
DOUA VESTIGII ANTICE DIN REPUBLICA POPULARA SOCIALISTA ALBANIA 

Dii~ cele ma_i vechi ti~npuri, Yalea rî~lui Shk~1111~in (situală 
m Alban ia centrala) a fost unul dmtrc pnncrpalele dru

muri ce lega u litora lul adriatic de zona centrală a Peninsule i 
Balca nice. 

Condiţii l e naturale prielnice un e i lesnicioase l egături au 
făcut ca pe traseul Durres-Pogradec-Ohrid-Sa Ion ic-Consta nti
nopol, precum şi pe ramificaţi a princ ip a l ă a sa (KaYaja actua
lă , pînă în antica Apollonia), să apară şi să funq inneze mul te 
secole un drum de mare însemnătate pentru dezYol ta rea l egă
turilor între zonele ma i sus-am intite, drum a cărui isto rie se 
l eagă de celebra Via Egnatia. 

S-ar părea că pe Ya lea Shkumbinului a fiinţat principala 
arte ră de legătură între a şezăril e ilire condamnate, da to rită 
izolării lor geografice, unei prea lente dezvoltări econornico
soc iale. Treptat însă, odată cu dezvolta rea co lonii lor greceşti 
de pe litoralul Mării Adriatice, se ajunge Ia o penet raţ ie s ln
tornică a produselor ca litativ superioare, proYenind din ora
şe l e adriatice şi aceasta concomitent cu achiziţio11area de 
către negustorii g reci a celor mai valoroa se produse indigcM 
(vinuri , uleiuri , blănuri ş i piei). 

In prima perioadă a epocii fi e rului (sec. X -VI î. e .n.) p c 
ambele \:ărmuri a le Shkumbinului apar întîile fortificaţii ilire, 
dova dă incontestabilă că artera de comunicaţ i e ce şe rpuia pc 
ambele maluri ale rîului se afla sub controlul popula\.i ei locale . 
Astfel de aşezări întărite s-a u identificat la Shkembi-Shenlli , 
la Bodin şi la Lloshan. Poziţia geografică a celei clintii, ele 
exemplu, oferea localnicilor, în afară de posibilitatea unei 
eficiente defensive, înlesnită de înăl\:imea fortifica\:i ei, ş i 
putinţa de a \;ine sub observaţie întreaga vale a rîului. 

La sfîrşitul perioadei amintite, în contextul disparj\.iei 
lente a societă'ţii primitive şi naşterii celei sc lavagiste, zona 
Iliriei Centrale dev ine răscrucea unor importante drumuri 
comerciale care porneau din colon iile greceşt i el e pe litoralul 
adriatic încl reptîndu-se către unele zone de interior, i nacces i
bil e producătorului însuşi. Astfel, produse le de olărie a le colo
niilor luau drumul aşezărilor întări te ilire sau ajungea u ma i 
departe, spre sud ş i est. La fel , obiectele de podoabă ş i armele . 
Din interiorul peninsulei veneau către litoral amfore cu ule
iuri vestite, piei ş i blănuri de pre \:, toate aceslea bucurîndu-sc 
de aprecierea cetă'~.enilor metropol ei. 

Cu timpul , centrele întărite ele pc va !ea Shkumbinului se 
dezvoltă ş i dev in oraşe, lucru constatat ş i cu prilejul săpă
turilor de la Shkembi-Shenlli unde apar ziduri mas ive el e 
piatră , producţia meşteşugăreascii destinată comer!:ului se 
diversifică, meşteşugurile ocupînd un loc important în rînclul 
îndeletnicirilor locale . Aceasta o dovedesc fragmentele de 
cera mică ş i monedele descoperite pe t eritoriul acest or centre 
populate, primele atestînd relaţiil e cu coloniile ele pe litoralul 
ilir, celela lte - provenind din Durrahium şi Macedonia - fiind 
dovada negoţului practicat cu prov inciile înconjurătoare. 

