek. VI). 
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Datimi: vitet 500/525 – 551. 
566. 40 Shenjtorët 2007, A 6/2-168, inv. 6552, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Ngjyrë 
uniforme. Balta me përmbajtje grimcash të verdha, grimca ranore të bardha 
dhe kuarc. Në bërthamë duken dhe zgavërime. Balta sugjeron si vend origjine 
punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 7/4 (rozë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
HOXHA 1992, f. 223, Tab. VI.5 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 141, Tab. VI.5 
(shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
567. 40 Shenjtorët 2005, A 18/3-144. inv. 2850/3057, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë në 
formë hinke. Sipërfaqja ka ngjyrë të bardhë ndërsa bërthama ngjyrë portokalli. 
Balta përmban grimca ranore të verdha, grimca ranore të bardha, të kuqe dhe 
kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul 
(Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 325,331,350, fig. 152.8 (LXIIJ,  çereku i tretë i shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI); BONIFAY 1986, f. 287, fig. 11.46 (gjysma e dytë e shek. V – 
gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
568. 40 Shenjtorët 2006, A 27-187, inv. 5662, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë e shkëputur nga qafa. Qafë në 
formë hinke nga brenda. Pjekje “sandwich”. Të dy sipërfaqet nga ngjyrë të 
bardhë ndërsa bërthama ngjyrë portokalli. Balta përmban grimca ranore të 
verdha të mëdha, grimca ranore të bardha, gri dhe kuarc. Balta sugjeron si 
vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 12 cm. 
KEAY 1984, f. 325,331,350, fig. 152.8 (LXIIJ,  çereku i tretë i shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI); QUERCIA Etj., 2011, f. 33, nr. 69 (gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
569. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5433, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e shkallëzuar dhe e shkëputur 
nga qafa. Qafë e drejtë. Sipërfaqja shfaq ngjyrë të verdhë të zbehtë. Baltë 
ranore me përmbajtje grimcash të verdha, grimca ranore të bardha dhe kuarc. 
Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 7/4 (rozë), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë e 
zbehtë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 325,331,350, fig. 152.6 (LXIIJ,  çereku i tretë i shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
570. Sarandë 1979, Muri lindor, inv. 267, buzë dhe qafë. 
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Fab. I. Buzë e drejtë, qafë e shkallëzuar. Balta përmban grimca ranore ngjyrë 
gri, grimca ranore të verdha të mëdha dhe kuarc. Balta sugjeron si vend 
origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja e brendshme 
dhe e jashtme 2.5Y 8/3 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 15 cm. 
KEAY 1984, f. 325,331,350, fig. 152.6 (LXIIJ,  çereku i tretë i shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI); HOXHA 1992, f. 223, Tab. VI.5 (shek. VI); HOXHA 2003, f. 
141, Tab. VI.5 (shek. VI); QUERCIA Etj., 2011, f. 33, nr. 69 (gjysma e parë e 
shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
571. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 4933/1-2, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e shkallëzuar dhe e shkëputur 
nga qafa. Vegje me prerje gjysmëhëne. Në vegje ka një “vulë” në reliev në 
formë katërkëndëshe në qendër të të cilit ndodhet një rreth. Qafë në formë 
hinke. E gjithë amfora shfaq ngjyrë të bardhë. Balta me përmbajtje grimcash 
ranore të shumta të verdha dhe të kuqe, grimca ranore të bardha dhe kuarc. 
Gavërza në bërthamë. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni 
– Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5Y 8/1 (e bardhë). 
Diam. i buzës: 13.6 cm. 
KEAY 1984, f. 325,331,350, fig. 152.7 (LXIIJ,  çereku i tretë i shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
572. 40 Shenjtorët 2005, A 18/3-142, inv. 3763, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e shkallëzuar dhe e dallueshme 
nga qafa. Qafa në formë hinke. Sipërfaqja ka ngjyrë të verdhë të zbehtë ndërsa 
bërthama ngjyrë portokalli. Balta përmban grimca ranore të verdha të mëdha, 
grimca ranore të bardha dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e 
Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e 
verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 12.6 cm. 
KEAY 1984, f. 325,331,350, fig. 152.7 (LXIIJ,  çereku i tretë i shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI); BONIFAY 1986, f. 287, fig. 11.46 (gjysma e dytë e shek. V – 
gjysma e parë e shek. VI); QUERCIA Etj., 2011, f. 33, nr. 69 (gjysma e parë e 
shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
573. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 3426, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e shkallëzuar dhe e dallueshme 
nga qafa. Sipërfaqja ka ngjyrë të verdhë të zbehtë ndërsa bërthama ngjyrë 
portokalli. Balta përmban grimca ranore të verdha të mëdha, grimca ranore të 
bardha dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – 
Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e 
verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 325,331,350, fig. 152.8 (LXIIJ,  çereku i tretë i shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
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574. 40 Shenjtorët 2005, A 24/2a-163, inv. 2889/2490, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e shkallëzuar dhe e shkëputur 
nga qafa. Qafë në formë hinke nga brenda. E gjithë amfora shfaq ngjyrë të 
verdhë të zbehtë. Baltë fine me përmbajtje grimcash ranore të verdha, grimca 
ranore të bardha dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi 
Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 325,331,350, fig. 152.8 (LXIIJ,  çereku i tretë i shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
575. 40 Shenjtorët 2007, A 6/2-168, inv. 6388, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e shkallëzuar dhe e shkëputur 
nga qafa. Qafë e hapur. Bërthama ka ngjyrë portokalli ndërsa sipërfaqja ngjyrë 
të verdhë të zbehtë. Baltë ranore me përmbajtje grimcash të shumta të verdha, 
grimca ranore të bardha dhe kuarc. Balta sugjeron si vend origjine punishtet e 
Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e 
verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 325,331,350, fig. 152.7 (LXIIJ,  çereku i tretë i shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
576. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-108, inv. 2972, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, konvekse nga jashtë dhe e shkëputur nga qafa. Qafa ka 
formë hinke. Sipërfaqja shfaq ngjyrë të bardhë ndërsa bërthama ngjyrë 
portokalli. Balta përmban grimca ranore të verdha të mëdha, grimca ranore të 
bardha dhe kuarc. Ajo sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – 
Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 10R 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 325,331,350, fig. 152.8 (LXIIJ,  çereku i tretë i shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
577. 40 Shenjtorët 2005, A 17/2-146, inv. 4419, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë, konvekse nga jashtë, e shkallëzuar dhe e shkëputur nga 
qafa. Qafë e fryrë nga jashtë. Ngjyrë uniforme. Balta fine me përmbajtje 
grimca ranore të verdha, grimca ranore të bardha dhe kuarc. Balta sugjeron si 
vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 7/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 15 cm. 
KEAY 1984, f. 325,331,350, fig. 152.7 (LXIIJ,  çereku i tretë i shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
578. 40 Shenjtorët 2008, A 19/2-1256, inv. 6979, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e lartë dhe konvekse nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë e 
drejt. Sipërfaqja ka ngjyrë të bardhë ndërsa bërthama ngjyrë portokalli. Balta 
përmban grimca ranore të verdha të mëdha, grimca ranore të bardha dhe kuarc. 
Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 



 236 

Ngjyra Munsell: bërthama 10R 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 8/1 (e 
bardhë). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
KEAY 1984, f. 325,331,350, fig. 152.8 (LXIIJ,  çereku i tretë i shek. V – gjysma 
e parë e shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
579. 40 Shenjtorët 2006, A 6/1-168, inv. 5909/5917, buzë dhe qafë 
Fab. I. Buzë e lartë dhe e drejtë nga jashtë, e shkëputur nga qafa. Qafë në 
formë hinke. Bërthama ka ngjyrë portokalli ndërsa sipërfaqja ngjyrë rozë. 
Baltë me përmbajtje grimcash të shumta të verdha, grimca ranore të bardha 
dhe kuarc. Në bërthamë duken dhe zgavërime. Balta sugjeron si vend origjine 
punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 7.5YR 8/4 
(rozë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
KEAY 1984, f. 325,331,350, fig. 152.10 (LXIIJ,  çereku i tretë i shek. V – 
gjysma e parë e shek. VI); HOXHA 1992, f. 223, Tab. VI.5 (shek. VI); HOXHA 

2003, f. 141, Tab. VI.5 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
580. Sarandë 1983, K. 2/2, inv. 43, buzë dhe qafë. 
Fab. I. Buzë e trashë vertikale. Baltë e përzier me pak thërrmija të bardha, kafe 
dhe gri, gavërza në sipërfaqe. Sipërfaqja shfaq ngjyrë të verdhë të zbehtë. 
Balta sugjeron si vend origjine punishtet e Sidi Zahruni – Nabeul (Zeugitane). 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur) dhe sipërfaqja 2.5Y 8/3 
(e verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
CALDERÓN Etj., 1996, f. 96, fig. 1 (MMC/FA/RM/ANF/217), (shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
 
Keay 62E 
581. Sarandë 1983, Sek. A, K. 1/3, inv. 15/22, buzë dhe qafë. 
Fab. III. Buzë e drejtë, e lartë dhe e shkëputur nga qafa. Qafë e gjerë nga 
jashtë. Baltë përzier me grimca të imta të bardha, thërrmija kuarci gri, 
mikrofosile të dukshme, dhe grimca ranore të verdha që shkojnë deri në 1 mm 
por që janë të rralla, sipërfaqja është e ashpër dhe e millshme. Balta sugjeron 
si vend origjine punishtet Sullecthum/ Ksour Essaf-Henchir Ech-Chekaf.  
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 16 cm.  
KEAY 1984, f. 321,350, fig. 147.4 (LXIIE,  gjysma e parë e shek. VI); DE ROSSI 

Etj., 2010, f. 489, fig. 4.3 (shek. VII). 
Datimi: fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII. 
582. Sarandë 1989, Sek. A, K. 2/4, inv. 176, buzë. 
Fab. II. Buzë e drejtë, e lartë dhe e shkëputur nga qafa. Sipërfaqja e jashtme 
shfaq ngjyrë rozë. Në bërthamë ka baltë përzier me thërrmija të bardha të imta, 
grimca të verdha ranore që shkojnë deri në 1 mm, grimca kafe e të zeza si dhe 
kuarc. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja 7.5YR 8/3 (rozë), bërthama 2.5YR 7/8 (e kuqe e 
çelur). 
Diam. i buzës: 16 cm. 
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KEAY 1984, f. 321,350, fig. 147.8 (LXIIE,  gjysma e parë e shek. VI); BONIFAY, 
PIERI 1995, f. 103, fig. 3.28 (varianti E, fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII); 
BONIFAY Etj., 1998, f. 124, fig. 91.99 (shek. VI – VII); BONIFAY 2004, f. 140, 
fig. 74.11 (varianti E, i vonë, fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII). 
Datimi: fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII. 
583. Sarandë 1979, Sek. A, K. 5/3, inv. 1613, buzë. 
Fab. II. Buzë e drejtë, e lartë dhe e shkëputur nga qafa. Sipërfaqja e jashtme 
shfaq ngjyrë rozë. Bërthama shfaq baltë të përzier me thërrmija të gri, 
thërrmija ranore të verdha të rralla, grimca kuarci të imta e të mëdha që 
shkojnë deri në 1 mm si dhe grimca ranore ngjyrë uthulle. 
Ngjyra Munsell: sipërfaqja 7.5YR 8/3 (rozë), bërthama 2,5YR 7/8 (e kuqe e 
çelur). 
Diam. i buzës: 16 cm. 
KEAY 1984, f. 321,350, fig. 147.4 (LXIIE, gjysma e parë e shek. VI); DE ROSSI 

Etj., 2010, f. 489, fig. 4.3 (shek. VII). 
Datimi: fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII. 
 
Keay 62 Misc. 
584. Sarandë 1983, Sek. A, K 5/4, inv. 324, buzë. 
Fab. II. Buzë amfore e rrumbullakosur dhe që përfundon në formë sqepi. Qafë 
në formë hinke. Amforë me ngjyrë të kuqe uniforme. Baltë me grimca të 
shumta të dukshme ngjyrë gri, grimca gëlqerore dhe kuarci. Gjithashtu në 
përmbajtje të saj duken edhe gjurmë mikrofosilesh. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5 YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
D. i fundit: 9.8 cm. 
KEAY 1984, f. 346,350, fig. 156.3 (LXII  Misc., çereku i tretë i shek. V – 
gjysma e parë e shek. VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 
 
Përfundime 
Në fillim të shek. VI, gjatë viteve 500 – 530, ka një ekspansion të prodhimeve 

tuniziane pothuajse në të gjithë Mesdheun186, ku amfora më tipike për transportin e 
produkteve ushqimore bëhet tipi Keay 62, e cila u prodhua dhe eksportua në sasi të 
mëdha. Si rrjedhojë ajo dëshmon përhapje më të gjerë territoriale krahasuar me tipat e 
tjerë të amforave afrikane prodhuar në të njëjtën periudhë187. Kjo amforë 
përgjithësisht është gjetur në kontekstet arkeologjike të gjysmës së dytë të shek. V 
deri në gjysmën e parë të shek. VI, në gërmimet arkeologjike në Spanjë, Itali dhe 
Francë188. Për sa i përket territorit shqiptar, pjesa më e madhe e tyre është gjetur në 

                                                           

186 P. REYNOLDS, Cerámica, comercio y el Imperio Romano (100-700 d.C): perspectivas desde 
Hispania, Africa y el Mediterraneo oriental, Estudios de cerámica tardorromana y altomedieval, 
(Primer taller sobre la ceramica tardorromana, Universidad de Granada, [March 2005]), Granada, 2007, 
f. 38. 
187 S. Keay duke u nisur nga morfologjia e buzës, ka identifikuar rreth 20 variante të ndryshme të saj: S. 
KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. The 
Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984, f. 309. 
188

 S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. The 
Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984, 348 – 350; P. REYNOLDS, Cerámica, comercio y 
el Imperio Romano (100-700 d.C): perspectivas desde Hispania, Africa y el Mediterraneo oriental, 
Estudios de cerámica tardorromana y altomedieval, (Primer taller sobre la ceramica tardorromana, 
Universidad de Granada, [March 2005]), Granada, 2007, f. 38. 
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kontekste të gjysmës së parë të shek. VI (Butrint, Onhezëm, 40 Shenjtorët, Durrës, 
Shkodër), duke përfaqësuar gjetjen më të zakonshme arkeologjike krahas tipit Keay 
8B. 

Tipi Keay 62 ka qenë i destinuar kryesisht për transportin e vajit të ullirit. 
Tashmë është pranuar se kjo amforë është prodhuar në sasi të mëdha në brendësi të 
territorit afrikan189. Në fakt kjo zhvendosje në gjysmën e parë të shek. V, fenomen të 
cilin shumë autorë e kanë lidhur me pushtimin vandal, duhet të ketë ndodhur për 
shkak të përfundimit të sistemit annona – s në Afrikë, i cili centralizonte 
grumbullimin e vajit, dhe prodhonte amfora në grup për transportin e tij. 
Decentralizimi i prodhimit, ka stimuluar procesin e fabrikimit të amforave të tipave të 
ndryshëm nga atelie të ndryshme, të cilat i përdornin amforat për ambalazhimin e 
produkteve të tyre190. 

Kulmin e prodhimit të tyre amforat e shek. VI, të përqendruara kryesisht tek 
tipi Keay 62, si në sasi dhe në tipologji, e njohin gjatë periudhës së dominimit 
bizantin të Afrikës (vitet 533 – 698)191. Kjo periudhë përkon dhe me fillimin e 
programit ambicioz të Justinianit për rifitimin e territoreve humbura. Ai arriti që 
brenda një kohë të shkurtër të rikuperojë pjesën më të madhe të territoreve të 
pushtuara dikur nga Roma, duke përfshirë këtu edhe Afrikën në vitin 534192. Periudha 
e Justinianit u shoqërua me fortifikime dhe ndërtime të shumta religjioze të realizuar 
në gjithë territoret e perandorinë193, duke ndikuar drejtpërdrejt në ekonomi dhe në 
rritjen ndjeshme të volumit të shkëmbimeve tregtare midis Lindjes dhe Perëndimit.  

Kjo periudhë, krahas Mesdheut, është unike dhe për vendin tonë pasi vërteton 
lidhjet më të rëndësishme me Kartagjenën bizantine. Pikërisht në këtë periudhë, kjo 
amforë gjendet në sasi të konsiderueshme duke “eklipsuar” kategoritë e amforave të 
tjera afrikane. Ky tip është gjetur në sasi të mëdha në monumentin e 40 Shenjtorëve 
(përbën 50.2 % të amforave afrikane) datuar kryesisht në vitet 500 – 551. Gjithashtu 
sasia e tyre është dominuese edhe në qytetin e Butrintit, Onhezmit, Durrësit dhe 
Shkodrës, ku kjo formë shfaqet në një mori variantesh. 

Prezenca e saj në qendra të fortifikuara në brendësi të territorit është e kufizuar 
për shkak të përmasave të mëdha të saj, duke u përfaqësuar vetëm në gjetjen e një 
fragmenti buze në fortifikim e Tujanit. 
 

III.4.2.2.6. Benghazi LRA 7 
Fillimisht kjo amforë është klasifikuar nga J. Riley si tipi Benghazi LRA 7, i 

nisur nga dy fragmente të vetme buzësh (D360 – 361)194. Të dyja format e buzëve 
janë gjetur në kontekstet e shek. VI, ndërsa një fragment i tretë, i pa ilustruar nga 
                                                           

189 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 138 – 141 
190 M. BONIFAY, La céramique africaine, un indice du développement économique ?, Antiquité Tardive, 
vol. 11, 2003, f. 125. 
191 S. KEAY, African amphorae. në: L. Sagui, Ceramica in Italia: VI – VII, Atti del Convegno in onore 
di John E. Hayes (Roma, 11 – 12 maggio 1995), (Biblioteca di Archeologia Medievale, 14). Vol. 2, 
Firenze, 1998, f. 145. 
192 P. REYNOLDS, Cerámica, comercio y el Imperio Romano (100-700 d.C): perspectivas desde 
Hispania, Africa y el Mediterraneo oriental, Estudios de cerámica tardorromana y altomedieval, 
(Primer taller sobre la ceramica tardorromana, Universidad de Granada, [March 2005]), Granada, 2007, 
f. 41. 
193 J. P. SODINI, La contribution de l'archéologie à la connaissance du monde byzantin (IVe-VIIe 
siècles), DOP, 1993, f. 140 – 144, 157 – 161. 
194 J. A. RILEY , Coarse Pottery. Në: Escavations at Sidi Khrebish Benghazi (Bernice), II, (suppl. Libya 
Antiqua 5), 1979, f. 225 – 226. 
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autori, është gjetur në kontekstet e gjysmës së dytë të shek. VI. Më vonë këto amfora 
të muzeut të Lepcis Magna, kanë tërhequr vëmendjen e studiuesve të tjerë të cilat i 
kanë trajtuar ato si variante të vona të formës Tripolitane II195. Prezantimi i kësaj 
amfore si gjetje e gjysmës së parë të shek. VI në monumentin i 40 Shenjtorëve, në 
kongresin e 25 të RCRF në vitin 2006 të organizuar në Durrës, riktheu vëmendjen e 
studiuesve tek ky ekzemplar196. Përfundimisht kjo amforë, e përcaktuar si gjetje e 
shek. VI, është konsideruar si variant i vonë i amforës Tripolitane II197. 

Benghazi LRA 7 ka dimensione shumë të mëdha198, buzë vertikale, e cila vjen 
e trashet në majë, ndërsa nga jashtë ka hulli të thella dhe të mprehta. Ajo që është 
karakteristikë e buzës së saj është forma e shkallëzuar e saj, e cila është prezente deri 
në bashkimin direkt të qafës me shpatullën. Qafa e amforës është e shkurtër ndërsa 
trupi i saj i stërzgjatur dhe i ngushtuar në mes. Shpatulla dhe fundi i saj është i 
rrethuar me hulli horizontale. Gjithashtu fundi i amforës rrethohet nga hulli në pjesën 
e sipërme, në nivelin e bashkimit të tij me trupin e amforës. Vegjët janë me seksion të 
rrafshët dhe ndonjëherë shfaqin nervura. Ato janë të ngjitura në shpatullën e amforës. 
Balta e saj ka ngjyrë portokalli të zbehtë në kafe (MUNSELL 2.5YR 7/6), shfaq dhe 
ngjyrë në krem (MUNSELL 10YR 8/3), dhe grimca të mëdha ngjyrë gri. Nga jashtë ka 
një ngjyrë si të gjelbër të shpëlarë. Në Shqipëri është zbuluar një amfore e plotë e 
variantit A, nga gërmimet e realizuara në Onhezëm199 (Tab. LXV.585). 

Duke u nisur nga forma e buzës ajo është klasifikuar në 3 variante A, B200 dhe 
Mandruzzato C.54201. 

Kjo amforë është e përhapur në Afrikë, dhe pothuajse mungon në Mesdhe, 
ndërsa gjendet më shpesh në Shqipëri. Ajo është e pranishme në monumentin e 40 

                                                           

195 C. PANELLA , Le anfore tardoantiche: centri di produzione e mercati preferenziali. Në: Società 
romana e impero tardoantico. III. Le merci, gli insediamenti. Rome, Laterza, 1986, f. 266, fig. 9; A. 
MANDRUZZATO, Ceramiche e Terracotte. në: Materiali minori dallo scavo del teatro di Leptis Magna, 
QAL, 15, 1992, f. 186, fig. 192, tipi C.55. 
196 M. BONIFAY, C. CAPELLI, S. MUÇAJ, Amphores tardives de tradition punique: observations sur le 
type Benghazi LRA 7. në: « Oleum non perdidit »: Festschrift für Stefanie Martin-Kilcher zu ihrem 65. 
Geburtstag. Antiqua 47, 2010, f. 151 – 159. 
197 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Importations de céramiques africaines à Byllis, RCRF Acta 40, 2008, f. 
42; M. BONIFAY, C. CAPELLI, S. MUÇAJ, Amphores tardives de tradition punique: observations sur le 
type Benghazi LRA 7. në: «Oleum non perdidit»: Festschrift für Stefanie Martin-Kilcher zu ihrem 65. 
Geburtstag. Antiqua 47, 2010, f. 151. 
198 Lartësia e kësaj amfore shkon 134 – 136 cm, diametri i trupit 46 – 50 cm, ndërsa është llogaritur që 
ajo mban deri në 136 litra, shih: M. BONIFAY, C. CAPELLI, S. MUÇAJ, Amphores tardives de tradition 
punique: observations sur le type Benghazi LRA 7. në: « Oleum non perdidit »: Festschrift für Stefanie 
Martin-Kilcher zu ihrem 65. Geburtstag. Antiqua 47, 2010, f. 153. 
199 Një amforë e plotë është zbuluar në Sarandë me këto përmasa: diametri i buzës 16 cm, lartësia 134 
cm, diametri i barkut 44 cm. Shih: K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 177, fig. 24/Tab. 
I.7. 
200 Për më tepër shih: M. BONIFAY, C. CAPELLI, S. MUÇAJ, Amphores tardives de tradition punique: 
observations sur le type Benghazi LRA 7. në: «Oleum non perdidit»: Festschrift für Stefanie Martin-
Kilcher zu ihrem 65. Geburtstag. Antiqua 47, 2010, f. 151 – 159. 
201 A. MANDRUZZATO, Ceramiche e Terracotte. në: Materiali minori dallo scavo del teatro di Leptis 
Magna, QAL, 15, 1992, fig. 190 – 191. Për informacion më të plotë mbi përhapjen, produktet që 
transportonte kjo amforë, fabrikën dhe datimin e saj, shih: M. BONIFAY, C. CAPELLI, S. MUÇAJ, 
Amphores tardives de tradition punique: observations sur le type Benghazi LRA 7. në: «Oleum non 
perdidit»: Festschrift für Stefanie Martin-Kilcher zu ihrem 65. Geburtstag. Antiqua 47, 2010, f. 151 – 
159. 
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Shenjtorëve202 dhe Onhezëm203 në dy variantet e saj; në Onhezëm, Shkodër204 (Tab. 
LXVI.a-b) dhe Lezhë në variantin Mandruzzato C.54205 (Për përhapjen, shih. Fig. 
10). 

Në sipërfaqe ajo shfaq element epigrafik206, por nga Shqipëria nuk na vjen 
asnjë ekzemplar i tillë. Si vend origjine e kësaj amfore është përcaktuar përfundimisht 
Lepcis Magna (Libi), ndërsa mendohet se kjo amforë, me kapacitet mbajtës të 
konsiderueshëm, është përdorur për transportin e salsamenta ose të verës207. Amforat 
e gjetura në monumentin e 40 Shenjtorëve shfaqin gërryerje dhe gropëza të shumta 
nga brenda sipërfaqes së tyre, që mund të jenë shkaktuar si rezultat i kripës. Kjo çon 
në hamendësimin e përdorimit të tyre për ambalazhimin dhe transportin e salsamenta, 
pra të peshkut të kripur. 

 
Katalogu i amofraoave Benghazi LRA 7 
Varianti A 
585. Sarandë, Amforë e plotë (LAKO 1984, f. 177, fig. 24/Tab. I.7). 
Buzë e shkallëzuar. Trup cilindrik i ngushtuar në mes. Vegje me prerje të 
rrafshët dhe me nervura në mes. Balta e saj ka ngjyrë portokalli të zbehtë në 
kafe, dhe grimca të mëdha ngjyrë gri. Ndërsa nga jashtë ka një ngjyrë si të 
gjelbër të shpëlarë. Përmasat: lartësia 134 cm; diam. i barkut 44.6 cm. 
Diam. i buzës: 16 cm. 
LAKO 1984, f. 177, fig. 24/Tab. I.7 (shek. VI); BONIFAY Etj., 2010b, f. 155, 
fig. 6.10 (Var. A, shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
586. Sarandë, buzë, qafë, vegje dhe shpatulla (objekt i humbur). 
Buzë e rrumbullakosur. Qafë e shkurtër. Vegje me prerje vezake me nervura. 
Shpatulla dhe trup cilindrik i ngushtuar në mes. 
Diam. i buzës: 15 cm. 
LAKO 1984, f. 177, Tab. I.7 (shek. VI); BONIFAY Etj., 2010b, f. 155, fig. 6.10 
(Var. A, shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
587. 40 Shenjtorët 2004, A 18/1-108, inv. 1516/1519, buzë dhe fillim qafe. 
Buzë e shkallëzuar. Qafë e shkurtër. 
Diam. i buzës: 16 cm. 
RILEY 1979, f. 225 – 226, D361 (shek. VI); LAKO 1984, f. 177, Tab. I.7 (shek. 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
588. 40 Shenjtorët 2005, A 18/3-144, inv. 2029, buzë dhe fillim qafe. 

                                                           

202 M. BONIFAY, C. CAPELLI, S. MUÇAJ, Amphores tardives de tradition punique: observations sur le 
type Benghazi LRA 7. në: «Oleum non perdidit»: Festschrift für Stefanie Martin-Kilcher zu ihrem 65. 
Geburtstag. Antiqua 47, 2010, f. 155, fig. 6.15 – 17. 
203 K. LAKO, Kështjella e Onhezmit, Iliria  2, 1984, f. 177, fig. 24/Tab. I.7. 
204 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 141, Tab. VI.1 – 2. 
205 M. BONIFAY, C. CAPELLI, S. MUÇAJ, Amphores tardives de tradition punique: observations sur le 
type Benghazi LRA 7. në: «Oleum non perdidit»: Festschrift für Stefanie Martin-Kilcher zu ihrem 65. 
Geburtstag. Antiqua 47, 2010, f. 155. 
206 M. BONIFAY, C. CAPELLI, S. MUÇAJ, Amphores tardives de tradition punique: observations sur le 
type Benghazi LRA 7. në: «Oleum non perdidit»: Festschrift für Stefanie Martin-Kilcher zu ihrem 65. 
Geburtstag. Antiqua 47, 2010, f. 159, fig. 5. 
207 M. BONIFAY, C. CAPELLI, S. MUÇAJ, Amphores tardives de tradition punique: observations sur le 
type Benghazi LRA 7. në: «Oleum non perdidit»: Festschrift für Stefanie Martin-Kilcher zu ihrem 65. 
Geburtstag. Antiqua 47, 2010, f. 158. 
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Buzë e shkallëzuar. Qafë e shkurtër dhe e hapur. 
Diam. i buzës: 18 cm. 
LAKO 1984, f. 177, Tab. I.7 (shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
589. 40 Shenjtorët 2005, A 6/2-168, inv. 6407, buzë dhe qafë. 
Buzë e shkallëzuar. Qafë e shkurtër dhe e hapur. 
Diam. i buzës: 19 cm. 
RILEY 1979, f. 225 – 226, D360 (shek. VI); LAKO 1984, f. 177, Tab. I.7 (shek. 
VI); CAPELLI, BONIFAY 2014, f. 241, fig. 9.1 (Var. A, shek. V – VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
590. 40 Shenjtorët 2005, A 18/3-142, inv. 3767.1/2, buzë dhe fillim qafe. 
Buzë e shkallëzuar. Qafë e shkurtër dhe e hapur. Shpatulla të ngushta. 
Diam. i buzës: 17 cm. 
LAKO 1984, f. 177, Tab. I.7 (shek. VI); BONIFAY Etj., 2010b, f. 155, fig. 6.15 
(Var. A, shek. VI); CAPELLI, BONIFAY 2014, f. 241, fig. 9.1 (Var. A, shek. V – 
VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
591. Sarandë 1979, Muri L, inv.., buzë (objekt i humbur). 
Buzë e shkallëzuar. Qafë e shkurtër dhe e hapur. 
Diam. i buzës: 17.9 cm. 
LAKO 1984, f. 177, Tab. I.7 (shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
592. Sarandë, inv.., buzë (objekt i humbur). 
Buzë e rrumbullakosur nga jashtë dhe që përfundon në formë sqepi. Qafë e 
drejtë dhe e shkurtër. 
Diam. i buzës: 14 cm. 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
593. 40 Shenjtorët 2006, A 5/2-186, inv. 5688, buzë dhe fillim qafe. 
Buzë e shkallëzuar. Qafë e shkurtër dhe e hapur. Qafa nga brenda ka formë 
hinke dhe rrethohet nga një kanal e cili duhet të ketë shërbyer për mbajtjen e 
kapakut. 
Diam. i buzës: 15 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
594. 40 Shenjtorët 2006, C4-185, inv. 5603, buzë dhe fillim qafe. 
Buzë e shkallëzuar. Qafë e shkurtër dhe e hapur. Qafa nga brenda ka formë 
hinke dhe rrethohet nga një kanal i cili duhet të ketë shërbyer për mbajtjen e 
kapakut. Balta përmban grimca ranore të verdha, gri dhe të bardha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja dhe 2.YR 7/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 15 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
 
Varianti B 
595. 40 Shenjtorët 2008, A 19/1-1222, inv. 6707.1, buzë, qafë dhe fillim 
shpatulle. 
Buzë me shkallëzim dysh. Qafë e shkurtër dhe e hapur. Shpatulla të ngushta. 
Balta përmban grimca ranore të mëdha të verdha, gri dhe të bardha. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 7/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 8/2 
(kafe shumë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 14.3 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 



 242 

596. 40 Shenjtorët 2003, B 202, inv. 1059, buzë dhe fillim qafe. 
Buzë me shkallëzim dysh. Qafë e shkurtër dhe e hapur. 
Diam. i buzës: 18.5 cm. 
BONIFAY Etj., 2010b, f. 155, fig. 6.16 (Var. B, shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
597. Sarandë 1979, Muri L., inv. 428, buzë. 
Buzë me shkallëzim dysh. Qafë e shkurtër dhe e hapur. 
Diam. i buzës: 14.1 cm 
RILEY 1979, f. 226, fig. 92.360 (shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 

 
Funde 
598. 40 Shenjtorët 2004, A 18/1-108, inv. 1408, fund. 
Fund unazor i rrethuar nga tufë vijash horizontale.  
Diam. i fundit: 4.4 cm. 
RILEY 1979, f. 225 – 226, D242 (shek. VI); BONIFAY Etj., 2010b, f. 155, fig. 
6.17 (Var. B, shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
599. 40 Shenjtorët 2004, A 18/1-108, inv. 1968, fund. 
Fund unazor i rrethuar nga vija të shumta horizontale. 
Diam. i fundit: 4 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
600. 40 Shenjtorët 2004, A 11-102, inv. 1369, fund. 
Fund cilindrik i shkallëzuar me hulli të shumta nga brenda sipërfaqes. Për nga 
forma, shfaq ngjashmëri me fundet e amforave Keay 62A. 
Diam. i fundit: 5 cm. 
RILEY 1979, f. 225 – 226, D242 (shek. VI); BONIFAY Etj., 2010b, f. 155, fig. 
6.17 (Var. B, shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
601. 40 Shenjtorët 2004, A 18/1-108, inv. 1515, fund. 
Fund me këmbë të shkurtër i rrethuar nga vija të shumta nga jashtë. 
Diam. i fundit: 3.6 cm. 
BONIFAY Etj., 2010b, f. 153, fig. 3.6 (Var. V, shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
602. 40 Shenjtorët 2003, K4-803, inv. 992, fund. 
Fund cilindrik i shkallëzuar me hulli të shumta nga brenda sipërfaqes. Për nga 
forma, shfaq ngjashmëri me fundet e amforave Keay 62A. 
Diam. i fundit: 3.6 cm. 
RILEY 1979, f. 225 – 226, D242 (shek. VI); BONIFAY Etj., 2010b, f. 155, fig. 
6.17 (Var. B, shek. VI). 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
603. 40 Shenjtorët 2005, A 18/2-109, inv. 3411, fund. 
Fund i rrethuar nga tufë vijash paralele nga jashtë. 
Diam. i fundit: 3 cm. 
Datimi: vitet 500/525 – 551. 
 
