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Parathënie

Studimi që keni përpara u krijua si rezultat i përpjekjes së përbashkët të Fondacionit për 
qytetari aktive (shkurtesa në origjinal: fAKT) dhe autorit. Idea, që u ngjiz në shtator të 
vitit 2008 në takimin në Nikshiq, ka pasur për qëllim që të shkruhet një studim mbi 

filantropinë në Mal të Zi. Jemi nisur nga e panjohura, sepse as autori as fAKT-i nuk kanë pasur 
informacione mbi dukurinë, zhvillimin dhe trajtat e filantropisë në Mal të Zi në të kaluarën. 

Ajo që ka qenë gjithsesi „e njohur“, është inkorporuar në vetë kuptimin e ekzistimit dhe 
veprimtarisë së fAKT-it si fondacion jofitimprurës: që t’i shërbejmë interesit publik dhe së mirës 
së përbashkë, duke u siguruar mjetet dhe mbështetjen qytetarëve dhe qytetareve të Malit të Zi, 
për të marrë pjesë në mënyrë aktive dhe me përgjegjësi në jetën e komunitetit dhe shoqërisë së 
vet. Kjo qasje bazohet në besimin tonë se ne të gjithë mbajmë përgjegjësinë që t’i kontribuojmë 
ndërtimit të shoqërisë së prosperitetshme dhe se pikërisht pjesëmarrja dhe përgjegjësia personale 
janë vendimtare për zhvillimin e demokracisë. 

Prandaj ky studim, të cilin po ua prezentojmë me krenari, është pjesë e përpjekjeve tona 
për të nxitur zgjimin dhe zhvillimin e vlerave siç janë solidariteti, humanizmi dhe filantropia – që 
ta sjellim ndërmend të gjithë së bashku rëndësinë e investimit për një të mirë të përbashkët, për 
komunitetin. 
 Mbi historinë e filantropisë në Mal të Zi ekzistojnë disa punime, prej të cilave më 
gjithëpërfshirësi është punimi Vështrim mbi shoqatat bamirëse në Mal të Zi, i Dragutin Kontiqit, 
i publikuar në vitin 1971. Kontiq ka përmendur numrin më të madh të shoqatave bamirëse në 
Mal të Zi, i ka shpalosur të dhënat kryesore mbi to, mbi themeluesit e tyre, si dhe ka publikuar 
pjesë nga testamentet e tyre bamirëse. Kjo ishte pikënisja jonë për hulumtime të mëtejshme. Për 
fat të keq, Kontiq nuk i ka cekur shenjat arkivore të dokumenteve që i ka shfrytëzuar, çka ka qenë 
rrethanë vështirësuese gjatë kërkimit të lëndës arkivore. Në Arkivin Shtetëror të Malit të Zi dhe 
në njësitë e tij në Podgoricë, Nikshiq, Herceg Novi dhe Budva, kemi gjetur një pjesë të materialit 
mbi shoqatat bamirëse. Më shumë materiale kemi gjetur në Njësinë e Arkivit në Herceg Novi, çka 
na ka shtyrë të konstatojmë se Herceg Novi dhe Boka janë ajo pjesë e Malit të Zi ku filantropia 
ka qenë më e zhvilluar. Ky supozim është treguar i saktë pas shfletimit të revistës „Boka“ dhe 
„Vjetarit të muzeut të detarisë në Kotor“ („Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru“), në të cilat 
janë botuar pjesa më e madhe e artikujve mbi aktivitetet filantropike në Bokën e Kotorit. Në bazë 
të materialit arkivor dhe punimeve në këto revista, në studimin tonë janë publikuar të dhënat 
për ato shoqata bamirëse. Punimin e Dragutin Kontiqit, materialin nga arkivi në Herceg Novi 
dhe dokumentacionin e Komisonit anketues të komunës që është marrë me pasurinë e shoqatave 

 “ 
Lum ai njeri, i cili pasurinë e fiton me hallall dhe e lë 
me testament për një çështje të dobishme.

Jahja-aga i Ibrahim Osmanit, Tivar, viti 1753
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të dikurshme bamirëse në Herceg Novi, na i ka dhënë në dispozicion zoti Milan Sijerkoviq nga 
arkivi i Herceg Novit, të cilit i kemi borxh një falënderim të thellë. 
 Fatkeqësisht, në njësitë e tjera të arkivit nuk ekzistojnë materiale, ose ato janë shumë të varfra, 
mbi shoqatat bamirëse që janë themeluar në vendet përkatëse. Përjashtim bën Fondacioni privat 
i Jovo Golijaninit në Njësinë e Arkivit në Nikshiq, ku gjendet dokumentacion me vlerë mbi 
veprimtarinë e shoqatës bamirëse të „Jovo Filipov Golijanin“-it, por në të nuk gjendet testamenti 
i shoqatës bamirëse. Për shoqatat e tjera bamirëse nga Podgorica, Nikshiqi, Cetina, Danilovgradi, 
Budva dhe Boka, materialet janë shkatërruar ose vjedhur. Për këto shoqata bamirëse, me pak 
përjashtime, nuk ka as punime shkencore, çka ka shkaktuar që për shumë shoqata bamirëse dhe 
për themeluesit e tyre të ofrojmë veç të dhëna të pakta. Për këtë arsye kemi vendosur që studimin 
ta quajmë „Shembuj të filantropisë në Mal të Zi“. 

Në një kapitull të veçantë jemi marrë me filantropët më të rëndësishëm në Mal të Zi. 
Kemi pasur parasysh edhe kushtet juridike dhe ekonomike në Mal të Zi në periudhën e formimit 
të shoqatave bamirëse, si dhe karakteristikat e filantropisë në Mal të Zi. E theksojmë se ky punim 
merret me aktivitete filantropike përfshirë edhe rënien e komunizmit në Mal të Zi. 

Një falënderim të veçantë ia kemi borxh zonjushes Jadranka Selhanoviq nga Arkivi 
Shtetëror i Malit të Zi, e cila na ka ofruar informacione shumë të dobishme mbi materialin arkivor, 
si dhe atit Danilo Zirojeviq nga Komuna kishtare në Nikshiq, i cili na ka dhënë në dispozicion 
testamentin e kryepriftit Luka Joviqeviq. Një falënderim i detyrohemi recensentit prof.dr. Zhivko 
Andrijasheviq dhe zotit Zuvdija Hoxhiq, i cili ka bërë lektorimin e tekstit. Falënderojmë edhe 
Fondacionin Instituti për Shoqëri të Hapur – përfaqësia Mali i Zi, për vlerësimin e rëndësisë së 
iniciativës sonë dhe mbështetjen e botimit të këtij studimi.
 Shpresojmë se kthimi te shembujt e filantropisë në të kaluarën e Malit të Zi do të na 
nxisë që vetes t’ia shtrojmë pyetjen se a kujdesemi dhe në ç’masë për komunitetin dhe shoqërinë 
tonë sot, do të na nxisë që t’i ndjekim shembujt që janë para jush...

Podgoricë, mars 2009.
Autori dhe fAKT-i

I ~ Hyrje

Fjala filantropi rrjedh nga fjalët greke philos-mik (dashuri) dhe anthropos-njeri (njerëzim).11 Përkthehet si dashuri për njerëzit, 
bamirësi dhe dëshirë për t’i ndihmuar të tjerët.2 Historia e filantropisë është e vjetër sa edhe civilizimi. Ekzistojnë dëshmi për 
veprimtari filantropike qysh në periudhën e civilizimit të Egjiptit të vjetër dhe Indisë së lashtë, përmes civilizimit helenik, deri 

te civilizimi neokristian dhe islamik. Sipas rregullit, nismëtarë të aktiviteteve filantropike ishin sundimtarët, shtresa e bujarëve dhe 
kisha dhe qëllimi i tyre ka qenë që t’u sigurojnë të varfërve ushqim, veshmbathje dhe strehim. Në shoqërinë moderne, industrialiste, 
filantropia ka marrë një karakter tjetër organizativ. Qysh atëherë themelohen fondacione, shoqata bamirëse dhe fonde, qëllimi i të cilave 
është jo vetëm të ndihmohen të varfërit, por edhe që ta zhvillojnë materialisht dhe shpirtërisht edhe mjedisin (qytetin ose shtetin) ku 
jetojnë ose prej nga e kanë origjinën bamirësit. Organizatat filantropike më së shpeshti quhen: veprimtari bamirëse, shoqata bamirëse, 
fondacione dhe fonde. Këto termine nuk kanë dallime të rëndësishme juridike dhe organizative nga njëri-tjetri. Këto organizata shpesh 
përkufizohen si: „organizata jofitimprurëse me cilësinë e subjektit juridik, të themeluara për arritjen e një qëllimi të caktuar bamirës, 
humanitar, kulturor, arsimor e ngjashëm. Sipas rregullit ndodh që individi, por shpesh edhe sipërmarrjet, ta caktojnë themelimin 
e shoqatës bamirëse dhe mjetet që duhet të shërbejnë për arritjen e qëllimit të synuar. Themeluesit e shoqatës bamirëse me rastin 
e themelimit të shoqatës bamirëse e destinojnë përgjithmonë një pasuri të caktuar për qëllime bamirëse. Pasuria bazike nuk bën të 
zvogëlohet, por ajo investohet që të shtohet, kurse të ardhurat vjetore shfrytëzohen për destinime filantropike. Mënyrat e mundshme 
të rritjes së pasurisë janë pranimi i dhuratave dhe donacioneve, organizimi i aktiviteteve të caktuara etj.“� 

Themelues të organizatave të bamirësisë nuk janë vetëm pushtetarët (qeveritë), por edhe individët e „thjeshtë“ të cilët 
kultivojnë vetëdijen se të rrezikuarve duhet t’u ndihmohet. Kjo vetëdije ka qenë veçanërisht e shprehur në rrafshin lokal, kështu që nga 
viti 1914 themelohen veprimtari bamirëse lokale. Veprimtaria e parë bamirëse është themeluar më 1914 në Klivlend (SHBA), kurse 
deri në fillim të shekullit XXI numri i tyre në SHBA është rritur në mbi 600, ndërsa në Kanada mbi 100, Britani të Madhe mbi 60, 
Gjermani mbi �0, kurse në Evropën e Mesme dhe Lindore themelimi i veprimtarive bamirëse u zhvillua gjatë dekadës së fundit të 
shekullit XX dhe atëherë në Poloni u formuan 12, në Bullgari 1� dhe në Sllovaki 5 veprimtari bamirëse.4 Veprimtaritë e para bamirëse 
kanë vepruar në kufijtë shtetërorë, kurse nga vitet e 80-ta të shekullit XX veprojnë edhe në rrafshin ndërkombëtar. Në të njëjtën 
periudhë, krahas zhvillimit të ekonomisë botërore, veprimtaritë bamirëse janë ndier të gjalla dhe kanë zënë vend të rëndësishëm në 
shoqëri. Shtetet e kanë kuptuar rëndësinë e themelimit të veprimtarive bamirëse, prandaj përmes lehtësimeve tatimore i kanë stimuluar 
kompanitë dhe individët e pasur për të themeluar veprimtari bamirëse dhe ashtu t’i kontribuojnë zhvillimit të cilësisë së jetës dhe 
potencialeve njerëzore. Në atë mënyrë e kanë vërejtur gjithë dobinë e themelimit të veprimtarive bamirëse: shteti, dhuruesit dhe ata të 

�  Philantrophy in Serbia and Montenegro, Key initial findings from a public opinion survey, april-june, 2004, http://rentasite.us/filantropija/prirucnici.
html

2 Branka Pavloviq, Poruke vremena prošlih, Istorija i tradicija filantropije u Srbiji u XIX i XX veku, BCIF, Beograd, 2007, f. 6.
� Lidija Paviq-Rogošiq, Ksenija Kunoviq, Mogućnosti razvoja zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj, Zagreb, 2004, str. 6, http://www.odraz.hr/
stranice/publikacije.html#filantropija; i Enciklopedija leksikografskog zavoda, Zagreb, �964, knjiga 7, f. 7�7
4 Lidija Paviq-Rogošiq, Ksenija Kunoviq... f. ��
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cilët e pranojnë atë ndihmë. Në vendet evroperëndimore veprimtaritë bamirëse më shumë janë të 
orientuara kah financimi i programeve në arsim, kurse në vendet në tranzicion filantropia është e 
orientuar kah zhvillimi i resurseve lokale. Në Evropë ekzistojnë katër lloje veprimtarish bamirëse: 
të pavarurat, veprimtaritë bamirëse të shoqërive tregtare, veprimtaritë bamirëse të cilat i ndihmon 
qeveria dhe veprimtaritë që grumbullojnë mjete. 

Në kohën e sotme ekziston edhe klasifikimi tjetër i filantropisë që përfshin: filantropinë e 
organizuar, individuale dhe korporative. Filantropia e organizuar nënkupton rrjetin e fondacioneve 
dhe/ose organizatave të tjera jofitimprurëse (nganjëherë me këtë nocion nënkuptohet çdo 
institucion bamirës). Filantropia individuale shënon punën bamirëse të një individi, kurse 
filantropia korporative nënkupton donacionet për qëllime bamirësie nga ana e kompanive 
private.5

Filantropia korporative është njëra nga aktivitetet më me përgjegjësi për shoqërinë, e për 
këtë fakt po vetëdijesohen gjithnjë e më shumë kompanitë më të mëdha të botës. Slogani është 
që qëllimi i afarizmit modern nuk është vetëm arritja e fitimit, por njëkohësisht edhe përmirësimi 
i jetës së të punësuarve, i familjeve të tyre dhe shoqërisë në përgjithësi (Making Good Business 
Sense, Richard Watt, World Business Conucil for Sustainable Development, New York, 2000.).6 
Filantropia korporative gjithnjë e më shumë definohet: „jo vetëm dhënie parash dhe të shkruarit 
e çeqeve... Filantropia korporative konsiderohet si një praktikë e shëndoshë afariste e cila është në 
interes të aksionerëve dhe grupeve të interesit. Shpesh është e institucionalizuar si pjesë përbërëse 
e misionit dhe praktikës së kompanisë“.7 Qëllimet e filantropisë korporative nuk janë më veç 
sociale, por edhe ekologjike, të orientuara kah konsumimi racional i resurseve të natyrës. Për këtë 
arsye kompanitë i kthehen në disa mënyra filantropisë korporative. Ato përgjigjen spontanisht në 
shumë kërkesa, pastaj ndajnë të holla në bazë të konkurseve publike dhe kushteve paraprakisht 
të përcaktuara, themelojnë fondacionet vetjake, bashkohen në partneritet me një ose më shumë 
organizata partnere dhe bashkëpunojnë me fondacionin partner në projektin konkret. Mundësitë 
për zhvillimin e filantropisë në kohën moderne janë të mëdha, e sa do të shfrytëzohen ato varet 
prej asaj se a do ta kuptojnë shteti, kompania dhe individët rëndësinë e filantropisë për zhvillimin 
e shoqërisë bashkëkohore. 

� Philantrophy in Serbia and Montenegro..., page 2
6  Fondi ballkanik për iniciativë lokale (Balkanski fond lokalne inicijative - BCIF), Afarizmi me përgjegjësi 

shoqërore në praktikë, Filantropia e korporatave si investim, f. 4, http://rentasite.us/filantropija/prirucnici.html
7 Po aty, f. 8

II ~   Kushtet ekonomike dhe juridike për 
zhvillimin e filantropisë në Mal të 
Zi gjatë shekullit XIX dhe XX

Deri te Kongresi i Berlinit në vitin 1878, ekonomia malazeze ka pasur karakter kryesisht 
natyral, me faktin se atëherë kanë filluar të zhvillohen marrëdhëniet mall-para.8 
Ekonomia malazeze ka qenë e bazuar në prodhimtarinë bujqësore ekstensive dhe në 

pronën e imët, e nuk ka mundur të krijojë kushte për zhvillim të shpejtë të shoqërisë malazeze. 
Në atë periudhë në bazë të monopolit në tregti dhe dhënie të parave me interes është ngritur një 
shtresë e fuqishme e kryeparëve-tregtarë, të cilët, për rrethanat malazeze, ishin njerëz të pasur. Në 
mesin e tyre janë veçuar kryetari i Senatit malazias Pero Tomov Petroviq, serdari Andrija Peroviq 
dhe serdari Milo Martinoviq. Në periudhën e sundimit të knjazit Danilo, shtresa e kryeparëve 
përreth vojvodës Mirko Petroviq ka rrëmbyer dominimin në tregtinë malazeze. 

Në këtë periudhë zejtaria është zhvilluar ngadalë, kurse zejtarë ishin kryesisht të huajt. 
Në fillim të viteve të 70-ta të shek. XIX në Cetinë ishin: një mjeshtër pushkësh, një rrobaqepës, një 
këpucëtar, dy marangozë (gurëdhendës, drugdhendës). Në Rijeka Crnojeviq në vitin 187� është 
hapur një sharrë, e cila konsiderohet ndërmarrja e parë industriale në Mal të Zi. Në Cetinë në vitin 
1864 knjaz Nikolla dhe vojvoda Mirko Petroviq themeluan „Hipotekën malazeze“, institucionin e 
parë dhe të vetmin të parave në Mal të Zi në shekullin XIX, e cila ka punuar veç deri në vitin 1870. 
Mungesa e bankave në Mal të Zi gjatë shekullit XIX ka shkaktuar zhvillimin e dhënies së parave 
me fajde. Fajdexhinj ishin rregullisht tregtarët e pasur dhe ashtu është krijuar bashkimi i kapitalit 
të tregtisë me atë të fajdes, që ka çuar deri te afarizmi modern në Mal të Zi por që, në anën tjetër, 
për shkak të kamatave të larta, ka shkaktuar mbytjen e fshatarit të vogël dhe të varfër në Mal të 
Zi, të cilët në atë kohë në popullatën malazeze përbënin shumicën. 
 Pas Kongresit të Berlinit në vitin 1878, kur Mali i Zi e dyfishoi territorin e vet dhe 
fitoi disa qytete, është përshpejtuar zhvillimi ekonomik. Janë punuar rrugë të reja për makina, 
gjatësia e përgjithshme e të cilave deri në vitin 1912 ishte rreth 500 km. Në qytetet e fituara kishte 
qindra dyqane të zejtarisë dhe tregtisë. Kështu, në vitin 1881/82 në Mal të Zi kishte 705 dyqane 
tregtie dhe 286 të zejtarisë, ndërsa numri i tyre i përgjithshëm në fillim të shekullit XX sillej rreth 

8  Mirčeta Đuroviq, Trgovački kapital u Crnoj Gori u drugoj polovini XIX i početkom XX vijeka, Cetinje, �9�8, 
f. ��

Ekonomia malazeze ka qenë 
e bazuar në prodhimtarinë 
bujqësore ekstensive dhe 
në pronën e imët, e nuk ka 
mundur të krijojë kushte për 
zhvillim të shpejtë të shoqërisë 
malazeze.        

Themelues të organizatave 
të bamirësisë nuk janë 
vetëm pushtetarët 
(qeveritë), por edhe 
individët e „thjeshtë“ të 
cilët kultivojnë vetëdijen 
se të rrezikuarve duhet t’u 
ndihmohet.  

Rruga Katunska në Cetinë
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1500.9 „Shoqata për ndihmën e zejeve dhe tregtisë në Mal të Zi“ është themeluar në vitin 1902. 
Sharra moderne, me avull, është ndërtuar në vitin 1910 në Tarë, e pastaj edhe në Lijeva Rijeka. Në 
Nikshiq janë themeluar dy birrari: „Onogosht“ në vitin 1896 dhe „Trebjesa“ në vitin 1910. Knjaz 
Nikolla në vitin 1881 ka themeluar në Nikshiq fermën e bagtisë, e cila ka prodhuar në mënyrë 
moderne djathë dhe yndyrë, që janë dërguar jashtë vendit. Në Ulqin është formuar sipërmarrja 
industriale për rafinerinë e vajit të ullirit, kurse në vitin 1888 vojvoda Masho Vrbica ka ndërtuar 
fabrikën e sapunit në Tivar. Shpiro Popoviq, Blazho Iliçkoviq dhe greku Dimitrije Cicilios kanë 
themeluar në vitin 1902. „Fabrikën e parë të privilegjuar të sapunit dhe qirinjve“ në Tivar. Në 
Danilovgrad në vitin 1910 ka filluar punën fabrika për përpunimin e leshit. Mulliri i parë me avull 
është ndërtuar në vitin 190� në Cetinë, e pastaj edhe në Ulqin dhe në Grahovë. Në Mal të Zi kanë 
qenë edhe disa dyqane për nevoja të destinacioneve të caktuara (ushtarake). 

Në këtë periudhë hyn edhe kapitali i huaj në Mal të Zi. Një firmë angleze në vitin 1894 në 
Podgoricë ka formuar shoqërinë tregtare „Anglo-montenegrin“, me seli në Maltë. Përveç tregtisë, 
shoqëria në vitin 1895 ka themeluar „Shoqatën e privilegjuar malazeze të knjazit, të anijeve me 
avull“. Ajo ka transportuar udhëtarë dhe postën nëpër liqenin e Shkodrës dhe lumin Buna. Me seli 
në Venecie, në vitin 190� nga kapitali italian është formuar edhe „Shoqata e regjisë së kooperativës 
së duhanit malazias“. Shoqata ka pasur një kapital prej 1.500.000 frankash, me të cilat është 
ndërtuar fabrika e cigareve në Podgoricë. Kjo shoqatë në vitin 1905 e ka ndryshuar emrin në 
„Shoqata malazeze anonime“ dhe e ka rritur kapitalin në 2.500.000 milion perperë. Nga kapitali 
italian, në vitin 1906 është formuar „Shoqata e Tivarit“ e cila e ka ndërtuar hekurudhën Tivar–
Virpazar dhe portin e Tivarit. Kapitali i huaj ka marrë koncesione për tharjen dhe eksploatimin 
e fushës së Ulqinit, për ndërtimin e hidrocentralit në Moraçë, eksploatimin e xehes së hekurit 
në Sozine, por ato punë nuk janë realizuar. Me kapitalin austriak, në vitin 1910 është ndërtuar 
centrali elektrik në Cetinë. 
 Edhe në këtë periudhë, rol dominues për zhvillimin ekonomik të Malit të Zi kanë pasur 
kryeparët (paria), të cilët në bazë të privilegjeve shtetërore, monopolit dhe afërsisë me Oborrin, 
janë pasuruar shpejt. Këtu janë dalluar vojvodët: Bozho Petroviq, Lazar Soçica, Marko Petroviq, 
Petar Vukotiq, Novica Ceroviq, Shako Petroviq, Masho Vrbica, Gjuro Petroviq, Simo Popoviq, 
Marko Miljanov, pop Gjoka Mijushkoviq, brigadiri Mihailo Nishin e shumë të tjerë, kurse edhe 
vetë knjaz Nikolla ka qenë i kyçur në një numër të madh punësh. Partneri kryesor i Malit të Zi për 
tregtinë e jashtme ishte Austria, me të cilën Mali i Zi ka pasur bilanc tregtar pasiv.10 
 Banka e parë në Mal të Zi është themeluar në vitin 1901 në Nikshiq dhe quhej „Prva 

9 Aty, f. �48
�0 Aty, f. �80

Në vitin 1881/82 në Mal 
të Zi kishte 705 dyqane 
tregtie dhe 286 të zejtarisë, 
ndërsa numri i tyre i 
përgjithshëm në fillim të 
shekullit XX sillej rreth 
1500.