în secolele următoa re, III- II î. e.n „ corner\ ul cu Mace
donia este limitat, în vreme ce sporeşte ponderea schimburilor 
comerciale cu Ap ollonia ş i Durrahium . Drumul a servit, el e 
asemenea , comerţului acestor două colonii cu regiuni mai înde
părtate cum era, ele pildă , Macedoni a . 

Despre importanţa politică ş i strategică a drumului vo r
besc cu prisos inţă izvoarele vremii. Astfel, în 335 î .e .n. 
Alexandru Maceclon asediază oraşul ilir P elion (azi , Selca e 
Poshtme). Glaukos, regele taulanţ il or, venit în a jutorul ora
şului, foloseşte drumul de pe valea Shkumbinului. 

MARIUS oomrnscu ----

Romanii, realizînd imp o rta nţa strateg i că a acestei artere, 
insta l ează garnizoane .în punctele-ch eit• al e acesteia. P e a ici 
trece în 199 î. e. n . consu lul Su lpiciu s care, după cucerirea 
P elionului , se întoa rce la Apollonin , iar .în 170 î .e. n. Appius 
Claudius t rece în fruntea leg iunil or spre litoralul ilir . 

De fapt , ro.manii refac drumul pe toată lungimea lui între 
168- 146 î. e. n „ construind poduri peste cursuri le de apă , 

uneori chi ar rnodificîndu-i tra seul atunci cîncl topomeLr ii 
imperiali găsea u solu\ii optime un or dificultă\i deoseb ite. 
Urmele acestor îrnb unătă\. iri se văd ş i nstăzi în zona rnu11-
toasă dint re Miraka ş i Qukes. În regiunil e de şes drumul era 
acoperit cu p i ctri ş, în vreme ce în zonele muntoase au fost 
fo los ite bl ocuri de piatră , înălţ"irnil e abrupte fiind clrpăş ite 
prin serpentin e. 

La începutul secolului II e.n. drumul este înzestrat cu 
sta ţ;ii necesa re schimbării at ela jelor, ca ş i cu un ele Jocuri de 
popas unde că l ătoru l ost enit putea mînca ş i dormi. 

La mijlocul secolului I î.e.n „ drumul era p omenit sub 
numele de drnmul Kallllaria (clupă cl enum.irea mun\,ilor pe 
care-i străbătea) , iar ceYa mai tîrziu, la sfîrş itul acelui aşi 
secol, era cunoscut sub denumirea el e Via Egnalia. 

* 
* * 

în anul G27 î. e .n„ nav igatori corciro-corinteni întemeiau 
pe tărmul răsăritean a l Mării Adriatice colonia Dyrahion 
(numită , de asemenea, Epidamnos). Centru urlJa n el e maximă 
irnportan! ă al litoralului ilir , Dyrahion a cun oscut secole de-a 
rîndul o prosperitate economică stabi l ă gra\ ie unei abundente 
produc~ii meşteşugăreşt i , ca ş i nego \ ului ce atrăgea în schim
buri r eciproc ava nta joase triburi le ilire învecinate . Primele 
secole a le erei noastre găsesc litoralul adriatic sub int'luenţ a 
dominatoare a Homei imperial e. Cu toa1e acestea , fostele colo
nii greceşti îş i men\:in importanţa economică ş i p o litică ante
rioa ră. Exemplul cel mai concludent ni-l oferă în su ş i străve
chiul Dyrahion (Dyrrach ium, în versiune l ati n ă), ridicat la 
rangul de ca pit a lă a provinciei Noului Ep ir , oraş în care pulsa 
o bogaUt via!ă economică şi cultura l ă. 

Ne vom oc upa în r înclurile cc urmea ză de unul dintre mo
numentele arhitectonice cele ma i reprezentative a le urbei, 
ş i a nume de amfiteatru l clin zona sa sudică . 