III.4.2.2.7. Keay 61 (Bonifay 49) 
Amfora Keay 61 ka buzë të lartë dhe të gjerë nga jashtë, ndërsa nga brenda 

përshkohet nga një bosht aksial në gjithë gjatësinë e saj. Kjo amforë ka në përbërje të 
saj dy variante. Varianti A është datuar kryesisht përgjatë shek. VII duke shkuar deri 
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në mes të këtij shekulli, ndërsa varianti B është datuar në fund të shek. VI – deri në 
gjysmën e parë të shek. VII m. Kr208. Kjo amforë është përdorur kryesisht për 
eksportin e vajit të ullirit209. 

Ajo është e pranishme në monumentin 40 Shenjtorëve me një fragment buze të 
variantit B. Në Onhezëm ajo është e pranishme në variantet Keay 61A dhe B. 

Varianti C përfaqësohet në Shkodër nga një fragment buze dhe fundi210 (Tab. 
LXVII.a-b) . Një amforë e plotë e këtij tipi është dokumentuar në gjirin e Raguzës 
pranë Karaburunit211. Atelietë e prodhimit të variantit C janë identifikuar në Ksour 
Essaf-Henchir Ech-Chekaf (Sullecthum)212. 

Në variantin D kjo amforë është gjetur nga gërmimet mbi kolonadën e forumit 
rrethor në Durrës213. (Për përhapjen, shih. Fig. 10) 

Fragmenti i vetëm i zbuluar në monumentin e 40 shenjtorëve si dhe amforat e 
Onhezmit, janë të lyera në sipërfaqen e jashtme me ajkë balte me ngjyrë kafe të 
zbehtë (MUNSELL 10YR 8/4), ndërsa në bërthamë shfaqin ngjyrë të kuqe të çelur 
(MUNSELL 2.5YR 6/6). Balta e tyre ka përzierje me thërrmija të bardha të shumta, 
grimca guri të rralla ngjyrë të verdhë me madhësi që shkojnë deri në 1 mm, grimca të 
zeza të rralla dhe kuarc. Fabrika e këtyre fragmenteve sugjeron si origjinë të tyre 
punishtet e Moknine (Sahel)214. 

 
Katalogu i amforave Keay 61 
Varianti A 
604. Sarandë 1983, Sek. A, K. 7/6, inv. 369/375/381, buzë dhe qafë. 
Buzë e lartë dhe e drejtë nga jashtë. Sipërfaqja e jashtme është e lyer me 
shtresë të trashë ajke balte. Balta e përzier me pak thërrmija të bardha, grimca 
të rralla guri ngjyrë të verdhë që shkojnë deri në 1 mm, grimca të zeza të rralla 
dhe kuarc. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 8/4 
(kafe shumë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 16 cm. 
CUNJA 1996, f. 173, Tab. 23.266 (gjysma e parë e shek. VI, fabrika është e 
ngjashme); RAMALLO  Etj. 1996, f. 180, fig. 18 (590 – 625); BIEN 2003, f. 309, 
fig. 5.25 (gjysma e dytë e shek. VII); BONIFAY 2004, f. 140, fig. 75.8 (mesi 
dhe gjysma e dytë e shek. VII); BERNAL CASASOLA 2007, f. 112, fig. 5b.2 
(gjysma e shek. VI – gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: mesi dhe gjysma e dytë e shek. VII. 
605. Sarandë 1987, K 3/2, inv. 141, buzë dhe qafë. 

                                                           

208 Për përshkrimin e kësaj amfore dhe të varianteve të saj shih: M. BONIFAY, Etudes sur la céramique 
romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 2004, f. 139 – 141. 
209 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 471. 
210 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 141, 142, Tab. IV.5/VI.11. 
211 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 323. 
212 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004 2004, f. 35. 
213 B. SHKODRA RRUGIA, Enët prej balte të Antikitetit të vonë në Durrës (shek.IV-VII): Të dhëna të 
detajuara nga qendra urbane dhe prapatoka, submitted for a doctoral research study in the faculty of 
History, University of Tirana, May 2011, f.277 – 279, fig. 32. 
214 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 523, Pl. 1.14. 
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Buzë e lartë dhe e drejtë nga jashtë. 
Diam. i buzës: 16.6 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 106, fig. 5.37 (fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII); 
RAMALLO  Etj. 1996, f. 180, fig. 18 (590 – 625); BIEN 2003, f. 309, fig. 5.25 
(gjysma e dytë e shek. VII); BONIFAY 2004, f. 141, fig. 75.8 (mesi dhe gjysma 
e dytë e shek. VII); BIEN 2007, f. 265, fig. 4.65 (çereku i tretë i shek. VII). 
Datimi: mesi dhe gjysma e dytë e shek. VII. 
 
Varianti B 
606. 40 Shenjtorët 2006, A 28 – 103, inv. 5266, buzë. 
Buzë e lartë dhe e drejtë nga jashtë. Qafë e drejtë. Nga brenda përshkruhet nga 
hulli të shumta të cekëta. Baltë e përzier me thërrmija të bardha të shumta, 
grimca ranore të verdha, kuarc dhe pak mikë. Sipërfaqja është e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 5/6 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 13.4 cm. 
BONIFAY 2004, f. 140 – 141, fig. 75.1 (fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII). 
Datimi: fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII. 
607. Sr. 2002, Baz. Amb. C, D. 14 cm, inv. 24, buzë. 
Buzë e lartë dhe e drejtë nga jashtë. Fragment amfore lyer në sipërfaqen e 
jashtme me një shtresë të trashë ajke balte me ngjyrë qumështi. Baltë e përzier 
me thërrmija të bardha të shumta, grimca guri ngjyrë të verdha që shkojnë deri 
në 1 mm të rralla, grimca të zeza të rralla, kuarc, sipërfaqja është e lëmuar. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2,5YR 6/6 (e kuqe e çelur), sipërfaqja 10YR 8/4 
(kafe shumë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
KEAY 1984, f. 450 – 451, fig. 132.5 (shek. VI – VII); CUNJA 1996, f. 173, Tab. 
23.262 (gjysma e parë e shek. VI, fabrika është e ngjashme); RAMALLO  Etj., 
1996, f. 174, fig. 13 (590 – 625); LORET 1998, fig. 4.9 (shek. VII); BIEN 2003, 
f. 309, fig. 5.25 (Shek. VII); BONIFAY 2004, f. 140 – 141, fig. 75.4 (fundi i 
shek. VI – gjysma e parë e shek. VII). 
Datimi: fundi i shek. VI – fillimi i shek. VII. 
 
Fund amfore  
608. Sarandë 1979, Muri L., inv. 484, fund (objekt i humbur). 
Fund amfore i gropëzuar nga poshtë. Nga brenda përshkohet nga një bosht 
aksial. 
Diam. i fundit: 3 cm. 
CUNJA 1996, f. 175, Tab. 24.276 (gjysma e parë e shek. VI); BONIFAY 2004, f. 
140 – 141, fig. 75.9 (shek. VII). 
Datimi: shek. fundi i shek. VI – gjysma e parë e shek. VII. 
 
III.4.2.2.8. Keay 8A (Bonifay 50) 
Kjo amforë është klasifikuar fillimisht nga S. Keay215 ndërsa amfora të plota 

janë botuar nga G. Murialdo në gërmimet e realizuar prej tij në nivelet e fundit të 
castrum – it të Sant’Antonino di Perti. Ajo është klasifikuar në grupin e amforave 
cilindrike me përmasa të mëdha216. Kjo amforë shfaq ngjashmëri me tipin Keay 61 
                                                           

215 J. S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. 
The Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984, fig. 47. 
216 G. MURIALDO, Necropoli e sepolture tardo-antiche del Finale, RELig, LIV, 1988, fig. 7.6. 
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për sa i përket fundit të saj, i cili është unazor por pak më i mprehtë se tek tipi Keay 
61217. Fragmentet e kësaj amfore janë gjetur kryesisht në kontekstet e shek. VII. Ajo 
mendohet se është përdorur kryesisht për transportin e salsamenta dhe të verës. Vend 
prodhimi i saj është përcaktuar provinca e Sahel, në Tunizinë Veriore218. 

Keay 8A përbën një amforë mjaft të rrallë si në bregdetin tunizian219 ashtu 
edhe në Mesdhe220. Ajo nuk shfaqet shpesh as në vendin tonë, ku një fragment i kësaj 
amfore është gjetur në gjirin e Dafinës (gadishulli i Karaburunit), nga kërkimet 
arkeologjike nënujore221 (Fig. 10). 
 
III.4.2.3. Seri të tjera të amforave afrikane 

III.4.2.3.1. Keay 50 dhe “orlo a fascia” (Bonifay 51 – 52) 
Interpretimi i amforave të vona me trup cilindrik, mbetet ende i vështirë për 

shkak se ato janë mjaft të rralla në kontekstet arkeologjike. Ekzemplarë të plotë 
mungojnë, duke mos lejuar një interpretim të përgjithshëm të saj. Gjetjet janë kufizuar 
në fragmente të buzëve dhe fundeve, të zbuluara në kontekste të shek. VII222. 

Amforat Keay 50 dhe “orlo a fascia” karakterizohen nga buza e gjerë në formë 
fashe, ndërsa trupi i tyre është përgjithësisht cilindrik. Fragmente të rrallë të këtyre 
amforave vijnë kryesisht nga Italia. Amfora Keay 50 është përcaktuar nga G. 
Murialdo223 ndërsa tipi “orlo a fascia” është zbuluar dhe përcaktuar nga gërmimet 
arkeologjike të realizuara në sitin e Crypta Balbi në Romë224. Forma të plota të 
amforave Keay 50225 dhe “orlo a fascia”226 vijnë nga gërmimet e realizuara në Kroaci. 
Fragmente të këtyre amforave janë zbuluar edhe në Mesdheun Perëndimor227. Këto dy 
tipa konsiderohen si modulet e vogla të tipave afrikane Keay 8A dhe Keay 61228. 

                                                           

217 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 141. 
218 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 475. 
219 N. BEN LAZREG, M. BONIFAY, A. DRINE, P. TROUSSET, Production et commercialisation des 
salsamenta de l'Afrique ancienne. në: L'Afrique du Nord Antique et Médiévale. Production et 
exportations Africaines; actualités archéologiques, Actes du VIe colloque d'Histoire et d'Archéologie 
de l'Afrique (Pau, 25-29 octobre 1993). Paris, 1995, f. 135; M. BONIFAY, P. REYNAUD, La céramique. 
në: Sidi Jdidi I: la basilique sud, l'École française de Rome, 339, 2004, f. 306, fig. 31.15. 
220 BONIFAY, D. PIERI, Amphores du Ve au VIIe s. à Marseille: nouvelles données sur la typologie et le 
contenu, JRA 8, 1995, f. 106, fig. 5.39.  
221 G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari dell’Albania 
meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in Albania, 
2014, f. 319, fig. 23.7. 
222 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 141. 
223 G. MURIALDO, Alcune considerazioni sulle anfore africane di VII secolo dal castrum di S. Antonino 
nel Finale, Archeologia Medievale XXII, 1995, f. 443. 
224 L. SAGUI, Il deposito della Crypta Balbi : una testimonianza imprevidibile sulla Roma del VII secolo 
?. Në: L. Sagui, Ceramica in Italia: VI – VII, Atti del Convegno in onore di John E. Hayes (Roma, 11 – 
12 maggio 1995), (Biblioteca di Archeologia Medievale, 14). Vol. 2, Firenze, 1998, f. 315, fig. 8.1. 
225 I. RADIČ, Adriatic in Mediterranean communications and trade in roman times according to 
underwater finds. Në: Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et 
Protohistoriques (Bratislava, 1-7 septembre 1991). Bratislava, 1993, fig. 9.2. 
226 R. CUNJA, Katalog/Catalogo. në: Koper, zwischen Rom und Venedig/Capodistria, tra Roma e 
Venezia. Koper, 1991, f. 44, nr. 22. 
227 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 141, fig. 76; S. BIEN, La vaisselle et les amphores en usage à Marseille au VIIe siècle et au 
début du VIIIe siècle: première ébauche de typologie évolutive, LRCW 2, BAR International Series 
1662, Vol. 2, 2007, f. 265, fig. 5.66 (Keay 50) dhe fig. 5.69 – 70 (“con orlo a fascia”); P. REYNOLDS, A 
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Rajoni i prodhimit të kësaj amfore mendohet se ndodhet në Tunizinë Veriore. 
Ende nuk ka një përcaktim të produkteve që këto amfora transportonin. Këto dy tipa 
amforash janë gjetur kryesisht në kontekstet e datuara në gjysmën e dytë të shek. 
VII 229. 

Tipi Keay 50 dhe “orlo a fascia” shfaqet mjaft e rrallë edhe në Shqipëri. Ajo 
është zbuluar gjatë gërmimeve të realizuara në vitet 2005 – 2006 dhe 2008 në 
monumentin e 40 Shenjtërove. Ato janë gjetur kryesisht në ambientet e gërmuara 
jashtë monumentit230. Mendojmë se ato duhet të kenë ardhur aty gjatë fazës së dytë të 
përdorimit të këtij monumenti (?). Gjithashtu fragmente të këtyre amforave janë 
zbuluar edhe në qytetin e Onhezmit. (Për përhapjen, shih. Fig. 11) 

Fragmentet e tipi Keay 50, shfaqin dy fabrika të ndryshme dhe të dallueshme 
qartësisht nga njëra – tjetra. Grupi i parë i pranishëm në monumentin e 40 Shenjtorëve 
dhe që është dhe më i shpeshti (Fab. I), shfaq ngjyrë të verdhë të zbehtë si në 
bërthamë ashtu dhe në sipërfaqe (MUNSELL 2.5Y 8/2). Balta e këtij tipi ka një punim 
mjaft fin, me përmbajtje grimcash ranore të imta gri, pak të bardha, ndërsa rrallë 
dallohet dhe ndonjë grimcë ranore me përmasa pak më të mëdha me ngjyrë rozë. 

Grupi i dytë i kësaj serie amforash (Fab. II), i pranishëm si në Onhezëm ashtu 
edhe në 40 Shenjtorët, shfaq përgjithësisht ngjyrë të kuqe të çelur si në bërthamë 
ashtu edhe në sipërfaqe (MUNSELL 2.5YR 7/8), ndërsa një fragmenti i zbuluar në 
Onhezëm shfaq në sipërfaqe ngjyrë rozë. Balta e këtij grupi është ranore me 
përmbajtje grimcash të mëdha të verdha të shumta me madhësi deri në 1 mm, grimca 
të imta ngjyrë gri dhe të bardha.  

Fragmentet e pakta të tipit “orlo a fascia” zbuluar në 40 Shenjtorët dhe 
Onhezëm, shfaqin fabrikë me ngjyrë të kuqe (MUNSELL 2.5YR 7/8) ose të verdhë të 
zbehtë (2.5Y 8/2). Shumica e këtyre fragmenteve shfaqin baltë ranore me përmbajtje 
grimcash gëlqerore, grimca të bardha dhe të zeza (Fab. III), ndërsa një fragment i 
vetëm ka baltë të ngjashme me fabrikën I të amforës tip Keay 50. 

 
Katalogu i amforave Keay 50 
609. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2-168, inv. 5223, buzë. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë, konkave jashtë e brenda. Forma është e ngjashme me 
tipin LRA 2, por në dallim nga ky tip, buza diferencohet nga qafa nga një thep. 
Sipërfaqe e lëmuar. Ngjyrë uniforme. Balta me punim fin, me përmbajtje 
grimcash ranore të imta gri, pak të bardha, ndërsa dallohen rrallë grimca 
ranore me përmasa pak më të mëdha me ngjyrë rozë. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 

                                                                                                                                                                      

7th century pottery deposit from Byzantine Carthago Spartaria (south-eastern Spain), LRFW 1. Solving 
problems of typology and chronology. A review of the evidence, debate and new contexts. Roman and 
Late Antique Mediterranean Pottery, 2012, f. 111, fig. 9 (tipi “con orlo a fascia”). 
228 Ajo është prezent edhe në Marsejë: M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive 
d’Afrique, BAR International Series 1301, 2004, f. 143. 
229 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 475. 
230 Amforat janë zbuluar jashtë nefit jugor të monumentit, në ambientin A 6. Për ambientet e gërmuara 
të kishës, shih: S. MUÇAJ, Manastiri i 40 Shenjtorëve, Sarandë, Iliria  XXXVI (2012), 2013, f. 447 – 
449; S. MUÇAJ, K. LAKO, S. BUSHI, S. XHYHERI, Monumenti i 40 Shenjtorëve-2102, Iliria  XXXVII 
(2013), 2015, f. 379 – 386; S. MUÇAJ, K. LAKO, S. BUSHI, S. XHYHERI, Monumenti i 40 Shenjtorëve, 
Iliria XXXVIII (2014), 2015, f. 321 – 326. 
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REYNOLDS 2012, f. 111, fig. 9.190 (gjysma e dytë e shek. VII); BIEN 2007, f. 
265, fig. 5.66 (çereku i tretë i shek. VII). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VII. 
610. 40 Shenjtorët 2005, A 6-164, inv. 3035, buzë. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë, konkave jashtë e brenda. Forma është e ngjashme me 
tipin LRA 2, por në dallim nga ky tip, buza diferencohet nga qafa nga një thep. 
Sipërfaqe e lëmuar. Ngjyrë uniforme. Balta me punim fin, me përmbajtje 
grimcash ranore të imta gri, pak të bardha, ndërsa rrallë dallohen grimca 
ranore me përmasa pak më të mëdha me ngjyrë të zezë. Në bërthamë dallohen 
dhe gavërza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
REYNOLDS 2012, f. 111, fig. 9.190 (gjysma e dytë e shek. VII); BIEN 2007, f. 
265, fig. 5.66 (çereku i tretë i shek. VII). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VII. 
611. Sarandë 1983, Sek. A/K1-3, inv. 80, buzë dhe qafë. 
Fab. II. Buzë e thjeshtë, konkave jashtë e brenda. Forma është e ngjashme me 
tipin LRA 2, ndërsa buza diferencohet nga qafa nga një shkallëzim i vogël. 
Baltë fine e pjekur fort. Ngjyra ndryshon nga sipërfaqja në bërthamë. Balta 
përmban grimca të imta mike, kuarc dhe grimca të shumta ranore të verdha. 
Ngjyra Munsell: bërthama 5YR 8/3 (rozë), sipërfaqja e brendshme 2.5YR 7/8 
(e kuqe e çelur). 
Diam. buzës: 13 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 106, fig. 5.40 (shek. VII); BEN ABED Etj., 1997, f. 23 – 
24, fig. 11.65 (gjysma e dytë e shek. VII); BONIFAY 2004, f. 141,143, fig. 76.3 
(gjysma e dytë e shek. VII). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VII. 
612. 40 Shenjtorët 2006, A 6/2- 168, inv. 5130, buzë. 
Fab. II. Buzë e thjeshtë, konkave jashtë e brenda. Forma është e ngjashme me 
tipin LRA 2, ndërsa buza diferencohet nga qafa nga një shkallëzim i vogël. 
Ngjyrë uniforme. Baltë ranore me përmbajtje grimcash të mëdha të verdha të 
shumta me madhësi deri në 1 mm, grimca të imta ngjyrë gri dhe të bardha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
Datimi: gjysma e parë e shek. VII. 
 
Katalogu i amforave “orlo a fascia” 
613. 40 Shenjtorët 2008, A A 19/1-1231, inv. 6767, buzë. 
Fab. I. Buzë e thjeshtë, konkave jashtë e brenda. Forma është e ngjashme me 
tipin LRA 2, por në dallim nga ky tip, buza diferencohet nga qafa nga një thep. 
Sipërfaqe e lëmuar. Ngjyrë uniforme. Baltë me punim fin, me përmbajtje 
grimcash ranore të imta gri dhe pak të bardha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5Y 8/2 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
BONIFAY 2004, f. 141,143, fig. 76.2 (tipi “con orlo a fascia”, gjysma e dytë e 
shek. VII). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VII. 
614. 40 Shenjtorët 2004, A 18/1-108/109, inv. 1501/1536, buzë, qafë dhe 
vegje. 
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Fab. III. Buzë e trashë në formë jake. Qafë e drejtë, vegje në prerje ovale. 
Balta ranore me përmbajtje grimcash gëlqerore, grimca të bardha dhe të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 7/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 11.6 cm. 
BIEN 2007, f. 265, fig. 5.69 (çereku i tretë i shek. VII). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VII. 
615. Sr. 1980, Kulla 6, inv. 151, buzë. 
Fab. III. Buzë e trashë në formë jake. Qafë e drejtë. Fragment amfore me 
gjurmë ajke balte me ngjyrë të verdhë në të gjelbër në sipërfaqen e jashtme. 
Baltë e përzier me mikë të imët dhe me thërrmija të imëta gëlqerore, kafe dhe 
të zeza. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 14 cm. 
BONIFAY 2004, f. 141,143, fig. 76.7 (tipi “con orlo a fascia”, gjysma e dytë e 
shek. VII); BIEN 2007, f. 265, fig. 5.69 (çereku i tretë i shek. VII). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VII. 

 
III.4.2.4. Amfora afrikane të vona (Shek. VII) 

III.4.2.4.1. Keay 34 (Bonifay 53) 
Kjo amforë është dokumentuar në një numër të kufizuar fragmentesh në 

kontekstet mesdhetare. Vend prodhimi i saj mendohet të jete bregdeti tunizian. Ajo 
përfaqësohet nga dy variante të ndryshme. Varianti A ka buzë të gjerë dhe të lartë, 
ndërsa qafa është thuajse cilindrike; varianti B ka buzë trekëndëshe dhe qafë më të 
hapur, ndërsa disa ekzemplarë të kësaj kategorie përmbajnë dekor në sipërfaqe231. Kjo 
amforë përfaqësohet në Onhezëm në variantin Bonifay 53A, ndërsa në Durrës232 dhe 
Shkodër në variantin Bonifay 53B233 (Tab. LXVIII.a) . Ajo është datuar kryesisht në 
shek. VI – VII. Fragmenti i gjetur në Onhezëm, duke u nisur nga fabrika që shfaq, 
duhet të jetë prodhuar në rajonin e Rougga ? (Tunizi)234. Tipi Keay 34 është përdorur 
kryesisht për eksportin e vajit të ullirit. (për përhapjen, shih. Fig. 11) 

 
Katalogu i amforave Keay 34 
616. Sarandë 1984, Son. K.3/2, inv. 58, buzë dhe qafë. 
Buzë e thjeshtë e drejtë, e shkëputur në mënyrë të dukshme nga qafa. Baltë e 
përzier me pak mikë, me përmbajtje thërrmijash të zeza dhe të bardha të 
dukshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama 2.5YR 6/8 (e kuqe e çelur) dhe sipërfaqja 7.5YR 
7/6 (e verdhë në të kuqërremtë). 
Diam. i buzës: 13.6 cm 
BONIFAY 2004, f. 143, fig. 77.3 (shek. VI – VII); BONIFAY, REYNAUD 2004, f. 
253, fig. 178.12 (shek. VII); BONIFAY Etj., 2005, f. 167, fig. 18.269 (gjysma e 
dytë e shek. V). 
Datimi: shek. VI – VII. 

                                                           

231 Për përshkrimin dhe variantet e saj, shih: M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive 
d’Afrique, BAR International Series 1301, 2004, f. 143 – 144. 
232 B. SHKODRA RRUGIA, Enët prej balte të Antikitetit të vonë në Durrës (shek.IV-VII): Të dhëna të 
detajuara nga qendra urbane dhe prapatoka, submitted for a doctoral research study in the faculty of 
History, University of Tirana, May 2011, f. 279 – 281, fig. 33. 
233 G. HOXHA, Scodra dhe Praevalis në antikitetin e vonë, Shkodër, 2003, f. 143, Tab. X.1. 
234 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 523, Pl. I.8. 
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III.4.2.4.2. Sidi Jdidi 1 dhe 2 (Bonifay 54 dhe 55) 
Ky variant ka pasur një përhapje të kufizuar dhe gjendet kryesisht në 

kontekstet e shek. VII. 
Fragmente buzësh të kësaj amfore janë gjetur në Durrës, në variantin Sidi 

Jdidi 1235, dhe në Sarandë, në variantin Sidi Jdidi 2. Varianti 2 i kësaj amfore ka si 
karakteristikë buzën e lartë dhe me shumë hulli nga jashtë. Qafa është konike dhe e 
gjatë ndërsa në nivelin e vegjës ajo është e përshkruar rreth e qark nga grupime vijash. 
Ende nuk është përcaktuar me saktësi se çfarë produktesh eksportonin këto amfora236. 
(Për përhapjen, shih. Fig. 11) 

 
Katalogu i amforave Sidi Jdidi 2 
617. Sarandë 1987, Sek. A K. 3/2, inv. 145, buzë dhe qafë. 
Qafë në formë hinke, buzë e gjerë dhe e sheshtë. Në sipërfaqe ka ngjyrë kafe 
shumë të çelët. Balta është e përzier me mikë të imët, thërrmija të zeza dhe 
pak të bardha. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 12.4 cm. 
BONIFAY 2004, f. 146, fig. 78.4 (shek. VII); BONIFAY, REYNAUD 2004, f. 254, 
fig. 149,29.2 (shek. VII). 
Datimi: shek. VII. 
618. Sarandë 1979, Kulla 5, inv. 1512, buzë dhe qafë (objekt i humbur). 
Qafë në formë hinke, buzë e thjeshtë e diferencuar nga qafa më një shkallëzim 
i lehtë. 
Diam. i buzës: 12 cm. 
BONIFAY 2004, f. 146, fig. 78.3 (shek. VII); BONIFAY 2006, f. 80, fig. 36.2 
(shek. VII). 
Datimi: Shek. VII. 

 
III.4.2.5. Amfora afrikane të tipit bizantin 

III.4.2.5.1. Amfora globulare Castrum Perti (Bonifay 65) 
Amforat afrikane me trup globular janë evidentuar fillimisht nga G. Murialdo, 

nga gërmimet e realizuara në San Antonio237, dhe janë klasifikuar nga ai si tipi 
“Castrum Perti” ose si “anfore a fondo umbonato”238. Gërmimet e  fundit të realizuara 
në Romë dhe Tunizi kanë bërë të mundur pasurimin e tipologjisë së këtyre amforave, 
duke njohur deri më tani 4 tipa të ndryshme. Këto amfora kanë të përbashkët trupin 
sferik dhe fundin e tyre konveks, dhe duket se janë influencuar nga amforat lindore tip 
LRA 1 dhe LRA 2239. (Për përhapjen, shih. Fig. 11). 

Një amforë e plotë e tipit Castrum Perti është zbuluar në monumentin e 40 
Shenjtorëve, në sternën 1, ndërsa një tjetër fragment vjen nga gërmimet e realizuara së 

                                                           

235 B. SHKODRA RRUGIA, Dyrrachium – i në Antikitetin e Vonë, raporti i sezonit të vitit 2015, Candavia 
6, 2016. në proces. 
236 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 145 – 146. 
237 G. MURIALDO, Necropoli e sepolture tardo-antiche del Finale, RELig, LIV, 1988, f. 362 – 364. 
238 G. MURIALDO, Le anfore da trasporto. Në: S. Antonino: un insediamento fortificato nella Liguria 
bizantina. Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 2001 (Monografie Preistoriche ed 
archeologiche, XII), 2001, 289 – 291. 
239 Për më tepër në lidhje me këto amfora, shih: M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive 
d’Afrique, BAR International Series 1301, 2004, f. 151 – 153, fig. 83. 
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fundmi në Durrës240. Amfora e zbuluar tek 40 Shenjtorët është me përmasa të vogla, 
me buzë dhe trup sferik, ndërsa fundi paraqitet konveks. Nga forma ajo është tepër e 
ngjashme me variantet e vona të amforës lindore LRA 1241. Përmasat modeste të saj, 
kanë sugjeruar hipotezën se ato mund të jenë përdorur më shumë si amfora tavoline, 
sesa si enë transporti242. 
 

Katalogu i amforës Castrum Perti (Bonifay 65) 
619. 40 Shenjtorët 2005, Sterna 1, inv. 2761/1-2, amforë e plotë. 
Buzë e thjeshtë e rrumbullakosur nga jashtë. Qafë e drejtë. Trup në formë veze 
ndërsa fundi paraqitet konkav. Në sipërfaqen e jashtme, i gjithë trupi është i 
lyer në mënyrë jo të njëtrajtshme me bojë. Buza e amforës është lyer dhe nga 
brenda. Balta përmban shume mikë, grimca ranore ngjyrë gri dhe të 
kuqërremta të rralla që duken në të dy anët e sipërfaqes. Në sipërfaqe dallohen 
dhe gjurmë mikrofosilesh.  
Përmasat: lartësia 43.5 cm, diametri maksimal i barkut 30.5 cm. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 5YR 6/6 (e verdhë në të 
kuqërremtë), dhe e bojës 2.5YR 5/8 (e kuqe). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
BONIFAY 2004, f. 152, fig. 83.1 (shek. VII); CARSANA Etj., 2007, f. 424, fig. 
5.18 (shek. VII); DE ROSSI Etj., 2010, f. 490, fig. 4.7 (shek. VII). 
Datimi: Shek. VII. 
 