Për shkak të vitit jopjellor 
1889, Malin e Zi e lëshuan 
11.000 malazezë, kurse 
nga viti 1885 deri 1892 
përgjithmonë emigruan rreth 
30.000 njerëz. 

nikšićka štedionica“ („Kursimorja e parë e Nikshiqit“), me një kapital themelor prej 200.000 
krunash*.11 Në Podgoricë në vitin 1904 është themeluar „Prva zetska štedionica“ („Kursimorja 
e parë e Zetës“) me një kapital prej 200.000 krunash. Pastaj në vitin 1906 është themeluar 
„Crnogorska banka“ („Banka malazeze“) në Cetinë, kapitali i së cilës deri në vitin 1911 është 
rritur në 1.000.000 perper. „Narodna štedionica“ („Kursimorja popullore“) është themeluar në 
vitin 1906 në Cetinë, nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të shtetit. Në vitin 1909 në Tivar është 
formuar „Narodna banka“ („Banka popullore“) me kapitalin themelor prej 2.000.000 perperë. 
„Državna hipotekarna banka“ („Banka hipotekare shtetërore“) është themeluar në vitin 1912. Në 
këtë mënyrë në një periudhë të shkurtër kohore (për 11 vjet) është formuar një rrjet i degëzuar i 
bankave në Mal të Zi, të cilat i kanë pasur filialet dhe përfaqësitë e veta në të gjitha trevat e Malit 
të Zi.12 Bankat në Mal të Zi kanë punuar mirë, e kanë rritur veprimtarinë e vet, e kanë shtuar 
kapitalin bazë dhe në atë mënyrë e kanë mbledhur një pjesë të konsiderueshme të kapitalit të 
lirë në Mal të Zi. Themelues të këtyre bankave kanë qenë kryesisht tregtarët dhe krerët të cilët 
janë pasuruar në gjysmën e dytë të shekullit XIX. Knjaz Nikolla ka pasur numrin më të madh të 
aksioneve në disa banka.1�

 Pavarësisht nga zhvillimi i tregtisë, zejtarisë, industrisë dhe bankave, Mali i Zi ka qenë 
një vend kryesisht i prapambetur agrar, pasuria ekonomike e të cilit është bazuar në rritjen dhe 
eksportimin e bagëtisë së gjallë. Por ky eksport nuk mundi t’i mbulojë nevojat e tjera të shoqërisë 
dhe të shtetit, prandaj borxhi i jashtëm i Malit të Zi deri në vitin 1905 ishte pesë buxhete vjetore.14 
Rrethanat jo të volitshme ekonomike kanë shkaktuar emigrimin e malazezëve. Kështu, për shkak 
të vitit jopjellor 1889, Malin e Zi e lëshuan 11.000 malazezë, kurse nga viti 1885 deri 1892 
përgjithmonë emigruan rreth �0.000 njerëz. Në kushte të tilla filantropia ka qenë e nevojshme, 
por rrallë ndonjëri nga kryeparët e pasur malazezë kanë marrë pjesë në aktivitete filantropike. 
Një përjashtim pozitiv ishte knjaz Nikolla. Arsyeja pse mungoi ndihma e tillë është vetëdija e 
pazhvilluar qytetare mbi përgjegjësinë e të pasurve ndaj shoqërisë. Ajo vetëdije ka ekzistuar në 
Bokën e Kotorrit, e cila në atë kohë ishte nën okupacionin austrohungarez dhe në të cilën jeta 
ekonomike dhe kulturore është zhvilluar më shpejt sesa në Principatën e Malit të Zi, prandaj ky 
është sqarimi përse veprat e para bamirëse u paraqitën në Bokë, e veç në gjysmën e parë të shekullit 
XX fillojnë të formohen edhe në pjesët e tjera të Malit të Zi.

�� Aty, f. 204
* Kruna – monedhë austriake. Në Mal të Zi ka qenë mjet zyrtar i pagesës nga viti �90� deri më �906. Raporti i 
krunës me perperin ka qenë �:�.
�2 Mirčeta Đuroviq, O akcionarskim društvima u Crnoj Gori, Titograd, �9�9, f. 2�
�� Mirčeta Đuroviq, Trgovački kapital..., f. 207
�4 Živko M. Andrijaševiq, Šerbo Rastoder, Istorija Crne Gore, Podgorica, 2006, f. 2�7

Veprat e para 
bamirëse u paraqitën 
në Bokë, ku ishte e 
zhvilluar  vetëdija 
qytetare e më të 
pasurve lidhur me 
përgjegjësinë shoqërore. 
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 Kushtet ekonomike në Mal të Zi nuk janë përmirësuar as në periudhën ndërmjet dy luftrave botërore kur Mali i Zi ishte 
në përbërjen e Mbretërisë SKS, respektivisht në Mbretërinë e Jugosllavisë. Sipas regjistrimit të popullsisë nga viti 19�1, 79,1% e 
popullsisë së Malit të Zi ishin fshatarë, të cilët jetonin në kushte të rënda. Pronat deri në 2 hektarë përbënin 45,6% të numrit të 
përgjithshëm të ekonomisë shtëpiake.15 Bujqësia ishte e prapambetur dhe nuk mund t’i kënaqte nevojat themelore të popullsisë, 
kështu që në vitin 1920 në Mal të Zi vuajtën urie rreth �5.000 njerëz, e të vështira kanë qenë edhe vitet 1927, 1928 dhe 19�6. Fshatari 
malazias ka qenë i mbytur në borxhe. Të gjitha borxhet e fshatarëve në Mal të Zi kanë qenë 496 milion dinarë, ose 7,1% e borxhit të 
përgjithshëm të bujqësisë jugosllave, kurse prodhimtaria bujqësore malazeze në atë jugosllave ka marrë pjesë me më pak se 2%. Bujku 
malazias ka pasur më shumë borxh sesa që vlente prodhimtaria e tij. Industria është zhvilluar ngadalë dhe në Mal të Zi në vitin 19�9 
kanë ekzistuar 24 ndërmarrje industriale, ose vetëm 9 më shumë se në vitin 1918. Në to punonin rreth 1.400 punëtorë. Rreth 50% 
e këtyre kapaciteteve ishin në Bokë. Në këtë periudhë është zgjeruar veç rrjeti i komunikacionit, por në Mal të Zi nuk është punuar 
asnjë rrugë e asfaltuar, e as rruga hekurudhore që do ta lidhte gjithë Malin e Zi me pjesët e tjera të Jugosllavisë. Zejtaria dhe tregtia 
ishin degët më të zhvilluara të ekonomisë, prandaj edhe numri më i madh i malazezëve që themelonin shoqata bamirëse në periudhën 
ndërmjet dy luftrave botërore ishin nga këto profesione.

Legjislacioni malazias mbi filantropinë 

Sa i përket legjislacionit mbi filantropinë në Principatën, gjegjësisht Mbretërinë e Malit të Zi, nuk ka ekzistuar një ligj i posaçëm për 
të, por në kuadrin e Kodit të përgjithshëm të pasurisë, kapitulli XI i është kushtuar rregullimit në fushën e themelimit dhe punës së 
veprimtarive (shoqatave) bamirëse. Për këtë flasin nenet 755-766.16 Veprimtarinë bamirëse mund ta themelonte çdo person i rritur 
i cili dispononte në mënyrë të lirë pasurinë e vet, ose një person i mitur, nëse për këtë gjë e japin pëlqimin e vet tutori dhe pushteti. 
Testamenti, ose dokumenti, me të cilin themelohet veprimtaria bamirëse, është dashur të jetë i përpiluar në praninë e tre dëshmitarëve, 
ose pranë Gjykatës në praninë e dy dëshmitarëve. Gjithashtu, ka qenë e nevojshme që të caktohet edhe qëllimi i veprimtarisë bamirëse, 
pasuria për funksionimin e saj, si dhe personin që do ta administrojë veprimtarinë bamirëse. Nëse pasuria e veprimtarisë bamirëse 
kapërcente vlerën e 1.000 frankave (fiorina*), për formimin e veprimtarisë bamirëse nevojitej pëlqimi i Këshillit të Shtetit, e nëse 
kapërcente vlerën e 2.000 frankave, miratimin duhej ta jepte sundimtari (mbreti). Madje edhe kur pasuria e veprimtarisë bamirëse 
nuk e kapërcente vlerën prej 1.000 frankash, për formimin e saj duhej të informohej Këshilli i Shtetit, e kjo ishte detyra e gjykatës që 
ka lejuar formimin e veprimtarisë bamirëse. Nëse veprimtaria bamirëse kishte karakter kishtar, para miratimit nga pushteti shtetëror, 
veprimtarinë bamirëse duhej ta miratonte pushteti kishtar. Veprimtaria bamirëse fillonte të ekzistojë atëherë kur e kishte përcaktuar 
donatori, ndërsa pushteti ka konstatuar se nuk ka pengesa ligjore. Në qoftë se donatori nuk e ka caktuar tutorin, atëherë shteti ka qenë 
i vëmendshëm për plotësimin e qëllimit të veprimtarisë bamirëse. Në rast se veprimtaria bamirëse ka pasur karakter kishtar, pushteti 

�� Aty, f. �4�.
�6 Branko Pavićević, Radoslav Raspopović, Crnogorski zakonici �796-�9�6, zbornik dokumenata, libri III, Podgoricë, �998, f.�76-�78.
* Fiorin, monedha zyrtare e Austrisë në vitet �848-�892. Në Mal të Zi ishte në përdorim nga fillimi i shekullit XIX dhe të gjitha financat e shtetit janë 
treguar në fiorinë. Fiorini ishte monedha kryesore në Mal të Zi deri në vitin �90�, kur është futur në përdorim kruna, po ashtu monedhë austriake. Raporti 
i perperit me fiorin ishte �:2.

shtetëror i ka administruar edhe këto vepra bamirëse, sipas nevojës, së bashku me pushtetin kishtar. 
 Shteti ka mundur ta ndryshojë qëllimin e veprimtarisë bamirëse nëse funksionimi i saj do të ishte në kundërshtim me „faktet 
dhe nevojat e reja të jetës së popullit“, ose në qoftë se nuk do ta arrinte rolin të cilin ia ka përcaktuar dhuruesi. Atëherë shteti ka pasur 
të drejtë për ta ndryshuar qëllimin e veprimtarisë bamirëse, por veç nëse kjo nuk do të ishte në kundërshtim të madh me dëshirën 
paraprake të donatorit. Në qoftë se në këtë rast largimi nga dëshira e donatorit do të ishte i madh, shteti do ta pezullonte veprimtarinë 
bamirëse. Vendimin për këtë e ka marrë Këshilli i Shtetit, por veç pasi ka dëgjuar mendimin e drejtorisë së veprimtarisë bamirëse, të 
organeve kompetente, ose kishës, nëse bëhet fjalë për një shoqatë bamirëse kishtare, si dhe të gjithë atyre që kanë pasur interes për 
ekzistimin e veprimtarisë bamirëse. Për këtë arsye Këshilli i Shtetit, para se të vendoste lidhur me riorganizimin (transformimin) 
apo pezullimin e veprimtarisë bamirëse, për qëllimin e vet përmes gazetave i ka informuar të gjitha palët e interesuara lidhur me këtë 
veprim. Në qoftë se askush nuk do është paraqitur në afatin prej një viti, i ka humbur të gjitha të drejtat në pasurinë e veprimtarisë 
bamirëse. Këshilli i Shtetit ishte i obliguar që në shpallje t’i cekë arsyet për shkak të të cilave e riorganizon apo e shuan veprimtarinë 
bamirëse. Pas procedurës së zbatuar, Këshilli i Shtetit do të merrte vendimin mbi riorganizimin apo pezullimin, kurse vendimi ka qenë 
i plotfuqishëm veç pasi që e ka konfirmuar sundimtari. Nëse donatori nuk e ka paraparë se si të ndahet pasuria e veprimtarisë bamirëse 
në rast se ajo mbyllet, atëherë me të është dashur të veprohet në pajtim me nenin 752, paragarafët 2 dhe �, të Kodit të përgjithshëm 
të pasurisë. Kjo nënkuptonte që pasuria e veprimtarisë bamirëse t’i jepet në shfrytëzim fshatit, qytezës, vëllazërisë ose fisit, “por me 
urdhër të posaçëm, të kthehet në një qëllim të dobishëm, sa më shumë që është e mundur i ngjashëm me atë që ka pasur shoqata 
e deriatëhershme. Nëse shoqëria ka pasur ndonjë detyrë popullore ose dashamirëse ndaj njerëzve, pasuria do t’i dhurohet kasës së 
përgjithshme të të varfërve, ose ndonjë institucion tjetër bamirës që vepron në dobi të popullit në përgjithësi“.17 Dispozitat e depove të 
bamirësisë nga Kodi i pasurisë së përgjithshme janë plotësuar dhe saktësuar me rregullore, ligje dhe Kushtetutë. 
 Në bazë të nenit �2, paragrafi 8, të Ligjit mbi Qeverinë të Knjazit dhe Këshillit të Shtetit nga viti 1902, Këshilli i Shtetit ka 
vendosur mbi lejen, riorganizimin dhe mbylljen e veprimtarive bamirëse në kuptimin dhe sipas urdhrave të Kodit të përgjithshëm të 
pasurisë nga viti 1888.18 Në anën tjetër, Kushtetuta e konzistorëve ortodoksë (konzistori është gjykatë shpirtërore, organ ndihmës 
i episkopëve të eparhisë në kryerjen e pushtetit të tyre të gjykatësit) në Principatën e Malit të Zi nga viti 1904, ka paraparë që 
kishat e parohisë, në krye me këshillet kishtare-komunale, administrojnë veprimtaritë bamirëse të cilat donatorët ia kanë dhënë në 
shfrytëzim dhe administrim kishës.19 Mitropoliti Mitrofan Ban në vitin 1891 i ka urdhëruar klerit në Mal të Zi që njerëzve që janë 
para vdekjes të mos ua mbushin mendjen për t’ia lënë kishës pasurinë tyre.20 Raste të tilla, sipas shprehjes së mitropolitit, ka pasur, 
e pastaj trashëgimtarët e të vdekurit kanë ngritur aktpadi. Mitropoliti, në urdhërin klerit, ka urdhëruar: „Prifti e ka për detyrë që të 
sëmurin ta forcojë me fjalën ngushëlluese të Zotit, që me të t’ia lehtësojë atij gjendjen. Këto janë detyrat, të cilat prifti është i detyruar t’i bëjë 
pranë shtratit të pacientit, e jo që ta bindë të sëmurin të përpilojë testamente dhe t’ia caktojë se kujt t’ia lërë atë. Ai prift që në të ardhmen do 
të vepronte kundër kësaj, ai do t’i nënshtrohet përgjegjësisë së rreptë.“ Kisha e ka pranuar lënien e testamentit bamirës vetëm nëse është 

�7 Aty, f. �7�
�8  Branko Pavićević, Radoslav Raspopović, Crnogorski zakonici �796-�9�6, zbornik dokumenata, knjiga II, Podgorica, �998, f. �89
�9 Aty, f. 829-8��
20 Aty, f. �06
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bërë vullnetarisht, në pëlqim me farefisin e të sëmurit dhe nëse testamenti bamirës është bërë në 
praninë e dy dëshmitarëve dhe noterëve. 

Çështjen e lënies së pasurisë për qëllime bamirësie e ka rregulluar edhe Kushtetuta për 
Principatën e Malit të Zi nga viti 1905. Në kapitullin VII, që ka përcaktuar dispozitat nga lëmi 
i kishës, shkollës dhe institucioneve të bamirësisë, neni 140 ka definuar se entet dhe shoqatat 
bamirëse për qëllime kishtare dhe arsimore, të cilat i themelojnë personat privatë, do të mund 
të funksionojnë nëse atë e lejojnë organet e pushtetit.21 Pasuria e shoqatave bamirëse nuk ka 
mundur të quhet shtetërore dhe mund të përdorej vetëm në përputhje me dëshirën (testamentin) 
e dhuruesit. Ministria e Arsimit dhe e Çështjeve Kishtare në vitin 1907 ka sjell „Rregullat e 
administrimit të fondeve për ndihmë nxënësve të varfër të shkollave popullore (fillore) dhe atyre të 
mesme.“22 Këto fonde, ku kanë hyrë edhe pasuritë e lëna me testament për çështje bamirëse, i kanë 
administruar këshillet e shkollës. Mjetet e fondit kanë mundur të përdoren vetëm për shkollimin 
e nxënësve të varfër. Pjesa kryesore nuk ka mundur të shpenzohet, por veç të deponohet në banka. 
Të hollat e fondeve të shkollave të mesme janë deponuar në Bankën Malazeze „në kapitalizim 
për rritjen e fondit“. Nëse një person do t’i dhuronte fondit të shkollave fillore 50 kruna, kurse 
fondit të shkollave të mesme 100 kruna, është bërë bamirës i shkollës dhe fotografia e tij ka qenë e 
ekspozuar në zyrën e shkollës. Në bazë të Ligjit mbi tatimet nga viti 1912, testamentet bamirëse të 
lëna me shkrim janë liruar nga pagesa e taksave.2� Rregullorja për zbatimin e Ligjit mbi taksat, nga 
pagesa e taksave i ka liruar pasuritë e lëna për bamirësi të cilat i administron shteti.24 Me shoqatat 
bamirëse Mal të Zi drejtpërdrejt ka pasur të bëjë edhe Ligji mbi shkollat fillore nga viti 1907, i cili 
në nenin 2� ka lejuar që çdo shkollë të mund të pranojë një testament bamirësie ose një donacion 
vullnetar.25

 Në periudhën ndërmjet dy luftrave botërore 1918-1941, kur Mali i Zi ishte në përbërjen 
e Mbretërisë Jugosllave, kuadri ligjor mbi formimin dhe funksionimin e shoqatave bamirëse e 
kanë caktuar: Rregullorja mbi administrimin e pasurisë së shoqatave bamirëse dhe kryerjen e së 
drejtës së mbikëqyrjes mbi administrimin e shoqatave bamirëse nga data �. X 1925, Ligji mbi 
shoqatat bamirëse i datës 6. VII 19�0 dhe Rregullorja për zbatimin e Ligjit mbi shoqatat i datës 

2�  Branko Pavićević, Radoslav Raspopović, Crnogorski zakonici �796-�9�6, zbornik dokumenata, libri IV, 
Podgoricë, �998, f. 2�

22 Aty, f. �44
2�  Branko Pavićević, Radoslav Raspopović, Crnogorski zakonici �796-�9�6, zbornik dokumenata, libri V, 

Podgorica, �998, f. 287
24 Aty, f. ���
2�  Branko Pavićević, Radoslav Raspopović, Crnogorski zakonici �796-�9�6, zbornik dokumenata, libri IV, 

Podgoricë, �998 ,f. 444

Në bazë të nenit 32, paragrafi 
8, të Ligjit mbi Qeverinë të 
Knjazit dhe Këshillit të Shtetit  
nga viti 1902, Këshilli i 
Shtetit ka vendosur mbi lejen, 
riorganizimin dhe mbylljen 
e veprimtarive  bamirëse në 
kuptimin dhe sipas urdhrave 
të Kodit të përgjithshëm të 
pasurisë nga viti 1888.