Sursa i storică în ca re se pomeneşte pentru înlîia oară 
despre amfiteatru este Historia de vita ei ges tis Scanderbegi , 
Epirolarwn principis, editată la Roma în 1510, operă de mare 
însemnătate na·! i on a l ă pentru albanezi , aparţ,inîncl umanistu
lui ita lian de origin e a lbaneză Marin Barleti. Se pare că a mfi
teatrul a ex istat pînă în anul 1501 , an în care oraş ul Durres a 
fost di strus de cuceritorii otomani. Distrugerii i-a picat victi
m[t , fireşte, ş i edific iul la care ne referim. 

Primele înce rcări de a r edescoperi monumentul datează 
ele la început ul secolului a l XX-iea . Singurele urme materiale 
atcstînd prezeir\a amfiteatrului au fost însă eronat datate ca 
provenind dintr- o construcţie bizantină din secolele VI- VII. 
Prezenţa a mfiteatrn 1 u i a fost determinată cu certitudine abia 
după anul 1966, cî ncT săpăturile arheolog ice au dat la iveală 
mai întîi treptele ş i coridoarele de acces în edificiu, apoi 
capela bizantină din secolul al VI-lea aflată în incintă ş i , în 
fine, prima jumătate a arenei . P entru ca săpăturile să poată 
progresa a fost necesară di slocarea cl ădirilor actua lului oraş 
construite deasupra locului pe care se afl a anticul amfiteatru . 
Lucrările sînt în curs de desfăşurare . 

91 

http://patrimoniu.gov.ro



lmn gini parţiale al e amfiteatrului ele la Durrcs. 

Monumentul este unic în Albania . De formă elipsoidală 
(126/106 m pc axe), el putea adăposti circa 15 000- 20 OOO de 
spectatori, fiind, astfel, unul di ntrc cele mai mari a le antich i
tăţi i . S-a stabilit că amfiteatrul ele la Dyrrachium a fost con
struit între anii 117- 138 şi a fost destinat cu predilecţie lup
telor de gladiatori . Mărturie aceste i afirmaţ ii îi stă basorelie
ful descoperit în vecinătatea uneia din intrările în amfiteatru, 
actua lmente adăpostit în Muzeul de Arheologie din Durres şi 
ca re îniăPşcază scene de luptă din arenă . Soluţiile tehnice 
adoptate în caz ul ridicării acestui edificiu sînt asemănătoare 
celor folosite pe întreg teritoriul ilir în secolul a l II-lea la con
struc(.ii de atare propor\.ii. Amfiteatrul era construit pe două 
nivele. Cercetătorii presupun că ar fi existat şi un a l treilea 
nivel, la a cărui r idica re a fost folosit în mod predominant 
lemnul. Unghiul de înclina\,ie a l scărilor este de 32 de grade. 
Cărămizi le folosite provin din ateli erele meşterilor loca lnici. 

Prezintă , de asemenea, interes siglele ep igrafice conservate 

pe pere~ii interiori ai tunelelor de acces, precum şi i scă litura, 
încă nedescifrată, de pe una din cărămiz il e capelei. 

Referindu-ne în continuare la capela mai sus-amintită 
merită să subliniem faptul că elementele ei decorative, inte
r ioare şi exterioare, dovedesc fără putinţă de tăgadă aparte
nenţa teritoriului adriatic a l Albaniei de astăzi la lumea bizan
tină. Mozaicul mural, di strus în mare parte ca urmare a acţ iu
nii factorilor naturali, inscripţiile greceşti ce încadrează figu
rile sfi nţilor , ca şi fresca ce împodobea a ltădată tavanul lăca
şului , distrusă şi ea în cvasitota litate, toate acestea, rea lizate 
în pură manieră bizantină, vin să ateste influenta culturii 
ecleziastice răsăritene, ca şi disponibilităţile şi permeabili
tatea artei medievale albaneze. Pentru cel care ar vrea să stu
dieze istoria artelor figurative din Albania, întîlnirea cu unele 
elemente a le arte i bisericeşti bizantine, întîlnire prilejuită de 
cercetarea capelei bizantine din incinta amfiteatrului din 
Durres, este ele o maximă importanţă. 
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