Përfundime  
Duke filluar nga fundi i shek. VI dhe fillimi i shek. VII, format e amforave 

afrikane reduktohen në tipologji duke u kufizuar në format Sidi Jdidi, Keay 61, Keay 
8A, Spatheion 3, Keay 50 dhe “con orlo a fascia”243, të prodhuara kryesisht në rajonin 
e Kartagjenës dhe provincës së Byzacène244. Ky kufizim formash ndodhi si rezultat i 
kontrollit bizantin mbi prodhimin, i cili njëkohësisht u shoqërua me centralizimin dhe 
standardizimin e formave të amforave afrikane. Ato vazhdojnë të prodhohen në sasi të 
vogla, ndërsa produktet e transportuara prej tyre janë të destinuara kryesisht për 
Kostandinopojën si dhe për territoret nën kontrollin bizantin, duke u përqendruar më 
së shumti në limesin Danubian, me shumë gjasë për furnizimin me produkte 
ushqimore të ushtrisë së stacionuar atje245. Në shek. VII amforat janë prodhuar vetëm 

                                                           

240 Ajo shte zbuluar gjatë gërmimit të vitit 2007 në kullën trekëndore, pjesë e linjës veriore të sistemit 
të fortifikimit bizantin: B. SHKODRA RRUGIA, Late Roman Dyrrachium: excavations at the triangular 
tower, Actes du VIe Colloque international sur l’Illyrie Méridionale et l’Epire dans l’Antiquité, 
forthcoming. 
241 Për variantet e vona të amforës LRA 1, shih: D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque 
byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du 
Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 71, fig. 25. 
242 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 153. 
243 M. BONIFAY, Les ultimes niveaux d'occupation de Sidi Jdidi, Pupput et Neapolis : difficultés de 
datation par la céramique, 2002, L'Afrique vandale et byzantine. Actes du colloque international 
(Tunis, 5-8 octobre 2000), Antiquité Tardive 10, 2002, f. 190. 
244 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 457.  
245 M. BONIFAY, La céramique africaine, un indice du développement économique ?, Antiquité Tardive, 
Vol. 11, 2003, f. 128. 



 251 

për plotësimin e nevojave parësore me produkte ushqimore, siç ishte për shembull 
gruri, ashtu si edhe në të kaluarën246. 

Gjatë këtij shekulli, edhe pse në sasi modeste, ato janë të pranishme edhe në 
territorin tonë, ku përmendim monumentin e 40 Shenjtorëve, Onhezmin, Durrësin dhe 
Shkodrën247.  

Prezenca e amforave Keay 61, Spatheion 3, Keay 50 dhe “orlo a fascia” në 
monumentin e 40 Shenjtorëve, mund të shpjegohet me vazhdimin e jehonës së këtij 
monumenti si qendër pelegrinazhi edhe pas braktisjes të tij në fillimin e gjysmës së 
dytë të shek. VI. 

Seritë e amforave afrikane të vona, vazhdojnë të prodhohen e të qarkullojnë 
deri fillimin e gjysmës e së dytë të shek. VII, kohë kur Afrika u pushtua përfundimisht 
nga arabët248. Pushtimi i Kartagjenës në vitin 698, shënon serinë e fundit të prodhimit 
të amforave afrikane bizantine249. 

Në fakt, në prag të pushtimit arab të Afrikës, qeramika afrikane e kishte 
humbur origjinalitetit e vetë. Kështu, amfora me origjinë afrikane që shfaqin formë 
trupi dhe morfologji buze të përbashkët, gjenden në gjithë brigjet e detit Egje, 
Spanjës, Francës, jugut të Italisë, ndërsa format e amforave lindore tashmë ishin 
“islamizuar” tërësisht, duke e bërë kështu të vështirë, thuajse të pamundur, dallimin e 
evolucionit të tyre me amforat e shek. VIII250. 
 

                                                           

246 M. BONIFAY, La céramique africaine, un indice du développement économique ?, Antiquité Tardive, 
vol. 11, 2003, f. 128. 
247 Prezenca e amforave Spatheion 3, Keay 8A, Keay 50 dhe “orlo a fascia”, Keay 61, Sidi Jdidi 1 e 2 
krahas Mesdheut dhe Limesit Danubian, edhe pse në sasi modeste, janë të pranishme edhe në Shqipëri. 
Këto amfora, në mungesë të burimeve historike, janë një e dhënë shtesë që dëshmon se qytetet e 
Onhezmit, Durrësit dhe Shkodrës ishin ende pjesë e rrugëve tregtare të perandorisë Bizantine. 
Gjithashtu ato tregojnë se jeta ka vazhduar deri në gjysmën e parë të shek. VII. Amforat afrikane të 
shek. VII të zbuluara në këto qendra, janë bërë pjesë e një studimi përgjithësues. Shih: S. BUSHI, E. 
XHAFERAJ, 7th century African amphorae in Albania, Actes du VIe Colloque international sur l’Illyrie 
Méridionale et l’Epire dans l’Antiquité, forthcoming. 
248 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 485.  
249 Amforat afrikane tashmë ishin kufizuar në prodhimin e tipave Keay 8 – 50, dhe “Castrum Perti”, 
shih: P. REYNOLDS, Cerámica, comercio y el Imperio Romano (100-700 d.C): perspectivas desde 
Hispania, Africa y el Mediterraneo oriental, Estudios de cerámica tardorromana y altomedieval, 
(Primer taller sobre la ceramica tardorromana, Universidad de Granada, [March 2005]), Granada, 2007, 
f. 47. 
250 M. BONIFAY, Les ultimes niveaux d'occupation de Sidi Jdidi, Pupput et Neapolis : difficultés de 
datation par la céramique, 2002, L'Afrique vandale et byzantine. Actes du colloque international 
(Tunis, 5-8 octobre 2000), Antiquité Tardive 10, 2002, f. 190. 
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KREU IV 
 

SERI TË TJERA TË AMFORAVE ANTIKE TË VONA NË SHQIPËRI  
 
IV.1. Amforat me origjinë nga Gadishulli Apenin (Amforat Italike) 

Gërmimet arkeologjike në territorin tonë kanë identifikuar edhe një grup tjetër 
amforash me origjinë italike, siç janë ato të prodhuara në rajonin e Kalabrisë, të 
ishullit të Siçilisë, dhe të rajonit të Etrurisë veriore (amfora e Empolit)1. Ndonëse të 
përfaqësuara në sasi më modeste krahasuar me grupet e mëdha të shtjelluara më lartë, 
ato dëshmojnë prezencën e tyre në Onhezëm, monumentin e 40 Shenjtorëve, Durrës2 
(Tab. LXIX.a) , Butrint3 dhe në Castrum Scampis – Elbasan4 (Tab. LXIX.b-c) . 

Tipi më i përfaqësuar i amforave italike është Keay 52, amforë e cila e ka 
origjinën nga rajoni i Kalabrisë jugore, ku janë identifikuar disa qendra të prodhimit të 
saj5. Qendra të tjera të prodhimit të amforave italike janë lokalizuar në Naksos 
(Naxos), në pjesën lindore të ishullit të Siçilisë6. 

Kjo tipologji amfore, mbizotëron edhe grupin e amforave italike të zbuluara në 
territorin tonë. Ajo përfaqëson një ekzemplar me përmasa të vogla, me fund të 
sheshtë, e prodhuar dhe përhapur në sasi modeste përgjatë shek. IV – VII m. Kr., në 
një territor relativisht të gjerë, përgjatë brigjeve perëndimore të Mesdheut (Spanjë7, 
Francë8), në ishujt e detit Egje dhe gjerësisht në vend origjinën e saj, pra Italinë e 
Jugut9, si dhe në Afrikën Veriore10. Kjo amforë karakterizohet nga qafa e gjatë, buzë 
                                                           

1 M. PAOLETTI, S. GENOVESI, Le anfore tardoantiche e l’economia della villa di s. Vincenzino a Cecina 
(III-V sec. d.c.): un possibile modello per le ville dell’etruria settentrionale costiera, LRCW 2, BAR 
International Series, 1662, Vol. 1, 2007, f. 390. 
2 B. SHKODRA, Pottery and trade in the Late Roman Durrës (Durrachium), University of East Anglia 
(Master Thesis), 2003, Tab. 23.5; A. HOTI, E. METALLA , E. SHEHI, Gërmime arkeologjike; Durrës 2001 
– 2003, Candavia 1, 2004, f. 141, Tab. III.7. 
3 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 229. 
4 Y. CEROVA, Qeramikë nga Castrum Scampis (Shek. II – fillimi i shek.VII), Candavia 2, 2005, f. 157, 
Tab. I,9 – 10. 
5 P. ARTHUR, Some observations on the economy of Bruttium under the Later Roman Empire, JRA 2, 
1989, f. 133 – 142. 
6
 S. AMARI, A Late Roman Amphorae Production in Eastern Sicily, SOMA, Proceedings of the IX 

Symposium on Mediterranean Archaeology, Chieti (Italy), 24-26 February 2005, BAR International 
Series 1739, 2008, f. 474; D. MALFITANA , Roman Sicily Project. Ceramics and Trade. A 
multidisciplinary approach to the study of material culture assemblages. First overview. The transport 
amphorae evidence, Facta 2, 2008, f. 138 – 141. 
7 Spanjë: J. A. REMOLÀ VALIVERDÚ , Las anforas de los niveles tardo-romanos, Excavaciones 
Arqueológicas en España 165, 1993, f. 157, fig. 70. 
8 M. BONIFAY, D. PIERI, Amphores du Ve au VIIe s. à Marseille: nouvelles données sur la typologie et 
le contenu, JRA 8, 1995, f. 114 – 116; J. PITON, Fouilles de l’Esplanade, Arles : nouvelles observations 
sur les contextes amphoriques (milieu du IVe s. – troisième quart du IVe s.), LRCW 2, BAR 
International Series, 1662, Vol. 1, 2007, f. 288, fig. 1,2 – 3. 
9 G. GASPERETTI, V. DI GIOVANNI , Precisazioni sui contenitori calabresi della tarda antichità (le anfore 
tipo Keay LII), Mélanges de l'Ecole française de Rome 2, 1991, f. 875 – 885; A. B. SANGINETO, 
Anfore. Në: Blanda Julia sul Palecastro di Tortora; Scavi e ricerche (1990-2005), Dipartimento di 
Scienze dell' Antichita dell' Universita degli Studi di Messina, Messina, 2006, f. 315, Tav. LXXXII; M. 
PAOLETTI, S. GENOVESI, Le anfore tardoantiche e l’economia della villa di s. Vincenzino a Cecina (III-
V sec. d.c.): un possibile modello per le ville dell’etruria settentrionale costiera, LRCW 2, BAR 
International Series, 1662, Vol. 1, 2007, f. 390, fig. 5.15: D. MALFITANA , Roman Sicily Project. 
Ceramics and Trade. A multidisciplinary approach to the study of material culture assemblages. First 
overview. The transport amphorae evidence, Facta 2, 2008, f. 138 – 139, fig. 3 – 7. 
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me prerje trekëndore ndërsa vegjët kanë prerje ovale. Shpatullat e amforës kanë 
përgjithësisht formë sferike. M. Bonifay dhe D. Pieri, duke u nisur nga tiparet 
morfologjike të tyre, kryesisht nga forma e trupit dhe e buzës, e kanë ndarë këtë 
amforë në tre nëntipa11. 

Balta e kësaj amfore ka përgjithësisht ngjyrë të verdhë ose të kuqe, me 
përmbajtje mike, grimca të vogla të gurit gëlqeror si dhe kristale. Ajo është 
identifikuar në dy fabrika të ndryshme në Onhezëm dhe 40 Shenjtorët. 

Fabrika e I, e cila përbën dhe numrin më të madh të këtij grupi amforash, 
shfaq ngjyrë të ndryshueshme nga kafe shumë të zbehtë në të verdhë. Ajo përmban 
grimca të imta mike, gëlqerore dhe kuarci. Nisur nga karakteristikat e fabrikës, dhe 
nga analizat petrografike, mendohet se vend origjina e saj është Italia Jugore12. Kjo 
fabrikë është prezentë në Onhezëm dhe 40 Shenjtorët. 

Fabrika e II shfaq baltë granulore, me ngjyrë të kuqe si në sipërfaqe ashtu edhe 
në bërthamë. Balta e këtij grupi amforash është përgjithësisht granulore, përmban 
mikë të imët, thërrmija të shumta të bardha, kafe dhe gri me përmasa të mëdha të cilat 
duken edhe në sipërfaqe. Sipërfaqja e këtij grupi është përgjithësisht e ashpër. Duke u 
nisur nga karakteristika e formës dhe të fabrikës, ky ekzemplar i vetëm që kemi gjetur 
nga gërmimet në Onhezëm, mendohet të jetë prodhuar në Naksos13 (Tab. LXX.625). 

Krahas kësaj amfore, në grupin e amforave italike, të cilat janë identifikuar në 
territorin tonë janë amforat e Empolit (tipi Ostia IV, 279)14, të cilës i përket një 
amforë pothuajse e plotë e gjetur në monumentin e 40 Shenjtorëve brenda sternës 1 
(Tab. LXX.626). 

Të dhënat e mbledhura nga gërmimet arkeologjike por edhe nga analizat 
petrografike, kanë përcaktuar funksionin e amforave italike si enë për transportin e 
verës15. Gjithashtu edhe amforat e prodhuara në Naksos mendohet të jenë prodhuar 
për transportin dhe eksportin e verës së këtij qyteti16 në Sicili, por edhe në territore të 
tjera përreth të lagura nga deti17. 

                                                                                                                                                                      

10 J. S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. 
The Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984, f. 268. 
11 Për ndarjen e saj në tre tipa, shih: M. BONIFAY, D. PIERI, Amphores du Ve au VIIe s. à Marseille: 
nouvelles données sur la typologie et le contenu, JRA 8, 1995, f. 114 – 116, fig. 12. 
12 G. GASPERETTI, V. DI GIOVANNI , Precisazioni sui contenitori calabresi della tarda antichità (le anfore 
tipo Keay LII), Mélanges de l'Ecole française de Rome 2, 1991, f. 876. 
13 Kjo amforë ka fabrikë të kuqe në portokalli, me përmbajtje grimcash të zeza vullkanike. Për më 
tepër, shih: S. AMARI, A Late Roman Amphorae Production in Eastern Sicily, SOMA, Proceedings of 
the IX Symposium on Mediterranean Archaeology, Chieti (Italy), 24-26 February 2005, BAR 
International Series 1739, 2008, f. 474. Ndërsa për përbërjen gjeologjike të rajonit të Nakos shiko: M. 
PICON, J. Y EMPEREUR, Des ateliers d'amphores à Paros et à Naxos, BCH, Vol. 110, livraison 1, 1986, 
f. 495 – 511. 
14 M. PAOLETTI, S. GENOVESI, Le anfore tardoantiche e l’economia della villa di s. Vincenzino a Cecina 
(III-V sec. d.c.): un possibile modello per le ville dell’etruria settentrionale costiera, LRCW 2, BAR 
International Series, 1662, Vol. 1, 2007, f. 390. 
15 M. BONIFAY, D. PIERI, Amphores du Ve au VIIe s. à Marseille: nouvelles données sur la typologie et 
le contenu, JRA 8, 1995, f. 116. 
16 D. MALFITANA , Roman Sicily Project. Ceramics and Trade. A multidisciplinary approach to the 
study of material culture assemblages. First overview. The transport amphorae evidence, Facta 2, 2008, 
f. 138. 
17 S. AMARI, A Late Roman Amphorae Production in Eastern Sicily, SOMA, Proceedings of the IX 
Symposium on Mediterranean Archaeology, Chieti (Italy), 24-26 February 2005, BAR International 
Series 1739, 2008, f. 474. 
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Një tjetër karakteristikë e këtyre amforave janë mbishkrimet në gjuhën 
greke18, por ekzemplarët e gjetur në Shqipëri nuk shfaqin një tregues të tillë. 
 

Katalogu i amforave Italike (Keay 52) 
620. Sarandë 1981, Sek. A, Kulla 4, inv. 234, buzë dhe vegje. 
Fab. I. Buzë me prerje trekëndore dhe vegje eliptike. Sipërfaqe e lëmuar me 
ngjyrë uniforme. Baltë fine, me thërrmija të rralla të bardha dhe pak kafe. 
Sipërfaqja e millëshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5Y 7/3 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 13 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 115, fig. 12.76 (shek. V); VILLA 1998, fig. 2.10 (shek. 
VI – VII); PAOLETTI, GENOVESI 2007, f. 390, fig. 5.15 (shek. V); CARREDANO 

Etj., 2007, f. 136, fig. 4.23 (çereku i parë i shek. VI). 
Datimi: shek. V – çereku i parë i shek. VI. 
621. Sarandë., Kulla, inv. 136, buzë dhe vegje. 
Fab. I. Buzë me prerje trekëndore. Sipërfaqe e lëmuar dhe e millshme, me 
ngjyrë uniforme. Baltë fine me grimca të imta mike, guri gëlqeror si dhe 
kristale. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10YR 8/2 (kafe shumë e hapur). 
Diam. i buzës: 11 cm. 
VILLA 1998, fig. 2.10 (shek. VI – VII). 
Datimi: shek. VI – VII. 
622. Sarandë 1981, Sek. A, Baz., inv. 168, buzë, qafë dhe vegje. 
Fab. I. Buzë me prerje trekëndore dhe vegje eliptike. Sipërfaqe e lëmuar me 
ngjyrë uniforme. Baltë fine me grimca të imta guri ngjyrë kafe. Sipërfaqja e 
millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5Y 7/3 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 12.8 cm. 
VILLA 1998, fig. 2.10 (shek. VI – VII); CARREDANO Etj., 2007, f. 136, fig. 
4.23 (çereku i parë i shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
623. Sarandë 1983, Sek. A, K. 1/4, inv. 69, buzë dhe vegje. 
Fab. I. Buzë me prerje trekëndore e rrumbullakosur pak nga sipër. Vegje me 
prerje eliptike. Sipërfaqe e lëmuar me ngjyrë uniforme. Baltë fine me grimca 
të imta guri gëlqeror si dhe kristale. Sipërfaqja e millshme. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5Y 8/3 (e verdhë e zbehtë). 
Diam. i brendshëm i buzës: 10 cm. 
CARSANA Etj., 2007, f. 424 – 425, fig. 5.1 (gjysma e shek. VI – shek. VII). 
Datimi: gjysma e shek. VI – shek. VII.  
624. 40 Shenjtorët 2005, A 6/1-164, inv. 4017, buzë, qafë dhe vegje. 
Amforë me qafë në formë hinke dhe me buzë trekëndore. Vegje me prerje 
katër këndore. 
Diam. i buzës: 10 cm. 
BONIFAY, PIERI 1995, f. 115, fig. 12.78 (fundi i shek. V); AURIEMMA 1998, 
fig. 1.1 (gjysma e parë e shek. VI – VII); HOTI Etj., 2004, f. 141, Tab. III.7 
(shek. V); SANGINETO 2006, f. 315, Tav. LXXXII.2 (shek. IV – VI). 
Datimi: fundi i shek. V – gjysma e parë e shek. VI. 

                                                           

18 M. BONIFAY, D. PIERI, Amphores du Ve au VIIe s. à Marseille: nouvelles données sur la typologie et 
le contenu, JRA 8, 1995, f. 115, fig. 12. 
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625. Sarandë 1979, Sek. A, K. 5/3, inv. 1691, buzë, qafë, vegjë. 
Fab. II. Buzë e drejtë nga jashtë. Qafë e drejtë me hulli të shumta nga brenda. 
Ngjyrë uniforme. Balta granulore me përmbajtje mike të imët, thërrmija të 
shumta të bardha, thërrmija kafe e gri me përmasa të mëdha të cilat duken 
edhe në sipërfaqe. Sipërfaqja e ashpër. Prodhim i Naksos, Sicili. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e çelur). 
Diam. i buzës: 9 cm. 
CASALINI , CRESPI 2010, f. 2, fig. 2.4 (fundi i shek. V, prodhim i rajonit të 
Sicilisë). 
Datimi: fundi i shek. V. 
626. 40 Shenjtorët 2005, Sterna 1, inv. 2760, Amforë pothuajse e plotë. 
Fab. I. Amforë me qafë në formë hinke dhe buzë trekëndore. Në sipërfaqen e 
brendshme me hulli të cekëta. Baltë e përzier me kokrriza të imëta kalciti. 
Sipërfaqja është e lëmuar nga të dyja anët. Amforë e Empolit. 
Ngjyra Munsell: bërthama dhe sipërfaqja 10YR 7/4 (kafe shumë e zbehtë). 
Diam. i buzës: 11.6 cm. 
AURIEMMA 1998, fig. 1.1 (gjysma e parë e shek. VI – VII); CARREDANO Etj., 
2007, f. 136, fig. 5.37 (amforë e Empolit, fundi i shek. V – fillimi i shek. VI). 
Datimi: gjysma e parë e shek. VI. 
 
Përfundime 
Krahas produkteve me origjinë nga Afrika dhe Lindja, në Shqipëri do të vijnë 

edhe produkte të importuara nga gadishulli Italik, megjithëse këto në sasi tepër 
modeste dhe të kufizuara në tipologji. Ato vijnë kryesisht në qendrat e bregdetare të 
vendit tonë. Pas gjysmës së dytë të shek. VI produktet italike ndërpriten. Kjo edhe si 
rezultat i sëmundjes pandemike dhe luftës së vazhdueshme kundër Teodorikut të 
udhëhequr nga Justinaini (viti 533). Të kombinuara së bashku, ato shkaktuan rënie 
drastike të popullsisë, deurbanizim dhe shkatërrime të shumta. Në këtë periudhë, Italia 
vuajti fushatën më të madhe të shkatërrime që kishte njohur ndonjëherë në histori19. 
 
IV.2. Prodhimet lokale. Amforat globulare Epirote 

Identifikimi dhe studimi i tipave lokalë të amforave dëshmon për kapacitetet 
prodhuese lokale, protagonistët e prodhimit dhe shpërndarjen në territor të produkteve 
që transportonin amforat me origjinë lokale. Në fakt, gjatë periudhës së Antikitetit të 
Vonë, vera përfaqëson një ndër produktet më familjare, e cila gjente përdorim të gjerë 
jo vetëm në gjirin e ushtrisë dhe të popullsisë, por edhe në ambientet religjioze dhe 
mbi të gjitha për kryerjen e liturgjive kishtare. Krahas kësaj tradita e konsumit të 
verës në territorin tonë dëshmohet që në fillimet e periudhës helenistike, jo vetëm në 
qytetet dhe qendrat e mëdha si Shkodra, Lezha, Durrësi, Apolonia, etj., por edhe në 
prapatokën ilire dhe garnizonet ushtarake. Përpos verës së importuar nga ishujt grekë 
si Korinti, Korkyra, Kios, Rodos, janë identifikuar edhe importe nga Italia e Jugut dhe 
zona kampane, të paktën që para luftës së parë punike20, ndërsa burimet e shkruara 
bëjnë fjalë edhe për prodhim të verës nga disa fise ilire, siç ishin Taulantët21. 

                                                           

19 L. K. LITTLE, Life and Afterlife of the First Plague Pandemic. Plague and the End of Antiquity. The 
Pandemic of 541–750, Edited by Lester K. Little, Cambridge University Press, New York, 2007, f. 13. 
20 B. LAHI, Amfora transporti të shekujve 3 – 1 pr. Kr. në Shqipëri, Tiranë; Lezhë: Gjergj Fishta, 2009, 
f. 150 – 154.  
21 [Thonë se tek ilirët e quajtur taulantë, bëjnë verë nga mjalti, pasi i shtrydhin hojet [mjaltit] i hedhin 
ujë dhe e ziejnë në kazan gjersa të mbetet gjysma. Këtë e hedhin ndër enë prej balte, dhe e lënë gjersa 
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Në periudhën e Antikitetit të Vonë, të dhënat më të qarta rreth këtij aktiviteti 
prodhues identifikohen në qytetin e Bylisit, ku gjatë gërmimeve u zbulua një 
magazinë, e shtruar me dysheme prej dheu të ngjeshur. Në brendësi të ambienteve të 
saj u gjetën të gjithë elementët për të përcaktuar funksionin e saj si punishte për 
prodhimin e verës, si shtypëset e rrushit, vaskat gëlqerore formë trapezi, që përdorej 
për dekantimin e produktit të shtypur dhe pitosa, të madhësive dhe me dekore të 
ndryshme, të cilat sugjerojnë përdorimin e tyre për një kohë të gjatë të aktivitetit 
prodhues. Edhe në këtë rast spikat izolimi i brendshëm i këtyre enëve me bitum. Për 
të shpërndarë verën që prodhohej në ambientet e kësaj punishteje të kompleksit 
peshkopal, Bylisi prodhoi amforat e veta22, të ashtuquajtura amfora globulare epirote, 
e vetmja formë e identifikuar deri sot, që dhe rezultatet e analizave petrografike e 
lidhin me veprimtarinë prodhuese vendëse. Kjo amforë përdorej për transportin e 
verës së Bylisit, dhe ishte e dallueshme për nga përmasat modeste të trupit globular, 
buzën e thjeshtë, pak a shumë e derdhur, vegje të shkurtra dhe fund formë thumbi të 
futur nga brenda23. Karakteristika kryesore ishte izolimi i sipërfaqes së brendshme me 
bitum, i cili sigurohej nga rezervat e depozituara në minierën e Selenicës, të njohura 
edhe nëpërmjet burimeve të periudhës antike24. Gjithashtu, bazuar pikërisht në këtë 
karakteristikë që shërben për të bërë të papërshkueshme enën dhe nga forma e 
amforës, i bën këto të përshtatshme për mbajtjen dhe transportin e produkteve të 
lëngshme, ndaj dhe hipoteza e përdorimit të saj për verën e prodhuar në Bylis, 
ndonëse në Epir prodhimi i saj përmendet shumë rrallë25 ndërsa në Mesdheun Lindor 
ajo është ruajtur zakonisht në amfora të një forme të ngjashme26. 

Nga pikëpamja sasiore, amfora globulare epirote përbën materialin më të 
përfaqësuar të periudhës së Antikitetit të Vonë në Bylis, me rreth 35 % të totalit të 
materialit qeramik27. Ajo prezantohet në tre variante kryesore, të njohura si tipi A 
(Tab. LXXI.627 – 629/Tab. LXXII.630 – 632), B (Tab. LXXII 633/Tab. 
LXXIII.634 – 638) dhe C (Tab. LXXIV.639 – 643), të cilat paraqesin karakteristika 
të dallueshme nga njëra tjetra, si forma e buzës, dekori dhe teknika e realizimit të 
dekorit të vegjëve, etj. Ajo që vlen për t’u përmendur është prania e vulave në tipin A, 
të vendosura kryesisht nën vegje dhe lidhen përgjithësisht me simbole të krishtera apo 
monograme. 

Për sa i përket baltës, studimi i saj reflekton disa dallime morfologjike midis 
këtyre tipave. Amforat e tipit A kanë brumë të pastër dhe ngjyrë bezhë ndërsa ato të 
tipit B janë të prodhuara me argjilë më trashanike, e cila përmban mbetje gëlqerore, të 

                                                                                                                                                                      

të mbetet gjysma, pastaj lëngun e shtien ndër enë prej druri. Këtu thonë se e lënë të fermentojë për një 
kohë të gjatë dhe bëhet si verë, dhe bile një verë e ëmbël dhe e fortë. Kurse tani thonë se kjo bëhet edhe 
në disa vende të Helladës dhe e tillë që nuk ndryshon aspak prej verës së vjetër aq sa ishte e pamundur 
për kërkuesit që ta dallonin...]: ARISTOTELI, De Mirabilibus Auscultationibus, 832 a,22. 
22 Y. CEROVA, M. BONIFAY, C. CAPELLI, Amphores Epirotes a corps globulaire du VIe s. decouvertes a 
Byllis (Albanie), LRCW I, BAR International Series 1340, 2005, f. 540. 
23 Y. CEROVA, M. BONIFAY, C. CAPELLI, Amphores Epirotes a corps globulaire du VIe s. decouvertes a 
Byllis (Albanie), LRCW I, BAR International Series 1340, 2005, f. 538. 
24 APOLLODORI, Bibliotheca, II 114; T. LIVI , Ab Urbe Condita, XLII 36,8; C. PLINI SECUNDI, Naturalis 
Historiae, II 106 (110), III 23 (26); CASSIUS DIO, Epistolae ad familiares, XLI 45; STRABONIS, 
Geographica, VII 316. 
25 N. G. L. HAMMOND , Epirus. The geography, the ancient remains, the history and the topography of 
Epirus and adjacent areas, University of Michigan, 1967, f. 42. 
26 Y. CEROVA, M. BONIFAY, C. CAPELLI, Amphores Epirotes a corps globulaire du VIe s. decouvertes a 
Byllis (Albanie), LRCW I, BAR International Series 1340, 2005, f. 540. 
27 M. BONIFAY, Y. CEROVA, Byllis: Le matériel céramique, in: Beaudry (N.) et al. — Byllis (Albanie). 
In : Études, rapports et chroniques, BCH 126, 2002, f. 681. 
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cilat duken qartë me sy. Brumi i tipit C paraqitet më i pastër se i amforave të tipit B, 
por shpeshherë shfaqet dyngjyrësh (portokalli e errët/gri), si amforat e tipit B. E 
përbashkët për të gjitha grupet e baltës është prezenca në përbërjen e saj, të një 
përbërësi me natyrë metamorfike, kryesisht acid: grimca kuarci dhe mika. Ekziston 
gjithashtu dhe një përbërës tjetër, i cili dëshmohet nga prezenca e grimcave të gurit të 
strallit dhe gurit gëlqeror, por që është më i rrallë28. Interpretimi i rezultateve të 
përftuara nga analizat petrografike, ka vënë theksin për marrjen në konsideratë të 
hipotezës rreth origjinës së përbashkët, pra nga e njëjta zonë gjeografike dhe 
gjeologjike, të të gjitha fragmenteve të analizuar, dhe si rrjedhojë nuk përjashtojnë 
hipotezën arkeologjike për origjinën lokale të amforave me bitum, të ashtuquajtura 
amfora epirote me trup globular29. Megjithatë, ekzistojnë ende paqartësi rreth 
kronologjisë së prodhimit dhe përdorimit të këtyre tipave; pra nëse janë prodhuar në 
punishte të ndryshme apo bëhet fjalë për tre tipa të cilat janë prodhuar në kohë të 
ndryshme. Të dy mundësitë nuk kanë përjashtuar njëra – tjetrën, megjithëse autorët 
kanë favorizuar hipotezën e dytë. Kjo duket qartë tek tipi A, i cili prezanton veçori më 
arkaike se dy tipat e tjerë. Tipi A ka baltë të një cilësie të mirë dhe dekor me krehër, 
duke bërë autorët të mendojnë se ajo është influencuar nga amforat e prodhimit egjean 
tip LRA 2. Në të kundërt, tipi B dhe C, i bashkëngjiten më tepër familjes së madhe të 
amforave globulare të traditës bizantine30, përhapja e të cilave i përket kryesisht shek. 
VII dhe VIII m. Kr. 

Deri tani nuk ka të dhëna të sakta mbi datimin e amforave globulare të Bylisit, 
por zbulimi i fragmenteve të tipit A së bashku me amforat LRA 2AB, provon se kjo 
amforë ka qarkulluar deri në çerekun e dytë të shek. VI m. Kr. Gjithashtu braktisja e 
qytetit të Bylisit në fund të shek. VI m. Kr., nuk lejon të përcaktosh shfaqjen e tipit B 
dhe C pas vitit 580. 