12. IV 19�2.26 Në pajtim me Rregulloren nga viti 1925 Ministria e Arsimit ka pasur mbikëqyrje supreme mbi shoqatat bamirëse 
dhe drejtoritë e shoqatave bamirëse nuk kanë mundur ta ndryshojnë pasurinë dhe qëllimin e shoqatës bamirëse pa pëlqimin e kësaj 
Ministrie. Me Ligjin mbi shoqatat bamirëse nga viti 19�0 është caktuar që shoqata bamirëse mund të themelojnë vetëm personat 
juridikë dhe fizikë, dhe se ekzistojnë shoqata bamirësie të cilat i administrojnë personat juridiko-privat dhe organet shtetërore. Në 
rast se me vullnetin e dhuruesit administrimi i shoqatës bamirëse i është lënë shtetit, shoqatën bamirëse e ka përfaqësuar prokuroria 
e shtetit. Këto dispozita i ka konfirmuar Rregullorja mbi zbatimin e Ligjit për shoqatat bamirëse nga viti 19�2. 
 Mbretëria e Malit të Zi dhe Mbretëria e Jugosllavisë e kanë lejuar dhe përkrahur filantropinë, çka nuk ishte rasti me 
Jugosllavinë komuniste. Pas vitit 1945 është konfiskuar pasuria e shoqatave bamirëse, e në vitin 1958 Ligji mbi nacionalizimin e 
trojeve për ndërtime të qytetit i ka marrë të gjitha ndërtesat dhe objektet që kanë qenë pronësi e shoqatave bamirëse. Në RSFJ një 
kohë të gjatë nuk ka ekzistuar asnjë normë juridike për shoqatat bamirëse. Veç në vitin 1965 në kuadrin e Ligjit mbi trashëgiminë, 
në nenin 87, është caktuar që personi që dhuron me testament pasurinë e vet mund ta përdorë për formimin e shoqatës bamirëse 
(për qëllime të lejuara) dhe nëse merr lejen nga shteti.27 Mirëpo, shumica e shoqatave bamirëse pas Luftës II Botërore është goditur 
nga Ligji mbi nacionalizimin e ndërtesave që jepen me qira dhe trojeve për ndërtime, ashtu që fondet e trojeve dhe ato hapsinore të 
shoqatave bamirëse janë zvogëluar ndjeshëm dhe ato nuk kanë mundur ta përmbushin rolin që ua kanë destinuar dhuruesit. Veç kësaj, 
mungesa e normave juridike ka pamundësuar punën dhe administrimin e shoqatave bamirëse ekzistuese. Në RS të Malit të Zi nga 
viti 1945 deri në vitin 1967 nuk është themeluar asnjë shoqatë bamirëse. Vetëm në vitin 1967 Sekretariati për Arsim, Shkencë dhe 
Kulturë i RS të Malit të Zi, ka themeluar shoqatën bamirëse të „Pop Vukalo Bracanoviq“-it nga Titogradi, e pastaj pranë Shkollës 
fillore „Vuko Jovoviq“ në Danilovgrad është themeluar fondi „Vlajko Brajoviq“ për shkollimin e nxënësve më të mirë nga komuna e 
Danilovgradit.28

 Ligji i parë mbi shoqatat bamirëse, fondacionet dhe fondet në RS të Malit të Zi është nxjerrë veç më 25 nëntor të vitit 
1985.29 Me këtë Ligj shoqatat bamirëse, fondacionet dhe fondet janë definuar si subjekte juridike funksionet e të cilave janë nxitja 
dhe ndihmesa e krijimtarisë në shkencë, art, kulturë, arsim, mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore, si dhe arritja e qëllimeve të 
ngjashme në dobi të të gjithëve. Shoqata bamirëse kanë mundur të themelojnë personat fizikë, fondacionet, personat juridikë, kurse 
fondin personat juridikë dhe fizikë. Kusht për themelimin e tyre ka qenë që të jenë në pajtim me Kushtetutën dhe Ligjin dhe që të kenë 
mjaft mjete për arritjen e qëllimit për të cilin janë themeluar. Për themelimin e shoqatave bamirëse, përveç atyre që i kanë themeluar 
bashkësitë politiko-shoqërore, është nevojitur leja e organit të Republikës që ishte përgjegjës për punët e kulturës. Leja është dhënë 
pas mendimit të Këshillit për shoqata bamirëse, fondacione dhe fonde. Këshilli ka pasur kryetarin dhe tetë anëtarë. Anëtarët e këshillit 
i ka emëruar Këshilli ekzekutiv i Kuvendit të RS të Malit të Zi. Anëtarët janë zgjedhur nga radhët e punëtorëve të arsimit, kulturës, 
shkencës, shëndetësisë, punëve sociale dhe çështjeve të tjera shoqërore. Themelimi i shoqatës bamirëse ka qenë i kufizuar nga neni 
4, i cili ka parashikuar që qëllimet e shoqatës bamirëse, fondacionit dhe fondit duhet të jenë në pajtim me parimet e ideologjisë së 

26 Dragutin Kontić, Osvrt na zadužbine u Crnoj Gori, „Pravni zbornik“, numër �-4, Titograd, �97�, f. ��0
27 Aty, f. ���
28 Aty, f. ���-��4.
29 Fleta Zyrtare e Republikës Socialiste të Malit të Zi, viti XLI, numër 24, Titograd, 20 dhjetor �98�, f. 60�.
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vetëqeverisjes socialiste dhe nga neni 6 i cili mjetet e shoqatave bamirëse, fondacioneve dhe fondove i ka shpallur pronë shoqërore. 
Këto mjete kanë qenë të liruara nga pagesa e taksave dhe kontributet. Shoqatë bamirëse kanë mundur të themelojnë edhe shtetasit e 
huaj, kurse në fondacione kanë mundur të jenë bashkëthemelues. 

Shoqatat bamirëse dhe fondacionet i kanë administruar organet kolegjiale, kurse fondet organet shoqërore. Nëse themeluesi 
(ose më shumë sish) i shoqatës bamirëse apo i fondacionit nuk i ka caktuar organet dhe mënyrën e administrimit, ata i ka emëruar 
Kuvendi i Komunës në territorin e së cilës është formuar shoqata bamirëse ose fondacioni. Pas ndarjes së lejes së punës, shoqatat 
bamirëse dhe fondacionet janë regjistruar në regjistrin që e administron organi i Republikës për çështje të kulturës. Shoqatat bamirëse 
dhe fondacionet duhej të kishin statutin, ndërsa fondi rregullat. Me statut janë përcaktuar selia, përbërja e organit administrues 
dhe mënyra e punës së tyre, qëllimi, mjetet, organi i cili përfaqëson shoqatën bamirëse gjegjësisht fondacionin, mënyra e marrjes 
dhe përdorimit të mjeteve, qarku i shfrytëzuesve, mbikëqyrja dhe masat e sigurisë që mjetet të përdoren për qëllimin e destinuar. 
Në organet administruese të shoqatave bamirëse dhe fondacioneve nuk kanë mundur të rrinë njerëz që kanë qenë të dënuar për 
veprime në favor të levërdisë personale, ata që kanë qenë në armiqësi me themeluesin e shoqatës bamirëse, ata që i kanë takuar 
qarkut të shfrytëzuesve potencialë të shoqatës bamirëse dhe njerëzit që kanë mbikëqyrur ligjshmërinë e punës së shoqatës bamirëse, 
gjegjësisht fondacionit. Organet drejtuese të shoqatave bamirëse, gjegjësisht të fondacioneve, kanë qenë të obliguara që, një herë në vit, 
t’ia parashtrojnë raportin e punës organit kompetent të Komunës. Ligji ua ka ndaluar shoqatave bamirëse, fondacioneve dhe fondeve 
që të merren me veprimtari ekonomike, por ato të ardhurat mund t’i siguronin ekskluzivisht nga interesi (kamata) dhe qiraja. U është 
mundësuar që të pranojnë dhurata dhe lege. 

Nëse mjetet për administrimin e shoqatës bamirëse ose të fondacionit i kalonin 20% të të ardhurave të përgjithshme, atëherë 
shoqata bamirëse, gjegjësisht fondacioni, u është bashkuar shoqatave të tjera bamirëse, respektivisht fondacioneve. Ky rregull ka vlejtur 
edhe në rastin kur shoqata bamirëse ose fondacioni nga të ardhurat ekzistuese nuk mund ta përmbushte qëllimin e vet. Vendimin 
për këtë do ta merrte drejtoria e shoqatës bamirëse, respektivisht e fondacionit, me pëlqimin e Këshillit dhe të organeve kompetente 
shtetërore. Shoqatat bamirëse, fondacionet dhe fondet kanë pushuar punën kur arrihej ose kapërcehej qëllimi për shkak të të cilit janë 
themeluar. Atë vendim e ka marrë drejtoria e shoqatës bamirëse, fondacioneve dhe fondeve me pëlqimin e organit administrues të 
Republikës, që ishte përgjegjës për çështje të kulturës. 
 Me Ligjin e vitit 1985 është futur një procedurë e komplikuar dhe është vështirësuar formimi i shoqatave bamirëse dhe 
fondacioneve. Ligjdhënësi e ka kushtëzuar veprimtarinë e tyre me qëllime ideologjike, si dhe me faktin që pasurinë e shoqatave bamirëse, 
fondacioneve dhe fondeve e ka shpallur pronë shoqërore. Organet drejtuese të organizatave bamirëse kanë qenë të kontrolluara nga 
Këshilli dhe organet e pushtetit. Kontrolli shtetëror mbi shoqatat bamirëse ka qenë normë qysh me sjelljen e akteve të para ligjore 
në Principatën e Malit të Zi, por asnjë Ligj mbi Shoqëritë bamirëse në historinë e Malit të Zi nuk ka qenë aq restriktiv si ai i vitit 
1985. Kjo kishte të bënte, në radhë të parë, me statusin e pasurisë së shoqatave bamirëse dhe heqjen e autonomisë në punë. Pasuria 
e shoqatave bamirëse në periudhën parakomuniste ishte e paprekshme dhe nuk mund t’u merrej, gjë që ka mundësuar autonominë 
e punës së shoqatave bamirëse. Për shkak të dispozitave ideologjike mbi pasurinë private, pushteti i RS të Malit të Zi e ka penguar 
autonominë e shoqatave bamirëse.

III ~  Fillimet dhe karakteristikat 
kryesore të filantropisë në  
Mal të Zi

Statuti i Vëllazërisë së detarëve të Kotorrit (marinës së Kotorrit) paraqet njërin nga burimet 
më të vjetra që dëshmon për aktivitetet e bamirësisë në Mal të Zi. Në këtë statut, i cili është 
miratuar në vitin 146�, theksohet se të gjithë anëtarët me të drejta të plota, nëse bëhen të 

varfër, do të ndihmohen nga Vëllazëria.�0 Po ashtu, Vëllazëria ka paguar shpenzimet e varrimit 
për anëtarët e vet dhe ua ka paguar meshët e dritës (për shpirtin e të vdekurit), dhe është kujdesur 
që detarët-anëtarët që vdisnin jashtë Gjirit të Bokës së Kotorrit, të sillen në Kotorr dhe të varrosen 
me shpenzimet e Vëllazërisë. U ka ndihmuar vejushave dhe jetimëve të anëtarëve të vet, vajzave 
u ka dhënë të holla për pajë, është kujdesur edhe për detarët e huaj që vinin në Bokë dhe në rast 
se ata vdisnin aty, ka paguar varrimin e tyre. Vëllazëria me të hollat e veta i ka blerë varrezat e 
krishtera. Ka pasur të ardhura të konsiderueshme, sepse ka qenë pronare e shumë paluajtshmërive 
dhe ka vjelë taksa të konsiderueshme nga pronarët e anijeve. Mbikëqyrjen mbi arkën e Vëllazërisë 
e kanë pasur dy sindikë dhe gastaldi (eprori). Selia e Vëllazërisë qysh në vitin 145� ka qenë në 
kishën e shën Nikollës, të cilën Vëllazëria e ka marrë prej françeskanëve.�1

 Nga 26 nene të statutit të Vëllazërisë, për aktivitete bamirësie flasin nenet XII, XIII, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX dhe XX. Neni XII parashihte që nëse dikush nga anëtarët e Vëllazërisë 
bie në varfëri, gastaldi dhe prokuratorët mund ta ftojnë Mbledhjen dhe në praninë e së paku 
6 anëtarëve të Vëllazërisë të rrezikuarit t’i përcaktojnë ndihmë. Neni XII lidhej me ndihmën 
gjatë martesës së vajzave të anëtarëve të Vëllazërisë. Ndihma ka qenë modeste dhe në trajtën e 
një fundi (fustani). Neni XV i ka lejuar gastaldit që të kujdeset për transportimin e anëtarëve të 
vdekur të Vëllazërisë që do të vdisnin jashtë Gjirit të Kotorrit. Gastaldi ka mundur ta urdhërojë 
ndonjërin nga pronarët e anijeve, që të shkojë në vendin ku ka vdekur anëtari i Vëllazërisë, për 
ta sjellë kufomën e tij në Kotorr. Vëllazëria i ka paguar shpenzimet e transportit. Neni XVI ia 
ka mundësuar familjes së të vdekurit që ta varrosë në kishën e Vëllazërisë, e nëse familja nuk ka 
të holla për përcjellje funerale, sipas nenit XVIII, ato do të paguhen nga arka e Vëllazërisë. Në 
nenin XVII është parashikuar që për shpenzimet e Vëllazërisë tetë priftërinj çdo të dielë të luleve 

�0 Petar D. Šerović, Kotorska mornarica, Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, numër VI, Kotor, �9�7, f. �2.
�� Aty, f. 6-7
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të çojnë meshë për shpirtrat e anëtarëve të vdekur. Neni XIX ka përcaktuar që Vëllazëria do t’i 
paguajë shpenzimet e meshës në ditën e tretë, në qoftë se anëtari i vdekur nuk ka lënë trashëgimi 
nga e cila do të mund të paguhej kjo. Neni XX parashihte që në rastin kur një detar i huaj të 
vdiste në Kotorr, varrimin e tij do ta paguante Vëllazëria, ndërsa detari do të varrosej në varrezat 
e Vëllazërisë.�2

 Në Venecie në vitin 1491 është lejuar puna e Vëllazërisë së detarëve të Bokës të shën 
Gjergjit dhe Tripunit.�� Kjo Vëllazëri është themeluar me synimin që t’i mbajë tok bokelët, por 
edhe që t’i ndihmojë ata në varfëri dhe sëmundje, si dhe t’i varrosë në mënyrë të ndershme në rast 
të vdekjes. Në „Marijegola“, Statuti i Vëllazërisë, thuhet se të gjithë anëtarët e kanë për detyrë që 
t’u ndihmojnë bashkëkombësve në fatkeqësi.�4 Selia e Vëllazërisë ishte në kishën e shën Gjergjit 
prej Tempulli, ndërsa në vitin 1551 Vëllazëria e ka ndërtuar kishën e shën Gjergjit dhe Tripunit 
në të cilën ishte selia e saj.
 Statutet e këtyre vëllazërive janë shembuj të rrallë të filantropisë që nuk është e lidhur 
ngusht me karakterin kishtar, sepse nga mesjeta e deri në fillim të shekullit XIX, në territorin e 
Malit të Zi të sotëm aktivitetet filantropike lidheshin kryesisht me shoqata bamirëse kishtare dhe 
lënien e pasurisë në trashëgim kishës. Ky karakter mesjetar i filantropisë është ruajtur gjatë në Mal 
të Zi dhe ishte karakteristik për të gjitha konfesionet. Kjo ishte dëshmi se në Mal të Zi nuk kishte 
vetëdije të ngritur qytetare. Në atë mënyrë njerëzit e pasur dhe me ndikim, por edhe njerëzit e 
zakonshëm në Mal të Zi edhe në fund të shekullit XIX dhe në fillim të atij XX, rrallë kanë shfaqur 
vetëdije mbi atë se filantropia është aktivitet që, përveç se u ndihmon njerëzve, e forcon shoqërinë 
dhe shtetin. Për këtë arsye kanë themeluar rrallë fondacione për t’u ndihmuar të varfërve, që t’u 
ndihmojnë nxënësve dhe studentëve me bursa dhe të rrallë janë shembujt që dikush shtëpinë 
ose pasurinë e vet e lë me testament për të mirën e shoqërisë. Gjithashtu, gratë e individëve të 
tillë në Mal të Zi nuk kanë formuar shoqata që do të merreshin me veprimtari humanitare, çka 
ishte praktikë në Europën e atëhershme. Ka mbetur e shënuar vetëm se bashkëshortja e mbretit 
Nikollë, mbretëresha Milena, ishte pajtore e Shoqërisë së Kryqit të Kuq të Malit të Zi. 

Malazezët, për të siguruar „shpëtimin e shpirtrave të vet“, i kanë dhënë dhurata të 
konsiderueshme kishës. Disa shembuj e dëshmojnë këtë praktikë. Vojvoda Ilia Plamenac, ministër 
i Ushtrisë, në vitin 1892 e ka financuar ndërtimin e kambanares së kishës në Boleviqi dhe për të 

�2  Slavko Mijušković, Osnivanje Bratovštine kotorskih pomoraca i njen statut iz �46�. godine, Godišnjak 
pomorskog muzeja u Kotoru, numër XVII, Kotor, �969, f. �2.

��  Niko Luković, Bratovština bokeljskih pomoraca Sv. Đorđa i Tripuna u Mlecima, Godišnjak pomorskog 
muzeja u Kotoru, numër VI, Kotorr, �9�7, f. �4.
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njëjtën kishë ka paguar dy ikonostasë të shtrenjtë.�5 Trashëgimtari i fronit, Danilo Petroviq, në 
vitin 1896 ia ka dhuruar kishës së shën Nikollës në Gollubovci ikonën e Zojës së Bekuar, e cila 
ishte e zbukuruar me gurë xhevahiri.�6 SSerdari Savo Plamenac i ka dhuruar „Tipik“-un e madh 
në korniza manastirit të shën Nikollës në Vraninë.�7 Vojvoda Novica Ceroviq i ka falur kishës 
parohiale në Tushin dy shandanë për shpirtin e motrës së vet Tonkës.�8 Vojvoda Vaso Ivanoviq e 
ka mbuluar kishën në Dolan.�9 Komandiri Jovica Radoviq kishës në Martiniqi ia ka dhuruar dy 
shandanë të mëdhenj para dyerve mbretërore.40 Komandiri Radoviq së njëjtës kishë i ka dhuruar 
dy shandanë në vlerë prej 48 krunash, kurse për shpirtin e vet dhe të bashkëshortes, Begicës, e ka 
ndërtuar urën në lumin e vogël Lutotuk, kurse komandiri Nikola Kovaçeviq nga Grahova, kishës 
në Spila Grahovska ia ka dhuruar një Ungjill të zbukuruar në mënyrë shumë të kushtueshme.41 
Filip Petroviq Njegosh në vitin 1894 kishës së re në Bogetiqi i ka dhuruar tri kambana dhe atë 
për shpirtin e njerëzve të vet: babait, Pero Jokov Petroviq, xhaxhait Krco Jokov Petroviq dhe 
gjyshit, Joko Stijepov Petroviq.42 Bashkëshortja e Filip Petroviqit, Maria, ia ka dhuruar temjanicën 
(kemtarin) e argjentë kishës në Rubezhi .4� Kapiteni Nikola Lazov Rajkoviq për shpirtin e vet 
kishës në Kosijeri i ka dhuruar një këmbanë të madhe.44 Lazar Mijushkoviq, në atë kohë konsull 
i Malit të Zi në Shkodër, e më vonë kryetari i parë me kushtetutë i qeverisë së Principatës së 
Malit të Zi, i ka lënë në vitin 1898 një këmbanë tempullit të Ngjitjes së Zojës në Qiell në Zetë.45 
Kishën në Mal të Zi e kanë ndihmuar edhe të huajt. Kështu, princi Petar Karagjorgjeviq, për 
shpirtin e bashkëshortes së vet princeshës Zorka, tempullit të shën Vasil Mrekullibërësit në 
Nikshiq i ka dhuruar një këmbanë të madhe dhe dy të vogla.46 Këmbanën tjetër këtij tempulli 
për shpirtin e nënës së vet princeshës Zorka dhe motrës Jelena, ia kanë dhuruar Gjorgjije dhe 
Aleksandër Karagjorgjeviq. Përveç njerëzve me ndikim, kishën e kanë ndihmuar edhe malazezët 
e „zakonshëm“. Për shembull, një burim lidhur me këtë thotë: „Donatorët e kishës katedrale në 
Ceklin: 1. Jokash Nikolin Gjurashkoviq 940 fiorin, 2. Ilija Miloshev Strugar 628 fiorin, �. Filip 

�� “Prosvjeta”, list za crkvu, školu i pouku, Cetinje, �892, viti I, numër �, f. �6.
�6 „Prosvjeta“..., Cetinje, �896, viti VII, numër 2, f. �06.
�7 „Prosvjeta“..., Cetinje, �896, viti VII, numër �0, f. �8�.
�8 „Prosvjeta“..., Cetinje, �89�, viti II, numër �, f. 98.
�9 „Prosvjeta“..., Cetinje, �89�, viti I, numër X, f. �8�.
40 „Prosvjeta“..., Cetinje, �898, viti IX, numër 9-�0, f. �86.
4� „Prosvjeta“..., Cetinje, �90�, viti XII, numër 6, f. �0�.
42 „Prosvjeta“..., Cetinje, �894, viti II, numër �, f. 26�.
4� „Prosvjeta“..., Cetinje, �89�, viti VI, numër ��, f. �92.
44 „Prosvjeta“..., Cetinje, �894, viti II, numër 7, f. �82.
4� „Prosvjeta“..., Cetinje, �898, viti IX, numër 2, f. ��4.
46„Prosvjeta“..., Cetinje, �900, viti XI, numër 7, f. 409.
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Markishin Gjurashkoviq 120 fiorin, 4. Gorde, bija e të ndjerit Jokash N. Gjurashkoviq �60 
fiorin, Koica Shutanov Strugar �4 fiorin, 6. Ivana Lazova Mihaleviq 20 fiorin.47 Sa për krahasim, 
profesori i gjimnazit në Mal të Zi e ka pasur rrogën mujore 960 fiorin, kurse prifti i parohisë me 
shkollë të mesme të përfunduar �50 fiorin.48 Në fillim të shekullit XX, në treg të Nikshiqit, 150 
kg grurë kushtonin 1� fiorin.

Ky regjistër është vetëm njëri nga shumë që flasin për zakonin në Malin e Zi të 
atëhershëm sipas të cilit kishës i është ndihmuar në masë të konsiderueshme (me të holla, ikona, 
kryqe, kandila, shandanë, pjata për anforë, këmbana). Përveç zyrtarëve të shtetit, ngjashëm kanë 
vepruar edhe pjesëtarët e profesioneve të tjera: tregtarët, sipërmarrësit, arsimtarët, bujqit. Madje 
edhe pushtetet lokale janë angazhuar kryesisht rreth ndërtimit ose riparimit të tempujve. Në anën 
tjetër, nuk ka shënime se kisha malazeze ka pasur aktivitete filantropike. Ajo ka qenë marrëse e 
madhe, por jo edhe kushedi çfarë dhuruesi. Këto fakte dëshmojnë mbi atë se shoqëria malazeze 
në kapërcyell të shekullit XIX në atë XX me këto cilësi më shumë përngjante në mesjetë sesa në 
një vend të qytetëruar. Vetëdija e këtyre njerëzve ishte e tillë që kishën dhe religjionin e vendosnin 
para nevojave të tjera të komunitetit. 
 Filantropia ka qenë e shprehur edhe në mesin e myslimanëve në Mal të Zi, dhe ngjashëm 
si te ortodoksët ajo kishte karakter dominues fetar. Myslimanët themelonin organizata të 
përshpirtshme bamirësie, të cilat i quanin vakëfe. Vakëfi është pasuri të cilën një person (vakif ) 
e ndan vullnetarisht nga pasuria e vet duke ia dhuruar Allahut, kurse të ardhurat ose qëllimi i 
vakëfit u shërben njerëzve. Ka qenë dukuri e shpeshtë që tregtarë të pasur myslimanë të dhurojnë 
të holla dhe pasuri të paluajtshme për zhvillimin kulturor dhe ekonomik të mjedisit ku kanë 
jetuar. Vakëfet janë quajtur sipas objekteve për ndërtimin e të cilëve janë shfrytëzuar këto mjete. 