Sido që të jetë, prezenca e amforës në Bylis dhe identifikimi i fragmenteve të 
saj edhe në site të tjera të vendit si në Gjirokastër31, Lin, Sarandë, apo dhe më gjerë në 
Kosovë në fortifikimin e Harilaqit si dhe në qytetin e Ulpianës në Prishtinë32, tregojnë 
për rolin e qytetit në tregtinë e Antikitetit të Vonë dhe përcaktojnë funksionin e 
kompleksit peshkopal jo vetëm si qendër religjioze por edhe si zemër ekonomike e 
qytetit33. 
 
 
 
 
 
                                                           

28 Y. CEROVA, M. BONIFAY, C. CAPELLI, Amphores Epirotes a corps globulaire du VIe s. decouvertes a 
Byllis (Albanie), LRCW I, BAR International Series 1340, 2005, f. 538. 
29 Gërmimet e deritanishme kanë treguar se qeramika me bitum në periudhën e Antikitetin e Vonë ka 
gjetur përhapje më të gjerë në zonën e Mallakastrës dhe Vlorës (pra në krahun e majtë dhe të djathtë të 
rrjedhjes së poshtme të lumit Vjosë). Pamundësia për përcaktimin e saktë të vend prodhimit të saj ka 
shtyrë autorët e publikimit të përdorin në mënyrë konvencionale termin epirote nga provinca e Epirit, 
në të cilën bënin pjesë këto rajone në Antikitetin e Vonë. 
30 P. ARTHUR, Eastern Mediterranean amphorae between 500 and 700: A View from Italy, Në: L. 
Sagui, Ceramica in Italia: VI – VII, Atti del Convegno in onore di John E. Hayes (Roma, 11 – 12 
maggio 1995), (Biblioteca di Archeologia Medievale, 14). Vol. 2, Firenze, 1998, f. 168 – 170. 
31 Fragmentet e gjetura i përkasin amforës së tipit B. Shiko: A. BAÇE, Kështjella e Paleokastrës, Iliria  2, 
1981, f. 198, Tab. XII.1 – 2. 
32 Fragmentet e amforave janë identifikuar nga autori. 
33 N. BEAUDRY, P. CHEVALIER, La cœur économique du complexe épiscopal de Byllis (Albanie) au VIe 
siècle, HAM, Vol. 20/1, 2014, 206 – 215. 
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IV.3. Amforat me origjinë nga gadishulli Iberik 
Amforat lusitane të tipave Almagro 50 (Keay 16)34, 51 (Keay 19)35 dhe 51 C (Keay 
23)36, prodhuar kryesisht në rajonin e Portugalisë së sotme, datur në fund të shek. V – 
gjysma e parë e shek. VI, kanë qarkulluar vazhdimisht në portet mesdhetare dhe ato të 
Adriatikut. Fragmente të pakta të këtyre amforave janë evidentuar gjatë gërmimeve 
arkeologjike të viteve 2001 – 2003, të realizuara në Bastionin Juglindor të qytetit të 
Durrësit (Tab. LXXV.644 – 645)37. Këto amfora janë përdorur kryesisht për 
ambalazhimin dhe transportin e produkteve të peshkut38. 
 
 

                                                           

34 Për tipin Almagro 50/Keay 16, shiko: J. S. KEAY, Late Roman amphorae in the western 
Mediterranean: a typology and economic study. The Catalan evidence, BAR International Series 196, 

1984, f. 150 – 155. 
35 Për tipin Almagro 51/Keay 19, shiko: . S. KEAY, Late Roman amphorae in the western 
Mediterranean: a typology and economic study. The Catalan evidence, BAR International Series 196, 

1984, f. 156 – 168. 
36 Për tipin Almagro 51/Keay 23, shiko: S. KEAY, Late Roman amphorae in the western 
Mediterranean: a typology and economic study. The Catalan evidence, BAR International Series 196, 

1984, f. 172 – 178. 
37 A. HOTI, E. METALLA , E. SHEHI, Gërmime arkeologjike; Durrës 2001 – 2003, Candavia 1, 2004, f. 
141, Tab. II.2/III.4. 
38 . S. KEAY, Late Roman amphorae in the western Mediterranean: a typology and economic study. The 
Catalan evidence, BAR International Series 196, 1984, f. 160.  
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KREU V 
 

EKONOMIA DHE AMFORAT GJATË ANTIKITETIT TË VONË 
(SHEK. IV  – VII) 

 
V.1. Kushtet dhe faktorët ekonomik në shek. IV – VII 

Ngjarjet që u zhvilluan dhe shënjuan periudhën e Antikitetit të Vonë në 
hapësirën e perandorisë bizantine influencuan dhe u reflektuan edhe në territorin tonë, 
kufirin perëndimor të perandorisë1. Kjo manifestohet në kulturën materiale dhe 
organizimin e qyteteve, aspekte të shumta të jetës të së cilave janë dokumentuar mjaft 
mirë falë kontributit të gërmimeve arkeologjike. 

Në nivel perandorak klima ekonomike dhe social – politike që përjetonte 
Lindja në gjysmën e parë të shek. VI, ishin dukshëm më të favorshme në krahasim me 
situatën që paraqitej në Perëndim, ku pjesa më e madhe e territoreve vuante dëmet e 
shkaktuara nga kombinimi i pasojave që provokuan dyndjet barbare, luftërat civile 
dhe shqetësimet sociale të shek. V. Në Perëndim formacionet politike perandorake 
ishin zëvendësuar nga mbretëri barbare të fragmentuara, të paqëndrueshme dhe 
shpesh në konkurrencë me njëra tjetrën, të cilat respektuan vetëm pjesërisht traditat 
administrative dhe ligjore romake2. 

Nga ana tjetër në Lindje, përjetohej një situatë begatie e dukshme, me 
ekonominë e bazuar në shkëmbimin monetar dhe forcimin e valutës bizantine, e cila 
në atë kohë konsiderohej si “dollari i Mesjetës”3. Adaptimi i institucioneve dhe 
ekonomisë me kushtet e reja krijoi stabilitet politik dhe prosperitet ekonomik në një 
hapësirë gjeografike të gjerë, si rajonet e detit Egje, Azisë së Vogël, Egjiptit dhe 
rajoni jugor i Gadishullit Apenin. Këto masa ishin përcaktuese në përballimin me 
efikasitet të armiqve në Ballkan dhe ruajtjen e ekuilibrit dhe paqes në Lindje me 
Persinë4, por njëkohësisht ndikuan ndjeshëm në rritjen dhe fuqizimin e qyteteve me 
jetë ekonomike aktive dhe ku në përbërjen shoqërore të të cilëve pa dyshim që nuk ka 
munguar dhe shtresa e tregtarëve. Rritja demografike5, forcimi i faktorit kishë, i 
kombinuar me gjithë aktivitetin ushtarak të ndërmarrë nga Bizanti, qoftë në kushtet e 
mbrojtjes apo dhe në rastet e sipërmarrjeve ushtarake për zgjerim territoresh, ndikoi 
në rritjen e kërkesës për produkte ushqimore, të cilat transportoheshin nëpërmjet 
amforave. Si rrjedhojë, trafiku tregtar në këtë periudhë është mjaft i ngarkuar dhe 
                                                 
1 Gjatë Antikitetit të Vonë territori i sotëm i Shqipërisë u përfshi në provincat e Epirit të Vjetër me 
qendër Nikopojën, Epirit të Ri me qendër Dyrrachium dhe Prevalis me qendër Shkodrën. Me ndarjen 
Lindje – Perëndim të perandorisë romake nga perandori Theodos në vitin 395, këto u përfshinë në 
prefektura Praetoris për Illyricum, në dioqezat e Maqedonisë (dy Epirët) dhe Dacia (Prevalis), qendra e 
së cilës gjatë vitit 441 – 442 ishte Selaniku. Pas kësaj periudhe territoret e mësipërme të perandorisë 
mbetën përfundimisht me perandorinë e Lindjes. Shih: G. OSTROGORSKI, Historia e Perandorisë 
Bizantine (përkthim nga P. Xhufi), Dituria, Tiranë, 2002, f. 22. 
2 A. E. LAIOU, C. MORRISSON, The Byzantine Economy, Cambridge University Press, New York, 2007, 
f. 23. 
3 A. E. LAIOU – THOMADAKIS , The Byzantine Economy in the Mediterranean Trade System; Thirteenth 
– Fifteenth Centuries, DOP, Vol. 34 – 35, 1980 – 1981, f. 177 – 222. 
4 A. E. LAIOU, C. MORRISSON, The Byzantine Economy, Cambridge University Press, New York, 2007, 
f. 23. 
5 Si shembuj ilustrues të këtij fakti mund të përmendim kryeqytetin e perandorisë së lindjes, 
Kostandinopojën, qyteti më i populluar në botën e kohës, i cili numëronte të paktën 400.000 banorë, 
Antiokia arrinte në 200.000 banorë, Aleksandria dhe Selaniku në 100.000 banorë. Rrjeti urban i 
trashëguar nga periudha Romake përfshinte një numër qytetesh të përmasave mesatare me 50.000 – 
100.000 banorë si Efesti, Çezarea ose Jerusalemi: A. E. LAIOU, C. MORRISSON, The Byzantine 
Economy, Cambridge University Press, New York, 2007, f. 25 – 26. 
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amforat janë materiali arkeologjik më përfaqësues, që pasqyron dhe rindërton më mirë 
situatën ekonomike që përjetohet nën kuadrin e perandorisë në tërësi dhe në territorin 
tonë në veçanti. Nëpërmjet studimit të tyre ilustrohen disa aspekte si shkëmbimet 
midis Lindjes dhe Perëndimit, produktet që ishin subjekt shkëmbimi dhe aktorët 
protagonistë ekonomik. Ndër to identifikojmë shtetin, me politikat financiare të 
taksimit, sipërmarrjet ndërtimore, veprimtarinë ushtarake dhe aktivitetin tregtar në 
mbështetje të nevojave të ushtrisë dhe popullsisë, dhe rolin e kishës në aktivitetin 
prodhues dhe tregtar, krahas misionit fetar të këtij institucioni. 

Për t’i bërë ballë dyndjeve të vazhdueshme barbare, në shek. VI vazhduan 
sipërmarrjet ndërtimore që lidheshin kryesisht me ndërtimin e fortifikimeve të reja, 
ndërtimin e godinave të kultit si dhe ndërtimet publike me karakter shoqëror, të cilat u 
reflektuan në gjithë perandorinë6. Në këtë kuadër, dhe territori jonë u përfshi në një 
proces të gjerë ndërtimesh publike, të cilat u pasqyruan në ndërtimin e fortifikimeve të 
reja brenda hapësirës së qyteteve të vjetra. Ky proces filloi me shpalljen e programin 
perandorak të fortifikimeve në Ballkan, i cili filloi me Teodosin e II dhe përfundoi me 
Justinianin. Për sa i përket Anastasit, fondacionet e tij janë më shumë të karakterit 
publik, siç tregon Macellum Forum, etj. Megjithatë, i gjithë ky aktivitet ndërtimor 
vështruar nga pikëpamja ekonomike, përbën pa dyshim një tregues të pasurisë dhe 
tepricave financiare, të cilat mobilizuan rezerva të konsiderueshme duke ofruar punë 
për jetesën e shumë punëtorëve dhe zejtarëve në qytete dhe fshatra7. 

Kështu gjatë shek. V – gjysmës së parë të shek. VI, qyteti i Bylisit fortifikohet 
nga Viktorini, i cili kufizon hapësirën e dikurshme të qytetit antik. Ky “riorganizim”, i 
diktuar si shkak i kushteve të reja social – politike, i cili prishi dhe sistemin urbanistik 
ortogonal, duhet të ketë angazhuar fuqi të madhe punëtore, duke marrë parasysh dhe 
përfundimin e tij në një kohë të shkurtër. Brenda qytetit të Bylis, u ndërtuan edhe 
objekte të shumta religjioze apo ndërtime publike, siç është terma e ndërtuar përkrah 
sternës së madhe të qytetit dhe kishat e shumta të dekoruara me mozaikë. 

Ndërtime të shumta, kryesisht fortifikuese, u realizuan edhe në qytete të tjera 
si në Onhezëm, Melan, Durrës apo Shkodër. Ndërsa ndërtimet religjioze u shtrinë 
pothuajse në gjithë territorin e Shqipërisë. 

Një tjetër faktor, iniciativë shtetërore, që kontribuoi në nxitjen e lëvizjes së 
madhe të produkteve ushqimore gjatë shek. VI, ishte dhe taksa annona. Gjatë shek. 
VI ajo ishte kryesisht taksë në të holla, me të ardhurat e së cilës sigurohej furnizimi i 
ushtrisë (annona militaris) dhe popullsisë (annona civicas) me produkte ushqimore. 
Anonna militaris, u fut që në mesin e shek. III, si detyrim për furnizimin me produkte 
ushqimore në natyrë për ushtrinë. Ndërsa më vonë ajo u përfshi në sistemin e taksimit 
të popullsisë. Pas shek. IV, annona nga detyrim në natyrë, u kthye në detyrim në të 
holla, duke rritur kështu financat e perandorisë. Ajo qëndroi në fuqi deri në shek. VI 
dhe konsistonte në racionet ushqimore të përcaktuara për ushtarët8. Duke filluar me 

                                                 
6 Për ndërtimet fortifikuese e religjioze që u ndërmorën në Bizant, shiko: J. P. SODINI, La contribution 
de l'archéologie à la connaissance du monde byzantin (IVe – VIIe siècles), DOP, Vol. 47, 1993, f. 140 
– 144/157 – 161. 
7 Më shumë se 1 milion monedha ari (solid) u shpenzuan për Shën Sofinë; Julianus Argentarius, 
bankieri, shpenzoi 26 000 solidi për kishën e Shën Vitales në Ravena: A. E. LAIOU, C. MORRISSON, The 
Byzantine Economy, Cambridge University Press, New York, 2007, f. 27. 
8 Ushtria u bë konsumuese e madhe e produkteve ushqimore të transportuara me amforat afrikane dhe 
lindore, sidomos gjatë luftërave të perandorit Justinian (vitet 527 – 565). Ushtria kishte të drejtën që të 
kontraktonte persona të ndryshëm për t’u furnizuar me produkte ushqimore me anë të taksës që në 
burime njihet si annona militaris: O. KARAGIORGOU, LR2: a Container for the Military annona on the 
Danubian Border?. Economy and Exchange in the East Mediterranean during Late Antiquity, 
Proccedings of a Conference at Somerville College, (Oxford 29th May, 1999), 2001, f. 149; P. 
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Anastasin, ushtria u bë konsumatorja më e madhe e produkteve ushqimore, për shkak 
të ekspeditave të shumta ushtarake. Në kohën e tij, ushtria konsumonte 1/3 e buxhetit, 
ndërsa në vitin 551 kur Justiniani luftonte për rifitimin territoreve të humbura, 
konsumi i saj u shtua duke shkuar deri në 1/2 e buxhetit të perandorisë9. 

Annona civica ishte një tjetër taksë me artikuj ushqimorë dhe kishte si qëllim 
shpërndarjen në kryeqytetin e Perandorisë e në disa qytete të tjera të rëndësishme të 
saj10. 

Ndër përfituesit e produkteve ushqimore të mundësuara nga annona, është 
edhe territori i sotëm ku banojnë shqiptarët, i cili për perandorinë bizantine 
përfaqësonte kufirin perëndimor të saj. Prezenca masive e amforave mesdhetare 
lindore dhe atyre afrikane, më së shumti gjatë gjysmës së parë të shek. VI, në Butrint, 
Onhezëm dhe 40 Shenjtorët, Durrës, Lezhë e Shkodër, janë dëshmi e qartë e 
përfshirjes së territorit tonë në tregtinë e madhe mesdhetare dhe në sistemin e annona 
– s. 

Nga ana tjetër, gërmimet arkeologjike në monumentet e kultit kanë përcaktuar 
edhe rolin e kishës si faktor ekonomik. Zbulimi i amforave në kontekstet religjioze, 
tregon rolin aktiv të kishës në tregtinë e madhe të Antikitetit të Vonë si konsumuese 
edhe kontrolluese e saj11, por dhe funksionin e saj si “zemra” ekonomike e qyteteve, 
pra prodhuese dhe tregtare e madhe12. Në shumë raste, institucioni i kishës, shërbeu si 
ndihmëse e perandorisë në forma të ndryshme, si materiale ashtu edhe njerëzore13. 

 
V.2. Mesdheu dhe Shqipëria. Ekonomia antike e vonë analizuar nëpërmjet të 
dhënave të amforave 

Antikiteti i Vonë, i analizuar nëpërmjet të dhënave të kulturës materiale, 
tregon disa veçanti, të cilat e dallojnë qartë nga epokat e mëparshme. Ndarja e 
perandorisë, dhe krijimi i qendrës së re me kryeqytet Kostandinopojën, i vuri territoret 
tonë në kryqëzimin e rrugëve tregtare midis Lindjes dhe Perëndimit. Ky fenomen bëri 
që Shqipëria të përfshihet që në fillesat e saj në raporte tregtare me hambarin e 
perandorisë, Afrikën, dhe më pas në marrëdhënie tregtare me Lindjen. 

Kështu importet e Afrikës së Veriut, fillesat e tyre i kanë që në shek. III m.Kr. 
ku ato morën rëndësi të madhe në tregjet e botës mesdhetare. Afrika u konfirmua si 
rajoni më i madh prodhues i kohës. 

Pas themelimit të Kostandinopojës, artikujt ushqimor të transportuar në 
amfora (në veçanti vera), të cilat vinin nga Azia e Vogël, ishujt e detit Egje, Mesdheu 
Jugor dhe ai Lindor (Qipro, Siria dhe Egjipti) njohën rigjallërim të ndjeshëm 
ekonomik, për shkak se përbënin pjesë të rëndësishme të ekonomisë së Bizantit. Në 

                                                                                                                                            
REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and surveys 
1994-1999, Oxford, 2004, f. 240. Për më tepër në lidhje për këto dy taksa shiko: B. WARD PERKINS, 
Specialisation, Trade, and Prosperity: an Overview of the Economy, Economy and Exchange in the 
East Mediterranean during Late Antiquity, Proccedings of a Conference at Somerville College, 
(Oxford 29th May, 1999), 2001, f. 172 – 174. 
9 A. D. LEE, War in Late Antiquity: A Social History, Wiley – Blackwell, 2007, f. 86 – 89. 
10 A. E. LAIOU, C. MORRISSON, The Byzantine Economy, Cambridge University Press, New York, 2007, 
f. 33. 
11 Në mjaft raste kisha u përfshi në mënyrë aktive në tregtinë e kohës. Shih: D. PIERI, Le commerce du 
vin oriental à l'époque byzantine (Ve – VIIe siècles): Le témoignage des amphores en Gaule, Institut 
français d'archéologie du Proche – Orient, Beyrouth, 2005, f. 124. 
12 Y. CEROVA, M. BONIFAY, C. CAPELLI, Amphores Épirotes à corps globulaire du VIe s. découvertes à 
Byllis (Albanie), LRCW I, BAR International Series 1340, 2005, f. 540; N. BEAUDRY, P. CHEVALIER, 
La cœur économique du complexe épiscopal de Byllis (Albanie) au VIe siècle, HAM, Vol. 20/1, 2014, 
206 – 215. 
13 A. D LEE, War in Late Antiquity: A Social History, Wiley – Blackwell, 2007, f. 208. 
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gjysmën e dytë të shek. V m. Kr. prodhimet afrikane filluan të konkurronin ato 
lindore. 

Këmbimet Lindje – Perëndim nuk u dobësuan si rezultat i pushtimit vandal të 
Afrikës, por përkundrazi ato dukeshin të gjalla dhe reciproke deri në gjysmën e parë 
të shek. VI. Më pas këmbimet afrikane nuk morën më rëndësinë, të cilën ato kishin 
arritur të përfitonin gjatë shek. V m. Kr. Mbas pushtimit të Afrikës nga Vandalët, 
është Kostandinopoja që do të afirmohet gjithmonë e më shumë, dhe do të bëjë 
përpjekje drejt ripushtimit të territoreve të humbura të Perandorisë për të kthyer 
unitetin e humbur të saj. Kostandinopoja do ta ruaj rolin e saj primar deri në vitin 625, 
ndërsa pas gjysmës së dytë të shek. VII, kur Lindja dhe Afrika pushtohen nga Arabët, 
do të ndodhi një ndalesë e shkëmbimeve tregtare të produkteve me origjinë nga 
Mesdheu lindor dhe Afrika, drejt perëndimit14. 

Rënia e tregtisë shkaktohet edhe si rezultat i tkurrjes demografike të Lindjes 
dhe Afrikës, ku krahas luftërave, dyndjeve barbare dhe pasigurisë sociale, rol kryesor 
luajti dhe sëmundja e murtajës. Fillesat saj shënohen rreth vitit 541, duke u përsëritur 
në mënyrë ciklike deri në fund të shek. VII15. 

 
V.3. Rrugët e ardhjes dhe shpërndarjes së amforave në Shqipëri 

Harta e shpërndarjes territoriale të amforave tregon se fillimisht ngarkesat e 
produkteve me origjinë nga Afrika, e më pas nga Lindja dhe Italia, ankoroheshin dhe 
shkarkoheshin fillimisht në qytetet porte të Sarandës (Onhezmi)16, gjirin e Vlorës 
(Aulona) dhe portet e shumta të ndodhura rreth e rrotull tij17, Triportit18 dhe Durrësit19 
                                                 
14 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 148. 
15 L. K. LITTLE, Life and Afterlife of the First Plague Pandemic. Plague and the End of Antiquity. The 
Pandemic of 541–750, Edited by Lester K. Little, Cambridge University Press, New York, 2007, f. 3 – 
32. 
16 Qyteti i Onhezmit, ka qenë porti më i rëndësishëm i Kaonisë në Antikitet. Këtë rol ai e luajti edhe 
gjatë periudhës Antike e Vonë. Shih: K. LAKO, S. MUÇAJ, S. BUSHI, S. XHYHERI, Anchiasmos 
(Onchesmos) in the 5th – 7th centuries: city, pilgrimage, centre and port, Proceedings of the 
International Congress of Albanian Archaeological Studies, 65th Anniversary of Albanian Archaeology 
(21 – 22 November, Tirana 2013), Tiranë 2014, f. 613 – 624. 
17 Rreth gjirit të Vlorës, ku është dëshmuar prezenca e amforave antike të vona, ekzistonin dhe një 
numër i madhe portesh të vegjël. Kështu, rreth gadishullit të Karaburunit janë identifikuar një numër i 
madh pikash (gjire detare, ishulli i Sazanit) të përdorur kryesisht si pika “pushimi” para daljes në det të 
hapur. Shiko: G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e itinerari 
dell’Albania meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche archeologiche in 
Albania, 2014, f. 294 – 296, 303 – 316; G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, 
Arkeologjia nënujore në Shqipëri (Projekti Liburnia): Porte dhe vendzbarkime nga Durrësi në Porto 
Palermo. Qytete antike dhe peizazhi në Shqipëri, Një shekull kërkimesh arkeologjike italo – shqiptare, 
Muzeu Historik Kombëtar, 12 prill – 20 maj, Tiranë, 2016, f. 121 – 128. 
18 Kepi i Triportit ndodhet në veri të Vlorës. Për të dhëna historike dhe kërkimet arkeologjike të 
realizuara në portin antik të Triportit. Shih: G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, 
Porti, approdi e itinerari dell’Albania meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, 
Ricerche archeologiche in Albania, 2014, f. 299 – 303; G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. 
TURCHIANO, Arkeologjia nënujore në Shqipëri (Projekti Liburnia): Porte dhe vendzbarkime nga 
Durrësi në Porto Palermo. Qytete antike dhe peizazhi në Shqipëri, Një shekull kërkimesh arkeologjike 
italo – shqiptare, Muzeu Historik Kombëtar, 12 prill – 20 maj, Tiranë, 2016, f. 121 – 122. 
19 Në kuadër të projektit “Harta Arkeologjike Nënujore e Bregdetit Shqiptar” është dëshmuar prania e 
amforave të shek. IV – VI në portin e Durrësit. Shih: A. ANASTASI, Harta arkeologjike nënujore e 
bregdetit Shqiptar, Iliria  XXXVIII, 2014, f. 473. Ndërsa gjatë vitit 2010, në kuadër të projektit 
“Liburnia” është evidentuar prezenca e amforave egjeane LRA 2. Shih: G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. 
LEONE, M. TURCHIANO, Arkeologjia nënujore në Shqipëri (Projekti Liburnia): Porte dhe vendzbarkime 
nga Durrësi në Porto Palermo. Qytete antike dhe peizazhi në Shqipëri, Një shekull kërkimesh 
arkeologjike italo – shqiptare, Muzeu Historik Kombëtar, 12 prill – 20 maj, Tiranë, 2016, f. 128 – 129. 
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(Fig. 2). Më pas, nga këto 3 qendra kryesore produktet ushqimore të transportuara me 
amfora u shpërndanë në gjithë territorin tonë. Përhapja e tyre evidentohet jo vetëm në 
qendrat në afërsi të bregdetit por dhe në brendësi të tij, për të cilat u ndoqën arteriet e 
dikurshme të komunikimit. Më e famshmja nga këto, ishte rruga Egnatia, me anë së 
cilës produktet e transportuara me amfora arritën të depërtonin deri në skajet më të 
largëta të Shqipërisë juglindore (Fig. 1). 

Pjesa më e madhe e produkteve ushqimore në Shqipëri vinte me atë të rrugëve 
detare, siç dëshmon dhe harta e anijeve të shumta të mbytura me amfora të periudhës 
antike të vonë, të zbuluara së fundmi edhe në bregdetin shqiptar20. Kërkimet e 
vazhdueshme arkeologjike nënujore po evidentojnë vazhdimisht të dhëna të reja, 
tregues të trafikut të madh tregtar detar gjatë Antikitetit të Vonë21. 

Sigurisht që përdorimi i rrugëve tokësore përbënte një nga variantet e 
pashmangshme për mbërritjen e produkteve në shumë zona, veçanërisht në brendësi të 
vendit, ndonëse hamendësohet se ndjekja e tyre nga grupet e tregtarëve ishte në një 
masë të kufizuar. Megjithatë, transporti tokësor u përdor për të shpërndarë produktet 
ushqimore në pjesë të ndryshme të perandorisë, në mënyrë që të gjitha territoret e saj 
të përfitonin produktet bazë të vajit, verës, apo produkteve të tjera që kërkonte mënyra 
romake e jetesës22. 

Kështu me anë të rrugëve detare në shek. IV, duke vazhduar deri në mesin e 
shek. VII, bazuar dhe tek harta e përqendrimit të amforave, kemi mbërritjen e 
produkteve ushqimore në portin e Sarandës, në portet e rreth gjirit të Vlorës, Triportit 
dhe Durrësit. Më pas, ato u shpërndanë në gjithë territorin. 

Nga të dhënat e amforave, ngarkesat me produkte që shkarkoheshin në portin 
e Sarandës, u shpërndanë kryesisht në qytetin e Butrintit, Finiqit, Hadrianopolisit dhe 
Melanit; në qendra të kultit krishterë si në monumentin e 40 Shenjtorëve dhe 
bazilikën e Finiqit. 

Portet e ndodhura rreth gjirit të Vlorës dhe porti i Triportit, nisur nga afërsia 
gjeografike dhe shpërndarja territoriale e amforave, kanë furnizuar me produkte 
ushqimore Apoloninë dhe Bylisin. Fragmente të pakta amforash janë gjetur dhe në 
qytetin e Beratit23. Gjithashtu, prezenca e qeramikës antike të vonë vërehet edhe në 
qendra rreth e rrotull këtyre qyteteve të mëdha, si në Kaninë (LRA 124 dhe LRA 225), 
Fratar (LRA 1)26 e Margëlliç27 në Mallakastër (fragment LRA 1) dhe Sherishte në 
Vlorë (fragment LRA 8)28. 

                                                 
20 N. CEKA, M. ZEQO, Kërkime nënujore në vijën bregdetare dhe ujërat e brendshme të vendit tonë, 
Monumentet 2, 1984, f. 133, fig. 13; A. ANASTASI, Harta arkeologjike nënujore e bregdetit Shqiptar, 
Iliria  XXXVIII, 2014, f. 473; G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, Porti, approdi e 
itinerari dell’Albania meridionale dall’Antichita al Medioevo, Il “Progetto Liburnia”, Ricerche 
archeologiche in Albania, 2014, f. 287 –326; G. VOLPE, G. DISANTAROSA, D. LEONE, M. TURCHIANO, 
Arkeologjia nënujore në Shqipëri (Projekti Liburnia): Porte dhe vendzbarkime nga Durrësi në Porto 
Palermo. Qytete antike dhe peizazhi në Shqipëri, Një shekull kërkimesh arkeologjike italo – shqiptare, 
Muzeu Historik Kombëtar, 12 prill – 20 maj, Tiranë, 2016, f. 117 – 139. 
21 M. M. MANGO, Beyond the Amphora: Non – Ceramic Evidence for Late Antique Industry and Trade, 
Economy and Exchange in the East Mediterranean during Late Antiquity, Proccedings of a Conference 
at Somerville College, (Oxford 29th May, 1999), 2001, f. 99. 
22 D. P. S. PEACOCK, D. F. WILLIAMS , Amphorae and the Roman Economy: An Introductory Guide, 
London, 1986, f. 64. 
23 H. SPAHIU, Qyteti Iliro - Arbëror i Beratit, Tiranë, 1990, f. 261, Tab. XXV.5 – 6,17. 
24 D. KOMATA, Qyteti Iliro-Arbëror i Kaninës, Tiranë, 1991, f. 62, Tab. XVI.3,5. 
25 D. KOMATA, Qyteti Iliro-Arbëror i Kaninës, Tiranë, 1991, f. 61 – 63, Tab. XVI.1,4,6,10; A. BAÇE, 
Qyteti i fortifikuar i Kaninës, Monumentet 7 – 8, 1974, f. 30, Tab. V.14. 
26 S. BUSHI, Verifikim arkeologjik i trasesë rrugore Levan – Memaliaj (rruga Levan – Tepelenë), 
Raport Vjetor 2010, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Tiranë 2011, f. 100, fig. 5.3. 
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Nga Durrësi, ndër portet më të mëdhenj të botës mesdhetare, amforat kanë 
shpërndarë produkte ushqimore në qendrat fortifikuara rreth e rrotull tij, si në 
fortifikimin e Turrës (Kavajë), Dorëzit, Tujanit dhe “Sharrës së Qytetit” në Vrap 
(Tiranë). 

Në qytetin e Shkodrës, qendër e rëndësishme e Antikitetit të Vonë, amforat 
mund të jenë transportuar kryesisht nëpërmjet lundrimit në lumin Buna i cili përdorej 
nga tregtarët në Antikitetin e Vonë29 dhe më pak nëpërmjet arterieve rrugore.  

Rruga e vetme tokësore e përdorur për transportin e produkteve ushqimore, 
nga evidencat e amforave, rezulton të ketë qenë rruga Egnatia. Me anë të saj amforat 
lindore dhe ato afrikane, kanë mbërritur në Castrum Scampis (Elbasan), nga ku më 
pas kanë shkuar dhe në qendrën e fortifikuar të Sulovës (Elbasan). Duke ndjekur 
rrugën Egnatia, amforat kanë mbërritur në bazilikën e Linit dhe kalanë e Zvezdës 
(Korçë) ku është dokumentuar dhe një fazë e Antikitetit të Vonë30. Gjithashtu, një 
fragment amfore është evidentuar në shpellën eremite të Gllobokos në afërsi të fshatit 
Bezmisht, zonë e liqenit të Prespës së Madhe. Në fakt, në afërsi të Bezmishtit, në 
rrugën që lidhet me doganën e Goricës, prej nga kalohet më pas në Maqedoni, janë 
zbuluar së fundmi gjurmët e një bazilikë paleokristiane të shek. VI31, nga ku 
mendojmë se mund të ketë ardhur amfora. Amforat e përdorura kryesisht për transport 
të brendshëm janë përgjithësisht me përmasa të vogla. Amfora lindore të gjetura në 
brendësi i përkasin tipit LRA 1 dhe LRA 2. Tipi LRA 1 është i pranishëm në 
bazilikën e Linit, shpellën e Gllobokos dhe Zvezdë. Amfora LRA 2 është e pranishme 
në fortifikimin e Sulovës32 dhe në “Sharrën e Qytetit” në Vrap të Tiranës. 

Nga amforat afrikane janë gjetur tipat Spatheion 1 – 2, pjesë e kategorisë së 
amforave me përmasa të vogla. Ato janë të pranishme në fortifikimin e Sulovës (tipi 
Spatheion 2)33, dhe “Sharrën e Qytetit” në fshatin Vrap. Një fragment i vetëm i tipit 
Keay 62, është gjetur në kalanë e Tujanit. 

Një tjetër aspekt i përdorimit të amforave dhe enëve të tjera të ambalazhit 
është magazinimi dhe ruajtja në kushte të përshtatshme dhe për qëllime transporti të 
produkteve të prodhimit lokal. Kjo evidentohet jo vetëm nëpërmjet amforës së 
prodhuar në Bylis, e ashtuquajtura globulare epirote, e cila përdorej për transportin e 
verës së prodhuar në qytet drejt qendrave të ndryshme në brendësi të vendit si 
Ulpianë, Harilaq, etj., por edhe nëpërmjet pitosave të ndryshëm apo amforave me 
origjinë greko - italike, të zbuluar përgjatë rrugës së karvanëve, një aks mjaft i 
përdorshëm gjatë gjithë periudhave historike, çka tregon për prodhimin lokal dhe 
ndoshta për magazinimin dhe transportin e produkteve blegtorale, si një ndër 
aktivitetet ekonomike kryesore në territorin tonë. 
 

                                                                                                                                            
27 S. MUÇAJ, Vendbanime të Antikitetit të Vonë në krahinën e Mallakastrës, Iliria  IX – X, 1979 – 1980, 
f. 288, Tab. III.11. 
28 S. BUSHI, Amforat e Samosit (LRA 8) në Shqipëri (shek. IV – VII m. Kr), Candavia 5, 2015, f. 110.  
29 D. P. S. PEACOCK, D. F. WILLIAMS , Amphorae and the Roman Economy: An Introductory Guide, 
London, 1986, f. 66. Me anë të lumit Danub, amforat lindore LRA 1 e LRA 2, kanë arritur të 
shpërndahen në brendësi të Ballkanit, gjatë gjithë qendrave të banuara ndërtuar përgjatë lumit. Rasti i 
Danubit mund të shërbej si shembull krahasues për përdorimin e lumit Buna për transport lumor. Shih: 
F. CURTA, Amphorae and Seals: The “Sub-Byzantine” Avars and the Quaestura Exercitus, Amphorae 
and Seals, University of Florida, 2015, f. 4, fig. 1. 
30 GJ. KARAISKAJ, 5000 vjet fortifikime në Shqipëri, Tiranë 1981, f. 122. 
31 S. BUSHI, B. TOÇI, Rezultatet paraprake të gërmimit të shpëtimit të bazilikës paleokristiane në lagjen 
e re të Goricës së Madhe (Prespë), Raport Vjetor, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, 2014, f. 7 – 13. 
32 Y. CEROVA, Kështjella e Qafës në Krahinën e Sulovës, Iliria  2, 1987, f. 171, Tab. VII.2. 
33 Y. CEROVA, Kështjella e Qafës në Krahinën e Sulovës, Iliria  2, 1987, f. 171, Tab. VI.13. 
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V.4. Produktet ushqimore të eksportuara në Shqipëri përmes amforave 
  Të dhënat paraprake nga studimet e kryera, analizat petrografike dhe burimet 
historike, tregojnë se amforat afrikane dhe lindore janë përdorur kryesisht për 
ambalazhimin dhe transportin e vajit të ullirit, verës dhe salsamenta – s, por edhe të 
produkteve të tjera34. 
 

V.4.1. Produktet e transportuara nga amforat lindore 
Amfora LRA 1 është ena e transportit me përhapjen më të madhe territoriale, e 

përdorur kryesisht për ambalazhimin e verës dhe vajit të ullirit35, dhe përbën dëshmi 
të përdorimit të transportit tokësor për shpërndarjen e produkteve ushqimore. Krahas 
qyteteve bregdetare dhe vendbanimeve që lokalizoheshin përreth tyre, produktet 
ushqimore, duke ndjekur rrugën Egnatia, kanë arritur deri në Bezmisht të Korçës e 
zonën e liqenit të Prespës së Madhe. Ato janë përdorur edhe për transportin dhe 
furnizimin me grurë36 të qyteteve, por edhe për produkte të tjera ushqimore37, ndonëse 
për këtë aspekt të fundit ende nuk është përcaktuar me saktësi lloji i produkteve. 

Një amforë tjetër me përhapje të gjerë territoriale, po aq sa edhe amfora LRA 
1, është tipi LRA 2, prodhim i Egjeut, e përdorur kryesisht për transportin e verës38 
dhe vajit të ullirit, grurit por edhe për produkte të tjera ushqimore39. Produktet e 
eksportuara me amforat LRA 2 janë konsumuar në qytetet bregdetare si Butrint, 
Onhezëm, Finiq, Lezhë, Durrës e Shkodër. Prezenca e shumtë e amforave në 
manastirin e 40 Shenjtorëve tregon për konsumin e lartë të verës nga pelegrinët e 
shumtë që frekuentonin atë. Vera e transportuar me amforat LRA 2 është shpërndarë 
edhe në qendra ushtarake si në fortifikimin “Sharrës së Qytetit” në Vrap të Tiranës, 
fortifikimin e Sulovës në Elbasan, fortifikim e Sebastes mbi qytetin e Laçit etj. 

Krahas produkteve të konsumit masiv, territori i sotëm shqiptar importonte 
edhe produkte të cilësisë së mirë, siç ishte vera. Kështu, bazuar në të dhënat e 
përftuara prej gjetjeve të amforave, në këto territore kanë mbërritur edhe verëra të 
cilësisë së mirë, të konsideruar nga burimet historike të kohës me termin vinum 
optimum dhe të rezervuar kryesisht për shtresat e larta të shoqërisë40. Amforat e 
përdorura për transportin e këtyre verërave i përkasin tipave LRA 3, LRA 4, LRA 8 
(Samos), LRA 10 (Adamsheck RC 22) dhe amforave të Kretës. Origjina e tyre u 
përket ishujve të detit Egje, Azisë së Vogël si dhe vendeve të Lindjes. Për shkak edhe 
                                                 
34 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 471 – 473. 
35 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 81 – 85; J. A. 
REMOLÀ VALLVERDÚ, Ánforas orientales tardías en Tarraco (Siglos V-VII), El Oriente griego en la 
Península Ibérica: epigrafía e historia, Bibliotheca Archaeologica Hispana, vol. 13, 2013, f. 314. 
36 P. REYNOLDS, Cerámica, comercio y el Imperio Romano (100-700 d.C): perspectivas desde 
Hispania, Africa y el Mediterraneo oriental, Estudios de cerámica tardorromana y altomedieval, 
(Primer taller sobre la ceramica tardorromana, Universidad de Granada, [March 2005]), Granada, 2007, 
f. 577. 
37 C. PANELLA , Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico. In : Storia di Roma, III, 2. Torino, 1993, 
f. 665 – 666. 
38 Për përdorimin  kësaj amfore si ambalazhuese për verën, shih: D. PIERI, Le commerce du vin oriental 
à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des amphores en Gaule, Institut français 
d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 93. 
39 P. REYNOLDS, Levantine amphorae from Cilicia to Gaza: a typology and analysis of regional 
production trends from  the 1st to 7th centuries, LRCW 1, BAR International Series 1340, 2005, f. 577. 
40 Për burimet historike që flasin për verën cilësore, përdorimin e saj nga shtresat e larta të klerit e 
shoqërisë, shih: D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le 
témoignage des amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, 
f. 110 – 114. 
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të afërsisë gjeografike me vendin tonë, sasia më e madhe e verës është transportuar 
me amforat LRA 8, me origjinë nga ishulli i Samosit. Kjo kategori, siç e kemi 
evidentuar në trajtimin e tipave individual të amforave, është më e përfaqësuar nga 
pikëpamja sasiore në krahasim me të gjithë kategoritë e tjera të gjetura në 
monumentin e 40 Shenjtorëve41. 

Vera e Gazës transportuar me amforat LRA 442, është një tjetër produkt i 
eksportuar në sasi të mëdha, pas verës me origjinë nga Samosi. Edhe kjo amforë është 
gjetur më së shumti në monumentin e 40 Shenjtorëve. Gjithashtu, studiues të 
ndryshëm mendojnë se ky ambalazh mund të jetë përdorur edhe për transportin e 
drithërave por edhe të vajit të ullirit43. 

Në sasi të pakta në vendin tonë kanë mbërritur verërat cilësore me origjinë nga 
Aphrodisia (Anatolia Perëndimore – Turqi), Ikaria dhe Kreta (Egje). Vera e qytetit të 
Aphrodisias, transportuar me amforat tip LRA 3, është përdorur kryesisht për nevojat 
e shtresës së klerit44. Vera me origjinë nga Ikaria, ka mbërritur në vendin tonë me anë 
të amforave LRA 10 (Adamchek RC 22)45. Një tjetër produkt cilësor i ardhur në 
vendin tonë, është edhe vera e Kretës, për eksportin e të cilës ishulli prodhoi amforat e 
veta. Prania e kësaj vere cilësore është dokumentuar në disa qytete bregdetare si 
Butrinti, Onhezmi, Bylisi, Aulona, Durrësi, Lezha dhe Shkodra, por prezenca e tyre 
është identifikuar dhe në monumente të veçanta si 40 Shenjtorët dhe bazilikën e 
Arapajt. 

Si enë transporti për verën46, vajin e ullirit47, drithin, kikirikëve48, por edhe për 
transportin e ujit49 për përdorim shtëpiak50, janë përdorur edhe amforat Bag – Shaped 
(LRA 5 – 6) të rajonit të Palestinës. Vera e Palestinës është konsumuar në Onhezëm, 
Butrint, Vlorë, Durrës, Lezhë e Shkodër, si dhe nga besimtarët e klerikët në 

                                                 
41 Për me tepër, shih: S. BUSHI, Amforat e Samosit (LRA 8) në Shqipëri (shek. IV – VII m. Kr), 
Candavia 5, 2015, f. 109 – 142. 
42 Për përdorim e saj si ambalazhuese dhe eksportuese të verës, shih: A. S. KINGSLEY, The Economic 
Impact of the Palestinian Wine Trade in Late Antiquity. Economy and Exchange in the East 
Mediterranean during Late Antiquity, Proccedings of a Conference at Somerville College, (Oxford 
29th May, 1999), 2001, f. 49. 
43 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 110. 
44 Transporti i verës me këto amfora është vërtetuar nga gjetja e mjaft fragmenteve me gjurmë rrëshire 
në rajonin e Mesdheut, element i përdorur gjerësisht për izolimin e verës: D. PIERI, Le commerce du vin 
oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des amphores en Gaule, Institut français 
d'archéologie du Proche – Orient, Beyrouth, 2005, f. 101; H. S. ROBINSON, Pottery of the Roman 
Period: Chronology, Athenian Agora, Vol. V, 1959, f. 17. 
45 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 139. 
46 J. A. RILEY , Coarse Pottery. Në: Escavations at Sidi Khrebish Benghazi (Bernice), II, (suppl. Libya 
Antiqua 5), 1979, f. 223; A. S. KINGSLEY, The Economic Impact of the Palestinian Wine Trade in Late 
Antiquity. Economy and Exchange in the East Mediterranean during Late Antiquity, Proccedings of a 
Conference at Somerville College, (Oxford 29th May, 1999), 2001, f. 49. 
47 J. EMPEREUR, M. PICON, Les régions de production d'amphores impériales en Méditerranée orientale, 
l'École française de Rome, 114, 1989, f. 145. 
48 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 125. 
49 B. L. JOHNSON, Syro – Palestinian Bag-Shaped Amphoras in the Athenian Agora and Corinth 
Collections, Recherches sur les Amphores Grecques, BCH Suppl. 13, Athens, 1986, f. 591. 
50 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 125. 
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monumentin e 40 Shenjtorëve. Produktet e verës dhe vajit të ullirit51 kanë mbërritur 
edhe në Hadrianopolis – Sofratikë nëpërmjet amforës LRA 13. 

Krahas produkteve të vajit e verës, amforat lindore janë përdorur edhe për 
transportin e garum – it (salcë peshku) por edhe të produkteve kozmetike, siç ishte 
kremi. Analizat kanë treguar se pikërisht për këtë qëllim është përdorur amfora LRA 3 
e prodhuar në Efest52. Këto produkte kanë mbërritur në qytetet e Onhezmit, Butrint, 
Durrësit, Lezhës e Shkodrës. Prezenca e amforës LRA 3, dëshmon konsumin e garum 
– it edhe në monumentin e 40 Shenjtorëve. 

 
V.4.2. Produktet e transportuara nga amforat afrikane 
Studimet petrografike kanë konfirmuar përfundimisht se amforat Tripolitane 

III, Keay 35A dhe B, Keay 8B dhe Keay 61 janë përdorur për transportin e vajit të 
ullirit 53. 

Në përmbledhje të studimit tonë, vërejmë se ndër qytetet e parë që kanë 
përfituar vajin e ullirit të transportuar me ambalazhe me origjinë nga Afrika, si 
amforat Tripolitane III të shek. IV54, kanë qenë ato të Shkodrës, Onhezmit dhe 
Hadrianopolis – it. Amfora 35A dhe B e shek. V, është përdorur për transportin e 
vajit destinuar për qytetin e Shkodrës dhe Bylisit. Vaji i transportuar me amforat Keay 
8B, vjen në Shqipëri në fund të shek. V – gjysmën e parë të shek. VI, kur vendi ynë u 
përfshi në tregtinë e madhe midis Lindjes dhe Perëndimit. Si rrethojë, ai gjen përhapje 
të konsiderueshme duke u shtrirë kryesisht përgjatë vijës bregdetare, duke përfshirë 
qytetin e Butrintit, 40 Shenjtorët, Onhezmin, Bylisin, Durrësin dhe Shkodrën. Gjatë 
fundit të shek. VI – fillimi i shek. VII, produktet e vajit të ardhura në rrugë detare me 
amforën Keay 61, janë dëshmuar në qytetet e Onhezmit, Durrësit, Shkodrës, 
monumentin e 40 Shenjtorëve dhe nga kërkimet nënujore në gjirin e Dafinës. 

Një tjetër produkt i parapëlqyer për konsum gjatë periudhës antike të vonë ka 
qenë edhe peshku i kripur, i njohur me termin salsamenta, ku studimet kanë 
konfirmuar se për transportin e tij janë përdorur amforat Afrikane IIC, Keay 35B dhe 
spatheion 155. Ndërsa së fundmi, studimet kanë konfirmuar se për transportin e këtij 
produkti është përdorur dhe amfora Benghazi LRA 7, prodhim i Lepcis Magna 
(Libi) 56, e cila ishte amforë me kapacitet të madh mbajtës. Ndonëse është e rrallë në 
kontekstet mesdhetare, në territorin shqiptar kjo amforë përfaqëson një gjetje të 
zakonshme, madje ndër gjetjet më përfaqësuese. Fragmente të amforës Afrikane IIC 
janë gjetur Shkodër dhe në gjirin e Raguzës. Tipi Keay 35B prezantohet nga një 
fragment i vetëm në Bylis. Amfora Spatheion 1 është gjetur në më shumë qendra ku 
përmendim qytetet e Butrintit, Onhezmit, Durrësit, Shkodrës, Bylisit dhe 
Hadrianopolis; gjithashtu fragmente të saj janë identifikuar edhe në monumente të 
veçanta si, 40 Shenjtorët dhe bazilika e Elbasanit; ferma bujqësore si “Mozaiku i 

                                                 
51 CH. DIAMANTI , Local Late Roman/Early Byzantine amphoras from Halasarna on Kos, Keramiki tes 
Hysteris Arkaiotitas apo ton Helladiko Xoro, 3os - 7os aionas m. X, 12 - 16 Noemvriou 2006, 2010, f. 
143. 
52 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve-VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 101. 
53 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 471.  
54 C. PANELLA , Le anfore, Ostia III, Roma, 1973, f. 564. 
55 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 471. 
56 M. BONIFAY, C. CAPELLI, S. MUÇAJ, Amphores tardives de tradition punique: observations sur le type 
Benghazi LRA 7. Në: « Oleum non perdidit »: Festschrift für Stefanie Martin-Kilcher zu ihrem 65. 
Geburtstag. Antiqua 47, 2010, f. 156 – 167. 
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Tiranës”; nuk mungojnë të dhënat e saj edhe në qendra të fortifikuara si “Sharra e 
Qytetit” në Vrap (Tiranë) dhe vendbanime të hapura si Sherishtë (Vlorë). Benghazi 
LRA 7 është gjetur kryesisht në monumentin e 40 Shenjtorëve, Onhezëm, Shkodër 
dhe Lezhë. 

Nga ana tjetër, vera përbënte një tjetër produkt të nevojshëm, për transportin e 
së cilës janë përdorur amforat Spatheion 1 – 357. Ato janë prezentë në qytetet e 
Butrintit, Onhezmit, Bylisit, Durrësit, Hadrianopolis, Finiqit, Krujës dhe Shkodrës; në 
monumentet e kultit si 40 Shenjtorët dhe bazilikën e Elbasanit; në “Mozaikun e 
Tiranës”; në qendra të fortifikuara si Kështjella e Qafës në Sulovë (Elbasan), 
fortifikimi i Dorëzit (Tiranë), “Sharra e Qytetit” në Vrap (Tiranë) dhe vendbanime të 
hapura si Sherishtë (Vlorë). 

 
V.5. Raportet tregtare midis amforave mesdhetare lindore dhe afrikane 

Tashmë pothuajse në të gjitha sitet mesdhetare, ashtu si edhe në Shqipëri, ato 
që mbizotërojnë në sasi janë amforat mesdhetare lindore. Të dhënat tregojnë se ato 
janë mbizotëruese në monumentin e 40 Shenjtorëve (71.5 %), Onhezëm (73.3 %), dhe 
Durrës (45 %). Në Shkodër ky raport përmbyset në favor të amforave afrikane (ato 
përbëjnë rreth 76.8 %)58 

Pavarësisht mbizotërimit të tyre, kjo evidencë nuk mund të interpretohet edhe 
si dominim i produkteve me origjinë nga Lindja. Kjo për shkak se amforat afrikane, 
masive në përmasa, transportonin sasi të mëdha produktesh ushqimore. Studimet e 
ndryshme, të cilat kanë krahasuar raportet e kapaciteteve mbajtëse midis amforave 
afrikane dhe atyre lindore (64 amfora lindore = me 18 afrikane), duke u nisur nga 
sasia e gjetur e tyre, kanë arritur në përfundime se volumi i eksporteve midis Lindjes 
dhe Perëndimit ishte pothuajse i njëjtë59. 

Të njëjta duken edhe raportet e tregtisë në Shqipëri, po të krahasojmë sasinë e 
amforave afrikane të gjetura (28 % në total) me ato lindore (72 % në total), se të dy 
rajonet e mëdha të prodhimit kanë qenë të përfshira pothuajse në raporte të njëjta në 
tregtinë mesdhetare (Fig. 3.e). 

 
V.6. Përfundime të përgjithshme mbi amforat Antike të Vona, shek. IV – VII 

V.6.1. Amforat mesdhetare lindore gjatë shek. V – VII 
Në rritjen e madhe të rolit të Lindjes në tregtinë mesdhetare padyshim ndikoi 

mbështetja e madhe që ajo përfitoi nga Kostandinopoja, e cila në shek. V u shndërrua 
në qytetin e vetëm të perandorisë. Të gjitha rrugët e dikurshme, të cilat kalonin më 
parë nga Roma, tani e tutje kalojnë nga Kostandinopoja. Brenda këtij kuadri, 
prodhimi i verërave lindore u shtua dhe u bë mjaft i fuqishëm për të mbizotëruar më 
vonë tregun perëndimor60. Në prodhimin dhe në përhapjen e madhe të produkteve 
lindore gjatë shek. V – VII, ndikoi fuqishëm dhe sistemi i taksimit bazuar tek annona, 

                                                 
57 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 473. 
58 Për realizimin e llogaritjes së raporteve midis amforave të kategorive të ndryshme, për qendrat e 
Durrësit dhe Shkodrës, jemi bazuar në materialin e botuar nga autorët të cilët kanë studiuar këtë 
kategori materiali arkeologjik. 
59 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 446. 
60 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve – VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 148.  
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e cila qëndroi në fuqi pothuajse në gjithë Lindjen deri në pushtimin nga arabët në vitin 
64061. 

V.6.1.1. Amforat mesdhetare – lindore të shek. V 
Amforat lindore të shek. V që kanë mbërritur në territorin tonë, të ardhura së 

bashku me prodhimet që ato transportonin, shfaqen të shumëllojshme në origjinë dhe 
tipologji. Me anë të amforave lindore, gjatë shek. V ky territor dëshmon lidhje 
pothuajse me gjithë zonat e Mesdheut ku amforat janë prodhuar. Kështu gjatë shek. V, 
kemi shfaqjen e amforës LRA 8, prodhim i Samosit (në variantin Agora M273); LRA 
10 (Adamchek RC 22), LRA 13 dhe LRA 2 në variant A me origjinë nga Egjeu; 
amforat LRA 3 prodhime të brigjeve perëndimore të Turqisë; LRA 1 në variantin A e 
prodhuar në Turqinë Jugore dhe Sirinë Veriore; Bag – Shaped tipi 2 të prodhuara në 
veri të Palestinës; amforat LRA 4 prodhime të Negev.  

Në përmbledhje të të dhënave të mësipërme mund të themi se gjatë shek. V 
kemi ardhje të shumta të amforave lindore, krahasuar me amforat afrikane, si rezultat 
i krijimit të qendrave të rëndësishme të prodhimit të tyre në Lindje, e cila do të 
vazhdojë gjatë shek. VI – VII. Pa dyshim që në krijimin e këtij rajoni të madh të 
prodhimit do të ndikonte afërsia me Kostandinopojën, stabiliteti politik i rajonit, të 
cilat favorizuan edhe tregtinë në distanca të gjata. Impulset tregtare tashmë vijnë nga 
Kostandinopoja e jo nga Roma, duke dominuar kështu tregun perëndimor me 
produkte lindore të transportuara nga amforat62. 

 
V.6.1.2. Amforat mesdhetare – lindore gjatë shek. VI – VII 
Gjatë shek. V në Shqipëri mungojnë prodhimet e amforave LRA 11 – 12, dhe 

LRA 14 – 15, prodhime të Egjeut dhe të zonës perëndimore të Azisë së Vogël. Duket 
se këto zona e humbën shkëlqimin e tyre të shkurtër ekonomik, duke kushtëzuar 
zhvendosjen e qendrave të prodhimit drejt jugut63. 

Kështu gjatë shek. VI, prodhimet në këto zona të reja ilustrohen nga ardhja me 
shumicë e formave Bag – Shaped 3 dhe LRA 4 me origjinë nga Palestina. Një formë 
mjaft e përhapur, e ndeshur pothuajse në të gjitha qendrat e gërmuara, bëhet tipi LRA 
1 i grupit B prodhim i brigjeve jugore të Turqisë dhe Sirisë. Gjithashtu amfora LRA 
2AB, prodhuar në Egje, bëhet forma e dytë më e përhapur pas tipit LRA 1. Gjatë 
kësaj fazë kemi ardhjen e formës LRA 3, e prodhuar në Turqinë Perëndimore, me 
gjithë se paraqitet në sasi të kufizuar për shkak të verës cilësore që ajo transportonte. 
Një gjetje e zakonshme përbën edhe amfora LRA 4 me origjinë nga Gaza, përhapja e 
së cilës pothuajse është në gjithë sitet e mëdha por edhe në monumentet e kultit. 

Një gjetje e zakonshme gjatë shekullit të VI, përbëjnë prodhimet ishullore të 
deti Egje, duke treguar raporte intensive tregtare. Këtu perëndim amforat LRA 8 të 
njohura ndryshme dhe si tipi Samos Cistern type, sasia e të cilave paraqitet e 
jashtëzakonshme në monumentin e 40 Shenjtorëve, duke përbërë sasinë më të madhe 
të amforave të Samosit të zbuluara deri më sot në pellgun mesdhetar64. Interesante 

                                                 
61 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
surveys 1994-1999, Oxford, 2004, f. 240. 
62 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve – VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 171. 
63 D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (Ve – VIIe siècles): Le témoignage des 
amphores en Gaule, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 2005, f. 172. 
64 S. BUSHI, Amforat e Samosit (LRA 8) në Shqipëri (shek. IV – VII m. Kr), Candavia 5, 2015, f. 109 – 
142. 
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është dhe gjetja e amforave të Kretës, e cila paraqitet e shumtë në tipologji dhe sasi në 
vendin tonë, krahasuar me sasinë modeste në kontekstet e saj në vendet Mesdhetare65. 

Në 40 Shenjtorët dhe Onhezëm, gjejmë prezencën e amforës Ayala Axum, një 
amforë mjaft e rrallë ku fragmente të pakta të saj janë gjetur në Turqi ndërsa më e 
pranishme ajo duket në Afrikën Veriore. Ajo është dëshmi e vendosjes së 
marrëdhënieve tregtare të Bizantit me mbretërinë etiopiane të Aksiumit nga Justiniani, 
pas të cilës ajo u bë pjesë e tregtisë së madhe të Mesdheut66. (Për rajonet e prodhimit. 
Shih. Fig. 6). 

Gjatë gjysmës së parë të shek. VII, duket se amforat janë prodhuar rreth 
zonave akoma të stabilizuara dhe të paprekura nga luftërat me Persët (vitet 610 – 628) 
të cilët shkatërruan Azinë e Vogël dhe Sirinë67. Luftërat, të kombinuara me sëmundjet 
pandemike që kishin përfshirë gjithë botën Mesdhetare, sollën ndryshime radikale 
shoqërore dhe ekonomike në rajonin lindor të Mesdheut68. 

Amforat Lindore nga gjysma e dytë të shek. VII mungojnë në Shqipëri. Në 
fakt ky është fenomen mesdhetar për shkak të shkëputjes së lidhjeve tregtare midis 
Lindjes dhe Perëndimit. Amforat Lindore shfaqen në sasi sporadike në Perëndim duke 
u kufizuar kryesisht në transportin e produkteve të luksit dhe në verën cilësore të saj. 
Në fakt prodhimi i verës cilësore do të vazhdonte edhe pas pushtimit arab të Lindjes, 
nën kalifatin Omajad por duke u kufizuar kryesisht në komunitet e murgjve 
(manastire), për konsum vetjak dhe për liturgji. Të gjitha instalimet për prodhimet e 
verës dhe tregtia do të zhduken pothuajse nga të gjitha qendrat e rëndësishme të 
prodhimit të dikurshëm69. 

 
V.6.2. Amforat afrikane gjatë shek. IV – VII 
V.6.2.1. Amforat afrikane gjatë shek. IV 
Amforat afrikane klasike, shfaqen në territorin tonë që në shek. III. Këto 

amfora, përgjithësisht me përmasa mëdha, kanë një përhapje kryesisht bregdetare. 
Fragmente të tyre janë identifikuar në qytetet e Butrintit, Onhezmit, Durrësit dhe 
Shkodrës. Nuk mungojnë edhe fragmentet që vijnë si rezultat i kërkimeve nënujore 
arkeologjike realizuar rreth Gadishullit të Karaburunit dhe gjirit të Porto Palermos. 
Një fragment i vetëm i saj është zbuluar në Hadrianopolis, i cili gjeografikisht 
ndodhet shumë afër me qytetin port të Onhezmit. Megjithëse sasi e tyre është 
modeste, ato paraqiten të pasura nga ana tipologjike ku në vendin tonë janë 
identifikuar 5 nga 9 tipat e njohur në gjithë pellgun mesdhetar dhe në vendin e 
origjinës së tyre. Ato përfaqësohen nga tipat Tripolitane, Afrikane IIC, Afrikane IID 
dhe Afrikane IIIA. Ato kanë ardhur në Shqipëri nga provincat e Zeugitane 
(Kartagjena) dhe Byzacène, së bashku me prodhimet që ato transportonin. 

Në fund të shek. V, grupi amforave afrikane klasike del nga qarkullimi. Në 
pjesën më të madhe të rajonit mesdhetar, këto amfora janë dokumentuar në nivelet e 

                                                 
65 S. BUSHI, Amfora me origjinë nga Kreta në Shqipëri (shek. IV – VII m. Kr.), Candavia 6, 2016, në 
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 Me anë të kësaj marrëveshje Justiniani I u përpoq të siguronte kalimin me det për në Oqeanin Indian 
nëpërmjet detit të Kuq, duke hapur kështu një rrugë tregtare për t’u lidhur me Lindjen. Shih: G. 
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shkatërrimeve të shkaktuara nga dyndje barbare të cilat ndërprenë përkohësisht 
tregtinë midis provincave të perandorisë bizantine70. Në të njëjtën kohë, dyndjet e 
popujve të përbërë nga popullsia gote, përfshinë edhe provincën e Ilirikut. Ato u 
shoqëruan me shkatërrime të shumta71 duke ndikuar në ndërprerjen e përkohshme të 
lidhjeve tregtare me botën mesdhetare. 

Fundi i shek. V dhe fillimi i shek. VI shoqërohet edhe me ndryshime 
tipologjike të tyre, duke u zëvendësuar nga një gjenerate e re amforash përgjithësisht 
me përmasa të mëdha. Disa autor si S. Keay72 dhe C. Panella73, e kanë lidhur këtë 
zhvillim të ri me pushtimin Vandal të Kartagjenës (viti 439). Ata e ndajnë zhvillimin 
ekonomik të Afrikës në para dhe pas pushimit Vandal. Në ndryshim nga këta autorë, 
M. Bonifay e shikon këtë ndryshim tipologjik si një evolucion të natyrshëm të 
formave të amforave afrikane. Sipas tij, ndryshimet politike jo domosdoshmërish 
shoqërohen me ndryshimet tipologjike të kulturës materiale. Ai argumenton se 
amforat me përmasa të mëdha të tipit Keay 62 – 36 – 59 – 35, shfaqen para pushtimit 
Vandal. Në mbështetje të këtij fakti, sjell si argument ndryshimet tipologjike të 
vërejtura tek enët terra sigillata afrikane të cilat kanë ndodhur pikërisht në fund të 
shek. V – fillimi i shek. VI. Pra, ai e lidh ndryshimin tipologjik të amforave në të 
njëjtën periudhë me ndryshimin tipologjik të enëve terra sigillata74. Në mbështetje të 
këtij fakti vjen edhe materiali i amforave i zbuluar në monumentin e 40 Shenjtorëve, i 
cili shoqërohet nga një fragment ene terra sigillata afrikane ARS 87B datuar midis 
viteve 475 – 530. I njëjti fenomen vërehet edhe nga gërmimet e realizuara në Spanjë, 
ku gjetjet e amforave shoqërohen nga sigillatat afrikane ARS 99 e 104 të datuara 
kryesisht në fund të shek. V – dhe fillim të shek. VI75. 
 