Njëri nga themeluesit më të njohur të vakëfeve në Mal të Zi ishte Husein-pasha Bolaniq. 
Lindi në gjysmën e parë të shekullit XX në fshatin Bolaniqi te Plevla. Ishte subashë në Popovo-
Pole, kurse nga viti 1567 deri në vitin 1569 ka kryer detyrën e mëkëmbësit (regjentit) të sanxhakut 
të Hercegovinës. Nga viti 1569 deri në vitin 1572 ishte mëkëmbës i sanxhakut të Bosnjes, e pastaj 
mëkëmbës i krahinës Dijarbekir në Azi të Vogël, ndërsa në vitin 157� është bërë mëkëmbës i 
Egjiptit. Pastaj e ka fituar titullin e vezirit. Në Bagdad në vitin 1585 ishte beglerbeg, kurse në 
vitin 1594 ishte beglerbeg i Bosnjes. Supozohet se atë vit edhe ka vdekur. Vepra e tij më e njohur 
e bamirësisë që bëri për shpirt është xhamia në Plevle, e cila mban emrin e tij. Është ndërtuar në 
vitin 1569. 49 Husein-pasha e ka themeluar vakëfin dhe një pjesë të madhe të të hollave dhe të 

47 „Prosvjeta“..., Cetinje, �900, viti XI, numër 9, f. ��7.
48 Živko M. Andrijašević, Crnogorska crkva �8�2 – �9�8, Nikšić, 2008, f. �28
49 Istorijski leksikon Crne Gore, Podgorica, 2006, f. �47-�48.
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ardhurave nga pasuria e ka destinuar për ndërtimin e xhamisë, por ka dhënë të holla edhe për 
ndërtimin e karavansarajit (pushimore dhe konak falas për udhëtarët), imaretit (kuzhinë bamirëse 
publike) dhe hanit (pijetore).50 Vakëfi i Husein-pashës në vitin 1921 ka pasur tetë ndërtesa dhe 
17.681 dinarë të ardhura.51 

Mbi vakëfet në Mal të Zi, themeluesit e tyre dhe pasurinë, më shumë të dhëna kemi veç 
qysh në shekullin XVIII. Në bazë të atyre të dhënave mund të konstatohet se një numër i vogël i 
vakëfeve ka qenë i destinuar për qëllime laike, kurse shumica e vakëfeve u është ndarë xhamive për 
ruajtjen dhe avancimin e fesë dhe objekteve fetare. Të ardhurat prej vakëfeve mirëbërësit i kanë 
destinuar kryesisht për qëllime fetare: për mësimin e mevludit (këngë solemne në shenjë të lindjes 
së Muhamedit) dhe hatmës ( mësimi i krejt Kur’anit përmendsh).

Jahja-agë Rexhepi Çelebija ka lënë me testament në vakëf-name (dokument në të cilin 
përshkruhet vakëfi) në gjysmën e parë të shekullit XVIII 6 ditarë vreshta dhe ullishta, dy shtëpi 
me kopsht në Tivar dhe një dyqan që të riparohet rruga në Dobra Voda dhe në Planoç. Këtë vakëf 
e ka administruar kadia i Tivarit. Bashkëkohësi i tij Jahja-aga i Ibrahim Osmanit ishte filantrop. E 
ka riparuar Sahat-kullën e Tivarit, ndërsa në vitin 175� i ka lënë me testament shtëpitë dhe mbi 
250 rrënjë ulliri që „çdo të dymbëdhjetën ditë në muajin e lindjes së Muhamedit të bashkohen 
shkencëtarët dhe njerëzit e ndershëm, për të studiuar mevludin.“52 Duke u thirrur në mëshirën 
dhe famën e Zotit si dhe në besimin e drejtë të profetit Muhamed, Jahja-aga në vakëf-name thot: 

“
„Ashtu siç e dinë botërisht të mençurit dhe të urtit, kjo botë që është e paqëndrueshme dhe 
që nuk do të jetë përgjithmonë, nuk është vendqëndrim i lumtur për ne, por përkundrazi e 
mjerë dhe e pavlerë. Prandaj çdo njeri i vetëdijshëm dhe i mençur e ka për detyrë, që të mos 
dehet me këtë botë të paqëndrueshme dhe të pavlerë, por që me mish e me shpirt t’i jepet 
bamirësisë, ashtu siç predikon i Gjithëfuqishmi në Kur’an. Pasuria dhe fëmijët në këtë botë 

janë stolia e njeriut, por jo e përhershme, bamirësia dhe fjala e bukur janë stoli që jetojnë përgjithmonë, - 
prandaj te Zoti bamirësia çmohet më shumë sesa pasuria dhe fëmijët. Në këtë mënyrë ta shpenzosh edhe 
shëndetin e vet edhe jetën e vet për të bërë mirë është lumturia më e madhe për njeriun. Lum ai njeri, 
të cilit pasuria i vjen me hallall, e ai e lë me testament për një çështje të dobishme. Kështu, edhe dhënësi 
i këtij testamenti bamirës, në kuptimin e sheriatit (e drejta islame-D.P.), bamirësi pra është nga qyteti i 
Tivarit, banor i qytetit të epërm, me emër haxhi Jahja, i biri i Ibrahim Osmanit, i cili – për mëshirë të 

�0  Dr Šerbo Rastoder, O vakëfima u Crnoj Gori s kraja XIX i prve polovine XX vijeka, Istorijski zapisi, viti 
LXX, numër 2, Podgorica, �997, f. �4.

�� Aty, f.. �6.
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Zotit dhe për të marrë bekimin e Tij të madh, e duke iu përmbajtur porosisë së shenjtë të pejgamberit të 
lartësuar (Profetit të Zotit – D.P.) Muhamed, i cili ka lënë një urdhër të këtillë: Kur vdiq biri i Adamit, 
të gjitha bamirësitë e tij u ndërprenë në çast, përveç bamirësisë në tri mënyra, është lëmosha e lënë me 
testament për bamirësi afatgjate, shkenca e dobishme dhe fëmijët e mirë, pas vdekjes prindërit mendojnë 
në ta dhe i luten Zotit, - vjen në këtë mahqemë (gjykatë) të sheriatit të Muhamedit që ta shkruajë dhe 
ta nënshkruajë prokuradurën e kësaj pasurie të vakëfit dhuruar për bamirësi nga pronari i kësaj karte, 
në emrin e Osmanit, biri i tij, në praninë e të cilit vullnetarisht, me të drejtë të plotë dhe mendje të 
shëndoshë tha dhe e shprehi raportin e vet siç vijon.
 Nga pasuria ime më e mirë me testament lë për bamirësi: 
1. Në qytetin e epërm, te xhamia së cilës ia ka ngritur murin, dy shtëpi.
2. Ullinjtë e mi, me dy shtëpi e me të gjitha të drejtat që takojnë. Prona gjendet në vendin e quajtur 
Krst. 
3. Njëzet e katër rrënjë ulliri dhe pesëdhjetë e pesë ullinj të njomë në vendin e quajtur Skalica. 
4. Të gjithë ullinjtë në vendin e ashtuquajtur Gvozdeni Brijeg. Gjithsej këtu janë dhjetë rrënjë ullinj të 
mëdhenj dhe gjashtëdhjetë të njomë. 
5. Në vendin e quajtur Babin Potok shtatëdhjetë rrënjë ullinj të mëdhenj dhe gjashtëdhjetë e pesë të 
rinj.

Për të fituar mëshirën e madhe të Zotit, e lash për shpirt me testament gjithë pasurinë e 
lartpërmendur dhe në vakëf sipas kushteve që i ceka. 

Deri sa të jem gjallë, e mbaj të drejtën e banimit në shtëpitë e mia dhe ullinjtë e mi t’i kem në 
dispozicion me obligimin që çdo të dymbëdhjetën ditë të muajit rebuil-ev-vela (muaji në të cilin sipas 
kalendarit arab është lindur profeti Muhamed) t’i tubojë shkencëtarët dhe të ndershmit dhe të bëj një 
mevlud me erëra të këndshme. Përveç kësaj e caktoj që atij i cili do të kujdeset për orën në Sahat-kullë, 
të cilën unë e kam ngritur në bedemin e qytetit, t’i jepen dhjetë grosh në vit. 

Pasi të kem kaluar, sipas urdhërit të Zotit, nga kjo botë në oborrin e amshuar, në po këto shtëpi 
të miat le të banojë biri im Osmani dhe ai të jetë po ashtu pronar i ullinjve me kushtet e lartpërmendura, 
pra që çdo vit të bëjë mevlud dhe atij që do të kujdeset për orën t’i japë nga 10 grosh në vit... Nëse vija 
mashkullore ndërpritet, në atë rast pronësia dhe projuradura le të kalojnë në vijën femërore dhe në të 
njëjtën mënyrë. 

Në qoftë se ndodh, Zota na ruaj, që edhe ato të fiken, këto i lë në aftësinë e gjykimit të kadisë 
së vendit. Për këtë vakëf si mbikqyrës e caktoj Omerin e Fusein Shabanit, e pas vdekjes së tij le të 
emërohet një mysliman tjetër i respektuar. Është rreptësisht e ndaluar që të bëhet çfarëdo ndryshimi.“ 5�

��  Rastoder Šerbo, Vakëfnama Jahje age Ibrahima Osmanova o Sahat kuli u Starom Baru iz �7��. godine, 
Almanah, nr. ��-�2, Podgoricë, 2000, f. 207-2��.

Njëri prej donatorëve më të 
përmendur myslimanë në 
Nikshiq, në gjysmën e parë të 
shekullit XIX ishte  Haxhi 
Ismail Lekiq, i cili ka ndërtuar 
urën në Zetë dhe xhaminë në 
Grudska Mahalla.

Vakëfi i urës në Vruqa Rijeka, te Tivari, është bërë në periudhën osmane. Prej tij është financuar riparimi i urës, që ka 
kushtuar �84 rrënjë ulliri. Ajsha Periçiq nga Mrkojeviqi ka lënë me testament si vepër përshpirtnie 100 grosh me interes, prej të 
cilëve është punuar sterna, e cila quhet Uji i Vakëfit te xhamia Kunje.54 Ngjashëm është krijuar Vakëfi i ujit „Dabov kamen“. Ky 
ujë është sjellë duke iu falënderuar kontributit të shoqatës bamirëse të Sulejman Ibrahim Peraziqit në shumën prej 1.500 grosh. I 
pazakonshëm ka qenë „Vakëfi për çuarjen e ujit në Pazar në qytetin e Tivarit“, që është themeluar për t’u paguar shpenzimet e bartjes 
së ujit me fuçi, në treg (shesh), që të mund të pijnë qytetarët. Këtë vakëf e formuan: Sokja Sinanoviq (25 rrënjë ulliri), Haxhi Fazli 
Aliu (75 rrënjë ulliri), Mehmed Mursel (800 grosh), Mejrema Bula Skejoviq (�00 grosh), Memin–aga Omerbashiq (�00 grosh), 
Haxhi Mehmed Bulmazi (500 grosh), Jashar Pontiq (200 grosh), Hava Dura Rexhoviq (100 grosh). Për mejtepe (shkolla fillore) 
në Tivar Asan-aga Skejoviq ka lënë me testament për shpirt �7, Haxhi Mahmut Vetiq 22, ndërsa Murteza-aga Mustafagiq 89 
rrënjë ulliri. Vakëfi i ujit i Zejnel–beg Averiqit, është krijuar kur ky tregtar nga Podgorica ka kaluar për të jetuar në Tivar dhe i ka 
lënë për shpirt të hollat për ndërtimin e ujësjellësit në Tivar. Vakëfi në fillim të vitit 1901 kishte 4.74� fiorin dhe 926 rrënjë ulliri.55 
CTubacionet e ujësjellësit nga materiali prej dheu të pjekur, janë ndërruar me tuba hekuri në vitin 1905. Njëri prej donatorëve më 
të përmendur myslimanë në Nikshiq, në gjysmën e parë të shekullit XIX ishte Haxhi Ismail Lekiq, i cili ka ndërtuar urën në Zetë 
dhe xhaminë në Grudska Mahalla. Sidomos është i rëndësishëm vakëfi i Abdi-pashës, i cili sipas vakëf-namesë së vitit 177� ka lënë 
një han me 15 dyqane, me qiranë vjetore prej 72 grosh, që të punohen 7 çezme (puse uji) në Bijello-Pole. Prej këtyre të hollave është 
dashur t’i jepen: mytevelisë (administruesit të vakëfit) 12 grosh, mbikqyrësit të ujësjellësit 25 grosh, 20 grosh për ujësjellësin dhe 
15 grosh për riparimin e objekteve dhe për shpenzimet e tjera. Ky vakëf në vitin 1927 ka pasur 24 dyqane, 2 furra buke, 2 kafene, 
truallin, shtëpinë dhe 55.227 dinarë të ardhura. Nga vakëfi i Haxhi Hanumit, gjysma e të ardhurave është destinuar për financimin 
e medresesë (shkollë e mesme). Të ardhurat e këtij vakëfi në vitin 1927 ishin �8.�89 dinarë. Medresetë në Plavë dhe Guci gjithashtu 
kanë pasur vakëfe, kurse në Rozhajë dy mejtepe kanë pasur vakëfe.56

Ura mbi Zetë në Nikshiq (Duklo), të cilën e ka ndërtuar Haxhi Ismail Lekiq

�4 Dr Šerbo Rastoder, O vakëfima u Crnoj Gori..., f. �0.
�� Aty, f. 9.
�6 Aty, f. ��
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 Numri më i madh i vakëfeve në Mal të zi u ka takuar xhamive. Pas vitit 1918, administrimin e atyre vakëfeve e ka marrë 
përsipër shteti, respektivisht Ministria e Besimeve. Të ardhurat prej vakëfeve janë shfrytëzuar kryesisht për nevojat e xhamive dhe 
mytevelive. Vakëfet i kanë administruar kryesisht këshillet e vakëfeve. Tivari në vitin 1922 kishte 15 vakëfe të xhamive, që së bashku 
me vakëfet e tjera kishin 104.765 dinarë të ardhura. Në po atë periudhë në Ulqin ishin 27 vakëfe me 170.65� dinarë të ardhura dhe 
me shpenzime (mjete të dalura) prej 100.877 dinarë.57 Në Podgoricë në vitin 1924 ishin rreth 10 vakëfe të xhamive, kurse të ardhurat 
e tyre ishin 52.071 dinarë, e shpenzimet 48.491 dinarë.58 Të ardhurat e vakëfeve të Podgoricës shfrytëzoheshin kryesisht për riparimin 
dhe mirëmbajtjen e xhamive, por ka mbetur e shënuar se këshillet e vakëfeve e kanë ndihmuar foshnjoren e fëmijëve myslimanë në 
Podgoricë. Të ardhurat e vakëfeve të Bijello-Poles në vitin 1927 ishin 1�1.510 dinarë. Në Berane, të gjitha vakëfet e qytetit u kanë 
takuar xhamive. Në Plevle në mesin e viteve të �0-ta të shekullit XX ishin 11 vakëfe.59 Sa për krahasim, mëditja mesatare e punëtorit 
në Mbretërinë e Jugosllavisë ndërmjet viteve 1918 dhe 19�9 ishte rreth 25 dinarë.60 Çmimi i 100 kg grurë në vitin 1929 në Mal të Zi 
ishte ndërmjet �50 e 400 dinarë.61

 Vakëfet në territorin e Malit të Zi në periudhën ndërmjet dy luftrave kanë pasur të ardhura solide, por ato kryesisht janë 
lënë pasdore. Këshillet e vakëfeve e kanë administruar keq pasurinë, por kjo ndodhte edhe për shkaqe objektive. Vakëfet kishin shumë 
borxhlinj, të cilët borxhin e kthenin me vështirësi, e në anën tjetër, vakëfet shpesh u kanë pasur borxh bankave. Për këtë arsye vakëfet i 
kanë kryer me vështirësi detyrimet ndaj xhamive, prandaj nuk kishte mundësi materiale për aksione të tjera mirëbërëse. Duhet theksuar 
se një pjesë e mirë e këtyre vakëfeve ishin evdalijat-vakëfe. Në vakëf-nametë e evdalijat-vakëfeve donatori i linte trashëgimtarëve të vet 
të drejtën e banimit në objektin që ishte pjesë e vakëfit, të drejtën e administrimit dhe të drejtën mbi të ardhurat e vakëfit.62

 Njëra prej karakteristikave të filantropisë në Mal të Zi ishte bamirësia e njerëzve që ishin larguar nga Mali i Zi, kryesisht 
për arsye ekonomike. Kah fundi i shekullit XIX dhe fillimi i shekullit XX malazezët shkonin masivisht për punë të përkohshme 
në Amerikë. Supozohet se në vitin 1907 numri i tyre në Amerikë arrinte në rreth 17.000.6� Punë gjenin kryesisht në miniera dhe 
të hollat e fituara ua dërgonin familjeve të veta në Mal të Zi. Në periudhën nga viti 1906 deri në vitin 1912 kanë dërguar 16 milion 
perper.64 Sa për krahasim, buxheti i Mbretërisë së Malit të Zi në vitin 1911 ishte rreth 4 milion perper. Përveç se i kanë ndihmuar 
familjet e veta dhe ekonominë malazeze, malazezët në Amerikë janë organizuar në shoqata, të cilat, veç tjerash, janë marrë edhe me 
veprimtari bamirësie. Kështu grupet e malazezëve në mënyrë të mëvetësishme, ose nëpërmjet organizatave të tyre i kanë dërguar edhe 
deri „500 perper ndihmë Shoqatës për mbështjetjen e zejtarisë dhe tregtisë në Mal të Zi, Fondit të shegërtve, Kryqit të Kuq të Malit 
të Zi, familjeve të të obliguarve ushtarakë në kohën e Luftës Ballkanike, Ministrisë së Financave për spital, kishave dhe manastireve“.65 
Shoqatat e tilla më të njohura ishin: „Mali i Zi“ („Crna Gora“), „Njegosh“ (“„Njegoš“), „Shqiponja malazeze“ („Crnogorski orao“). 

�7 Aty, f. �8.
�8 Aty, f. 22.
�9 Aty, f. �7.
60 Branko Petranović, Momčilo Zečević, Jugoslavija �9�8-�988, Përmbledhje tematike e dokumenteve, Beograd, �988, f. �98.
6� Živko M. Andrijašević, Šerbo Rastoder, vepër e cituar, f. �44
62 Dr Šerbo Rastoder, O vakëfima u Crnoj Gori..., f. ��.
6� Vlado Gojnić, Crnogorci u Americi, Podgorica, 2002, f. 9.
64 Aty, f. �2.
6� Aty, f. 78.

Po ashtu, në SHBA në fund të shekullit XIX dhe fillim të shekullit XX kanë funksionuar disa 
shoqata bamirëse serbo-malazeze të cilat kanë mbledhur ndihma për Serbinë dhe Malin e Zi. 
Këshu, në fillim të Luftës Ballkanike në vitin 1912, Këshilli Popullor Serb nga Nju-Jorku i ka 
dërguar Kryqit të Kuq të Malit të Zi dhe Serbisë 6�.640 dollar ndihmë, që është e barasvlefshme 
me fuqinë blerëse prej 1.5 milion dollarë në vitin 2008 godine.66 Kryetar i shoqatës ishte Mihailo 
Pupin, kurse arkëtar Tomo Srzentiq nga Pashtroviqi. 
 Për veprimtarinë vullnetare është dalluar Shoqata Kulturo-Arsimore Amerikano-
Malazeze „Llovqen“ („Lovćen“), e themeluar në vitin 1971 në shtetin amerikan Miçigen si organizatë 
jofitimprurëse, jopolitike, humane, patriotike dhe kulturore.67 Këshilli nismëtar për formimin e 
shoqatës ka pasur përbërjen: Vlado dhe Nikola Sharçeviq, Rade dhe Ana Gjuroviq, Lubo Mijaç, 
Savo Raduloviq, Gjuro Dreshiq, Danilo Usançeviq dhe Slavko Bojiçiq. Me Rregulloren e shoqatës 
është definuar që ajo të tubojë të mërguarit malazez dhe miqtë e tyre dhe që të merret ekskluzivisht 
me aktivitete kulturo-arsimore dhe të bamirësisë. Shoqata është financuar nga anëtarësia dhe 
kontributet vullnetare. Neni 2 i kësaj rregulloreje ka përcaktuar që qëllimi dhe detyrat e shoqatës 
janë: 

“ 
„1.  T’i tubojë mërgimtarët malazez, t’i afrojë dhe të përhapë frymën e vëllazërisë dhe dashurisë 

midis anëtarëve të vet dhe të të gjitha kombeve dhe kombësive jugosllave, si dhe të zgjerojë 
miqësinë ndërmjet popullit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Jugosllavisë. 

2.  Të mbledhë ndihmë bamirësie për qëllime humanitare, ndihmë individëve, familjeve, 
fëmijëve, të sëmurëve dhe njerëzve të goditur nga fatkeqësi të ndryshme elementare; të 
ndihmojë spitalet, azilet e pleqve, objektet kulturore dhe fetare, kopshtet e fëmijëve, objektet 
dhe institucione e sportit dhe të tjerat që do t’i caktonte shoqata në rast të kërkesave apo 
vlerësimit të nevojave. Ndihma mund t’u jepet institucioneve të lartpërmendura dhe 
individëve, duke mos përjashtuar edhe vendet dhe trevat e tjera të botës. 

3.  T’i trajtojë objektivisht ngjarjet dhe problemet me rëndësi shoqërore-kulturore dhe të ndikojë në 
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të anëtarëve të vet.

4.  Që duke organizuar argëtime, pikniqe dhe manifestime të tjera nacionale të kultivojë dhe ruajë 
zakonet tona popullore, si dhe këngët dhe vallet, të ruajë simbolet tona kombëtare, d.m.th. gjuhën, 
fenë, traditën, vëllazërinë dhe virtytet e tjera pozitive të popullit malazias.

5.  Të vendosë dhe të kultivojë lidhje sa më të ngushta dhe miqësore me shoqata arsimore, kulturore, të 
sportit dhe atdhedashëse këtu dhe në atdhe. 