V.6.2.2. Amforat afrikane gjatë shek. V – VI 
Gjatë fundi të shek. V dhe gjysmës së parë të shek. VI, amforat afrikane 

shfaqin dy prirje të kundërta që konsiston në zvogëlimin dhe zmadhimin e formave. 
Kështu në grupin e amforave me përmasa të vogla hyn grupi i amforave të njohura me 
emrin Spatheion, ndërsa gjithë të tjerat janë kryesisht me përmasa të mëdha. 

Amforat afrikane të vona të shekujve V – VI m. Kr. të zbuluara në Shqipëri 
përfaqësojnë 17 nga 28 tipa të njohura deri më sot në pellgun mesdhetar dhe Afrikë. 
Në fakt, vitet 500 – 530 përbëjnë ekspansionin më të madh prodhimeve tuniziane 
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pothuajse në të gjithë Mesdheun76. Kulmin e prodhimit të tyre si në sasi ashtu dhe në 
tipologji, amforat e afrikane e arrijnë gjatë shek. VI, gjatë periudhës së dominimit 
bizantin të Afrikës (vitet 533 – 698)77. Kjo kohë përkon dhe me fillimin e programit 
ambicioz të Justinianit për rikuperimin e territoreve humbura. Brenda një kohë të 
shkurtër, Justiniani arriti të rikuperojë pjesën më të madhe të territoreve të pushtuara 
dikur nga Roma, duke përfshirë këtu edhe Afrikën (viti 534)78. Periudha e Justinianit 
u shoqërua me punime të mëdha publike (fortifikime dhe ndërtime të shumta 
religjioze) të realizuar në gjithë territoret e perandorisë79, duke ndikuar drejtpërdrejt 
në ekonomi në rritjen ndjeshme të volumit të shkëmbimeve tregtare midis lindjes dhe 
perëndimit. Natyrisht që “përfitues” i madhe këtyre zhvillimeve ishte dhe territori 
ynë, i ndodhur në kryqëzim të rrugëve të botës mesdhetare. Amforat afrikane të 
gjetura në Shqipëri, dëshmojnë lidhjet intensive me Afrikën. 

Kështu gjatë kësaj periudhë në territorin tonë eksportohen prodhimet e të tre 
provincave kryesore bizantine në Afrikë. Prodhimet e Zeugitane janë të dëshmuara 
nga prezenca e amforave spatheion 1 – 3, Keay 3B – 8B (në të dy variantet e saj). 
Byzacène, është një tjetër provincë ku prodhimet e saj janë një gjetje e zakonshme në 
Shqipëri. Ato përfaqësohen nga amforat spatheion 1 – 3, Keay 35 (variantet A dhe B), 
Keay 55 – 56 – 57 me origjinë nga Nabeul, Keay 62 (me shumëllojshmërinë e 
varianteve të saj). Amforat me origjinë nga provinca e Sahel janë më pak të 
përfaqësuara duke u kufizuar në pak fragmente të tipit Keay 62 dhe Keay 61. (Për 
rajonet e prodhimit të amforave afrikane, shih. Fig. 12). 

Amfora më tipike e kësaj faze të eksporteve tuniziane rezulton tipi Keay 62, e 
cila u prodhua në forma të shumëllojshme dhe u eksportua në sasi të mëdha. Si pasojë 
ajo rezulton të jetë amfora me përhapjen më të gjerë territoriale si në Shqipëri ashtu 
dhe në kontekstet mesdhetare, krahasuar me tipat të tjerë të amforave afrikane 
prodhuar në të njëjtën periudhë. Kjo amforë, në kontekstet mesdhetare, është gjetur 
përgjithësisht pas gjysmës së dytë të shek. V80, ndërsa në Shqipëri pjesa më e madhe e 
tyre, është gjetur në kontekste të gjysmës së parë të shek. VI. Ajo është gjetja më e 
zakonshme krahas tipit Keay 8B. Prezenca e saj në sasi të mëdha demonstron lidhjet e 
rëndësishme me Afrikën bizantine. Ajo gjendet në sasi të konsiderueshme duke 
“eklipsuar” kategoritë e amforave të tjera afrikane. Ky tip është gjetur në sasi të 
mëdha në monumentin e 40 Shenjtorëve (përbën 50.2 % të amforave afrikane) duke 
zënë vendin e parë. Gjithashtu sasia e tyre është dominuese edhe në qytetin e 
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Butrintit, Onhezmit, Durrësit dhe Shkodrës ku kjo formë shfaqet në një mori 
variantesh. 

Keay 62 është prodhuar në sasi të mëdha në brendësi të territorit afrikan81, dhe 
me forma të shumëllojshme ku S. Keay ka identifikuar deri në 22 variante të saj82. 
Këtë zhvendosje territoriale gjatë gjysmën e parë të shek. V, si dhe prodhimin e saj në 
forma të shumëllojshme, shumë autorë e kanë lidhur me pushtimin vandal të Afrikës 
(viti 439). Në oponencë me këta autor, M. Bonifay, hedh hipotezën se ky proces duhet 
të ketë ndodhur për shkak të përfundimit të sistemit të annona – s në Afrikë, i cili 
centralizonte grumbullimin e vajit, duke centralizuar njëkohësisht dhe prodhimin e 
amforave, të cilat fabrikoheshin në grup për transportin e tij. Përfundim i sistemit të 
annona –s, solli mungesë kontrolli nga ana shtetit mbi prodhimin. Decentralizimi 
stimuloi prodhimin e amforave të tipave të ndryshëm nga prodhues të ndryshëm, të 
cilët i përdornin ato për ambalazhimin e produkteve të tyre83. 

 
V.6.2.3. Amforat afrikane gjatë fundit të shek. VI – gjysmës së parë e të 

dytë të shek. VII 
Duke filluar nga fundi i shek. VI dhe fillimi i shek. VII, format e amforave 

afrikane reduktohen në tipologji duke u kufizuar në format Keay 62 të vona (varianti 
62E), Keay 61C, të pranishme në Onhezëm, Durrës dhe Shkodër. Ato i përkasin 
kryesisht prodhimeve të rajonit të Kartagjenës. Nga ana tjetër, gjysma e parë e shek. 
VII përfaqësohet nga tipat Spatheion 3 prodhime të Nabeul, Keay 50 dhe Keay 8A. 
Këto amfora janë prezentë po në Durrës, Onhezëm, Shkodër dhe 40 Shenjtorët. Tipi 
Keay 8A është gjetur nga kërkimet nënujore në gjirin e Dafinës84. 

Ky kufizim në sasi dhe tipologji është argumentuar me kontrollin bizantin mbi 
prodhimin i cili njëkohësisht u shoqërua me centralizimin dhe standardizimin e 
formave të amforave afrikane85. Në gjysmën e parë të shek. VII, amforat afrikane, 
ashtu si edhe amforat lindore, vazhdojnë të prodhohen në sasi të vogla, ndërsa 
produktet e transportuara prej tyre janë të destinuara kryesisht për Kostandinopojën si 
dhe për territoret nën kontrollin bizantin, duke u përqendruar më së shumti në limesin 
Danubian. Amforat janë prodhuar vetëm për plotësimin e nevojave parësore me 
produkte ushqimore siç ishte për shembull gruri, ashtu si edhe në të kaluarën86. 

Seritë e amforave afrikane të vona, vazhdojnë të prodhohen e të qarkullojnë 
deri fillimin e gjysmës e së dytë të shek. VII, kur Afrika u pushtua përfundimisht nga 
arabët87. Pushtimi i Kartagjenas në vitin 698, shënon serinë e fundit të amforave 
afrikane bizantine88. 

                                                 
81 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 138 – 141. 
82 Për shumëllojshmërinë e varianteve të amforës Keay 62, shih: S. KEAY, Late Roman amphorae in the 
western Mediterranean: a typology and economic study. The Catalan evidence, BAR International 
Series 196, 1984, f. 309 – 350. 
83 M. BONIFAY, La céramique africaine, un indice du développement économique ?, Antiquité Tardive, 
vol. 11, 2003, f. 125. 
84 S. BUSHI, E. XHAFERAJ, 7th century African amphorae in Albania, Actes du VIe Colloque 
international sur l’Illyrie Méridionale et l’Epire dans l’Antiquité, forthcoming. 
85 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 457. 
86 M. BONIFAY, La céramique africaine, un indice du développement économique ?, Antiquité Tardive, 
vol. 11, 2003, f. 128. 
87 M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series 1301, 
2004, f. 485. 
88 Amforat afrikane tashmë ishin kufizuar në prodhimin e tipave Keay 8 – 50 – 89, dhe “Castrum 
Perti”, shih: P. REYNOLDS, Cerámica, comercio y el Imperio Romano (100-700 d.C): perspectivas 
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V.6.3. Amforat italike shek. VI 
Krahas produkteve me origjinë nga Afrika dhe Lindja, në Shqipëri do të vijnë 

edhe produkte të importuara nga gadishulli Italik, megjithëse këto në sasi tepër 
modeste dhe të kufizuara në tipologji. Ato vijnë kryesisht në qendrat e bregdetare si 
në Onhezëm, monumentin e 40 Shenjtorëve, Durrës89, Butrint90, ndërsa dy fragmente 
janë gjetur edhe në Castrum Scampis – Elbasan91. Pas gjysmës së dytë të shek. VI 
produktet italike ndërpriten. Kjo edhe si rezultat i sëmundjes pandemike dhe luftës së 
vazhdueshme kundër Teodorikut të udhëhequr nga Justinaini (viti 533). Të 
kombinuara së bashku, ato shkaktuan rënie drastike të popullsisë, deurbanizim dhe 
shkatërrime të shumta. Në këtë periudhë, Italia vuajti fushatën më të madhe të 
shkatërrime që kishte njohur ndonjëherë në histori92. 
 

                                                                                                                                            
desde Hispania, Africa y el Mediterraneo oriental, Estudios de cerámica tardorromana y altomedieval, 
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f. 47. 
89 A. HOTI, E. METALLA , E. SHEHI, Gërmime arkeologjike; Durrës 2001 – 2003, Candavia 1, 2004, f. 
141, Tab. III.7. 
90 P. REYNOLDS, The Roman pottery from the Triconch Palace, Byzantine Butrint: excavations and 
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91 Y. CEROVA, Qeramikë nga Castrum Scampis (Shek. II – fillimi i shek.VII), Candavia 2, 2005, f. 157, 
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PËRFUNDIME  
 
  Amforat afrikane dhe lindore shfaqin forma të shumëllojshme, me veçori 
rajonale të theksuara, për shkak të prodhimit të tyre në një hapësirë të gjerë 
gjeografike. Për këtë arsye, në përcaktimin e tipologjisë së amforave, jemi bazuar 
kryesisht në studimet gjithëpërfshirëse të realizuara në qendrat e tyre të prodhimit, 
përcaktimi tipologjik i të cilave ka gjetur përdorim mjaft të gjerë nga studiuesit e kësaj 
fushe. Për amforat lindore, krahas botimit të J. Riley, është përdorur edhe studimi 
përgjithësues i D. Pieri, i cili ka përcaktuar ndarjen tipologjike dhe kohore, duke 
vlerësuar kontekstet arkeologjike në gjithë vendbanimet mesdhetare, punishtet e 
prodhimit të tyre dhe, duke u bazuar tek analizat petrografike, ka sjellë të dhëna 
interesante mbi produktet që amforat lindore transportonin. Për sa i përket amforave 
afrikane, krahas librit të S. Keay, klasifikimi tipologjik i të cilit mbetet aktual dhe më i 
përdorshmi, është shfrytëzuar dhe studimi i M. Bonifay mbi këto ekzemplarë, i cili 
mbart vlera të veçanta pasi avancon arritjet e deritanishme në këtë fushë. Në këtë 
kontribut të tijin, autori bën përpjekje për thjeshtëzimin e tipologjisë së komplikuar të 
amforave afrikane dhe për përcaktimin sa më të saktë kronologjik të tyre, duke i parë 
ato në kontekst mesdhetar. Nga studimi i amforave në qendrat e tyre të origjinës, ai 
është përpjekur të përcaktojë punishtet e tyre të prodhimit, ndërsa duke shfrytëzuar 
analizat petrografike, për disa tipa amforash, ka arritur të përcaktojë në mënyrë 
përfundimtare produktet që ato transportonin. 
  Megjithatë, gërmimet arkeologjike të vazhdueshme në site të ndryshme të 
Mesdheut, kanë evidentuar prezencën e tipave të rinj siç është rasti i amforës afrikane 
Benghazi LRA 7, prodhim i Lepcis Magna në Libi, dhe i nëntipave të saj, e cila nuk 
është përfshirë në këtë studim përgjithësues. Vetëm dy fragmente të kësaj amfore 
ishin botuar nga J. Riley në vitin 1979, diçka që kishte kaluar pa u vënë re nga 
studiuesit e amforave. Zbulimi i tyre me shumicë në monumentin 40 Shenjtorëve 
riktheu vëmendjen tek ky tip, i cili aktualisht është trajtuar në një artikull të veçantë.  
  Po ashtu, një tjetër fakt domethënës është shfaqja e veçorive lokale në 
prodhimin e amforave në rajonin mesdhetar. Në rastin tonë, vlen të përmendim 
amforën globulare epirote, e prodhuar në Bylis, e cila është përdorur për 
ambalazhimin dhe transportin e verës dhe vajit të ullirit të prodhuar në këtë qendër, 
produkte të destinuara kryesisht për tregun e brendshëm. Kjo amforë ishte e veshur 
me bitumin e Selenicës, dhe që atëherë në një hapësirë të gjerë që përfshin edhe 
Vlorën, adoptohet praktika e veshjes së enëve me bitum. Prezenca e këtyre tipave të 
amforave, tregon se tipologjia e tyre pasurohet vazhdimisht me tipa të rinj, çka bën të 
nevojshme studimet periodike përgjithësuese, në kushtet kur materiali arkeologjik 
pasurohet si rezultat i gërmimeve të vazhdueshme. 
  Ky studim mbështetet në trajtimin e amforave mesdhetare lindore dhe 
afrikane, të identifikuara gjatë gërmimeve të kryera në territorin e Shqipërisë, duke iu 
referuar në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe nëpërmjet një qasjeje analogjike jo vetëm 
materialit të qendrave të cilat janë botuar por edhe një pjesë të rëndësishme, e cila nuk 
ka gjetur ende dritën e botimit, dhe që i përket qendrave të tilla si monumenti i 40 
Shenjtorëve, Onhezmi, si dhe nga projekte të realizuara nën kuadrin e vëzhgimeve 
sipërfaqësore. 
  Nga vlerësimi i baltës së amforave jemi munduar që të identifikojmë rajonet 
dhe qendrat e prodhimit të amforave antike të vona. Natyrisht ky vlerësim është bërë i 
mundur duke u bazuar në literaturën dhe studimet e botuara, shumica e të cilave, vitet 
e fundit e kanë përqendruar vëmendjen e tyre pikërisht në këtë drejtim. Këto studime 
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kanë bërë të mundur jo vetëm identifikimin e rajoneve të origjinës, por në disa raste 
për tipa të veçantë është bërë e mundur përcaktimi i punishteve të prodhimit. 
  Kështu, nëpërmjet analizës krahasuese kemi arritur të përcaktojmë se punishtet 
e tipave Spatheion 1, Keay 55 – 56 – 57, Keay 8B, të cilat kanë mbërritur në territorin 
tonë, identifikohen në qytetin e Nabeul dhe jugun e provincës së Byzacène. Po kështu, 
nga vlerësimi tipologjik dhe i baltës që paraqesin ekzemplarët e zbuluar në territorin 
tonë, kemi arritur të identifikojmë qendrat e prodhimit të amforave LRA 2 nga ishulli 
Kios, i amforave LRA 3 nga rajoni i Aphrodisias, i amforave LRA 4 të prodhuara në 
Gaza etj. Interesante shfaqet amfora Samos Cistern type (LRA 8), ku nga vëzhgimi i 
baltës, krahas qendrës së saj tradicionale të prodhimit, pra ishulli i Samosit, 
mendojmë se fragmente të shumta vijnë edhe nga qendra të tjera të prodhimit të saj, 
duke sugjeruar një origjinë nga ishujt e tjerë të Egjeut por edhe brigjet e Azisë së 
Vogël. Shfaqje interesante përbën edhe amfora Ayala Axum, prodhim i Jordanisë, 
fragmentet e së cilës janë shumë të pakta në brigjet e Mesdheut, duke përfaqësuar një 
ndër të paktat dëshmi materiale të lidhjeve tregtare të Perandorisë Bizantine, nën 
udhëheqjen e Justinianit, me mbretërinë etiopiane të Aksiumit. Fragmentet e vërejtura 
në Onhezëm dhe 40 Shenjtorët, të sjella ndoshta nga pelegrinët e shumtë që vizitonin 
këtë të fundit, janë një dëshmi e këtyre shkëmbimeve. Në Shqipëri shfaqen edhe 
produktet nga Gadishulli Italik, edhe pse në sasi të pakta. 
  Studimi i punishteve janë një e dhënë domethënëse, si për arkeologët ashtu 
edhe për historianët e kësaj periudhe. Nga të dhënat e përftuara prej tyre vërejmë se 
amforat e kategorive e tipologjive të ndryshme të përhapura në gjithë Mesdheun, të 
pranishme dhe në territorin tonë, ofrojnë informacione domethënëse mbi marrëdhëniet 
tregtare e kulturore intensive midis rajoneve të ndryshme të realizuara në kuadrin e 
Perandorisë Bizantine. Pikërisht, për këtë arsye, në këtë temë jemi përpjekur të 
mbledhim të gjithë fragmentet e tyre për të mundësuar krijimin e një panorame sa më 
të plotë mbi tipologjinë, sasinë, raportet tregtare midis Lindjes dhe Perëndimit, rajonet 
e ardhjes dhe prodhimit të amforave si dhe për të hedhur dritë mbi ato momente 
historike, që kanë ndikuar tregtinë ndër provinciale. Në këtë drejtim, krahas qendrave 
të mëdha, ku ato janë gjetur (Butrinti, 40 Shenjtorët, Onhezmi, Durrësi, Lezha e 
Shkodra), me të njëjtën përparësi janë trajtuar edhe qendrat e vogla ku është 
identifikuar prezenca e amforave, shpeshherë treguese të rëndësishme të tregtisë së 
brendshme realizuar nëpërmjet rrugëve tokësore apo nëpërmjet shfrytëzimit të 
lumenjve dhe liqeneve. Gjithashtu, përpjekje është bërë në identifikimin e punishteve, 
të cilat janë një e dhënë shtesë për përcaktimin sa më saktë të rajoneve të origjinës. 
  Informacionet ekonomike, janë një tjetër e dhënë e përfituar nga studimi i 
amforave, duke ofruar një fushë të gjerë kërkimi. Shpesh ato janë treguese të 
zhvillimeve të ndryshme historike, duke qenë njëkohësisht burim reference për 
historianët. Studimi i amforave tregon se vendi ynë u përfshi që në shek. III – IV në 
tregtinë e madhe të Mesdheut, fillimisht me Afrikën. Në shek. V – VI prodhimet 
afrikane u konkurruan nga prodhimet lindore, të cilat shënojnë përparësi kundrejt 
atyre afrikane, duke përfituar me shumë gjasë nga afërsia me Kostandinopojën si dhe 
stabiliteti më i madh ekonomik e social i Lindjes. Gjithsesi, në një këndvështrim 
përgjithësues i gjithë materialit të ofruar, mund të pohojmë se produktet ushqimore të 
transportuara me amfora vinin kryesisht nga Lindja dhe nga Afrika, dhe shumë pak 
nga Perëndimi. Produktet kryesore ushqimore ishin vaji i ullirit, vera, gruri, si dhe 
produktet e tjera të ardhura në sasi më modeste si garum – i dhe salsamenta. Këto 
produkte u përdorën kryesisht për furnizimin e ushtrisë, për të përmbushur nevojat e 
popullsisë së madhe të Lindjes dhe kishës. 
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Vaji i ullirit u bë prezent në territorin tonë që në shek. IV dhe vazhdoi të vinte pa 
ndërprerje deri në fund të shek. VI. Fillimisht mbërritën produktet ushqimore me 
origjinë nga Afrika ndërsa duke filluar nga shek. V m. Kr., ato u konkurruan nga 
prodhimet lindore. Një nga faktorët kryesore, që nxiti lëvizjen e madhe të produkteve 
ushqimore ishte taksa annona. Gjatë shek. VI ajo kthehet në taksë kryesisht në të 
holla, me të ardhurat e së cilës sigurohej furnizimi me produkte ushqimore i ushtrisë 
(annona militaris) dhe popullsisë (annona civicas). Studimet kanë konfirmuar se për 
transportin e vajit afrikan të ullirit, janë përdorur amforat afrikane Tripolitane III, 
Keay 35A dhe B, Keay 8B, dhe Keay 61. Qytetet e parë në territorin e Shqipërisë, të 
cilat ruajnë evidenca që dëshmojnë përfitimin e vajit afrikan të ullirit, të transportuar 
me amforat Tripolitane III të shek. IV, kanë qenë ato të Shkodrës, Onhezmit dhe 
Hadrianopolis. Amfora Keay 35A dhe B e shek. V, është përdorur për transportin e 
vajit të destinuar për qytetin e Shkodrës edhe të Bylisit. Vaji i transportuar me amforat 
Keay 8B, ka mbërritur thuajse në gjithë qytetet dhe qendrat e rëndësishme të 
Antikitetit të Vonë si në Butrint, 40 Shenjtorët, Onhezëm, Bylis, Durrës dhe Shkodër. 
Në fund të shek. VI prezenca e vajit ullirit e transportuar me amforat Keay 61, është 
dëshmuar në qytetet e Onhezmit, Durrësit, Shkodrës si dhe në monumentin e 40 
Shenjtorëve. Vaji me origjinë nga Lindja, u transportua kryesisht me amforat LRA 1, 
LRA 2, LRA 4, Bag Shaped (LRA 5 – 6) dhe LRA 13. 

Vera ishte ndër produktet më të domosdoshme, e cila gjente përdorim të gjerë 
nga gjithë shtresat e shoqërisë. Eksportet e para të verës të një cilësie mesatare, 
mbërritën në portet tona kryesisht nga Afrika. Për ambalazhimin e këtij produkti, siç 
sugjerojnë tashmë dhe analizat petrografike, janë përdorur amforat Spatheion 1 – 3, 
prezentë pothuajse në gjithë territorin, ku listojmë qytetet e Butrintit, Onhezmit, 
Bylisit, Durrësit, Hadrianopolis, Finiqit, Krujës dhe Shkodrës; në monumentet e kultit 
si 40 Shenjtorët dhe bazilikën e Elbasanit; në “Mozaikun e Tiranës”; në qendra të 
fortifikuara si Kështjella e Qafës në Sulovë (Elbasan), fortifikimi i Dorëzit (Tiranë), 
“Sharra e Qytetit” në Vrap (Tiranë) dhe vendbanime të hapura si në Sherishtë (Vlorë). 
Në ndryshim nga Afrika, produktet e verës që vijnë nga Lindja, janë të cilësisë së 
lartë, siç është evidentuar edhe nëpërmjet burimeve historike të kohës, ku këto 
produkte në shumë raste përcaktohen si vinum optimum. Vera e mirë ishte e rezervuar 
kryesisht për shtresat e larta të shoqërisë, si aristokracia dhe kleri. Transporti i saj në 
territorin tonë është konfirmuar nga prezenca e tipave LRA 3, LRA 4, LRA 8 
(Samos), LRA 10 (Adamsheck RC 22), si dhe amforave të Kretës. Për shkak edhe të 
afërsisë gjeografike, sasia më e madhe e verës e ardhur në vendin tonë i përket rajonit 
të Egjeut. Për transportin e saj janë përdorur amforat LRA 1, LRA 2 dhe LRA 8, të 
cilat dominojnë tregun gjatë shek. V – VI. 

Amforat LRA 1 dhe LRA 2, të përdoruara për transportin e verës së një cilësie 
mesatare, përbëjnë amforat më të shumta në sasi dhe më të përhapura. Vera e 
transportuar me këto amfora ishte e programuar kryesisht për popullsinë dhe ushtrinë. 
Tipat LRA 1 dhe LRA 2, për shkak të përhapjes së madhe të tyre, janë treguesit e 
vetëm të tregtisë së brendshme tokësore. Prezenca e tyre dëshmohet deri në skajin 
juglindor të Shqipërisë (Lin, Bezmisht), ku ato kanë mbërritur duke shfrytëzuar 
rrugën historike Egnatia dhe me anë të liqeneve. 

Një produkt tjetër i parapëlqyer për konsum gjatë periudhës antike të vonë ka 
qenë peshku i kripur (salsamenta) dhe salca e peshkut (garum). Studimet petrografike 
kanë konfirmuar se për transportin e peshkut të kripur janë përdorur amforat afrikane 
tip Afrikane IIC, Keay 35B dhe Spatheion 1, të cilat kanë mbërritur në qytetet e 
Shkodrës Bylisit, Butrintit, Onhezmit, Durrësit, Hadrianopolis; në monumentet e 
kultit si 40 Shenjtorët dhe bazilikën e Elbasanit; në qendra të fortifikuara si “Sharra e 



 278 

Qytetit” në Vrap (Tiranë) dhe vendbanime të hapura si Sherishtë (Vlorë). Për 
produktet garum – it, me origjinë nga Lindja, janë përdorur amforat LRA 3, të 
evidentuara në monumentin e 40 Shenjtorëve, Onhezëm, Butrint, Durrës, Lezhë e 
Shkodër. 

Krahas produkteve ushqimore, në vendin tonë mbërritën edhe produktet 
kozmetike cilësore të Lindjes. Kështu, analizat petrografike kanë konfirmuar se për 
eksportin e kremit, është përdorur sërish amfora LRA 3 me origjinë nga Efesti. 

Gërmimet e vazhdueshme arkeologjike, si dhe të dhënat e burimeve historike, 
vazhdimisht e rrisin gamën e të dhënave mbi produktet që transportonin këto amfora. 
  Studimi i materialit të amforave tregon ardhjen e tyre nga disa rajone 
prodhimi, duke dëshmuar njëkohësisht lidhje tregtare dhe ekonomike me shumë 
rajone përgjatë brigjeve të Mesdheut. Tregtia e madhe mesdhetare e fundit të shek. V 
dhe fillimi i shek. VI m. Kr., implikoi përfshirjen në tregti të të gjithë rajoneve 
prodhuese të perandorisë bizantine, ku përmendim provincat lindore, afrikane dhe ato 
perëndimore (rajoni jugor i Gadishullit Apenin). 
  Nga Lindja, ato që dominojnë dhe që janë më shumë të pranishme në pika 
arkeologjike, janë prodhimet me origjinë nga Egjeu, treguese direkt të tregtisë 
intensive me këtë rajon për shkak edhe të afërsisë gjeografike me vendin tonë. Sasia 
më e madhe e këtyre produkteve u përket amforave të zakonshme LRA 1 dhe LRA 2, 
ndërsa në sasi të konsiderueshme paraqiten amforat e Samosit (LRA 8), të cilat 
dominojnë në sasi në qendrat e vendit tonë krahasuar me vendet e tjera të Mesdheut. 
Me përhapje dhe sasi më të vogla paraqiten amforat LRA 10 dhe LRA 13. Prezenca e 
amforave LRA 3, edhe pse në sasi të pakta, tregon lidhjet me brigjet perëndimore të 
Turqisë. Intensive duket se kanë qenë marrëdhëniet tregtare edhe me rajonin e Sirisë, 
ku janë identifikuar prodhime të amforës LRA 2, por edhe me rajonin e Palestinës dhe 
Izraelit, rajone ku janë fabrikuar amforat Bag Shaped (LRA 5 – 6) dhe LRA 4 (Fig. 
6). 

Rajoni i Afrikës është një tjetër hapësirë gjeografike që dëshmon lidhjet 
tregtare me vendin tonë. Amforat Tripolitane III, Afrikane IIC, Afrikane IID dhe 
Afrikane IIIA nga rajoni i Zeugitane (Kartagjena) dhe Byzacène, mbërrijnë në vendin 
tonë duke filluar në shekujt III – IV. Periudha e shek. V – VI përbën ekspansionin më 
të madh të prodhimeve tuniziane jo vetëm për vendin tonë por për gjithë Mesdheun. 
Kjo periudhë përkon me dominimin bizantin të Afrikës (vitet 533 – 698). Gjatë kësaj 
faze, krahas provincave tashmë të njohura për eksportet afrikane, një tjetër rajon 
prodhues i rëndësishëm është provinca e Sahel. Amforat me origjinë nga provinca e 
Sahel të identifikuara në kontekstet e Antikitetit të Vonë në qendrat shqiptare, 
kufizohen në pak fragmente të tipit Keay 62 dhe Keay 61. Prodhimet e provincës së 
Zeugitane dëshmohen nga prezenca e amforave Spatheion 1 – 3, Keay 3B – 8B, 
ndërsa Byzacène, përfaqësohet nga amforat cilindrike me përmasa të vogla spatheion 
1 – 3, amforat cilindrike me përmasa të mëdha Keay 35 (variantet A dhe B), Keay 55 
– 56 – 57 (nga rajoni i Nabeul), dhe Keay 62 me variantet e shumta të saj (Fig. 12). 
  Krahas produkteve me origjinë nga Afrika dhe Lindja, në Shqipëri do të vijnë 
edhe produkte të importuara nga gadishulli Italik, megjithëse këto në sasi tepër 
modeste dhe të kufizuara në tipologji. Dëshmi e raporteve tregtare, ndonëse të një 
niveli të ulët, janë amforat tip Keay 52, prodhime të rajonit të Kalabrisë. 

Gjatë studimit të amforave të Antikitetit të Vonë, vërejmë disa dukuri dhe 
fenomene që në fakt janë karakteristike jo vetëm vendin tonë, por dhe gjithë rajonin e 
Mesdheut. Ndarja e Perandorisë dhe krijimi i qendrës së re në Kostandinopojë, e vuri 
territorin tonë në kryqëzimin e rrugëve tregtare. Ky fenomen krijoi kushtet për 
përfshirjen e Shqipërisë, që në fillesat e saj, në raporte tregtare me Afrikën dhe më pas 
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me Lindjen. Importet e Afrikës së Veriut shfaqen që në shek. III m. Kr., ku ato morën 
një rëndësi të madhe në tregjet e botës mesdhetare dhe kur Afrika u konfirmua si 
rajoni më i madh prodhues i kohës. Pas themelimit të Kostandinopojës, artikujt 
ushqimorë të transportuar në amfora, të cilat vinin nga Azia e Vogël, ishujt e detit 
Egje, Mesdheu Jugor dhe ai Lindor (Qipro, Siria dhe Egjipti), njohën një lloj 
intensiteti të shpërndarjes dhe zonat e prodhimit dhe të kërkesës përjetuan një farë 
rigjallërimi të rëndësishëm ekonomik, për shkak të afërsisë gjeografike me bizantin. 
Ato arritën të dominonin tregjet e Mesdheut, ndërsa gjatë gjysmës së dytë të shek. V 
m. Kr., do të ishin prodhimet afrikane të cilat u përpoqën të konkurronin ato lindore. 

Gjatë shek. V – VI, prodhimet lindore që janë importuar në territorin tonë janë 
transportuar me amforat LRA 1, LRA 2, LRA 3, LRA 4, Bag Shaped (LRA 5 – 6), 
LRA 8 (Samos Cistern type), LRA 10, dhe LRA 13. Ardhja e shumtë e tyre, siç dhe 
kemi theksuar, u favorizua nga afërsia me Kostandinopojën por edhe nga stabiliteti 
politiko – social i rajonit. Impulset tregtare tashmë vijnë nga Kostandinopoja dhe jo 
nga Roma. Si rrjedhojë, zhvendosja e qendër së perandorisë, ishte faktor kryesor që 
shkaktoi dominimin në tregun perëndimor të produkteve lindore, të transportuara me 
këto amfora. Këto prodhime vazhdojnë të jenë prezent në sasi të shumta deri në fillim 
të gjysmës së dytë të shek. VI, ndërsa në fund të tij dhe gjatë gjysmës së parë të shek. 
VII, prezenca e tyre u reduktua në mënyrë drastike. 

Rënia e tregtisë ndodhi si rezultat përfundimit të luftërave te perandorisë 
bizantine nën udhëheqjen e Justinianit, gjatë së cilës ushtria konsumonte rreth 1/2 e 
buxhetit. Arsye tjetër duket se kanë qenë luftërat e vazhdueshme me Persët (vitet 610 
– 628), të cilat të kombinuara me sëmundjet pandemike, që kishin përfshirë gjithë 
botën Mesdhetare, sollën ndryshime radikale shoqërore dhe ekonomike në rajonin 
lindor të Mesdheut. Rënia drastike e tregtisë dhe produkteve lindore u reflektua jo 
vetëm tek ne por edhe në Perëndim, ku prodhimet lindore u kufizuan vetëm në 
transportin e produkteve të luksit dhe të verës cilësore. Pushtimi arab i Lindjes, është 
një tjetër faktor që i dha fund tregtisë në distanca të gjata, megjithëse prodhimi i verës 
vazhdoi dhe përdorej për konsum nga komunitetet e murgjve apo për kryerjen e riteve 
të ndryshme fetare nga besimtarët e fesë së krishterë. Pushtimi Omajad, çoi në 
zhdukjen e të gjitha instalimeve për prodhimet e verës, pothuajse në të gjitha qendrat 
e rëndësishme të dikurshme. Si rrjedhojë, ky pushtim i dha fund edhe tregtisë me 
origjinë nga Lindja. 

Në ndryshim nga amforat lindore, amforat afrikane shfaqen në territorin tonë 
në fund të shek. III – fillimi i shek. IV. Megjithëse numri fragmenteve të zbuluara 
paraqitet modest ato paraqiten të pasura në tipologji. Ato përfaqësohen nga tipat 
Tripolitane, Afrikane IIC, Afrikane IID dhe Afrikane IIIA. Në fund të shek. V ky grup 
amforash, i njohur ndryshe si afrikane klasike, del nga qarkullimi. Në rajonin 
mesdhetar, këto amfora janë dokumentuar në nivelet e shkatërrimeve të shkaktuara 
nga dyndjet barbare, të cilat ndërprenë përkohësisht tregtinë midis provincave të 
perandorisë bizantine. Në të njëjtën kohë, dyndjet e gotëve, përfshinë edhe provincën 
e Ilirikut. Ato u shoqëruan me shkatërrime të shumta duke ndikuar në ndërprerjen e 
përkohshme të lidhjeve tregtare me botën mesdhetare. 

Në fund të shek. V, amforat afrikane pësojnë ndryshime tipologjike, duke u 
zëvendësuar nga një gjenerate e re amforash përgjithësisht me përmasa të mëdha. 
Disa autorë, siç është S. Keay dhe C. Panella, i lidhin këto ndryshime me pushtimin 
vandal të Kartagjenës (viti 439), duke e ndarë zhvillimin e ekonomik të Afrikës në 
para dhe pas pushtimit vandal. Në ndryshim nga këta autorë, M. Bonifay e shikon 
këtë ndryshim tipologjik si një evolucion të natyrshëm të formave të amforave 
afrikane, duke e shkëputur nga ndikimet politike. Sipas tij ndryshimet tipologjike që 
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vërehen tek amforat, ku del seria e re e amforave me përmasa të mëdha të tipit Keay 
62 – 36 – 59 – 35, ndodh para pushtimit vandal. Në mbështetje të këtij fakti, sjell si 
argument ndryshimet tipologjike të vërejtura tek enët terra sigillata afrikane, të cilat 
kanë ndodhur pikërisht në fund të shek. V – fillimi i shek. VI. Në fakt ky fenomen, 
krahas Mesdheut e Afrikës, vërehet dhe në territorin tonë ku amforat afrikane të fundit 
të shek. V – gjysmës së parë të shek. VI të zbuluara në monumentin e 40 Shenjtorëve 
shoqërohen nga terra sigillata afrikane ARS 87B, datuar midis viteve 475 – 530. 

Vitet 500 – 530, përbëjnë ekspansionin më të madh të prodhimeve tuniziane 
pothuajse në të gjithë Mesdheun, ndërsa kulmin e eksporteve të tyre në Perëndim ato 
e shënojnë gjatë periudhës së dominimit bizantin të Afrikës. Kjo kohë përkon dhe me 
fillimin e programit ambicioz të Justinianit për rikuperimin e territoreve të humbura, 
periudhë e cila u shoqërua me punime të mëdha publike, të realizuar në gjithë 
territoret e perandorisë. Si rrjedhojë, këto sipërmarrje patën ndikim të drejtpërdrejt në 
rritjen e ndjeshme të volumit të shkëmbimeve tregtare midis Lindjes dhe Perëndimit. 
Natyrisht që “përfitues” i madh i këtyre shkëmbimeve ishte dhe territori ynë, i 
pozicionuar në kryqëzimin e rrugëve të botës mesdhetare. Kështu gjatë kësaj periudhe 
në territorin tonë vijnë produktet e ambalazhuara me amforat afrikane, të përfaqësuara 
nga tipat Spatheion 1 – 3, Keay 3B – 8B –35 (variantet A dhe B), Keay 55 – 56 – 57 – 
61 – 62 (me shumëllojshmërinë e varianteve të saj). Amfora më tipike të kësaj faze të 
eksporteve tuniziane rezulton tipi Keay 62, e cila u prodhua në forma të 
shumëllojshme dhe u eksportua në sasi të mëdha. Si pasojë, ajo rezulton të jetë amfora 
me përhapjen më të gjerë territoriale në Shqipëri, duke dëshmuar lidhjet e 
rëndësishme me Afrikën bizantine. 

Duke filluar nga fundi i shek. VI dhe fillimi i shek. VII, format e amforave 
afrikane të gjetura në territorin tonë, kufizohen në tipologji, duke u përfaqësuar nga 
format Keay 8A – 50 – 61 – 62 të vona (varianti 62E) dhe Spatheion 3. Ato gjenden 
kryesisht në Onhezëm, Durrës dhe Shkodër. Ky reduktim në sasi dhe tipologji ndodhi 
si rezultat i kontrollit bizantin mbi prodhimin, i cili njëkohësisht u shoqërua me 
centralizimin dhe standardizimin e formave të amforave afrikane. Gjithsesi në fund të 
shek. VI – gjysma e parë e shek. VII, pas përfundimit të fushatave ushtarake të 
Justinianit, sulmeve të vazhdueshme barbare dhe angazhimin e ushtrisë në funksion të 
mbrojtjes tashmë të territorit të zgjeruar, prodhimi i amforave afrikane do të rrudhet 
shumë duke u kufizuar në sasi. Tashmë produktet e transportuara prej tyre, ashtu si 
edhe produktet lindore, janë të destinuara kryesisht për Kostandinopojën si dhe për 
territoret nën kontrollin bizantin, duke u përqendruar më së shumti në limesin 
Danubian. Amforat u prodhuan vetëm për transportin e produkteve që shërbenin për 
plotësimin e nevojave parësore, siç ishte për shembull nevoja për vajin e ullirit, verën 
e grurin. Produktet afrikane vazhdojnë qarkullimin e tyre edhe gjatë gjysmës së dytë 
të shek. VII, deri kur Afrika u pushtua përfundimisht nga Arabët (pushtimi i 
Kartagjenës në vitin 698), e cila shënon dhe fundin e prodhimit të amforave afrikane. 

Krahas qendrave të mëdha, aktiviteti prodhues është dokumentuar gjithashtu 
në territorin tonë, në qytetin e Bylisit. Vera e prodhuar në qytet transportohej me të 
ashtuquajturën amfora globulare epirote, e cila shpërndahej në tregjet lokale. Prezenca 
intensive e amforës gjatë gjysmës së parë të shek. VI, tregon rëndësinë e Bylisit si një 
ndër qendrat më të mëdha të Antikitetit të Vonë. Amforat globulare që fabrikoheshin 
në Bylis janë shpërndarë dhe janë dokumentuar në një numër qendrash të tjera si 
Paleokastër, Sarandë, në rrethin e Tepelenës, ndërsa më në veri, prezenca e tyre është 
evidentuar në Kosovë, në sitin e Harilaqit dhe në Ulpianë (në afërsi të Prishtinës). 
  Në përfundim mund të pohojmë se prezenca e amforave të shek. IV – VII 
është dokumentuar kryesisht në qytete, qendra të fortifikuara, monumente të kultit të 
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krishterë por edhe vendbanime të hapura. Prania më e madhe në sasi e tipologji është 
e dokumentuar gjatë vijës bregdetare dhe qyteteve që ndodhen në afërsi të saj, ku 
përmendim Butrintin, Onhezmin, Durrësin, Lezhën e Shkodrën. Fragmente të 
konsiderueshme amforash janë të pranishme dhe në qytetin e Bylisit. Ato janë 
përdorur kryesisht për plotësimin e nevojave të qyteteve me produktet ushqimore më 
të domosdoshme si vaji i ullirit, vera, gruri etj., por nuk kanë munguar edhe produktet 
e luksit si dhe ato kozmetike. 
  Fragmente amforash janë evidentuar edhe në qendra të fortifikuara ushtarake, 
të cilat si rol kryesor kishin kontrollin e rrugëve tokësore dhe territorin në administrim 
të perandorisë bizantine. Edhe pse këto qendra ndodheshin në brendësi të territorit, ku 
transporti me amfora ishte i vështirë, ato përfituan produktet ushqimore në mënyrë që 
asnjë pjesë e perandorisë të mos mbetej pa prodhimet e vajit, verës, apo prodhime të 
tjera që kërkonte mënyra romake e jetesës. Duke shfrytëzuar rrugët tokësore, ato u 
arritën në fortifikimin e Margëlliçit në Mallakastër, të Turrës (Kavajë), Dorëzit, 
Tujanit, “Sharrës së Qytetit” në Vrap (Tiranë) dhe fortifikimin e Sulovës (Elbasan). 
Duke ndjekur rrugën Egnatia, krahas Elbasanit, ato arritën në fortifikimin e Zvezdës, 
e cila kontrollonte rrugën për kalimin në Prespën Madhe. 
  Përfituese të produkteve ushqimore ishin edhe qendrat e kultit të krishterë. 
Gjetja e amforave gjatë gërmimeve në monumentet e kultit, tregon rolin aktiv të 
Kishës në tregtinë e madhe të Antikitetit të Vonë, si konsumuese por edhe 
kontrolluese e saj. Produktet ushqimore, krahas konsumit nga shtresat e klerit, 
përdoreshin për konsum edhe nga pelegrinët e shumtë që vizitonin qendrat e 
pelegrinazhit, ku në vendin tonë rol të tillë e ka luajtur monumenti i 40 Shenjtorëve. 
Produktet e verës u përdorën gjerësisht edhe për ritin fetar të eukaristisë. Kështu 
prezenca e amforave afrikane e lindore, dëshmohet në bazilikën e Onhezmit, Arapajt, 
Elbasanit dhe bazilikat e shumta të qytetit antik të Bylisit. 
  Fragmentet e amforave janë gjetur edhe gjatë vëzhgimeve sipërfaqësore, 
kryesisht në vendbanime të hapura si në Sherishtë të Vlorës apo Fratar të 
Mallakastrës. 
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CONCLUSIONS 
 

African and East Mediterranean amphorae display a large repertory of forms, 
emphasizing their regional features, attributed to their production in a considerably large 
geographic area. This is the reason that in this dissertation the typological definition of these 
amphorae is mainly based on the comprehensive studies conducted in the production centers, 
a system embraced by the scholars of this field. Thus the study of the East Mediterranean 
specimens involved in this thesis considers the publication of J. Riley and especially the 
comprehensive study of D. Pieri, which makes a typological and chronological categorization 
of such amphoras, assessing the archaeological contexts of the Mediterranean settlements, the 
workshops of their production and making reference to the petrographic analysis obtaining 
significant data on the products transported by these amphorae. Regarding the African origin 
specimens, besides the study of S. Keay, which typological classification is the most 
practicable among the scholars of this field, is also used the contribution of M. Bonifay on 
African amphorae, which have advanced the state of the research in this field. The latter 
author makes an effort to simplify the complicated typology of African origin amphorae and 
gives more precise chronological definition, based on the Mediterranean context of their 
discovery. Also from the analysis made in their production center the Bonifay attempted also 
the identification of their workshop, while assessing the data provided by the petrographic 
analysis for specific types of amphorae, the author accomplished the definition of the 
products transported. 

However, the continuous archaeological excavations in a number of Mediterranean 
sites have evidenced the presence of new typologies of amphorae, as the African amphora 
Benghazi LRA 7, production of Lepcis Magna in Libya, and its sub – variants, which is not 
included in the comprehensive study provided by Bonifay. Only to fragments of this type are 
published by J. Riley in 1979, a fact unnoticed by the scholars of this field. Given the large 
volume of finds during the excavation in the Monument of 40 Saints (Sarandë) was revived 
the interest on this specimen which is now treated in an individual article. 

The Mediterranean region displays a large variety of local features in the amphora 
production. In our case, we mention the so – called Globulaire Epirote amphorae produced in 
Bylis and used for the storage and transport of wine and of the olive oil produced in the city 
and destined mainly for the local markets. The presence of such amphorae shows that the 
typology of these assemblages is continuously enriched with new types of amphorae, a factor 
which makes necessary the periodic and comprehensive studies in this field. 
  From an analogical assessment of the fabric of the specimens involved in this 
dissertation we have attempted to seek some information and to identify the producing 
centers of such amphorae. Such judgment was made possible based on the rich literature and 
the recently published studies focused on this matter of case. The information derived gives 
the possibility to identify not only their place of origin but in some cases provides the 
identification of the workshops of their production. In this paper we assess the production of 
Spatheion 1, Keay 55 – 56 – 57, Keay 8B in the Nabeul region and the southern region of the 
province Byzacène. From the typological study and fabric characteristic in this study we 
attempt the identification of the production centers of a considerable number of amphorae 
discovered in the Albanian deposits. LRA 2 is attested on Chios, of LRA 3 in the region of 
Aphrodisia, of LRA 4 containers coming from Gaza, etc. There are interesting data on the 
LRA 8, the so – called Samos Cistern type amphorae founded in the Albanian late antique 
deposits, which from the characteristics of their fabric suggest different centers of production; 
not only the traditional center of Samos, but also many fragments suggest an origin from the 
other islands of Aegean and the coast of Asia Minor. Another interesting specimen attested in 
the Albanian late antique deposits is the amphora Ayala Axum, production of Jordan, which 



 283 

fragments appear in a quite small volume in the Mediterranean coast deposits. These 
amphorae provide a very important material testimony for the commercial relationships of 
Byzantine Empire, under the reign of Justinian I, with the Ethiopian kingdom of Axum. The 
fragments discovered from the deposits of the city of Onchesmos – Anchiasmos and the 
monument of 40 Saints, probably brought in the sites from the many pilgrims who visited the 
monastery, witness this relationships. In Albania are also found products originated from the 
Italic peninsula, although in a small quantity. 
  The study and identification of the workshops of these amphorae is a very significant 
data to archaeologist and the historians of this period. Their study provides significant data on 
the origin of different categories and typologies amphorae founded in Albanian deposits as 
well as on the intensity of commercial and cultural relationships between our territory and 
different regions in the frame of Byzantine Empire. For this purpose we have attempted the 
presentation of all fragments of East Mediterranean and African amphorae found in the 
Albanian late antique deposits, besides the unpublished volume of fragments, in order to give 
a more complete panorama on the typology, quantity, the commercial and cultural 
relationships between East and West, the places of the origin and production of such 
amphorae and shedding light on the way that historical moments influenced the commercial 
relationships between the provinces. In this regard, in addition to larger centers where they 
are found (Butrint, monument of 40 Saints, Onchesmos – Anchiasmos, Durres, Lissus and 
Shkodra) with the same priority they are treated the small centers where it was identified the 
presence of amphorae, often indicative of significant trade conducted through the internal 
road system. Also, attempt was made to identify the workshops which are an additional clue 
as accurately identifying the regions they come from. 
  Economic information, are another advantage provided by the study of amphora, 
offering a wide range research. Often they are indicative of various historical developments, 
while also being a source of reference for historians. The study of amphora shows that in the 
course of 3d – 4th century AD our territory was involved in the large Mediterranean trade, 
initially with Africa, while during the 5th – 6th century AD the African products were 
competed by products of East Mediterranean origin, which places took advantage not only 
from their geographical proximity with Constantinople but also from the great economic and 
social stability which experienced these Eastern territories during this period. From their 
study we have noticed that the food products assembled with these containers which reached 
our territory originated mainly from East and the African territory, and very few come from 
West. The main products imported in the Albanian territory were the olive oil, wine, wheat, 
as well as products imported in smaller quantities as garum and salsamenta. These products 
were mainly used for supplying the army with foodstuff, to meet the necessities of the large 
population of the East as well as of the Christian Church. For example, wine was used for 
consumption by the clergy and liturgical rituals, as the Eucharist. Olive oil was another 
product imported in our territory since 4th century AD till the end of 6th century AD.  
  One of the main factors that influenced the intensive trade of food products was the 
annona taxes. During 6th century AD the annona tax, which incomes were used for the 
maintenance of the army (annona militaris) and the population (annona civicas) with 
foodstuff, was commuted into cash payments. The relevant studies have confirmed the fact 
that the African amphorae Tripolitanian III, Keay 35A and B, Keay 8B, and Keay 61, were 
employed for the transport of African olive oil. The cities which first imported the African 
olive oil transported with Tripolitanian III amphorae in the course of 4th century AD were 
Shkodra, Onchesmos – Anchiasmos and Hadrianopolis. The amphorae Keay 35A and B 
dated in 5th century AD were used for the transport of oil destined for the cities of Shkodra 
and Bylis. The olive oil transported with Keay 8B amphorae was distributed in almost all the 
cities and the important centers of Late Antiquity, such as Butrint, monument of 40 Saints, 
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Onchesmos – Anchiamos, Bylis, Durres and Shkodra. By the end of 6th century AD the 
presence of olive oil transported with Keay 61 amphorae is attested in the cities of 
Onchesmos – Anchiasmos, Durres and Shkodra as well as in the monument of 40 Saints. 
Olive oil originated from the East was transported mainly with LRA 1, LRA 2, LRA 4, Bage 
shape (LRA 5 – 6) and LRA 13 amphorae. 
  The wine was appreciated as one of the most necessary products of the time which 
consumption was intended for all classes of the society. The first exports of a wine of a 
medium quality arrived in our ports and harbors derive from Africa. The containers employed 
for its transport, attested also from the results of petrographic analysis, were spatheion 1 – 3 
amphorae, whose presence is identified almost in the entire territory of Albania, where we list 
cities of Butrint, Onchesmos – Anchiasmos, Bylis, Durres, Hadrianopolis, Phoenice, Kruja 
and Shkodra; the religious monuments such as the monument of 40 Saints and the basilica of 
Elbasan; rural settlements as the so – called the “Mosaic of Tirana”; fortified centers such as 
the Castle of Qafa in Sulovë (Elbasan), the fortification of Dorëzi and “Sharra e Qytetit” in 
Vrap (Tirana) and the settlement of Sherishte (Vlore). 
  Unlike the wine originated from Africa, the wines deriving from East were evaluated 
as high quality products and considered from the data obtain from the documentary sources 
of the time as vinum optimum, reserved mainly for the upper classes of society as the 
aristocracy and the clergy. The import of this wine is attested by the presence of such 
specimens of amphorae as LRA 3, LRA 4, LRA 7 (Samos), LRA 10 (Adamsheck RC 22) and 
the presence of Cretan amphorae. Because of the geographical proximity the largest quantity 
of the wine imported in our territory originates from the Aegean region and was transported 
with LRA 1, LRA 2 and LRA 8 amphorae, which display an evident dominance in the 5th – 
6th century deposits. The LRA 1 and LRA 2 amphorae used for the transport of a wine of 
medium quality, comprise the most distributed and the largest volume of specimens founded 
in the Albanian late antique deposits. The wine transported by these containers was destined 
for the meeting of the needs of the army and the population. Because of their dissemination in 
a large part of the territory the amphorae LRA 1 and LRA 2 are the only indicator which 
witnesses the trade through the road system. Their presence is attested till the southeastern 
extremity of Albania (Lin, Bezmisht), where they probably arrived through the historical 
route Via Egnatia.  
  Another preferred product for consumption during the late antique period has been 
salted fish (salsamenta) and fish sauce (garum). The results of petrographic analysis have 
confirmed that for the transport of salsamenta were employed the African origin amphorae 
Africana IIC, Keay 35B and Spatheion 1, which presence is attested in the city of Shkodra, 
Bylis, Butrint, Onchesmos – Anchiasmos, Durres, Hadrianopolis; in the religious contexts as 
the monument of 40 Saints and the basilica of Elbasan; fortified centers such as “Sharra e 
Qytetit” in Vrap (Tirana) and the settlement of Sherishte (Vlore). For the transport of garum 
of Eastern origin were employed the LRA 3 amphorae, evidenced in the monument of 40 
Saints, Onchesmos – Anchiasmos, Butrint, Durres, Lissus and Shkodra.  
  Besides the food products to our territory were also exported high quality cosmetic 
products originated from East. From the results of petrographic analysis was attested that 
LRA 3 amphorae originating from Ephesus, were also employed for the export of cream 
emulsions. Consequently, archaeological excavations as well as the data obtained from the 
documentary sources have enriched the range of information on the products transported by 
these containers.  
  The study of the amphoric material in Albania shows that they manufacture belong to 
different regions, and at the same time comprise an important testimony for the commercial 
and economic relationships of our territory with the urban centers settled in the 
Mediterranean coasts. The large Mediterranean trade of late 5th century AD and the beginning 
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of 6th century AD implicated all the production centers of Byzantine Empire, where we 
mention the eastern provinces, the African provinces and western provinces (the southern 
region of the Apennine peninsula). 
  From the East, the products which show dominance in the Albanian archaeological 
contexts are those originated from the Aegean, indicating the intensive trade with this region 
due to the geographical proximity with our territory. Specimens of LRA 1 and LRA 2 
amphorae are found in large volumes; while a considerable quantity of Samos amphorae 
(LRA 8) are identified compared with the other Mediterranean sites. LRA 10 and LRA 13 
amphorae represent a more limited distribution and small amount of specimens. The presence 
of LRA 3 amphorae, although in a small quantity, witnesses the relationships with the 
western coasts of Turkey. From the present state of the archaeological excavations in this 
field, the presence of LRA 2 indicates an intensity of commercial relationships with the 
region of Syria, but also with the region of Palestine and Israel where are manufactured the 
Bag shape amphora (LRA 5 – 6) and LRA 4 amphorae, also present in the Albanian contexts. 
  The region of Africa is another geographical area which shows commercial 
relationships with our territory. The amphorae Tripolitanian III, Africana IIC, Africana IIID 
and Africana IIIA produced in the region of Zeugitane (Cartagena) and Byzacène are present 
in our territory since the 3d – 4th century AD. The period between 5th – 6th centuries AD 
represent the time of the greater expansion of the Tunisian products not only in our territory 
but also in the whole Mediterranean. This period coincides with the byzantine domination of 
Africa (533 – 698). During this phase, besides the already known provinces for African 
exports, another manufacturing region became very important and popular, the province of 
Sahel. The products manufactured in the province of Zeugitane are attested by the presence 
of spatheion 1 – 3 amphorae, Key 3B – 8B. The products of the province Byzacène are 
attested by the cylindrical body amphorae of small dimensions spatheion 1 – 3, cylindrical 
amphorae of large dimensions Keay 35 (variants A and B), Keay 55 – 56 – 57 (from the 
region Nabeul) and Keay 62 with its numerous variants. Amphorae originating from the 
province of Sahel are very limited and represented in some specimens of Keay 62 and Keay 
61. 
  Besides the products originating from Africa and the East, in our territory arrived also 
products imported from the Italic peninsula, although in smaller quantities and limited 
typologies. As a testimony for the commercial relationships with this region, is the presence 
of Keay 52 specimens, an amphora originating from the region of Calabria.  
During the study of late roman amphorae we noticed some phenomena which are common 
not only to our territory but for the whole Mediterranean region. The division of Roman 
Empire into two halves and the foundation of Constantinople, positioned our territory in the 
crossroad between East and West. This fact comprise a precondition for the involvement of 
the Albanian territory in the trade system with Africa and latter with East. The North African 
imports are attested since the 3d century, where these products became very popular in the 
markets of the Mediterranean world and this was the time when Africa was affirmed as the 
biggest producing center of the time. After the foundation of Constantinople the centers of 
Asia Minor, the Aegean islands, Southern and Eastern Mediterranean (Cyprus, Syria and 
Egypt) exported their food products and experienced an economic revival because of their 
geographical proximity with Byzantium. Their products dominated the Mediterranean 
markets. 
  During the 5th – 6th centuries the eastern products are transported with LRA 1, LRA 2, 
LRA 3, LRA 4, Bag shape (LRA 5 – 6), LRA 8 (Samos Cistern type), LRA 10 and LRA 13 
amphorae. 
  Their arrival in large volumes in our territory was favored by the proximity with 
Constantinople as well as from the general political and social stability which experienced the 
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region during this period. Products coming from East together with the assemblages of their 
transport dominated the western markets. Constantinople became the main centre from which 
derived the commercial impulses while Rome had already lost this role. Product of eastern 
origin are present in large quantities until the beginning of the second half of 6th century AD 
while by the first half of 7th century their presence was drastically reduced. One of the factors 
that caused the decline of urban markets was probably the end of Justinian’s reconquest, 
which signified also the limitation of the military activity in the defense of the greatly 
extended territory; the costly long wars and the intensive military activity created a revival of 
the Mediterranean trade as the army became the greater consummator of products (the 
evaluation of its consume is about ½ of the total budget of the state) stimulating long distance 
trade. Following the end of Justinian’s wars the army ceased of being the greater 
consummator of products. Another factor were the long lasting wars against Persia (610 – 
628), which in conjunction with the great plague which affected the whole Mediterranean 
world, are clearly a turning point in the social and economic life of the east Mediterranean 
region. The drastic decline of trade and of products of East origin was reflected not only in 
the archaeological contexts of our territory but also in the West, which imports from the East 
were now limited only to the transport of luxury products and of high quality wine. The 
struggle against the Arab forces and generally the Arab conquest of the East put to an end to 
the long distance trade, although the production of the wine for consumption by communities 
of monks or for the performance of religious rituals continued. The Umayyad conquest 
signified also a general decline in production and trade of the wine. As a result, this conquest 
put an end to the trade with the East. 
  In contrast with the eastern origin amphorae, the African exemplars appear in our 
territory by the end of the 3d century – early 4th century. Although these amphorae represent a 
quite modest quantity, their typology is rich. The African exemplars found in Albania belong 
to the types Tripolitanian, Africana IIC, Africana IID and Africana IIIA. By the end of 5th 
century this category of amphorae, the so – called classic African amphorae, is out of 
circulation. In the Mediterranean region, these amphorae are documented in archaeological 
contexts in the levels of destruction caused by the barbarian invasions, which disrupted 
temporarily the exchange and trade between the provinces and Byzantine Empire. The Gothic 
invasions affected also the province of Illyricum. They were accompanied by numerous 
disasters affecting temporary cessation of trading relations with the Mediterranean world. 
  By the end of 5th century African amphorae were subjected to typological 
transformations, and a new generation of amphorae of large dimensions replaced them. Some 
authors as S. Keay and C. Panella link these changes with the vandal conquest of Carthage 
(439), and dividing the economic development of Africa in pre – vandal and post – vandal. In 
contrary, M. Bonifay suggests that this typological evolution of African forms happened 
naturally and is not linked to political changes. According to this author, the typological 
transformations observed, which are represented by the large dimensions series of amphorae 
as Keay 62 – 36 – 59 – 35, took place before the vandal conquest. To support this conclusion 
the author argues that typological transformations is a phenomenon that have affected also 
the African terra sigillata wares and this occurred precisely by the end of 5th century – early 
6th century. In fact, this is also observed in our territory, beside Mediterranean region and 
Africa, where the African amphorae of 5th century – first half of 6th century discovered in the 
monument of 40 Saints are documented and accompanied by tAfrican terra sigillata wares 
ARS 87B dated between 475 – 539. The period 500 – 530 represent a time of the greatest 
expansions of Tunisian products in the whole Mediterranean world. These products reach the 
peak of their exports to the West during the byzantine domination of Africa. This time 
coincides with the beginning of the ambitious program of Justinian for the reconquest of lost 
territories lost was accompanied with public works carried out in all the territories of the 
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empire which had a direct impact in increasing the volume of trade exchanges between East 
and West. A beneficial of these enterprises was our territory, which is positioned in the 
crossroad of the Mediterranean world. The archaeological finds of amphorae shows that 
during this period in our territory are exported African origin products which were 
transported with the assemblages Spatheion 1 – 3, Keay 3B – 8B – 35 (variant A and B), 
Keay 55 – 56 – 57 – 61 – 62 (with its numerous variants). The most typical amphorae of this 
phase of Tunisian exports is the form Keay 62, which was manufactured in numerous 
variants and was exported in large quantities. As a result this is the most distributed amphora 
in the territory of Albania, which documents the important relationships of this territory with 
Byzantine Africa. 
  By the end of 6th century and early 7th century, the presence of African amphorae as 
resulted from archaeological excavations is reduced typologically and are represented only by 
the late exemplars of Keay 8A – 50 – 61 – 62 (variant 62E) and Spatheion 3. Specimens of 
these forms are found mainly in Onchesmos – Anchiasmos, Durres and Shkodra. The 
reduction of their quantity and typology occurred as a result of the byzantine control over 
production, which was accompanied with the centralization and standardization of the forms 
of African amphorae. However, by the end of 6th century – first half of 7th century, after 
Justinians’ military campaigns, the continuous barbarian invasions caused a general reduction 
of production and demand. The products transported with African amphorae were destined 
for Constantinople and the territories under the byzantine control, concentrated mainly along 
Danubian limes. The amphorae were manufactured only for transport of the most important 
products as olive oil, wine and wheat. African products continued to be exported during the 
second half of 7th century, until the time when Africa was conquered by the Arabs (conquest 
of Carthage in 698), which marks the end of African amphorae. 
Besides the most important centers, the production activity is also documented in our 
territory, in the city of Bylis. The wine produced in the city was transported with the so – 
called globular amphorae and was distributed in the local trade markets. The intensive 
presence of these amphorae is documented in the first half of 6th century, time when Bylis 
became one of the most important centers of Late Antiquity. The globular amphorae 
manufactured in Bylis were also found in the other centers as Paleokastra, Saranda, 
surroundings of Tepelena, while to the north their presence is documented in Kosovo, in the 
site of Harilaqi and Ulpiana (near Prishtina). 
  Generally late antique amphorae are evidenced in a period from 4th to 7th century AD, 
mainly in cities, fortified centers, monuments of Christian cult and open settlements. The 
largest quantity is documented mainly along the coastal line and the coastal cities, as Butrint, 
Onchesmos – Anchiasmos, Durres, Lissus and Shkodra. A large quantity of specimens is also 
founded in the city of Bylis. They are used primarily for the transport of products which 
served to meet the needs of cities with the most basic foodstuffs, like olive oil, wine, wheat 
etc., but there were also used for the transport of luxury products as well as cosmetics.  
  Amphora fragments are also documented in fortified military sites, as the fortification 
of Margëlliç (Mallakasta), of Turra (Kavaja), Dorëz, Tujan, “Sharrës së Qytetit” in Vrap 
(Tirana) and the fortification of Sulova. Following Via Egnatia these assemblages arrived in 
the fortification of Zvezda (Korçë), which controlled the passage route to Great Prespa. 
  The monuments of cult which witness the presence of amphorae are the monument of 
40 Saints, the basilica of Onchesmos – Anchiasmos, the basilica of Arapaj, the basilica of 
Elbasan and the basilicas of the city of Bylis. Their presence shows that the Church was also 
a major consummator of products and that had an active role in the late antique trade system. 
  Fragments of amphorae are also evidenced from the surveys conducted mainly in 
open settlements, as in Sherishte (Vlorë) or Fratar (Mallakastra). 
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Fig. 1. Harta e plotë e shpërndarjes së amforave me origjinë mesdhetare lindore dhe 
afrikane gjatë shek. IV – VII m. Kr.
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Fig. 2. Zonat kryesore të përqendrimit të amforave antike të vona  (qytetet port të 
Sarandës, Vlorës dhe Durrësit) dhe përhapja e tyre në brendësi të territorit përmes rrugës 
Egnatia.
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Fig. 3. Raportet midis amforave antike të vona me origjina të ndryshme të shek. IV – VII 
m. Kr. (a. Shkodër; b. Durrës; c. 40 Shenjtorët; d. Onhezëm; e. Raporti i përgjithshëm 
midis amforave afrikane dhe mesdhetare lindore në Shqipëri).
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Fig. 4. Harta e shpërndarjes së amforave mesdhetare-lindore gjatë shek. IV-VII m. Kr.
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Fig. 5. Harta e shpërndarjes së amforave mesdhetare-lindore gjatë shek. IV-VII m. Kr.
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Fig. 6. Zonat kryesore të prodhimit të amofrave protobizantine në Mesdheun lindor 
(Pieri 2005, f. 156, fig.107).