66 Lidhur me fuqinë blerëse të shikohet në : http://www.measuringworth.com/uscompare/
67 Vlado Gojnić, vepër e cituar, f. �8�.
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6. Të bëjë, sipas mundësive, çdo gjë që do të ishte me dobi morale, materiale, shoqërore dhe intelektuale 
për anëtarët e shoqatës dhe familjet e tyre, pra që ta përsosë dhe ta përmirësojë pozitën e tyre sociale, 
intelektuale dhe ekonomike“. 68

 Shoqata ka themeluar tri fonde: për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e shoqatës, për nevojat 
dhe mirëmbajtjen e shkollës dhe për vepra bamirësie. Që shoqëria ta ruajë karakterin e theksuar 
malazias, neni 16 përcaktonte që në Udhëheqësinë e shoqatës 75 përqind e anëtarëve gjithmonë 
duhet të jenë me përkatësi etnike malazez, pra me origjinë malazeze. Po të ndodhte që shoqata 
ta pezullonte veprimtarinë, në bazë të nenit XXI, tri të katërtat e pasurisë së shoqatës do të 
dedikoheshin për destinime humanitare në Mal të Zi.
 Në Detroit, në vitin 1987 është botuar monografia e shoqatës, në të cilën janë cekur 
aksionet e saj bamirëse. Shoqata ka mbledhur donacione për ndërtimin e hekurudhës Beograd – 
Tivar dhe për ngritjen e mauzoleut të Njegoshit në Llovqen. Pas tërmetit që e goditi Malin e Zi në 
vitin 1979, shoqata dërgoi �0.000 dollarë ndihmë për viktimat.69 Kjo është e barasvlefshme me një 
ndihmë prej 80.000 dollarësh në vitin 2008. Drejtori i repartit për anesteziologji në spitalin „Good 
Samaritian“ në Çikago, dr Branko Dragishiq, spitaleve në Podgoricë, Cetinë, Tivar dhe Nikshiq u 
ka dërguar aparate për anesteziologji, të vlefshme 11.000 dollarë. Mitropolisë malazeze-bregdetare, 
për kishat e dëmtuara në tërrmet, shoqata i ka dërguar një ndihmë prej 1.446 dollarësh. Është me 
interes edhe donacioni prej 2.000 dollarësh nga viti 1982, të cilin familja Raduloviq nga Detroiti, 
nëpërmjet shoqatës „Llovqen“, ia dërgoi Shkollës Fillore „Bogdan Kotlica“ në Boan, dhe paraleles 
sč ndarë në Krnja-Jela (Komuna e Shavnikut). Letra, që përcillte këtë donacion, është publikuar 
në revistën e mërgimtarëve nga Mali i Zi, „Susreti“. Në letër thuhet: 

“ „Në shenjë dashurie dhe kujtimi të përjetshëm të nënës sonë të ndjerë, Ikonija (1898-1982), 
bijë e serdarit Mijat Mijatoviq dhe babait tonë të ndjerë Jovan Raduloviq (1888-1954), 
dhurojmë 2.000 dollarë amerikanë për bibliotekën e Shkollës Fillore „Bogdan Kotlica“ në 
Boan dhe pčr paralelen e saj të ndarë në Krnja-Jela.
E kanë dashur Malin e Zi ku kanë lindur, prej nga, për shkaqe ekonomike, babai ynë i ndjerë 

është larguar në vitin 1913 kurse e ndjera nënë në vitin 1923, që të fitojnë për kafshatën e gojës në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
 Fëmijëve të vet, të lindur larg vendlindjes së tyre (të prindërve), gjithmonë u kanë biseduar 
për të kaluarën e lavdishme të popullit kreshnik malazias, i cili gjatë shekujve për çdo ditë ka luftuar me 

68 Aty, f. �74.
69 Aty, f. �87.

pushkë në dorë nëpër malet me shkrepa dhe bjeshkët e larta të Malit të Zi kundër pushtuesit, për drejtësi, 
liri dhe për të vërtetën...
  Dhe ata, krenarë për veprat e lavdishme fisnike të popullit malazias, nga Llovqeni liridashës i 
Njegoshit deri te Durmitori i pasur me pyje, dhe të mëkuar me fisnikërinë e të parëve të vet të lavdishëm, 
kanë luftuar në Amerikën për ju të largët, për drejtësi, liri dhe për të vërtetën. 
 Dhe jo vetëm kaq, por i kanë edukuar fëmijët e vet që jo vetëm të duan, por edhe të luftojnë kundër 
çdo padrejtësie, krenarë për prejardhjen tonë nga Mali i Zi. Këtë betim do ta ruajmë me respekt dhe do të 
përpiqemi ta përmbushim.
 Këtë dhuratë modeste prej 2.000 dollarëve amerikanë ia japim bibliotekës së Shkollës Fillore 
„Bogdan Kotlica“ në Boan dhe paraleles së saj të ndarë në Krnja-Jela, që t’i mbushin me libra prej të cilëve 
breznitë e reja do të frymëzohen me të kaluarën dhe të ardhmen e popullit të vet dhe të të gjithë popujve, që 
të kontribuojnë sa më shumë në realizimin e një ardhmërie sa më të mirë për breznitë e ardhshme“.70

  
 Vlera këmbyese e dollarit në vitin 1982 ishte 54,4� dinarë.71 Rroga mesatare në Mal të 
Zi në vitin 1982 ishte 11.185 dinarë, ose 205 dollarë amerikan.72 Shoqata „Llovqen“ në Detroit ka 
organizuar manifestime të shumta kulturore-arsimore, kurse çdo vit e ka organizuar banketin „Darka 
malazeze“ dhe ka inicuar takimet e mërgimtarëve malazez në SHBA. Sidomos është i rëndësishëm 
fakti se në vitin 1979 shoqata me një aksion bamirësie ka organizuar shkollën plotësuese „Njegosh“. 
Shkollën e kanë ndihmuar Amza e Mërgimtarëve të Malit të Zi (Matica iseljenika Crne Gore), 
Amza e Mërgimtarëve të Bosnjes dhe Hercegovinës (Matica iseljenika Bosne i Hercegovine), si dhe 
Komunat e Cetinës dhe Herceg Novit.

Mërgimtarët malazez e kanë ndihmuar Malin e Zi në periudhën e vështirë pas Luftës së 
Dytë Botërore. Mali i Zi në vitin 1945 ishte i rrënuar. Në gjendjen më të rëndë ndodhej Podgorica, e 
cila gjatë luftës është bombarduar mbi 80 herë. Rrënime kanë përjetuar edhe qytetet e tjera malazeze, 
kurse industria, bujqësia dhe infrastruktura ishin shkatërruar në përqindje të madhe. Mali i Zi humbi 
në luftë mëse 10 përqind të popullsisë, kurse humbjet demografike indirekte ishin shumë më të mëdha. 
Për këtë arsye kjo ishte njëra nga periudhat kur Mali i Zi kishte nevojë për ndihmë të çdo lloji. Ndër të 
parët kanë reaguar mërgimtarët malazez në Amerikë. Lidhur me këtë gjë në revistën e mërgimtarëve 
„Slobodna riječ“ është publikuar një tekst që i ftonte malazezët në Amerikë për të dhënë ndihmë për 
klinikën mobile. Njëkohësisht është publikuar regjistri i atyre që kanë ndarë të holla. Për shkak të 
apelit unik, por edhe të mënyrës se si janë mbledhur ndihmat, artikullin po e japim të plotë: 

70 Aty, f. �88-�89.
7� Fleta zyrtare e Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, viti II, numër �0, Beograd, �982. f. �
72 Zarade u Republici Crnoj Gori �96�-200�, Zavod za statistiku, Monstat, Bilten �, Podgorica, 2006, f. �4
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“ „Duke pasur parasysh sakrificat e mëdha të cilat RP e Malit të Zi i dha në luftime gjatë luftës nacional-çlirimtare dhe nevojat e 
rindërtimit në periudhën pas luftës dhe dëshirat e malazezëve dhe bokezëve të Amerikës që të kontribuojnë me ndihmën e vet në 
rindërtimin e vendit dhe mjekimin nga plagët e luftës, Nënkëshilli i Nju-Jorkut i Këshillit Serbo-Amerikan për ndihmë jetimëve 
të luftës në Jugosllavi ka marrë vendimin që të punojë në mesin e malazezëve dhe bokezëve amerikanë për mbledhjen e fondit 
me të cilin do ta sigurojnë klinikën mobile për popullin në Mal të Zi dhe në Bokë. Ky aktivitet është marrë mbi bazën e apelit 

të cilin këshilli kryesor i Kryqit të Kuq për Mal të Zi ia ka dërguar malazezëve dhe bokezëve amerikanë ku apelon që të punojnë bashkërisht 
dhe t’ua dërgojnë klinikën mobile të cilën e kanë shumë për nevojë. 

Nënkëshilli i Nju-Jorkut në marrëveshje me Këshillin Serbo-Amerikan për Ndihmë Jetimëve të Luftës në Pitsburg dhe Komitetin 
Amerikan për Ndihmë Jugosllavisë në Nju-Jork, ka dërguar apele dhe lista grumbullimi tek malazezët dhe bokezët amerikanë, të cilët ia kanë 
hyrë punës dhe deri tani kanë bërë shumë në drejtim të mbledhjes për atë fond. 

Përveç shumë ngulimeve malazeze dhe bokeze në Amerikë që punojnë në mënyrë aktive për mbledhjen e fondit deri tani disa 
aktivistë kanë dërguar kontributet e veta dhe të miqve të vet për klinikën, kurse të tjerë shkruajnë që për atë çështje do të dërgojnë së shpejti 
kontributet e veta. Kontribute për klinikën deri tani janë marrë nga këto vende:

Nju-Jorku ka dhënë 1.500$ (1 dollar amerikan i vitit 1945 ka pasur fuqinë blerëse të barabartë me 10 dollarë të vitit 2008 
- D.P.); Cisholm (Minesota), nga i cili na ka mbërri çeku prej 207.75$ që i mblodhi motra Masha Kapa; Denver (Kolorado), 100$ që i 
mblodhi Ilija Jovanoviq; Anakonda (Montana), 10$, që i dërgoi Evgenija Pramenko; Dirborn (Miçigen) ka dërguar 325$ që i mblodhën 
Rako Masoniçiq, Jovan Gjuriq, Gjoko Çejoviq, Jovan Raduloviq dhe Milo Marotiq.

Emrat e kontribuesve dhe shumat e kontribuara në listat e grumbullimit, të cilat deri tani i kanë mbërri nënkëshillit të Nju-Jorkut 
janë si vijon: 

KONTRIBUTET PËR KLINIKËN MOBILE PËR MALIN E ZI, NGA CISHOLM, MINESOTA

Anton Butorac ka dhënë 27$. Nga 10$ dhanë: Milan Mitroviq, Marko Kapa; nga 5$ dhanë: Milun Zekoviq, Mihailo Medenica, Joko 
Vuçiniq, Ilija Jovetiq, Gj. Smoliçiq, Milan M. Kapa, Mihailo Banjeviq, Tomo Erakoviq, Kata Klisuriq, Milosh Odoviq, Trajko Kuzmanov, 
Blazho Buriq, Miku i Malit të Zi, Gjo Gjuriq, Nikola M. Kapa, Luka Kapa, Pero Kovaçeviq; nga 2$: Gjuro Zeçeviq, Rosanda Kapa, Anica 
Brajoviq, Nikola Vuçkoviq, Anton Maksnu, Gjo Musiq, Gjan Talija dhe Gjoko Gjukiq.

Nga 1$: Savo Shoq, Velisha Stankoviq, Darinka Mrgjen, Rade Lubiq, Stane Beçanoviq, Gjo Susiq, Simo Orliq, Gjulija Grahek, 
Mitar Bunjaeviq, Gjuro Divlak, Spasoje Vujisiq, Milan Smiljaniq, Kosta Rapaiq, Luka Bukviq, Jovan Kapa, Stanko Lukaç, Gjuro Orliq, 
Shpiro Kapa, Gjeri Kastra, Gjo Bastjaniq, Gjan Debeljak, Gjo Dashan, Martin Lukas, Aleksa Shtimac, znj. Ali Stane, Gjan Tatar, Gjan 
Simonoviq, Ilija Davidoviq, Ksenija Cicmil, Milutin Zeçeviq, Bob Klobukar, z. dhe znj. Pejniq, Mara Zbaçnik, Angja Jovanoviq.

Nga 50 cent kanë dhënë: Matija Skeriq, Kastir Stigliq, Petar Levar, Gjan Stigliq, Gjorgje Paveliq, Petar Milanoviq,
Dhanë nga 25 cent: Kata Smilaniq dhe Gjo Pocrniq. Të gjitha kontributet në Minesota i ka grumbulluar motra Masha Kapa për 

çka këshilli ynë e falënderon shumë. 

KONTRIBUTET TË CILAT I GRUMBULLOI ILIJA JOVANOVIQ NË DENVER, KOLORADO:

Ilija Jovanoviq ka dhënë 11$. Nga 10$ dhanë: Milo Vujoviq dhe Spasoje Tapushkoviq. Nga 5$ dhanë: Kojo Momçiloviq, Nikola Bakariq, 
Gjim Denezeviq, Miliq Vujisiq, Jovo Grbiq, Vlado Vujnoviq, Ignjat Mijatoviq, Ilija Romiq, Radojica Vujkoviq, Shpiro Krivokapiq, Perko 
Suknoviq, Gjorgje Svetiniq dhe Gjorgje Lokmer. Nga 2$ dhanë: Gjuro Uzelac, Marija Koraq, Bozho Dobras. Komiteti e falënderon shumë 
vëllaun Jovanoviq për veprimtarinë e tij patriotike.

KONTRIBUTET E GRUMBULLUARA NË DIRBORN (MIÇIGEN) DHE VINDSOR (KANADA)

Margaret Raduloviq dha 40$. Nikola Baçeviq 20$. Nga 15$ dhanë: Stana Markoviq dhe Rako Masoniçiq. Nga 10$ kanë dhënë: Novak 
Angjeliq, Jovo Popoviq, Gjuro Dreshiq, Milo Mashanoviq, Malaziasi i mirë, Dushan Marotiq, Milo Marotiq, Ilija Shainoviq, Gjuro Qekliq, 
Ilija Qekliq, Gjoko M. Çupiq, Jovan Raduloviq, Gjoko Çejoviq dhe Zako Klikovac. Nga 5$ kanë dhënë: Marko Poçek, Dushan Pejoviq, 
Mitar Vujoviq, Luka Popoviq, Andrija Mashanoviq, Nikola Lekiq, Krsto Çupiq, Gjuro dhe Lubica Biraç, Jovan A. Gjuriq, Ilija Salatiq, 
Jakov Brajoviq, Bogdan Raduloviq, Milo Vujaçiq, Gjorgje Stankoviq, Dushan Kasom, Marko Ivanisheviq, Ika Miloviq, një mik dhe Vido 
Gjukanoviq. Komiteti ynë i falënderon shumë Rako Masoniçiqin, Jovan Gjuriqin, Gjoko Çejoviqin dhe Milo Marotiqin, të cilët i kanë 
grumbulluar të hollat dhe të gjithë ata që kanë dhënë kontribute për klinikën. 

KONTRIBUTE NË LISTËN NGA ANAKONDA, MONTANA

Kanë dhënë nga 10$ Mihailo dhe Evgenija Pramenko, për çka i falënderojmë shumë.

VEPRIMTARIA E MALAZEZËVE DHE BOKEZËVE NË VENDET E TJERA TË AMERIKËS
Nënkëshilli i Nju-Jorkut ka pranuar letra të malazezëve dhe bokezëve nga Los-Anxhelesi (Kaliforni), San-Francisko (Kaliforni), Hazleton 
(Pensilvani) dhe Vikles-Beri (Pensilvani) në të cilat shkruan se ia kanë nisur punës dhe se së shpejti do të dërgojnë edhe kontributet e veta. 
Nënkëshilli apelon te miqtë e vet në vendet e tjera të Amerikës që ta përshpejtojnë punën dhe që sa më parë t’i dërgojnë kontributet në mënyrë 
që klinika mobile të dërgohet sa më parë e në Mal të Zi, sepse ndihet nevojë e madhe për të. 

Për nënkëshillin e Nju-Jorkut:
Borislav Bogdanoviq,
Svetozar Peiq,
Lazar Baliq,
Petar Vukçeviq
235 East 11th Street, New York 3, N.Y.73

7�  Arkivi Shtetëror i Malit të Zi (në tekstin më tej ASHMZ), Rregullimi dhe përpunimi i të dhënave, Periudha e re, Podgoricë, Fondi i Petar Vukçeviqit, 
dokumenti numër �6.
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Komiteti Amerikan për Ndihmë Jugosllavisë ka shtypur 
një formular të posaçëm për grumbullimin e ndihmës 
për një klinikë mobile në Mal të Zi. Formularin e kanë 
nënshkruar Zlatko Balokoviq dhe Eleonora Ruzvelt, 
bashkëshortja e kryetarit Frenklin Ruzvelt, kurse në 
formular është shtypur edhe një tekst i shkurtër ku 
janë cekur arsyet për blerjen e klinikës mobile që është 
dashur të dërgohet në Mal të Zi. 

Andrija Zmajeviq

IV~ Filantropët e dalluar

Karateristikë e filantropisë klasike është individualizmi. Filantropi klasik është individ i 
pasur, që është i vetëdijshëm për të mirën e përgjithshme dhe i cili, nëpërmjet mecenatit, 
aksioneve të bamirësisë dhe themelimit të shoqatave bamirëse, një pjesë të pasurisë së 

vet e destinon për t’u ndihmuar të rrezikuarve, por edhe për krijimin e veprave shkencore dhe 
artistike, për zhvillimin e kulturës dhe ekonomisë. Në historinë e filantropisë malazeze janë 
dalluar disa individë të tillë. 

Mecenati nga Perasti

Andrija Zmajeviq u lind më 16 qershor të vitit 1624 në Perast.74 Shkollën fillore e ka mbaruar te 
françeskanët në Perast, kurse në vitin 1649 në Entin për përhapjen e fesë në Romë ka regjistruar 
studimet për filozofi dhe teologji. Aty ka arritur doktoratin nga këto lëmi. Pastaj është kthyer në 
Perast dhe në vitin 1655 është bërë abat i kuvendit të benediktinëve në ishullin e shën Gjergjit 
afër Perastit. Papa Aleksandri VII e emëroi për vikar (mëkëmbës) apostolik të Budvës dhe njeri 
i besuar i Selisë së shenjtë, ndërsa papa Klimenti X më 2� shkurt të vitit 1671 Zmajeviqin e 
caktoi për argjipeshkëv të Tivarit. Pasi që Tivari ishte nën pushtetin osman, Zmajeviqi u vendos 
në Pashtroviq. Mirëpo aty nuk qëndroi gjatë dhe u kthye në Perast, ku vdiq në vitin 1694. 
Zmajeviqi në vitin 1684 ka marrë pjesë në çlirimin e Risanit nga osmanët. Në Perast në vitin 
1671 ka ndërtuar pallatën e quajtur „Ipeshkvia“ („Biskupija“), kurse në vitin 1678 ka ndërtuar 
kishën e Zojës Rruzare (Gospa od Rozarija). Zmajeviq ishte i njohur si njëri ndër njerëzit më të 
arsimuar të kohës së vet.75 Është marrë me teologji, arkeologji, histori, poezi dhe me mbledhjen e 
këngëve popullore. Ka shkruar në gjuhën popullore dhe latine, kurse e ka përdorur edhe lafabetin 
latin edhe atë cirilik. Vepra e tij më e njohur është „shteti i shenjtë i lavdishëm dhe i virtytshëm 
i vjetarit kishtar“ („Darxava sveta slavna i kreposna carkovnog lietopisa“) ose „Vjetari kishtar“ 
(„Crkveni ljetopis“), që paraqet historinë e botës nga krijimi e deri në ditët e tij. Vepra ka 900 faqe. 
Zmajeviq ka shkruar „Këngë prej ferrit“ („Pjesma od pakla“), e cila flet për fitoren e perastianëve 
mbi ushtrinë osmane dhe poemën „Dubrava sllave“ („Slovinska Dubrava“), mbi tërrmetin që 
shkatërroi Dubrovnikun në vitin 1667.

Megjithkëtë, kontributi më i madh i ipeshkvit Andrija Zmajeviq në avancimin e kulturës 

74 Istorijski leksikon Crne Gore, Podgorica, 2006, f. �2�6.
7� Niko Luković, Zadužbina pomoraca, Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru, numër X, �962, f. 86.

Eleonora Ruzvel

Kontributi më i madh i 
ipeshkvit Andrija Zmajeviq 
në avancimin e kulturës 
ishte ndihmesa e piktorit më 
të frytshëm të barokut në 
historinë e Malit të Zi, Tripo 
Kokola
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ishte ndihmesa e piktorit më të frytshëm të barokut në historinë e Malit të Zi, Tripo Kokola 
(Perast, 28 shkurt 1661 – Korçullë, 18 tetor 171�.)76 Gjatë dekadës së fundit të jetës së Andrija 
Zmajeviqit, nga viti 1684 deri në vitin 1694, Kokola sipas porosisë dhe udhëzimeve të mecenatit 
dhe mbrojtësit të vet ka pikturuar brendinë e kishës Zoja e Shkrpjelit (Gospa od Škrpjela) dhe 
pallatin e Andrija Zmajeviqit „Ipeshkvinë“. Në kishën e Zojës nga Shkrpjeli në hapësirën prej 150 
m², në 68 piktura në pëlhurë, me korniza të praruara në formën e litarëve të anijes, ka paraqitur 
pamje nga Besëlidhja e Vjetër dhe jetën e Zojës së Bekuar. Në kapelën „Ipeshkvia“ ka pikturuar 
një freskë-pikturë të madhe apostullin Andrija dhe shën Katarinën si personazhe, kurse në sallën 
e pallatit ka pikturuar hyun Kupidon me shigjetë. Falë mecenatit të Andrija Zmajeviqit, Tripo 
Kokola ka shpalosur talentin e vet artistik dhe ka krijuar një vepër shumë të rëndësishme të 
trashëgimisë kulturore të Malit të Zi. 

Bamirësi Spiridon Gopçeviq

Spiridon Gopçeviq u lind në vitin 1807 në një familje detarësh.77 Babai i tij Krsto ishte detar i 
njohur dhe kishte lidhje afariste në Smirnë dhe Triestë. Gopçeviqët janë shpërngulur nga Mali i 
Zi „i vjetër“ („Stara“ Crna Gora) në Orahovac, e pastaj kaluan në Poda te Herceg Novi. Spiridoni 
qe bërë njëri prej detarëve dhe tregtarëve më të suksesshëm në Triestë. Sipas disa vlerësimeve, pas 
vitit 1840 ishte „tregtari më i madh në Triestë dhe pronari më i fuqishëm i anijeve në perandorinë 
austriake“.78 Në flotën e vet tregtare ka pasur 4 anije me fuqi bartëse mbi 500 tonelata, 17 anije 
me fuqi bartëse ndërmjet �00 e 400 tonelata dhe 2 anije me kapacitet bartës nën 200 tonelata. 
Vlera e pasurisë së tij në vitin 1850 është çmuar 12.500.000 forinta ari. Atëherë Gopçeviq ka 
pasur 10% të anijeve për lundrime të gjata të Triestës. Në flotën e vet kishte edhe anije me avull. 
Me qeverinë austriake është marrë vesh rreth ndërtimit të portit të ri në Triestë. Ishte anëtar 
i Shoqatës së Afaristëve të Triestës, aksioner në ndërtimin e Hekurudhës jugore dhe drejtor i 
„Odës së siguracionit“ („Kamere od osiguracije“). Lufta e Krimit (185�-1856) e çoi Gopçeviqin 
në bankrot, sepse për shkak të bllokadës detare të porteve ruse në Detin e Zi nuk ka mundur ta 
transportojë grurin të cilin e bleu më heret në Rusi. Pas luftës vlera e grurit ishte shumë më e vogël 
sesa investimi paraprak, prandaj firma e Gopçeviqit falimentoi. Deri në vitin 1861 të gjitha anijet 
e tij u shitën për pagim borxhesh. I thyer nga kjo humbje, Gopçeviq vdiq në vitin 1861 në Vjenë. 

76 Aty, f. 9�.
77 Ignjatije Zloković, Spiridon Gopčević, Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru, numër XV,�967, f. �48.
78  Aty, f. ��� Cituar sipas: Stjepan Vekarić, Bokeljski brodovlasnik Špiro Gopčević, Pomorstvo, Rijeka, 

nr.��/�9��, f. ��0-���.

Spiridon Gopçeviq

Nga krejt pasuria e tij mbeti vetëm pallati, i cili është ndërtuar në Kanalin e Madh, në vitin 1850, 
në stilin e neorenesansës.  

Spiridoni e ka ndihmuar Malin e Zi. Financiarisht e ka ndihmuar mitropolitin Petar II Petroviq 
Njegosh dhe ia ka mundësuar shtypjen e botimit të parë të „Kurorës së maleve“ në vitin 1847.79 Në 
vitin 1849 ka dërguar municion në Mal të Zi nga Londra, kurse në prill të vitit 1851 ka dërguar 
municion për pushkë, 1.660 fishekë topi dhe salitre.80 Gopçeviqi ishte mik i knjazit Danilo. E ka 
mbështetur idenë e tij që të shpallet princ, kurse Mali i Zi principatë. Gjatë luftës turko-malazeze 
në vitin 1852-185�, i ka dërguar ndihmë Malit të Zi, e gjatë viteve të urisë popullit në Bokë dhe 
në Mal të Zi i ka ndarë grurë falas. 

Sundimtari dorëhapur 

Duke qenë se Mali i Zi në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX ishte i varfër, sepse 
popullsia e tij jetonte në skamje dhe ishin veç disa individë që mund të mburreshin me pasurinë e 
vet, nevoja për shoqata bamirëse ishte e madhe. Në situatë të tillë knjaz Nikolla është sjellur si baba 
i kombit dhe është munduar të ndihmojë. Knjazi ka shpenzuar mjaft të holla për t’u dalë në rrugë 
kërkesave të shumta që malazezët ia drejtuan atij që t’i zgjidhë, e më së shpeshti, probleme ekonomike. 
Knjazi u ka ndihmuar shumë personave, e disa shembuj tregojnë se si e ka bërë këtë. Ai ka ditur që t’i 
ndihmojë �� familje përnjëherë, kur atyre breshëri ua shkoi dëm të mbjellat, ose të dërgojë ndihmë 
për 107 familje kryengritësish, që kishin rreth 600 anëtarë.81 Të varfërve knjazi u dhuronte truall dhe 
shtëpia, që ishin në pronësi të shtetit. Gjithashtu, pasi që një pjesë e myslimanëve, pas vitit 1878 u 
shpërngul nga Mali i Zi, knjazi i bleu disa toka të tyre, e pastaj ua dhuroi atyre që nuk kishin pasuri 
të madhe. Ka ndarë të holla edhe për nevoja të përgjithshme. E ka ndihmuar ndërtimin e rrugëve 
dhe objekteve fetare. Kështu, ai ka dhënë �00 fiorin për ndërtimin e kishës në Spuzh, për riparimin 
e Shtëpisë së Zetës (Zetski dom) i ka destinuar të ardhurat nga botimi i dytë i veprës së tij „Poeti 
dhe zana“ („Pjesnik i vila“), 1.000 fiorin, ndërsa për punimin e rrugës nga Presjeka deri në Nikshiq, 
10.000 fiorin për punimin e rrugës nga Danilovgradi deri në Nikshiq. Vlera e donacioneve të Knjazit 
për punimin e rrugës nga Danilovgradi deri në Nikshiq ishte e barabartë me shumën e dhjetë rrogave 
vjetore të profesorit të gjimnazit (shiko f. 19). Për ndërtimin e shtëpisë për të sëmurët në mendje 

79 Aty, f. �6�.
80 Aty, f. ��9.
8�  Živko M. Andrijašević, Politička osnova vladarskog kulta knjaza Nikole krajem �9. i početkom 20. vijeka, 

Istorijski zapisi, viti LXXV, numër �-2, Podgorica, 2002, f. 98.

Knjaz Nikolla

Në flotën e vet tregtare ka 
pasur 4 anije me fuqi bartëse 
mbi 500 tonelata, 17 anije 
me fuqi bartëse ndërmjet 300 
e 400 tonelata dhe 2 anije 
me kapacitet bartës nën 200 
tonelata.

Pas futjes së 
kushtetutshmërisë në Mal 
tël Zi, knjaz Nikolla e 
ka marrë nga buxheti 
kompensimin vjetor, që 
është quajtur civil-lista. 
Ajo për vitin 1907 ka qenë 
189.586 kruna (1 krunë-1 
perper). Veç në tre muajt 
e parë të atij viti rreth 
10.000 kruna, ose 5% të 
të hollave nga civil-lista, 
knjazi i ka shpenzuar për 
ndihmë malazezve dhe atë 
mbi 300 personave.
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ka dhënë 2.000 fiorin.82 Knjazi ka vepruar edhe si fondacion për dhënien e bursave nxënësve dhe studentëve. Një numri të madh të tyre u 
ka ndihmuar për të blerë librat, ose të shkollohen jashtë vendit. 

Veç gjatë vitit 189� knjaz Nikola për ndërtimin e kishave ka dhënë: 2.400 fiorin për kishën e shën Gjon Pagëzuesit në Bajice, 
1.200 fiorin për kishën e shën Pjetrit të Cetinës afër Spuzhit, 1.200 fiorin për kishën në Pola afër Kolashinit, 600 fiorin për kishën në 
Kuç, 200 fiorin për kishën në Shekular dhe 2.000 fiorin për ikonostasin e kishës në Lubotin.8� Për kishën në fshatin Mrke të Piprit ka 
dhënë 200 fiorin,84 kurse në tërësi e ka financuar ndërtimin e kishës së shën Trinisë (Sv. Trojice) në Majstori, në përkujtim të familjes 
Kustudiq.85 Në Rovci, me 100 fiorin e ka ndihmuar ndërtimin e kishës së shën Nikollës.86 Me rastin e 400 vjetorit të themelimit të 
Shtypshkronjës Obod knjazi i dha bibliotekës së „Zetski dom“-it 1.000 forinta dhe një numër të madh librash.87 U ka ndarë ndihmë 
pleqve dhe të sëmurëve dhe i ka ndihmuar njerëzit e profileve të ndryshme arsimore dhe sociale. Ka dhënë kontribute për leximore dhe 
biblioteka. Kur vdiste ndonjë malazias i përmendur knjazi ia punonte varrin me shpenzime të veta. Në punën e vet humanitare knjazi 
nuk i ndante njerëzit sipas përkatësisë fetare dhe kombëtare. 

Pas futjes së kushtetutshmërisë në Mal tël Zi, knjaz Nikolla e ka marrë nga buxheti kompensimin vjetor, që është quajtur 
civil-lista. Ajo për vitin 1907 ka qenë 189.586 kruna (1 krunë-1 perper). Veç në tre muajt e parë të atij viti rreth 10.000 kruna, ose 5% 
të të hollave nga civil-lista, knjazi i ka shpenzuar për ndihmë malazezve dhe atë mbi �00 personave. Për shembull: „2� Vasojeviqëve 
nga 2 kruna, „Vasojeviqit të vogël që është operuar në Cetinë“, „për të paguar grurin e një të varfëri“, „një gruaje të vogël para oborrit“, 
„nënës së të ndjerit Jozo Shekularac“, „Veliçaninit që ka qenë i shtrirë në spital“, „Marko Strugarit për një fëmijë“, „gruas nga Ozhegovica 
së cilës i ka vdekur i biri në Amerikë“, „Spasoje Brajoviqit për bukë e djathë“, „gruas nga Komani të cilën e ka lënë me gjithë fëmijë burri 
në rrugë të madhe“, „një burri që ta çojë vajzën e sëmurë në Cetinë“, „për familjen e një kuçasi që ka vdekur në Tivar“, „para Oborrit një 
vogëlushes prej Uganji“, „një gruas së varfër“, „Mujo Axhajliqit për lopë“, „për drekë të 50 Cucëve dhe Qekliqëve“, „për një të varfër“.88 Në 
këtë mënyrë Knjazi ka vepruar në Mal të Zi si fondacion për gjithçka. Mirëpo, për dallim nga fondacioni klasik, knjaz Nikolla me këtë 
ndihmë me siguri ka realizuar edhe dobi politike. Megjithëkëtë, knjazi nuk ka pasur obligim kushtetues as ligjor që të hollat e veta t’i 
shfrytëzojë për të ndihmuar të rrezikuarit, prandaj mund të radhitet ndër bamirësit më të mëdhenj malazez. 

Filantropi më i madh malazias 

Vasilije-Vaso Qukoviq lindi në vitin 1858 në Risan, në shtëpinë tregtare të Lazar Qukoviqit. Nuni i tij i pagëzimit ka qenë vojvoda 
malazias Anto Dakoviq dhe ia ka dhënë emrin sipas shën Vasilit të Ostrogut. Shkollën fillore e ka mbaruar në Risan, kurse Shkollën 
e Lartë të Tregtisë në Triestë. Në SHBA shkoi në vitin 1877. Një kohë të shkurtër qëndroi në Nju-Jork, e pastaj udhëtoi në San-

82 Aty, f. �09.
8� „Prosvjeta“, list za crkvu, školu i pouku, Cetinje, �89�, viti II, numër �, f. 4�.
84 „Prosvjeta“..., Cetinje, �89�, viti VI, numër 9, f. �0�.
8� „Prosvjeta“..., Cetinje, �900, viti XI, numër 9, f. ���.
86 „Prosvjeta“..., Cetinje, �894, viti II, numër �0, f. �4�.
87 „Prosvjeta“..., Cetinje, �89�, viti I, numër ��, f. 427.
88 Živko M. Andrijašević, vepër e cituar, f. ��0.

Francisko. Në kolegjin jezuit të shën Mërisë, e ka mësuar gjuhën angleze.89 Është punësuar si ndihmës tregtar dhe së shpejti ka kaluar 
në qytetin Virxhinia (Nevada). Ka filluar të luajë bixhoz dhe ka fituar 46.000 dollar. Të hollat e fituara në bixhoz i ka investuar në 
minierë, por ky investim i dështoi. Nga Virdzhinia kaloi në qytetin Reno (Nevada), ku punoi si ndihmës tregtar dhe përkthyes. Aty 
qëndroi 10 vjet, e pastaj jetoi në Sietll dhe Nebraska dhe krejt kohën ia kushtoi bixhozit. Në fund të udhëtimit nëpër SHBA, me 
74.000 dollarë, më 15 janar të vitit 1895, arriti në Denver dhe investoi në paluajtshmëri dhe kazino. Në rrugën Lorimer të Denverit, 
bashkë me Xhon Hjuxhsin ka hapur kazinon e njohur „Arkade“, kurse me emigrantin irlandez Ed Çejs, ka hapur kazinon „Navare“. 
Qukoviqi ka qenë i njohur si bixhozxhi i ndershëm, i cili ka luajtur për punë, e jo për kënaqësi. Ka qenë kundërshtar i njohur i 
alkoolit. Ishte mik i politikanit me ndikim Robert Spir, i cili në vitin 1904 u zgjodh prefekt i Denverit, çka Vasos i bëri të mundur 
futjen në botën e politikës. Kur në vitin 1907 u mor vendimi për mbylljen e kazinove, Qukoviqi fitesën e vet nga bixhozi e investoi në 
paluajtshmëri në pjesën e poshtme të Denverit. E hapi zyrën në ndërtesën e Bankës Qendrore Depozitare dhe për një kohë të shkurtër 
krijoi një perandori afariste të vlefshme mbi një milion dollar. Qukoviqi në këtë mënyrë u bë njeri i respektuar dhe me ndikim në 
shtetin Kolorado. Sipas rekomandimit të tij janë zgjedhur senatorët e shtetit. Qukoviqi ka jetuar gjatë i pamartuar. Kur në vitin 1907 
vdiq vëllau i tij Simeoni, përndryshe drejtor i hotelit Koronado në San Dijego, Vaso i adoptoi dy fëmijët e vëllaut. U martua veç në 
vitin 1922, në moshën 64 vjeçare. Bashkëshortja e tij ishte Margaret Hurt, më parë ruajtëse e shtëpisë së Vasos në rrugën Grant, në 
Denver. Por Margaret Qukoviq vdiq në vitin 1929. Për herë të fundit Vaso ishte në Risan në vitin 19�2. Me të atëherë ishte edhe nipi 
i tij i adoptuar, i cili pas kthimit në SHBA, u sëmur dhe vdiq. Një vit më pas, Vaso Qukoviq pati gjakderdhje në tru dhe vdiq më 20. 
XII 19��. 

Veprimtarisë bamirëse Vaso Qukoviq i kushtoi vëmendje të posaçme. Në vitin 1922 themeloi „Fondacionin e Lazar 
dhe Stana Qukoviq“-it prej 5.000.000 dinarësh (100.000 dollarë) në obligacione me 7% hua investimi me kusht që të ardhurat 
vjetore prej �50.000 dinarësh të shërbejnë për mirëmbajtjen dhe shkollimin e fëmijëve të varfër nga Risani. Nga kjo bursë, 
në vitin 19�1 janë mbajtur 4� nxënës. Kontributet bamirëse të Vaso Qukoviqit janë shumë: 10.000 dinarë për shkollën 
fillore në Risan për dhënien e bursave nxënësve të varfër; 5 zile, me vlerë prej 1.000.000 dinarësh, për kishën në Risan; 
360.000 dinarë për manastirin e shën Gjergjit te Risani; �.065.000 dinarë të cilat në periudhën 1���-1�31 ia ka dërguar 
komunës së Risanit për ndërtimin e objektit të konviktit të shkollës, elektrifikimin e Risanit dhe ndërtimin e ujësjellësit; 
400.000 dinarë rinisë së Risanit për ndërtimin e skenës dhe blerjen e veglave të gjimnastikës; 10.000 dinarë për punimin 
e rrugës deri te manastiri i shën Gjergjit; 10.000 dinarë për rregullimin e kopshtit të shkollës dhe çdo vit në prag të 
Krishtlindjes dhe Pashkëve 10.000 dinarë për të varfërit e Risanit. 

 Në çastin e vdekjes pasuria e Vasos ka pasur vlerën mbi 1.�00.000 dollarë, që është e barabartë me fuqinë blerëse të 17 milion 
dollarëve në vitin 2008. Një pjesë të madhe të pasurisë ia la bijës (mbesës) së vet të adoptuar dhe kushërinjve. Ka pasur 4 motra të 
cilat kanë jetuar në Risan dhe çdonjërës ia la nga 50.000 dollarë. Një pjesë të shumës e destinoi që t’i ngritet përmendorja mikut të tij, 
prefektit Robert Spir, e si zbatues të testamentit e emëroi kushëririn e vet Xhon Qukoviq dhe djalin e motrës Petar Jovanoviqin. Në 
fund të testamentit tepricën e pasurisë Vaso e la për ndërtimin e spitalit në Risan. Lidhur me këtë në testament thot: 

89 ASHMZ-Njësia e Arkivit Herceg Novi (NAHN), Vaso Qukoviq, Koleksiuoni i dhuratave, Fascikla XXXVI.
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“ 
„Urdhëroj që njerëzit e mi të besuar t’i përdorin, shfrytëzojnë dhe shpenzojnë të gjitha të 
ardhurat dhe pjesën kryesore të pasurisë sime që do të teprojë, prandaj në çfarëdo forme 
që të jetë në atë kohë, për mbështetjen, ndihmën dhe mbajtjen e personave (meshkuj dhe 
femra), me banim në Mbretërinë e Jugosllavisë, të cilët për shkak të sëmundjes, paaftësisë, 
dobësisë, fatkeqësisë ose pleqërisë nuk janë në gjendje që të kujdesen për vetveten; njerëzit 

e mi të besuar janë të autorizuar që, sipas gjykimit të tyre, t’ua shpërndajnë drejtpërdrejt personave 
të tillë atë pasuri në organizata, spitale, shtëpi, ose institucione përkatëse, tani më veç ekzistuese në 
Mbretërinë e përmendur, ose te ndonjë nëpunës publik ose të shtetit të asaj Mbretërie, me qëllim të 
administrimit dhe shpërndarjes së fondit të përmendur; njerëzit e mi të besuar të përmendur janë 
gjithashtu të autorizuar (nëse e shohin të udhës që ta bëjnë këtë) të organizojnë, themelojnë, fitojnë një 
apo më shumë spitale, azile për të dobëtit, të sëmurët dhe pleqtë, ose vende të tjera të ngjashme, ose për 
një qëllim të tillë kudoqoftë në Mbretërinë e përmendur“.90 

Projekti i ndërtimit të spitalit „për të dobëtit, të sëmurët dhe të paaftët“ në Risan është 
miratuar në vitin 19�8 dhe atëherë ka filluar ndërtimi. Spitali është përfunduar dhe mobiluar në 
mars të vitit 1941, kurse në korrik të atij viti spitalin e ka hapur dr Niko Milaniq.91 Ai ishte edhe 
drejtori i parë i spitalit, e me ta në spital kanë punuar edhe profesor dr Simo Milosheviq dhe 
bashkëshortja e tij dr Olga Milosheviq. Për ndërtimin e spitalit janë shpenzuar rreth �00.000 
dollarë, që është ekuivalente me fuqinë blerëse të 4,6 milion dollarëve në vitin 2008. Ka pasur 
�50 shtretër dhe në mars të vitit 1941 i është lëshuar në shfrytëzim qeverisë së Mbretërisë së 
Jugosllavisë. Mirëpo, gjatë Luftës së Dytë Botërore spitalin e ka shfrytëzuar okupatori dhe, me 
urdhërin e qeverisë amerikane, pagesa e pjesës së mbetur të pasurisë së Qukoviqit në Risan është 
ndërprerë. Gjatë luftës spitali është dëmtuar, e pas luftës e ka rindërtuar qeveria jugosllave. Në 
mars të vitit 1950 Gjykata në Denver ka konstatuar që janë arritur kushtet për përmbushjen e 
testamentit të Qukoviqit, prandaj në mesin e viteve ’50 në Risan janë paguar �00.000 dollarët e 
mbetur, që është e barasvlershme me fuqinë blerëse të 2,�6 milion dollarëve në vitin 2008. Kështu 
është respektuar testamenti i Vaso Qukoviqit, busti përkujtimor i të cilit ndodhet në oborrin e 
spitalit. Me shumën e të hollave që i ka destinuar për qëllime bamirësie, Vaso Qukoviq është 
filantropi më i madh në historinë e Malit të Zi. 

90 Dvadeset i pet godina rada i života bolnice „Vaso Ćuković“, f. �2-��.
9� Aty, f. �7-�8.

Në vitin 1922 themeloi 
„Fondacionin e Lazar dhe 
Stana Qukoviq“-it prej 
5.000.000 dinarësh (100.000 
dollarë) në obligacione me 7% 
hua investimi me kusht që të 
ardhurat vjetore prej 350.000 
dinarësh të shërbejnë për 
mirëmbajtjen dhe shkollimin e 
fëmijëve të varfër nga Risani.  

Argjipeshkvi dhe bamirësi 

Kisha katolike në Mal të Zi për nga numri i besimtarëve ishte më e vogël në krahasim me kishën ortodokse dhe bashkësinë islame, 
por kishte më shumë prirje për aktivitete bamirësie. Shembulli më i mirë për këtë ishte argjipeshkvi i Tivarit Nikola Dobreçiq. U lind 
në Tivar të Vjetër më 28 janar të vitit 1872.92 Mbiemrin e mori sipas vendit Dobreci te fshati Ljare në Krajë, prej nga ishte familja e 
tij. Shkollën fillore e kreu në Tivar të Vjetër, kurse nga viti 1890 u shkollua në entin Collegio Urbano. Në Romë ka mbaruar fakultetin 
teologjik dhe filozofik, ku ka arritur dy doktorate. Në bazilikën laterane të shën Gjonit, Dobreçiq u shugurua për meshtar në vitin 
1898, pastaj u kthye në Mal të Zi. Ishte famullitar në Zupci, ndërsa në vitin 1905 e caktuan famullitar i famullisë posa të formuar 
katolike në Cetinë. Gjatë qëndrimit në Cetinë ishte profesor i gjimnazit të Cetinës ku ligjëronte filologjinë klasike dhe gjuhën franceze. 
Dobreçiqi më 10 mars 1912 në kapelën e Kongregacionit De Propaganda Fide në Romë solemnisht u shugurua argjipeshkëv i Tivarit. 
Shugurimin e drejtoi sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Merry Del Vala. Në Luftën Ballkanike dhe në Luftën e Parë Botërore 
e mbështeti politikën e Malit të Zi dhe ishte i afërt me oborrin malazias. Mirëpo, në vitin 1918 u bë ithtar i madh i bashkimit të pa 
kusht të Malit të Zi me Serbinë dhe nga Vatikani kërkoi që ta pranojë Mbretërinë SKS. 