LRA 8

LRA 3

LRA 1

LRA 1. Azi e Vogël, ishujt e detit Egje.
LRA 2. Argos, ishujt e detit Egje.
LRA 3. Aphrodisia.
LRA 4. Gaza.
Bage shaped (LRA 5-6). Jeruzalem, Scythopolis, Aleksandri.
LRA 7. Zona e lumit Nil.
LRA 8 (Samos Cistern type). Samos.
LRA 8 (Agora M334). Ptoleme.  

bage shaped
(LRA 5-6)

bage shaped
(LRA 5-6)

LRA 9 (Agora M334)

LRA 7

bage shaped
(LRA 5-6)

bage shaped
(LRA 5-6) LRA 4

LRA 2 ?

Deti Mesdhe

Aleksandri

Ptoleme
Çezarea

Jeruzalem
Gaza

Scythopolis

Antioki

Efest

Aphrodisias

Argos
Samos

Kostandinopojë



Fig. 7. Harta e amforave afrikane klasike të shek. III-IV m. Kr.
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Fig. 8. Harta e amforave afrikane të vona me përmasa të vogla të shek. V-VII m. Kr.
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Fig. 9. Harta e shpërndarjes së amforave afrikane të vona me përmasa të mëdha të shek. 
V-VII m. Kr.
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Fig. 10. Harta e shpërndarjes së amforave afrikane të vona me përmasa të mëdha të 
shek. V-VII m. Kr.
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Fig. 11. Seri të tjera të amforave afrikane të shek. V-VII m. Kr.
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Fig. 12. Harta e punishteve kryesore të amforave të njohura në Tunizi 
(Bonifay 2004, f. 8, fig. 2).
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TAB. I

LRA 1A (1-3,5-9. Onhezëm; 4. 40 Shenjtorët).

1

3

5

7

8

4

2

6

9 0 10 cm



TAB. II

LRA 1 transitore (10. Onhezëm). LRA 1B1 nga vendbanime të ndryshme.  

10 Butrint 
(Reynolds 2004, fig. 13.176)

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 20.1)

Butrint 
(Reynolds 2004, fig. 13.177)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. I.5)

Margëlliç
(Muçaj 1979-1980, Tab. III.11)

Kaninë
(Komata 1991,Tab.XVI.5)

Sofratikë
(Perna-Capradossi 2015,fig. 10)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. I.12)

0 10 cm

a

d e

f

g

h

c

b



TAB. III

LRA 1B1 (11-15,17,19-21. 40 Shenjtorët; 16,18,22-23. Onhezem).

11

12

14

15
16

17

2221

23

19
20

18

13

0 10 cm



TAB. IV

LRA 1B1 (24,27,29-33. 40 Shenjtorët; 25-26,28. Onhezëm).

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

0 10 cm



TAB. V

LRA 1B1 (34-37,39-41. Onhezëm; 38. 40 Shenjtorët).

34

35

36

38

40

39

41

37

0 10 cm



TAB. VI

LRA 1B1 (42,45,50,54. Onhezëm; 43-44,46-49,51-53,55. 40 Shenjtorët).

42

45

48

49

51

52

54

46

47

50

53

55

43
44

0 10 cm



TAB. VII

LRA 1B1 (56,59,62,64,66-67. 40 Shenjtorët; 57-58,60-61,63. Onhezëm; 65. Lin).

56

57

58

59

60
61

62

64

66
67

65

63

0 10 cm



TAB. VIII

LRA 1B1 (68-69,72. 40 Shenjtorët; 70-71,73-82. Onhezëm).

68 69

70

73

75

77

78

80

74

76

79

81

82

71
72

0 10 cm



TAB. IX

 LRA 1B2 (83. 40 Shenjtorët). Variante të LRA 1B1-2 (84-86. Onhezëm). Variante të 
LRA 1B (87,89-90. 40 Shenjtorët; 88. Onhezëm).

83

84

85

a b

86

87

88

89

90
0 10 cm

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. I.4)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. I.10)



TAB. X

Variante të LRA 1B (91. 40 Shenjtorët; 92-93. Onhezëm).

91

92 93

0 10 cm



TAB. XI

LRA 1, kapak (94. Onhezëm).

94

40 Shenjtorët 2008, 
A19,1-1206, inv. 6998

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. I.1)

0 10 cm

bojë e kuqe

bojë e kuqe

inçizim

Kaninë
(Komata 1991, Tab. XVI.8-9)

a

b

c d



TAB. XII

LRA 2A (95-96,98. 40 Shenjtorët; 97,99. Onhezëm).

95

96
97

98

99
0 10 cm

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 19.5) 

a

b

c

Fushë Qerret (Kavajë)
(Hoti 1987, Tab. VI.7) 

Kaninë
(Komata 1991, Tab. XVI.1)



TAB. XIII

LRA 2B (100. 40 Shenjtorët; 101. Onhezëm).

100
101

0 10 cm

Onhezëm
(Lako 1984, Tab. II.1)

a



TAB. XIV

LRA 2AB nga vendbanime të ndryshme.

0 10 cm

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. II.1)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. II.7)

Kaninë
(Komata 1991, Tab. XVI.4)

Butrint
(Reynolds 2004, fig. 13.187-189)

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 14.4-5)

Krujë
(Komata 1982, Tab. I.8)

Sulovë
(Cerova 1987, Tab. VII.2)

a

c

f

i

d

g

j

b

e

h



TAB. XV

LRA 2AB (102-108. 40 Shenjtorët).

102

103 104
105

106 107 108

0 10 cm



TAB. XVI

LRA 2AB (109-118. 40 Shenjtorët).

109

114

111110
112

113 115

116
118

117

0 10 cm



TAB. XVII

LRA 2AB (119-120,123-126,129. 40 Shenjtorët; 121-122,127-128. Onhezëm).

119

122 123121

125
126

124

128 129
127

120

0 10 cm



TAB. XVIII

LRA 2AB (130,133. 40 Shenjtorët; 131. Tujan; 132. Vrap; 134. Onhezëm).

130
131 132

133 134
0 10 cm



TAB. XIX

LRA 2AB (135,137,139-142,145-146,148-151. 40 Shenjtorët; 136,138,143-144,147. 
Onhezëm).

135
136

138

139
137

140 141
142

143 144 145

146 147
148

149 150 151
0 10 cm



TAB. XX

LRA 2AB (152-153,160-169. Onhezëm; 154-159. 40 Shenjtorët).

152

156

153

154

155

158157

159 161160

162
164163

165

168
169

167

166

0 10 cm



TAB. XXI

LRA 2AB (170-182. Onhezëm).

170

172

180

173

181

174

171

175 176

177

178

179

182

0 10 cm



TAB. XXII

LRA 2AB (183-188. Onhezëm). Funde amforash, variante të LRA 2B dhe LRA 2AB 
(189-197. 40 Shenjtorët; 198-205. Onhezëm).

183

184

185

189 190 191

186
187

188

192 193 194

195 196 197

198 199 200

203 204 205

201 202

0 10 cm

162



TAB. XXIII

LRA 2C (a. Shkodër). LRA 2C (206-208,211-212. Onhezëm. 209-210. Durrës). Kapak 
amforash LRA 2 (b-e. Onhezëm). 

0 10 cm

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. II.5)

Onhezëm
(Lako 1984, Tab. IV.14-17)

206

212

207
208

209 210

211

a

b c d e



TAB. XXIV

LRA 3 e hershme (a. Baldushk). LRA 3 (213,216-218. 40 Shenjtorët; 214-215. 
Onhezëm).

Baldushk
(Muçaj etj. 2015, Tab. II)

a

213 214

215

216 217
218

0 10 cm



TAB. XXV

LRA 3A (219,222-230. Onhezëm. 220-221. 40 Shenjtorët).

219

220

222221

224223

226225

230229228227
0 10 cm



TAB. XXVI

LRA 3A2 nga vendbanime të ndryshme. LRA 3A2 (231-232. Onhezëm).

231

232

0 10 cm

Onhezëm
(Lako 1984, Tab. IV.1)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. II.9,11)

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 18.4)

a

b

c d



TAB. XXVII

LRA 4A nga vendbanime të ndryshme. LRA 4A (233-234. 40 Shenjtorët). LRA 4A1 (235. 
Apoloni). LRA 4A2 (236. Onhezëm).

233

234

235

236

0 10 cm

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 13.1)

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 21.3)

Sofratikë
(Perna, Capradossi 2015, fig. 11)

a

c

b



TAB. XXVIII

LRA 4B1 nga Durrësi. LRA 4B1 (237-241. 40 Shenjtorët). 

237

238

239

240

241

243242

0 10 cm

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 13.3)

Durrës
(Hoti 2004, Tab. IV.3)

a

b



TAB. XXIX

LRA 4B2, bazilika e Arapajt dhe qyteti i Durrësit.

0 10 cm

Arapaj
(S. Hidri, H. Hidri 
1991, Tab. 1.15)

Durrës
(Hoti 2004,
Tab. IV.4)

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 13.4)

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 18.1)

a

b

c

d



TAB. XXX

LRA 4B2 (244-248, 250-251, 253-255. 40 Shenjtorët; 249, 252. Onhezëm).

244

246

248

245

a

249

250
251

247

253

252

254 255

0 10 cm

(Hoxha 2003, Tab. III.2)



TAB. XXXI

 LRA 4 B2-3 nga vendbanime të ndryshme. LRA 4B2-3 (256-261. 40 Shenjtorët).

256 257

258 259

260

261

0 10 cm

Durrës 
(Shkodra 2003, Tab. 13.2/21.1) Butrint

(Reynolds 2004, 13.165-66)

Bylis
(Bonifay 2008, Fig. 17.11)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. III.4)

a

b

c

d

e

f



TAB. XXXII

LRA 4B2-3 (262-268. 40 Shenjtorët; 269. Onhezëm).
262

263

265

267

269

268

266

264

0 10 cm



TAB. XXXIII

LRA 4B2-3 (270,272,275-278,280. 40 Shenjtorët; 271,273-274,279. Onhezëm). 
LRA 4B3 (281. Onhezëm).

270 271

272

274

276

278

281

273

277

275

279

280

0 10 cm



TAB. XXXIV

Bage shaped 1 (a. Durrës). Bage shaped 1 (282. 40 Shenjtorët; 283-284. Onhezëm). Bage 
shaped 1A (285. 40 Shenjtorët). Bage shaped 2A (286-287. Onhezëm). Bage shaped 3 
nga vendbanime të ndryshme (b. Butrinit; c-e. Durrës; f-j. Shkodër).   

282

283 284

285

286
287

0 10 cm

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 22.1)

Butrint
(Reynolds 2004, fig. 13.172)

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 14.2,6,8)

Shkodër
(Hoxha 2003,

Tab. III.6-9)

a

b

f

g

i

j

c

d

e



TAB. XXXV

Bage shaped 3 (288,290. 40 Shenjtorët; 289,291-292,294-296. Onhezëm; 293. Aulona).

288

289

290 291

293
292

295

296

294

0 10 cm



TAB. XXXVI

Amfora LRA 8 në Shqipëri (Moduli standard dhe nën moduli).

0 10 cm
336e Butrint 

(Reynolds 2004, Fig. 13.336)

Muzeu Arkeologjik, Durrës
(Tartari 1982, Tab. VI.11)

Onhezëm
(Lako 1984, Tab. IV.8)

a

b

c

d



TAB. XXXVII

Amfora LRA 8 në Shqipëri (Bazilika e Arapajt dhe qyteti i Durrësit, moduli standard dhe 
nënmoduli).

0 10 cm

Durrës
(Shkodra 2005, Tab. VII)

d (VII.9)

c (VII.4)

b (VII.6)

a (VII.8)

Arapaj (Durrës)
(Hidri 1991, 1-2, Tab. I, nr. 7)

Arapaj (Durrës)
(Hidri 1991, 1-2, Tab. I.4)

a

b



TAB. XXXVIII

LRA 8, Moduli standard (297-298. Onhezëm; 299. Mozaiku-Tiranë; 300-309. 40 Shenj-
torët). 

0 10 cm

297

298

299

300

302

304

306

308

301

303

305

307

309



TAB. XXXIX

LRA 8, moduli standard dhe nën moduli (310-320. 40 Shenjtorët).

0 10 cm

310
311

313

315

316

312

314

317

320

318

319



TAB. XL

LRA 8, moduli standard dhe nën moduli (321. 40 Shenjtorët; 322-329. Onhezëm). 

0 10 cm

322

324

325 326

321

323

328

327

329



TAB. XLI

LRA 8 variante (330-333,336. 40 Shenjtorët; 334-335,338. Onhezëm), moduli standard 
(339,341. 40 Shenjtorët; 340,342. Onhezëm), nën moduli (343-344. Onhezëm; 345-350. 
40 Shenjtorët).

0 10 cm

330

334

339 341

343

345

346

344

342

347 348

349 350

340

335

336 337 338

331 332

333



TAB. XLII

LRA 8, parete me mbishkrime.

0 10 cm

inv. 2618inv. 3031/4185

inv. 6004

inv. 6183

inv. 6272

inv. 6276

inv. 6280

inv. 6281

a b

d

f

h

e

g

i j k

c



TAB. XLIII

Amfora LRA 10  (351-352,355-356,361-363. 40 Shenjtorët; 353-354,357-360. 
Onhezëm). 

351

357

359

362

352

353
354

355

356

360 361

358

363

0 10 cm



TAB. XLIV

Amfora LRA 10  (364,371,375-377,379-383,385-386,388-389. Onhezëm;
 365-370,372-374,378,384,387. 40 Shenjtorët). 

364

365

368

369

372

366

370

373

367

371

374 375 376 377

378 379 380 381

382 383 384 385

386 387 388 389

0 10 cm



TAB. XLV

AC 1 (a. Butrint); TRC 2/MRC 2a (390. Onhezëm; 391-392. 40 Shenjtorët); TRC 4/1.2 
(393. Durrës; 394-398. Onhezëm); TRC 4.2.2 (399. 40 Shenjtorët); TRC 5.2 (400-405. 40 
Shenjtorët).

0 10 cm

390

391
392

AC 1
(Reynolds 2004, fig. 13.40)

393

394

395

396 397

398

a

399
400

401
403

405

402

404
               



TAB. XLVI

Ayala Axum (406-407. 40 Shenjtorët; 408. Onhezëm). Amforë e paidentifikuar (409. 40 
Shenjtorët).

0 10 cm

inv. 1550

inv. 4957

inv. 210

Pieri 2005, Pl. 64.2

406

407

408

409



TAB. XLVII

Tripolitane III (410-411. Onhezëm). Afrikane II C/Keay 6 (b-c. Shkodër). Afrikane II 
D/Keay 7 (412. Onhezëm; 413. 40 Shenjtorët). Afrikane III A/Keay 25.1 (414. 
Onhezëm).  

410

411

a

b

d

e

f

g

c

412

413

414

0 10 cm

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. II.12)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. IX.14)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. IV.2)

Butrint
(Reynolds 2004, fig. 13.92)

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 9.7)

Butrint
(Reynolds 2004, fig. 13.38)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. IX.15)



TAB. XLVIII

Spatheion 1 nga vendbanime të ndryshme (a-c. Shkodër; e-f. Bylis; g. Butrint; h. Durrës). 
Spatheion 1, var. A (415. 40 Shenjtorët; 416. Onhezëm). Spatheion 1, var. B (417. 
Onhezëm; 418. Tiranë, mozaiku; 419. ''Sharra e Qytetit'', Vrap-Tiranë; 420-421. Tiranë, 
mozaiku).

415 416
417

418

420 421

419

a
b c

d

e

f

g

h

0 10 cm

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. V.3-4,10)

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 9.9)

Butrint
(Reynolds 2004, fig. 13.160)

Bylis
(Bonifay, Cerova 2008, fig. 2.1-3)



TAB. XLIX

Spatheion 2, Var. A (a-b. Shkodër). Spatheion 2, var. A (422. 40 Shenjtorët; 423. 
Onhezëm). Spatheion 2, var. B (424-425. 40 Shenjtorët). Spatheion 2, variante (426. 
Onhezëm; 427. 40 Shenjtorët; 428. ''Sharra e Qytetit'' në Vrap, Tiranë). Spatheion 2, 
variante (c. Sulovë; d. Durrës; e-f. Shkodër; g. Krujë; i. Bylis). 

422

423

424

425

426

427
428

0 10 cm

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. VIII.2,4)

Sulovë
(Cerova 1987, Tab. VI.13)

Krujë
(Komata 1982, Tab. I.10)

Durrës
(Tartari 1982, Tab. VI.4)

Shkodër
(Hoxha 2003, 
Tab. VIII.13,14)

Bylis
(Bonifay, Cerova 2008, fig. 2.5)

a
b

c
e

g

if

d



TAB. L

Spatheion 3, Var. A (a. Bylis). Spatheion 3, Var. B (b. Shkodër; 429. Onhezëm). Spatheion 
3, Var. C (c-f. Shkodër; 430-432. Onhezëm). Spatheion 3, Var. D (g. Shkodër; 433. 40 
Shenjtorët; 434. Onhezëm). Spatheion 3, Variante (435. Onhezëm). 

429

430

431

433

435

434

432

0 10 cm

Bylis
(Bonifay 2008, fig. 16.1)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. IV.12)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. VIII.7-8,10,12)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. VIII.15)

a b

c

d
e

f

g



TAB. LI

k

Keay 3B similis/Keay 39 (a. Butrint; b. Durrës; c-d. Shkodër). Keay 8B/Bonifay 38 (e. 
Butrint; f-g. Shkodër; k. Bylis; l. Durrës). Keay 8B/Bonifay 38 (436-440. 40 Shenjtorët).

436

437

438 439 440

0 10 cm

a

c

e

g

l

f

b

d

Butrint 
(Reynolds 2004, fig. 13.154)

Butrint 
(Reynolds 2004, fig. 13.155)

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 9.8)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. VII.9-10)

Shkodër (Hoxha 2003, Tab. IX.1-2)

Bylis
Durrës

(Shkodra 2003, Tab. 22.2)



TAB. LII

Keay 8B/Bonifay 38 (441-454. 40 Shenjtorët)

441 442 443

447 448

449

450

453
454

451

452

444

445

446

0 10 cm



TAB. LIII

Keay 8B/Bonifay 38 (455. 40 Shenjtorët; 456. Onhezëm; 457-459. 40 Shenjtorët; 460. 
Onhezëm; 461-464. 40 Shenjtorët; 465. Onhezëm).

455

458
459

460
461

463 464

456

457

462

465

0 10 cm



TAB. LIV

Keay 8B/Bonifay 39 (a. Butrint). Keay 8B/Bonifay 39 (466. 40 Shenjtorët; 467. 
Onhezëm; 468-474. 40 Shenjtorët; 475. Onhezëm; 476. 40 Shenjtorët). Keay 8B variant
(477-479. 40 Shenjtorët).

466a
467

469468
470

472

471 473

475
474

476

478
477 479

0 10 cm

Keay 8B/Bonifay 39
(Reynolds 2004, fig. 13.156)



TAB. LV

Keay 35 A (a-b. Shkodër). Keay 35 B (c. Bylis). Keay 57 (d. Shkodër; e. Bylis).  
Keay 57 (480. 40 Shenjtorët; 481. ''Sharra e Qytetit'', Vrap). Keay 56 (f. Shkodër; 482. 40 
Shenjtorët).  

480
481

482

a

d

f

e

b c

0 10 cm

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. IX.9-10)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. IV.10)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. IV.6)

Bylis
(Bonifay, Cerova 2008, fig. 2.6)

Bylis
(Bonifay, Cerova 2008, fig. 2.7)



TAB. LVI

Keay 55 (a-d. Shkodër; e. Bylis). Keay 55 (483-488. 40 Shenjtorët).  

483

485
486

488

487

484

0 10 cm

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. VII.12,15)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. IX.7-8)

a b

c d e
Bylis
(Bonifay, Cerova 2008, fig. 2.8)



TAB. LVII

Keay 62Q, Variant A (a-d. Shkodër; e. Bylis). Keay 62Q, Variant A (489-490. Onhezëm; 
491. 40 Shenjtorët; 492-495. Onhezëm). Keay 62Q&R (496. Onhezëm; 497. 40 
Shenjtorët).

489

492 493

494 495

496
497

490
491

0 10 cm

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. VII.3,5-6/Tab. X.12)

a

c

b

e

d
Bylis
(Bonifay, Cerova 2008, Fig. 2.9)



TAB. LVIII

Keay 62 nga vendbanime të ndryshme (a. Butrint; b-c. Durrës; d-f. Shkodër; g. Bylis). 
Keay 62 (498. Onhezëm; 499-504. 40 Shenjtorët).

499

498 500

501
503

502

504
0 10 cm

Butrint 
(Reynolds 2004, fig. 13.157) 

Bylis, 
(Bonifay 2009, Fig. 14.4)

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 15.3/18.5)

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. VI.4,7,14)

a

d

b

c

f

e

g



TAB. LIX

Keay 62 (505-507. 40 Shenjtorët; 508. Onhezëm; 509-510. 40 Shenjtorët; 511. Kalaja e 
Tujanit; 512-520. 40 Shenjtorët).

505

509

511

514

506

508

507

510
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515

517

519

520

518

513

516

0 10 cm



TAB. LX

Keay 62 (521-530. 40 Shenjtorët; 531. Onhezëm; 532-533. 40 Shenjtorët).

521

522
523

524

525

528

530

532

531

533

529

526

527

0 10 cm



TAB. LXI

Keay 62 (534-545. 40 Shenjtorët; 546. Onhezëm; 547-551. 40 Shenjtorët).

535
536

539

537

534

538

542
540

541

545
543

547

550

551

548

544

546

549

0 10 cm



TAB. LXII

Keay 62 (552-554. 40 Shenjtorët; 555. Onhezëm; 556. 40 Shenjtorët; 557-559. 
Onhezëm). Keay 62D (a. Shkodër; b. Durrës; 560. Onhezëm). Keay 62F (c. Durrës). 
Keay 62K (d. Durrës).

560

552 553 554

555 556 557

558 559

0 10 cm

Shkodër 
(Hoxha 2003, Tab. VI.6)

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 15.4)

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 15.2)

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 15.6)

a
b

dc



TAB. LXIII

Keay 62J (561-570. 40 Shenjtorët).

561

562

563
564

565
566

567
568

569 570

0 10 cm



TAB. LXIV

Keay 62J (571-579. 40 Shenjtorët; 580. Onhezëm). Keay 62E (581-583. Onhezëm). Keay 
62 Misc. (584. Onhezëm).

571

573572 574

575
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581

582

583

580

576

579

584
0 10 cm



TAB. LXV

Benghazi LRA 7, Varianti A (585-586. Onhezëm; 587-589. 40 Shenjtorët).

585

586

587

588

589

0 10 cm

0 10 cm



TAB. LXVI

Benghazi LRA 7, Varianti A (590. 40 Shenjtorët; 591-592. Onhezëm; 593-594. 40 
Shenjtorët). Benghazi LRA 7, Varianti B  (595-596. 40 Shenjtorët; 597. Onhezëm).  
Benghazi LRA 7, varianti Mandruzzato C.54 (a-b. Shkodër). Benghazi LRA 7, funde 
amforash (598-603. Benghazhi LRA 7).

590

593

595

599

598

600

602 603601

594

596

597

591

592

0 10 cm

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. VI.1-2)

a

b



TAB. LXVII

Keay 61, Varianti A (604-605. Onhezëm). Keay 61, Varianti B (606. 40 Shenjtorët; 
607-608. Onhezëm). Keay 61, Variant C (a-b. Shkodër). Keay 50 (609-610. 40 
Shenjtorët; 611. Onhezëm; 612-613. 40 Shenjtorët). ''Orlo a fascia'' (614. 40 Shenjtorët; 
615. Onhezëm). 

604

605

609

611
612

613

614

606

607

608

610

615

0 10 cm

Shkodër 
(Hoxha 2003, Tab. IV.5/VI.11)

a
b



TAB. LXVIII

Keay 34, varianti Bonifay 53A (616. Onhezëm). Keay 34, varianti Bonifay 53B (a. 
Shkodër). Sidi Jdidi 2 (617-618. Onhezëm). Castrum Perti (619. 40 Shenjtorët).

616

a

617

619

618

0 10 cm

Shkodër
(Hoxha 2003, Tab. X.1)



TAB. LXIX

Amfora Italike (a. Durrës; b-c. Elbasan; 620-623. Onhezëm).

0 10 cm

Durrës
(Shkodra 2003, Tab. 23.5)

Castrum Scampis (Elbasan)
(Cerova 2005, Tab. I.9-10)

a

b

c

620

622

623

621



TAB. LXX

Amfora Italike (624. 40 Shenjtorët; 625. Onhezëm). 
Amfora e Empolit (626. 40 Shenjtorët).

624

625

626

0 10 cm



TAB. LXXI

Amfora globulare epirote tipi A (627-629. Bylis).

627
(Cerova Etj., 2005, fig. 6.1)

628
(Cerova Etj., 2005, fig. 6.2)

629
(Bonifay 2008, fig. 16.2)

0 10 cm



TAB. LXXII

Amfora globulare epirote tipi A (630-632. Bylis). Amfora globulare epirote tipi B (633. 
Bylis).

630
(Cerova Etj., 2005, fig. 6.3)

633
(inv. 10006)

631
(Cerova Etj., 2005, fig. 6.4)

632
(Cerova Etj., 2005, fig. 6.6)

0 10 cm

bYL 07, TIPI B



TAB. LXXIII

Amfora globulare epirote tipi B (634-638. Bylis).

0 10 cm

634
(Cerova Etj., 2005, fig. 8.7)

637
(Cerova Etj., 2005, fig. 8.8)

638
(Cerova Etj., 2005, fig. 8.9)

635
(Bonifay, Cerova 2002, fig. 16.tipi B)

636
(Bonifay 2009, fig. 14.2)



TAB. LXXIV

Amfora globulare epirote tipi C (639-643. Bylis).

0 10 cm

641
(Cerova Etj., 2005, fig. 8.13)

643
(Cerova Etj., 2005, fig. 8.11)

642
(Bonifay, Cerova 2002, fig. 16.tipi C)

639
(Bonifay 2009, fig. 14.1)

640
(Bonifay 2008, fig. 16.3)



TAB. LXXV

Amforat lusitane, Almagro 50/Keay 16 (644. Durrës). 
Almagro 51A-B/Keay 19 (645. Durrës).

0 10 cm

644
(Hoti Etj., 2004, Tab. II.2)

645
(Hoti Etj., 2004, Tab. III.4)



 

 
 
TEZA: Amforat e Antikitetit të Vonë në Shqipëri (shek. IV – VII m. Kr.) 
FUSHA DHE SPECIALITETI: Studime arkeologjike, Arkeologji e antikitetit të vonë dhe 
mesjetare 
ARGUMENTI: 
 
Ky studim mbështetet në trajtimin e amforave mesdhetare lindore dhe afrikane, të identifikuara gjatë gërmimeve 
të kryera në territorin e Shqipërisë, duke përfshirë jo vetëm materialin e qendrave të botuara por edhe material të 
pabotuar nga qendra të tilla të rëndësishme si monumenti i 40 Shenjtorëve, Onhezmi, si dhe nga projekte të 
realizuara nën kuadrin e vëzhgimeve sipërfaqësore. Nëpërmjet ekzaminimit gjithëpërfshirës, qëllimi i këtij 
disertacioni është identifikimi i punishteve të amforave, nëpërmjet vlerësimit të të dhënave të baltës dhe 
tipologjisë e tyre, si dhe i përhapjes të tyre në territor. Nga ana tjetër, nëpërmjet të dhënave të amforave jemi 
përpjekur të integrojmë zbulimin e tyre në kontekstin historik, ekonomik dhe social që nxiti aktivitetin dhe 
rigjallërimin e tregjeve mesdhetare, duke përcaktuar rrugët e ardhjes së tyre në territorin tonë, raportet tregtare 
që evidentohen midis territorit tonë dhe provincave të tjera të perandorisë dhe aktorët kryesorë që përcaktuan 
intensitetin e kërkesës e prodhimit dhe përgjithësisht që ishin pjesëmarrës në aktivitetin ekonomik dhe prodhues. 
 
 
FJALË KYÇE: Antikiteti i Vonë; Mesdheu Lindor; Afrika; amfora; Romake e Vonë; perandoria bizantine; 
ekonomia; tregti; Kisha; ushtria. 
___________________________________________________________________________ 
 
THESIS: Late Antique amphorae from Albania (4th – 7th century AD) 
FIELD & SPECIALTY: Archeological Studies, Late Antique and Medieval Archaeology 
SUMMARY:  
 
The aim of this dissertation is the study of East Mediterranean and African amphorae, discovered during the 
archaeological excavations in the Albanian territory, making an analogical approach which involves the 
reference to the already published exemplars and enriching the results with the archaeological material 
discovered in the monument of 40 Saints, Onchesmos, and the specimens identified during the surveying 
projects conducted periodically in the territory. This thesis offers a comprehensive examination of late antique 
amphorae in Albania, by contextualizing these assemblages within their economic, historical and socio – 
political setting. In this context, through a compilation of comparative analysis, this research introduced not only 
the origin and the workshops of the amphorae found in Albanian archaeological contexts but also on their 
distribution in the territory. This thesis aspires to define the ways which followed these products, to reconstruct 
the commercial interrelations between our territory and the other provinces of the empire and as well to identify 
the main protagonists which affected demand and production and generally the intensity of the trading activity.  
 
 
KEY WORDS: Late Antiquity; East Mediterranean; Africa, amphora; Late Roman; Byzantine Empire; 
economy; trade; Church; army. 
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