Në periudhën ndërmjet dy luftrave ka udhëtuar shumë. Në SHBA ka qëndruar në vitin 1926 dhe 1929, kurse në vitin 
19�4 në Amerikën Jugore. Kanadanë dhe Filipinet i vizitoi në vitin 19�7. Shpesh ka udhëtuar në Evropë. Në këto udhëtime ka 
vizituar mërgimtarët jugosllavë dhe prej tyre ka grumbulluar kontribute bamirësie. Në SHBA është takuar me Henri Fordin dhe 
ka kontraktuar ndërtimin e fabrikës së automobilave në Tivar, por kriza e madhe ekonomike e ka penguar realizimin e këtij plani. 
Dobreçiq ishte i njohur si propagandues i madh i zhvillimit ekonomik të Tivarit dhe Malit të Zi. Është angazhuar për ndërtimin e 
hekurudhës në Mal të Zi, për ujësjellës, tharjen e tokës moçalore në Tivar, avancimin e turizmit dhe hapjen e shkollave. Dobreçiq 
ishte ndër intelektualët e njohur në Mal të Zi. Ishte jashtëzakonisht i arsimuar dhe fliste tetë gjuhë të huaja: anglisht, gjermanisht, 
frëngjisht, shqip, turqisht, spanjisht, italisht dhe latinisht. Është marrë me punë shkencore, kurse tekstet e veta i ka publikuar në shumë 
gazeta dhe revista. Ka bashkëpunuar dhe ka ndihmuar materialisht Shoqatën për hulumtimin e historisë së Malit të Zi në Beograd, 
kurse pallatin e ri të argjipeshkvisë e ka shndërruar në qendër kulturore të Tivarit. Aty janë mbajtur manifestime letrare, të teatrit dhe 
muzikore. Ka publikuar një prospekt të shkurtër mbi Malin e Zi, të cilin e ka shpërndarë gjatë udhëtimeve të veta. Ka hartuar pamflete 
poetike në nderim të burrave të shtetit malazez dhe serb dhe personaliteteve të larta kishtare. Me përfaqësuesit e kishës ortodokse 
dhe të bashkësisë islame në Mal të Zi ka pasur raporte miqësore. Shpesh i ka theksuar vargjet e Njegoshit „vëllau është i dashur, i çdo 
feje qoftë“. Gjatë Luftës së Dytë Botërore është përcaktuar për antifashizëm, e ka dënuar okupacionin italian dhe aneksimin e pjesëve 
të territorit malazez në Shqipërinë e Madhe dhe ka folur kundër SHPK (NDH). Ka ndikuar që raportet ndërmjet pjesëtarëve të 
besimeve të ndryshme në Tivar gjatë luftës të jenë miqësore. Për këtë qëndrim, pushteti komunist pas luftës i dha mirënjohje. Mirëpo, 
Dobreçiq ka rënë në konflikt me pushtetin komunist për shkak të raporteve ndërmjet shtetit dhe kishës, prandaj vitet e fundit i ka 
kaluar në skamje dhe izolacion. Ka vdekur më 14 nëntor 1955 në Zagreb. Dobreçiq ka qenë bartës i shumë dekoratave, ndër të cilat 
veçohen: Urdhëri i Danilos i rendit I, Urdhëri i Kurorës Jugosllave i rendit I dhe Urdhëri i shën Savës i rendit I. 

92 Istorijski leksikon Crne Gore, Podgorica, 2006, f. �64-�6�.

Vaso Qukoviq
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Dobreçiq mbi të gjitha ishte i njohur si bamirës. E quanin „babai i të varfërve“.9� U ka 
ndihmuar shoqatave kulturore dhe atyre të sportit, organizatave të bamirësisë dhe individëve, 
por më së tepërmi u ka ndihmuar të varfërve dhe atë me moton „t’u ndihmohet njerëzve pa marrë 
parasysh fenë“. Kështu në vitin 1921 ndihmën prej 20.000 dinarëve që e fitoi nga Vatikani, ua 
ndau fëmijëve të prekur nga lufta, në pesë qarqe. Në mënyrë që ajo ndihmë të jetë e përhershme, 
Dobreçiq vendosi që të formojë jetimoren. Pushteti në vitin 1921 e miratoi themelimin e 
„Jetimores së argjipeshkvisë“. Për financimin e saj u formua „Fondi i të varfërve“, ku Dobreçiq 
investoi paluajtshmëritë e veta. Fondi është financuar edhe nga shoqata të tjera bamirëse, përmes 
kontributeve vullnetare dhe anëtarësisë.94 Dobreçiq kontributet për këtë fond i ka grumbulluar në 
Amerikë, e ndihmë kanë dhënë Kryqi i Kuq i MSKS dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Francës. 
Këshilli i „Fondit të të varfërve“ është emëruar në vitin 1925. Kryetar ishte prof. Niko Dumançiq 
nënkryetar Nikola Koqi, sekretar Marko Ashtiq, arkëtar Mitar Iliçkoviq, e anëtarë: Frano Brkan, 
Andrija Prela, Marko Demiroviq, Tomo Margjokiq dhe Zefa Iliçkoviq. Jetimorja është hapur në 
vitin 19�0. Ka punuar deri në Luftën e Dytë Botërore dhe në të gjatë vitit kanë qëndruar rreth 
50 fëmijë. Dobreçiq planifikonte ndërtimin e një jetimores për fëmijë nga mbarë Mali i Zi. E ka 
formuar fondin prej 465.000 dinarësh dhe ka dhënë truallin për 768 rrënjë ulliri, por Lufta e 
Dytë Botërore e pengoi realizimin e këtij plani. Dobreçiq në vitin 19�0, pranë argjipeshkvisë, hapi 
foshnjoren, së cilës ia dhuroi shtëpinë dhe truallin në Gretva (Tivari i Vjetër). Në fillim të viteve të 
�0–ta në foshnjore ishin rreth 80 fëmijë, të të tri feve. Foshnjorja ka punuar deri në vitin 1941. Për 
nevojat e arsimimit të kuadrove të meshtarëve vendorë, Dobreçiq në vitin 19�5 e hapi seminarin 
në ndërtesën e vjetër të argjipeshkvisë në Gretva. Deri në vitin 1941 në seminar u arsimuan 
2� nxënës, por vetëm 6 u bënë meshtarë. Argjipeshkvia nxënësve ua ka siguruar strehimin dhe 
ushqimin gratis. Dobreçiq ka dëshiruar që në Tivar ta hapë një konvikt (kuvend) për vajza, e për 
mirëmbajtjen e tij dhuroi truall në „Novakoviqa Brijeg“ dhe grumbulloi 4 milion dinarë, të cilat i 
deponoi në Bankën e Sarajevës, por shpërthimi i Luftës së Dytë Botërore e pengoi edhe këtë ide 
të Dobreçiqit, kurse të hollat humbën. Gjithsesi që veprimtaria bamirëse e Dobreçiqit ka pasur 
për qëllim promovimin e fesë katolike, por ndihma e tij të gjithë njerëzve të rrezikuar, pa marrë 
parasysh fenë, është një shembull i vërtetë i filantropisë individuale. 

9�  Rastoder Šerbo, Rastoder Jasmina, Dr Nikola Dobrečić, arcibiskup barski i primas srpski, Budva, �99�, f. 
�07.

94 Aty, f �09.

Argjipeshkvi Nikola Dobreçiq

V~ Shoqatat bamirëse në Mal të Zi

Shoqatat bamirëse janë forma më e përhapur dhe më efikase e filantropisë. Shoqatat 
bamirëse në Mal të Zi filluan të formohen në shekullin XIX. U paraqitën në Bokë, kurse 
në fillim të shekullit XX u përhapën edhe në pjesët e tjera të Malit të Zi. Pasuria e këtyre 

shoqatave bamirëse nuk ishte e madhe. Përbëhej kryesisht nga trualli dhe objekte të banimit 
dhe afariste. Këto objekte jepeshin me qira, kurse të hollat e mbledhura drejtoritë e shoqatave 
bamirëse i jepnin për arsim, për të ndihmuar njerëzit e moshuar dhe të sëmurët, ose për zhvillimin 
ekonomik dhe kulturor të bashkësive lokale. Themelimi dhe veprimtaria e shoqatave bamirëse në 
Mal të Zi është paraqitur kronologjikisht. 

Shoqata Bamirëse „Boshkoviq –Gjuroviq – Laketiq“

Njëra nga shoqatat bamirëse në territorin e Malit të Zi të sotëm është shoqata bamirëse „Boshkoviq-
Gjuroviq-Laketiq“. E kanë themeluar Jovan Boshkoviq, Gjuro Gjuroviq dhe Jevrosima Laketiq. 

Jovan Boshkoviq, nga Topla afër Herceg Novit, i lindur më 9 qershor 1761, qysh si i ri 
ka filluar të merret me detari. Ka lundruar deri në Smirnë (Izmiri i sotëm në Turqi) dhe është 
njohur me tregtarin Jovo Kurtoviq, për të cilin ka filluar të punojë. Më vonë Jovan Boshkoviq 
e ka formuar tregtinë e vet të pavarur. Për një kohë të shkurtër është bërë njëri prej tregtarëve 
më të pasur në Smirnë. Është martuar me një greke të pasur dhe ka pasur 4 djem dhe 6 vajza. 
Vdiq në Smirnë në qershor të vitit 18�1. 95 Në testamentin e vet, të përpiluar më 17 mars 1826, 
Boshkoviq një pjesë të pasurisë e destinoi për qëllime bamirësie në Herceg Novi. Kishës së shën 
Spasit në Topla dhe manastirit Savina u ka lënë nga një mijë pjastra, kurse të varfërve nga “atdheu 
i dashur” �.000 pjastra. Mjete të konsiderueshme Boshkoviqi destinoi për hapjen e shkollës në 
Herceg Novi. Lidhur me këtë në testament thot:

“ 
„Gjithashtu, që në atdheun tim të dashur të ndërtohet një shkollë për edukimin e 
fëmijëve të varfër në gjuhën e vendit dhe atë italishte dhe për studimet e lundrimit, lë 
paluajtshmërinë që ma ka pas lënë kapiteni Andrija Jankoviq dhe bashkëshortja e tij, 
sepse më dhanë 26129 piastra dhe 32/40 me të cilën paluajtshmëri në rast se nuk do të 
mund të ndërtohej shkolla e përmendur dhe të sigurohen edhe dy arsimtarë të mirë, njëri 

9�  Jovan S. Nakićenović, Nekoliko detalja o osnivanju i radu pomorske zakladne škole u Herceg Novom, „Boka“, 
zbornik radova iz nauke, umjetnosti i kulture, numër 4, Herceg Novi, �972, f. 204.

Kisha katolike në Mal 
të Zi për nga numri i 
besimtarëve ishte më e 
vogël në krahasim me 
kishën ortodokse dhe 
bashkësinë islame, por 
kishte më shumë prirje 
për aktivitete bamirësie.

Dobreçiq mbi të gjitha ishte i 
njohur si bamirës. E quanin 
„babai i të varfërve“. Për 
financimin e jetimores e themeloi 
„Fondin e të varfërve“, ku 
Dobreçiqi futi paluajtshmëritë e 
veta. 

Shoqatat bamirëse janë 
forma më e përhapur dhe 
më efikase e filantropisë. 
Shoqatat bamirëse në Mal 
të Zi filluan të formohen në 
shekullin XIX.

Njëra nga shoqatat bamirëse 
në territorin e Malit të Zi të 
sotëm është shoqata bamirëse 
„Boshkoviq-Gjuroviq-Laketiq“. 
E kanë themeluar Jovan 
Boshkoviq, Gjuro Gjuroviq dhe 
Jevrosima Laketiq. 
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për shkollën në gjuhën e vendit, e tjetri për italisht dhe për lundrim, për pagesën dhe mirëmbajtjen 
e arsimtarëve të përmendur dhe për të ndërtuar shkollën, nëse nuk mjafton ajo që ka të bëjë me atë 
paluajtshmëri dhe nëse nuk gjendet edhe ndonjë bashkëvendas tjetër që do të ndihmonte në ato që do të 
duhen akoma, atëherë paluajtshmëria e përmendur do t’u mbeten bijave dhe bijve të mi, që të bëjnë atë 
gjë që atyre u pëlqen. Pastaj nëse do të gjendej një shpirt i mirë për të ndihmuar për gjërat e tjera që do të 
duhen për shkollën dhe arsimtarët dhe që ata të mbahen në rregull përgjithmonë, atëherë trashëgimtarët 
dhe pasardhësit e mi nuk do të mund të kishin kurrë asnjë kërkesë për paluajtshmëritë e përmendura, 
e gjithashtu as për ato gjëra të cilat si ndihmë për atë që mbetet të realizohet, do të ofrojnë të gjithë të 
tjerët të cilët do të ndihmonin. Këtu nënkuptohet dhurata e parevokueshme, kurse nga trashëgimtarët 
dhe pasardhësit e tyre nuk do të mund të vihet asgjë në pyetje, kurse dhurata e përmendur do të jetë për 
shpirtin tim dhe të të gjithë atyre të cilët janë bashkuar dhe kanë ndihmuar.“96 
 
 Ky testament ka nxitur pushtetin dhe qytetarët e Herceg Novit për të grumbulluar 
para shtesë për hapjen e shkollës. Shumë qytetarë kanë dhënë kontribute, ndërsa fëmijët e Jovan 
Boshkoviqit në vitin 18�5 kanë premtuar se do ta ndihmojnë hapjen e shkollës. Kjo, megjithatë, 
ishte pak, deri në vitin 18�8 kur vdiq tregtari i pasur Gjuro Gjuroviq nga Triesta. Gjuroviq ka 
lindur në Zhlijebi afër Herceg Novit kah mesi i shekullit XVIII. Është marrë me detari dhe me 
tregti. Ka jetuar në Trieste dhe aty ka krijuar pasuri. 97 Nuk ka pasur fëmijë dhe pas vdekjes së 
bashkëshortes së tij, në Trieste më 27 prill të vitit 18�8 ka shkruar testamentin në të cilin ka cekur 
se pasurinë e vet ua ndan të varfërve, farefisit, miqve, kishave dhe manastireve dhe në pikën 17 
cek:

“ 
„Lë përnjëherë dy shtëpi (në Triestë-D.P.) të shënuara me numrin 99 dhe numrin 157. 
Këto shtëpi i lë për t’u themeluar një shkollë për gjuhën serbokroate, gjermanishten dhe 
italishten dhe kjo shkollë duhet të hapet në Bokën e Kotorrit në Herceg Novi, në Topla ose 
në qytetin Herceg Novi dhe pas përfundimit të këtyre dy shtëpive do të duhet të paguhet 
arsimtari dhe shpenzimet e tjera për shkollën, shtëpitë e përmendura në ditën e sotme bien 

(sjellin të ardhura –D.P.) 1260 fiorin, të mbajë mend këshilli që magazina e madhe e shtëpive nr.118 
dhe nr.99 edhe ajo magazinë bashkë me të dy shtëpitë të jetë për shkollën“.98

 

96 Arkiva e Shtetit e Malit të Zi (ASHMZ) - Njësia e Arkivit Herceg Novi (NAHN), Testamenti i i Jovan 
Boshkoviqit. 
97 Jovan S. Nakićenović, vepër e cituar, f. 204-20�.
98 ASHMZ-NAHN, Testamenti i i Gjuro Gjuroviqit.

Shoqatat bamirëse të tregtarëve Boshkoviq dhe Gjuroviq kanë qenë gati identike, kurse hap vendimtar drejt hapjes së shkollës ka qenë 
dëshira e fundit e Jevrosima Laketiqit, e lindur Vladislaviq, e cila ka vdekur në fshatin Srbina afër Herceg Novit në vitin 1847. Ajo 
ka cekur në testament se shtëpinë e vet e destinon për ndërtesë të shkollës dhe se shoqata bamirëse e saj të bashkohet me shoqatat 
bamirëse të Jovana Boshkoviqit dhe Gjuro Gjuroviqit.99 Në testamentin e Jevrosima Laketiqit thuhet: 

“ „Kjo shtëpi imja, në të cilën jetoj dhe kopshti rreth shtëpisë, që e treta pjesë më ka mbetur nga babai e dy pjesë i ka blerë burri im 
tani i ndjerë nga trashëgimtari i babait tim të ndjerë, dëshiroj të jetë në të mirën e rinisë sonë“.100 

Kështu janë grumbulluar mjete të mjaftueshme për hapjen e shkollës. Pasuria e Jovan Boshkoviqit është shitur për 4.880 
forinta, kurse administrimin e shtëpive të Gjuro Gjuroviqit në Triestë e ka marrë përsipër tregtari Marko Kvekiq. Ai 

i ka restauruar ato shtëpi dhe ashtu i ka rritur të ardhurat prej tyre. Me këto të holla është restauruar shtëpia e Jevrosima Laketiqit 
dhe është adaptuar për nevojat e Shkollës bamirëse serbe të detarisë të lënë me testament në Herceg Novi. Shkolla ka pasur shumë 
emra: „Shkolla e fondacionit për nautikë dhe gjuhë“, „Enti mësimor i bamirësisë për gjuhë dhe detari“, „Enti Srbina“ etj.101 Mirëpo, në 
Statutin e shkollës nga viti 1862 emri i saj është „Shkolla e gjuhëve, Shkolla bamirëse e detarisë në Herceg Novi“.102 Me Statut ka qenë 
e paraparë që të mësohen: gjuha serbokroate, gjermanishtja dhe italishtja.10� Paraprakisht kanë qenë të parapara hapjet e dy degëve: 
1. për gjuhën serbe me cirilikë, italisht dhe gjermanisht; dhe 2. dega e detarisë. Dega e detarisë ka filluar punën në vitin 1858, dega e 
gjuhës serbe në vitin 1867, kurse e italishtes në vitin 1872. Nga viti 1875 ka punuar vetëm dega e gjuhëve. Shkolla ka punuar deri në 
vitin 1914, kur e ka pezulluar punën për shkak të shpërthimit të Luftës së Parë Botërore. Në shtator të vitit 1919 është shndërruar në 
Gjimnazin real të ulët. Prej vitit 1946 pasuria e shkollës ishte pronësi e shtetit dhe aty ka punuar gjimnazi. Nga viti 1958 është quajtur 
Shkolla Fillore „Milan Vukoviq“. Ndërtesa ka pësuar nga tërrmeti i vitit 1979, e pastaj është lënë pas dore, kurse në gusht të vitit 2008 
është djegur enterieri i saj. Shkolla ka pasur shumë donatorë. „Kooperativa Kreditore Serbe“ („Srpska kreditna zadruga“) nga Herceg 
Novi në vitin 1920 dhuroi 10.000 kruna.104 Kapiteni Nikola Jankoviq (1870-19�6), i cili ka lindur në Igalo, e ka jetuar në Triestë, i 
ka dërguar në vitin 1921 shkollës një ndihmë prej �5.520 krunash, të cilat i ka grumbulluar nga disa bamirës nga Trieste. Gjatë vitit 
1922 ndihmë kanë dërguar Bozho Nikolin Gjurgjeviq nga Mokrinj, i cili ka jetuar në Bjuik Montana (SHBA), në shumën prej 80.000 
krunash, dhe Gjina Mihanoviq, e lindur Vukasoviq nga Orahovci, e cila ka jetuar në Buenos Ajres (Argjentinë) 50.000 kruna, prej të 
cilave gjysma i është dhënë shkollës, e gjysma për „bamirësi publike“.

99 Jovan S. Nakićenović, vepër e cituar, f. 20�.
�00  Mr Dušan Mandić, Sto dvadest peta godina od osnivanja hercegnovske pomorske zakladne škole u Srbini, „Boka“, numër ��-�4, Herceg Novi, �982, f. 

�88.
�0� Skupština Opštine Herceg Novi, Izvještaj anketnog odobra treće radne grupe o stanju zadužbine „Bošković-Đurović-Laketić“ u Srbini, 2006, f. 7
�02  ASHMZ-NAHN, Statuti i shkollës së gjuhëve, Shkollat bamirëse të detarisë në Herceg Novi në Bokë të Kotorrit, miratuar në bazë të letrës urgjente të 

nderuar të datës �8 prill �862, nr. �7�4/�2� C.U të Ministrisë së lartë Mbretërore të shtetit, nga vikariati mbretëror dalmatinas, Zarë, 7 maj �862.
�0� Aty, f. 4.
�04  ASHMZ-NAHN, Testamenti i Jevrosima Laketiqit. Marija Crniq-Pejoviq, Herceg-Novi pas Luftës I Botërore sipas shënimeve të Tomo K. 

Popoviqit, „Boka“, numër. ��-�6, Herceg Novi, �984, f. �48.

Testamenti i Jovan 
Boshkoviqit e ka nxitur 
pushtetin dhe qytetarët 
e Herceg Novit për të 
grumbulluar para shtesë 
për hapjen e shkollës. 
Shumë qytetarë kanë 
dhënë kontribute

Jevrosima Laketiq në 
testament ka cekur se 
shtëpinë e vet e destinon 
për objekt të shkollës dhe se 
shoqata e saj bamirëse duhet 
të bashkohet me shoqatat 
e   Jovan Boshkoviqit dhe 
Gjuro Gjuroviqit
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„Kursimi i Lesos“

Leso Pavkoviq u lind në vitin 1814 në Podi afër Herceg Novit. Rrjedh nga familja e vjetër Pavkoviq, e cila pas pushtimit të Herceg 
Novit nga venedikasit në vitin 1687, zuri vend në Bjellopavliq.105 Deri në shekullin XIX nga kjo familje kanë dalë disa detarë të njohur, 
prandaj edhe Leso pas shkollimit në Herceg Novi është bërë detar. Provimin për toger dhe kapiten e fitoi në Trieste. Komandant i 
anijes u bë në vitin 18�9. Xhaxhai i Lesos, Luka Pavkoviq, ishte detar i pasur, bashkëpronar dhe kapiten i anijes „Ilirik“. Ai në vitin 
1851 u tërhoq nga puna dhe zuri vend për të jetuar në Meline. Për trashëgimtar emëroi Leson dhe e ftoi që të vijë në Herceg Novi 
për të administruar me një pasuri të madhe, që përbëhej nga „disa shtëpi, dyqane, magazina dhe tokë në Herceg Novi dhe rrethinë“.106 
Leso e pranoi ftesën dhe u kthye në Herceg Novi. Për 20 vjet sa u muar me detari fitoi mjaft të holla dhe me pasurinë e xhaxhait u bë 
njëri prej njerëzve më të pasur në Herceg Novi. U zgjodh për kryetar të komunës së Herceg Novit dhe punoi për të mirën e të gjithë 
qytetarëve. Kur në vitin 1856 në Bokë shpërtheu uri e madhe, kapiteni Leso nga mjetet e veta bleu grurë dhe ua ndau të uriturve. Ka 
qenë admirues i arsimit dhe shkencës. Me testamentin e vitit 1872, një pjesë të pasurisë që ka kapur vlerën 50.000 fiorina e ka lënë leg 
për qëllime bamirësie. Në testamentin, të cilin Leso e quajti „Letra themelore“, thuhet:

“ 1. Shtëpinë time në Trieste në rrugën San Filijero No 14 me katër butiqet e mia në këtë qytet Novska nën No 156, 158, 98, 
100 dhe magazinën që e kam në ortakëri me trashëgimtarët e të ndjerit Vaso Poznanoviq, në atë gjendje si të jenë në çastin e 
vdekjes sime, i lë si fondacion shkolle, që ta administrojnë gjithmonë tutorët e shën Sergjit dhe Vakhut nga Poda dhe ata tutorë, 
sipas këtij legu vetë administrues legalë të këtij fondacioni, nga të ardhurat e fondit të lartpërmendur të shkollojnë pandërprerë 
nga një fëmijë të famullisë së shën Sergjit dhe Vakhut në ata kufij ku ajo është tani, me një bursë të respektueshme që të mund 

të mësojë në gjimnaz, në Universitet dhe të marrë kurorën e Doktorit në atë shkencë të cilën vetë nxënësi do ta dojë e gjithçka me shpenzime 
të fondacionit. 

2. Për zgjedhjen e atij fëmije i urdhëroj tutorët e shën Sergjit dhe Vakhut, administruesit e vetëm të këtij enti, që t’i japin përparësi 
atij fëmijë nga famullia e lartpërmendur, që do të shpallet më i afti për shkencë në shkollën fillore dhe veç pasi të ketë kryer ai fëmijë këtë 
katërklasëshen, veç pastaj fillon bursa për të vazhduar në gjimnaz, e jo më parë. 

3. Pasi që po ua lë vetëm tutorëve të kishës së lartpërmendur të shën Sergjit dhe Vakhut që ata të administrojnë dhe caktojnë se sa 
dhe kujt do t’ia ndajnë bursën, pa u përzier në atë punë aspak Qeveria, por vetëm ata t’ia dorëzojnë llogarinë për çdo vit atij që e meriton për 
zell të mirë, prandaj ua lë në ndërgjegjen dhe përgjegjësinë e tyre para Zotit, që gjatë përzgjedhjes të jenë të paanshëm dhe të drejtë, që të mos 
shikojnë hatrin dhe as personin dhe asgjë tjetër veç aftësinë e vetë nxënësit. 

4. I urdhëroj tutorët e Sergjit dhe Vakhut që ata ta caktojnë gjimnazin në të cilin nxënësi i zgjedhur do të shkojë për të mësuar, ndërsa 
nxënësit ia lëmë të drejtën që ai vetë të caktojë universitetin ku do të studiojë shkencën, atë shkencë që ai vetë me vullnetin e vet do të dëshirojë 
pa e detyruar askush. Gjatë ndjekjes së mësimeve të tij (bursisti në gjimnazin e vogël) nëse dikush prej tyre do të dëshironte të bëhet inxhinier 
civil i mekanikës etj. është i lirë që të kalojë në gjimnazin real, e pastaj në politeknik në universitet, të studiojë aty e të doktorojë në atë disiplinë 

�0� Maksim Zloković, Kapetan Leso Pavković, Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru, numër VI, Kotor, �9�7, f. 22�.
�06 Aty, f. 224.

shkencore që të dëshirojë i mbështetur nga fondacioni im, duke qenë se dëshira ime është që të kemi njerëz 
me studime të kryera, në cilëndo shkencë qoftë...

6. Sa do të jetë bursa që do t’i jepet bursistit të caktuar këtë ua lë tutorëve-administruesve, që 
ata në kohën e vet ta përcaktojnë dhe për këtë arsye urdhëroj që të jenë rreptësisht të kujdesshëm për 
masën e mirë, që të mos shpenzojnë pa nevojë, por që gjatë kësaj as të mos shkaktojnë që nxënësit të 
vuajnë urie as nga skamja, por që sipas shpirtit të tyre të gjejnë një masë të respektueshme dhe të matur 
në të cilën ai do të mësohet. 

Bursa duhet të caktohet për një vit dhe kjo shumë të ndahet në dymbëdhjetë muaj dhe t’i jepet 
një herë në muaj, si gjatë kohës së shkollës ashtu edhe gjatë dy muajve të pushimeve, si në qoftë ai te 
shtëpia e vet si diku tjetër, përveç kësaj do t’i jepet edhe për shpenzimet e pashmangshme të rrugës nga 
shtëpia deri në universitet dhe në fund të vitit shkollor për rrugën e kthimit nga universiteti deri në 
shtëpi të tij dhe ashtu çdo vit deri në kryerjen e doktoratës.

7. Krahas kësaj porosie, gjëja kryesore që rekomandoj është që objektet e fondacionit të mbahen 
në gjendje të mirë që ashtu të mund të japin gjithmonë të ardhura të mira, sepse me lënien pasdore të 
tyre do të shuhej fondacioni im, po qe se nuk ka të ardhura, e përveç kësaj urdhëroj që nëse teprojnë 
të holla nga të ardhurat atëherë le të dërgohet edhe një fëmijë i dytë para se ai i pari të doktorojë, me 
kusht që të mos prek aspak në pjesën kryesore dhe me vërejtjen që në vitet e para do të mund të bëhej 
një shërbim anësor të cilin do e shënoj këtu pra që trashëgimtarit tim Savo Gjurov Pavkoviq mendoj se 
duhet të lë porosi që t’i jepet për shkenca të larta në kohën e vet. Lidhur me këtë do të mendoj edhe unë 
gjatë jetës sime por po të ndodhë që në momentin e vdekjes sime të jetë në gjimnaz, në universitet ose në 
një institucion tjetër të lartë, ai do të mirëmbahet nga të ardhurat e trashëgimisë, por për diçka të dalluar 
dhe për dashurinë time, nga fondacioni le t’i jepet një ndihmë vjetore nga cekinat e mbretit dymbëdhjetë 
copë (12) prej arit që prej tyre t’i sigurojë librat dhe gjërat e tjera sipas vullnetit të tij dhe këto gjithnjë 
deri kur të kryejë shkencën dhe doktoratën, këtë e urdhëroj me besimin se kjo shumë e vogël nuk do të 
pengojë që bursistët e zgjedhur të mos dërgohen ashtu siç kam thënë më sipër. Në fund këta doktorë të mi 
nga Poda le të mendohen se sa kujdesem edhe unë për ta, e për falënderim i lus dhe u qes be që shkencën 
e mësuar gjithmonë ta përdorin në nder dhe për të mirën e Kishës dhe fesë ortodokse. 

8. Ky fondacion le të quhet „Kursimi i Lesos“ („Štednja Lesova“). Nga emërimi i tillë shihet se 
edhe unë kam kursyer për arsimimin dhe përparimin e dashur të popullit, e si rrjedhojë nëse një bursist 
(nxënës) i zgjedhur e ndërpren mësimin, pa marrë parasysh për cilën arsye, ose në qoftë se vullnetarisht 
heq dorë nga mësimi, ose e dëbojnë nga universiteti për sjellje jo të mirë, në atë rast ai e humb bursën 
e këtij fondi që nga çasti kur kjo të ndodhë, sepse nuk bën që dikush i cili nuk zhvillohet ta pengojë një 
djalosh tjetër nga populli që është i zellshëm dhe i ndershëm e me sjellje të mirë, në gëzim dhe përparim 
të popullit... 

Leso Pavkoviq ishte kryetar 
i komunës së Herceg Novit 
dhe punoi për të mirën e të 
gjithë qytetarëve. Kur në vitin 
1856 në Bokë shpërtheu uri 
e madhe, kapiteni Leso nga 
mjetet e veta bleu grurë dhe ua 
ndau të uriturve. 
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Për të gjitha të tjerat, të luajtshmet dhe të paluajtshmet në shtëpi, kopshte, orendi shtëpiake 
dhe të holla e emëron për trashëgimtar me kusht nipin e vet Savo Pavkoviq.

Po të rastiste që ky trashëgimtar imi të vdiste pa lënë trashëgimtarë, atëherë pas vdekjes së tij 
gjithë kjo pasuri të cilën e ka gëzuar ai le të kalojë në fondin shkollor, që e kam lënë për fondacion dhe 
ashtu do ta shumëzonte atë dhe atëherë tutorët e lartpërmendur administrues le të dërgojnë më shumë 
fëmijë në shkenca të larta, aq sa mund t’i mbulojnë të ardhurat, me vërejtjen që çdo vit nga këto të 
ardhura duhet të jepen pesëdhjetë fiorina, që t’i jepen për pajë një vajzës së varfër nga parohia e shën 
Sergjit dhe Vakhut. Nëse ndonjë vit nuk do të martohet asnjëra, këta fiorina le të mos hyjnë në pjesën 
kryesore, por le të ruhen diku anash, e pastaj le të jepen atëherë kur të martohen më shumë se një vajzë, 
që të mos mbetet asnjëra pa ndihmën time në shumën e sipërpërmendur prej 50 fiorinësh.107

Kapiteni Leso Pavkoviq vdiq në vitin 1885 në Herceg Novi, kurse nga „Fondi shkollor“ i 
tij, derisa ai ishte ende gjallë, një bursist kreu mjekësinë. Cili ishte fati tjetër i këtij fondacioni nuk 
dihet. 

Shoqata Bamirëse e Pero Luko Tripkoviqit

Pero Lukov Tripkoviq lindi në Dobrotë më 1� shtator të vitit 1809. Aty e kreu shkollën fillore, 
kurse shkollën e detarisë e mbaroi në Triestë.108 Ishte oficer i detarisë, por në anije qëndroi shkurt. 
U lidh me tregtarin Miho Delto në Triestë dhe shkoi në Taganrog në Rusi, ku hapi një dyqan 
tregtie. Për një kohë të shkurtër e zgjeroi punën në Rostov, Bërgjansk dhe Marianopol dhe u 
pasurua. Për këtë arsye kompania e njohur „Mauro dhe të bijtë“ nga Odesa e ftoi që të bëhet 
partneri i tyre në të gjitha tregtitë e tyre në Londër, Livorno, Odesë dhe Marsel. Tripkoviq e 
pranoi ftesën dhe mori përsipër drejtimin e qendrës së kompanisë në Odesa. Puna e re i ka sjell 
pasuri të madhe. Në Odesë e ka kaluar pjesën më të madhe të jetës, e pastaj u shpërngul në 
Triestë. Një pjesë të konsiderueshme të pasurisë së vet Tripkoviqi e shfrytëzoi për t’u ndihmuar 
bashkëkombësve të vet. Ka financuar ndërtimin e disa lundrave me vela të cilat ua dhuroi bokelëve 
për ta avancuar detarinë dhe tregtinë e tyre. Ishte i njohur si bamirësi më i madh në Bokë gjatë 
gjysmës së dytë të shekullit XIX. Në Dobrotë ka themeluar shoqatën bamirëse që kishte 120.000 
kruna ari. Administrimin e shoqatës bamirëse ia besoi komunës së Dobrotës. Sipas dëshirës së 

�07  ASHMZ-NAHN A-�06/�8, Testamenti i Aleksandar Pavkoviqit. Testamentin e publikoi Ignjatije 
Zlokoviq, Kapiteni Aleksandar Pavkoviq, „Boka“, numër, 6-7, Herceg Novi, �97�, f. 2�7.

�08 Anton Milošević, Pero Lukov Tripković, Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru, numër VI, Kotor, �9�7, f. 
227.

Tripkoviqit, dy të tretat e të ardhurave vjetore të shoqatës bamirëse i kanë marrë të varfërit në Dobrota, kurse një e treta është ndarë 
për shkollën. Përveç shoqatës bamirëse, Tripkoviq ka pasur akoma lege. Njëri prej tyre është shfrytëzuar për ndërtimin e këmbanares 
së kishës së shën Eustahit në Dobrota. Tripkoviq vdiq në Trieste më �0 qershor 1888. Është varrosur në Dobrotë, në varrezat e shën 
Stasit.

Shoqata Bamirëse „Aleksandar Dukoviq“ 

Familja Dukoviq në shekullin XIX ishte e respektuar dhe e pasur. Jetonte në Topla afër Herceg Novit, në Trieste dhe Firencë.109 
Aleksandar Dukoviq dhe bashkëshortja e tij Ana, e lindur Brajoviq, patën dy vajza dhe një djalë. Vajza e tyre Elisaveta – Eliza, është 
lindur më 26. VI 1854 në Kotorr.110 U martua me Velimir Lombardiqin. Vdiq më 12 maj 1921 në Topla dhe u varros po aty në kishën 
e shën Spasit. Eliza Lombardiq ishte trashëgimtare e pasurisë së babait të vet Aleksandrit dhe më 11 shtator të vitit 1909 në Firencë, 
në testamentin e vet, krejt pasurinë e vet në Herceg Novi, Triestë dhe Firencë e destinoi për themelimin e një institucioni bamirës me 
emrin e babait të saj Aleksandar Dukoviq. Eliza Lombardiq në testamentin e vet thot:

“ „E lë gjithë pasurinë time me destinim për edukim 
dhe dua që kjo shoqatë bamirëse të mbajë emrin e 
babait tim të adhuruar Aleksandar Dukoviq. Me 
të ardhurat e pasurisë sime do të shkollohen serbë 
të rinj të të dy sekseve, të fesë ortodokse, në shkencë, 

në letërsi, në arte si muzika, këndimi, e para së gjithash në këto 
dy të fundit. Mirëpo me kusht që çdokush që do të gëzojë këtë 
vepër time bamirësie, do të duhet që pas mbarimit të studimeve ta 
kompensojë shumën e shpenzuar. Për më tepër dua që kjo pasuri 
imja të mund të shfrytëzohet veç pas pesë vitesh, sepse dua që në 
pesë vitet e para të ardhurat e saj të jenë përmbushur në shumicë, 
e pas këtij afati dua që me shumën e fituar të ndërtohet në Herceg 
Novi në Bokë të Kotorrit, atdheun e bashkëshortit tim, një treg i 
mbuluar, me shtylla, në kujtim të tij me mbishkrimin: VELIMIR 
G. LOMBARDIQ në Herceg Novi. Shoqata bamirëse e 
Aleksandar Dukoviqit do të jetë e obliguar që çdo të katërtin vit 
në ditën e 4 majit të shërbejë liturgji shenjte në kishën në Topla 

�09 Marija Čolpa, Trošna zgrada za uspomenu, Monitor, Podgorica, 2008, numër 90�.
��0  Dokumentacioni i Këshillit administrues të Fondacionit „Aleksandar Dukoviq“. Këtë dokumentacion na e ka dhënë që të shërbehemi kryetari i Këshillit 

administrues, Milan Sijerkoviq.

Ishte i njohur si bamirësi më 
i madh në Bokë gjatë gjysmës 
së dytë të shekullit XIX; 
ka themeluar veprimtarinë 
bamirëse që kishte 120.000 
kruna ari në dispozicion;  prej 
të cilave dy të tretat i kanë 
marrë të varfërit në Dobrotë.
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afër Herceg Novit për shpirtin e Aleksandar Dukoviqit, familjes së tij të plotë dhe familjes Lombardiq, e 
veç kësaj duhet t’u ndajë të varfërve 50 kruna. Duhet të kultivojë portokaj në truallin në Topla, t’i ruajë 
të gjitha në rend të plotë dhe sipas mundësisë do të përpiqet që pasuria të rritet“.111

 
Kjo pasuri ishte regjistruar si pronë e Kooperativës në vitin 1924. Ka pasur 26.622 m² 

tokë dhe 2 shtëpi në Herceg Novi, por pas vitit 1945 pasuria është ekspropriuar dhe nacionalizuar, 
ashtu që mbetën gjithsej 1.062 m² dhe shtëpia prej 274 m² në rrugën e Risanit rruga numër 2 në 
qendrën e qytetit.112 Në Trieste Fondacioni ka pasuri në vlerë prej 987 m² hapësirë afariste dhe 
banesore dhe 140 m² hapësirë në çati. Këto objekte gjenden në rrugën Via Madona del Mare 
� dhe në rrugën Via Cavana 12. Banesa e madhe e Eliza Lombardiqit në Firencë sot nuk është 
në pronën e Fondacionit. Në Herceg Novi është përtërirë fondacioni „Aleksandar Dukoviq“, që 
lufton për kthimin e pasurisë së shoqatës bamirëse. 

Shoqata Bamirëse e Milo Zlokoviqit dhe bashkëshortes 
së tij Ana, e lind. Mihanoviq

Milivoj-Milo Bogdanov Zlokoviq lindi në vitin 1865 në Bijela.11� Në Kotor ka mbaruar gjimnazin, 
kurse Akademinë e detarisë-tregtisë në Trieste. Pas kësaj ai udhëtoi në Amerikën Jugore, ku punoi 
me kapitenët Jovo dhe Milosh Vukasoviq, detarë nga Drazhin Rt te Orahovci. Më vonë ka punuar 
në anije dhe në agjencitë e familjes së pronarit të anijeve Mihanoviq, të cilët në Argjentinë ishin të 
njohur me emrin „mbretërit e anijeve“. Kjo familje ishte nga Dubrovniku. Milo u martua me motrën 
e tyre Ana dhe për shkaqe shëndetësore, në fillim të shekullit XX u kthye në Bijela. Kapiteni Milo 
me bashkëshorten dhe nënën jetoi në pallatin e Zlokoviqit. Këtë pallat në mesin e shekullit XIX 
nga familja e pasur Bujoviq-Zmajeviq prej Perasti, e blenë Bogdan dhe Jovo Zlokoviq, babai dhe 
xhaxhai i Milos. Pallati është ndërtuar në gjysmën e parë të shekullit XVIII dhe ishte njëri prej 
pallateve më të bukura të kapitenëve në Bokën e Kotorrit. Në pallatin e quajtur „Pëqyeri („Palac“) 
ka qëndruar mbreti sakson Fridrih Avgust, ndërsa knjaz Nikolla me familje aty ka veruar. Ushtria 
austriake gjatë Luftës së Parë Botërore e plaçkiti „Pëqyerin“, kurse kapiteni Milo dhe bashkëshortja 

��� ASHMZ-NAHN, A49/2�, Uv8/2�. Testamenti i Eliza Lombardiqit, e lindur Dukoviq.
��2  Komuna e Herceg Novit, Këshilli anketues për shqyrtimin e testamenteve të bamirësisë, legeve dhe 

Fondacioneve tjera në favor të qytetarëve të Komunës së Herceg Novit, Raporti i Këshillit anketues mbi 
gjendjen e shoqatës bamirëse „Aleksandar Dukoviq“ Herceg Novi, �0. 06. 2006, f. 4.

���  Petar D. Šerović, Jedna znamenita stara kapetanska palata u Bijeloj u Boki Kotorskoj, Godišnjak pomorskog 
muzeja u Kotoru, numër VIII, �9�9, f.�79.

e tij Ana në vitin 1919 shkuan në Venecie, e pastaj në Buenos Ajres, ku Milo vdiq të njëjtin vit. 
Milo e Ana kanë dëshiruar që t’i ndihmojnë rinisë dhe për këtë arsye pas vdekjes së 

Milivoj Zlokoviqit, bashkëshortja e tij Ana në dy letra të shoqatës bamirëse, nga viti 1922 dhe 
1928, pallatin me sipërfaqe 202 m² dhe tokën me sipërfaqe 5.99� m² e la si leg, së pari për qëllime 
ekonomike, me qëllim të avancimit të Bokës së Kotorrit dhe rivierës së Herceg Novit, e pastaj 
edhe për qëllime humanitare.114 Në letrën e parë të shoqatës bamirëse thuhet:

 

“ 
„Zonja Ana, vejushë e Milo Zlokoviqit, si trashëgimtare e vetme e Milo Zlokoviqit të 
të ndjerit Bogdan nga Bijela sipas dokumentit të gjykatës nga data 23 gusht 1911 A 
95/22/3 Gjykata e kotarit në Herceg Novi, e themelon fondacionin me emrin „Shoqata 
bamirëse e Milo Zlokoviqit dhe bashkëshortes së tij Ana, e lindur Mihanoviq“ në Bijela, së 
cilës shoqatë e njëjta i dhuron dhe i lë në pronësi të pakufizueshme të mirat e paluajtshme. 

Zonja Ana, vejusha e Milo Zlokoviqit, e destinon shoqatën e lartpërmendur për qëllime të zhvillimit 
ekonomik të Bokës së Kotorrit e sidomos të rivierës së Herceg Novit, ashtu që Boka të ndjejë dashurinë 
e ngrohtë të bashkëshortit të saj Milo ndaj vendlindjes së vet, që e ndan edhe ajo, e në atë mënyrë do t’u 
shërbejë si shembull edhe bokelëve të tjerë që ta kujtojnë dhe ta duan Bokën e bukur dhe madhështore, 
e cila në këtë shoqatë bamirëse do t’i kujtojë bashkëshortët Milo dhe Ana Zlokoviq dhe do t’i përkujtojë 
me dinjitet“. 

Në letrën e dytë të shoqatës bamirëse nga viti 1928 synimi i shoqatës ishte „për qëllime 
humanitare dhe nacional-ekonomike, për përparimin e Bokës së Kotorrit, e sidomos rivierës 
së Herceg Novit““.115 Drejtorinë e shoqatës bamirëse e përbënin: kryetari i përjetshëm Mirko 
Komnenoviq (deputet), Andrija Lazareviq (mbikqyrës i shkollave), Dushan Zlokoviq (kryeplak i 
fshatit Bijela), Dushan Rashkoviq (zhupan i madh), kryetari i Komunës së Herceg Novit, kryetari 
i tutorëve të kishës ortodokse serbe në Topla dhe kryetar i „Kooperativës kreditore serbe“ në 
Herceg Novi. Ana Zlokoviq ka përcaktuar që drejtoria e shoqatës bamirëse të nxjerr Statutin e 
vet dhe atë pjesë të pasurisë që të teprojë pas përmbushjes së qëllimit themelor dhe mirëmbajtjes 
së objekteve të shoqatës bamirëse, ta përdorë në favor të zbukurimit të fshatit Bijela. Drejtoria në 
vitin 1927 pasurinë e shoqatës bamirëse ia dha në përdorim rinisë së Kryqit të Kuq të Mbretërisë 
SKS, e në vitin 19�2 mbarë pronën e shoqatës bamirëse ia lëshoi me qira shoqatës së oficerëve dhe 
nëpunësve ushtarakë të pensionuar të Mbretësisë së Jugosllavisë nga Beogradi. Qiraja ka qenë 500 

��4  Kuvendi i Komunës së Herceg Novit, Raporti i Këshillit anketues mbi gjendjen e shoqatës bamirëse të „Milo 
Zlokoviqit dhe bashkëshortes së tij Ana, e lindur Mihanoviq“, korrik 2006. 

��� ASHMZ-NAHN, A�7/�-�0/��, Letra e shoqatës bamirëse të Ana Zlokoviqit.

Shtëpia e shoqatës bamirëse Dukoviq në 
Trieste (Via Madona del Mare 3 )

Eliza Lombardiq ishte 
trashëgimtare e pasurisë së 
babait të vet Aleksandrit 
dhe më 11 shtator të 
vitit 1909 në Firencë, në 
testamentin e vet, krejt 
pasurinë e vet në Herceg 
Novi, Triestë dhe Firencë 
e destinoi për themelimin 
e një institucioni bamirës 
me emrin e babait të saj 
Aleksandar Dukoviq.

“Zonja Ana, vejusha e 
Milo Zlokoviqit, e destinon 
shoqatën e lartpërmendur 
për qëllime të zhvillimit 
ekonomik të Bokës së Kotorrit 
e sidomos të rivierës së Herceg 
Novit, ashtu që Boka të 
ndjejë dashurinë e ngrohtë të 
bashkëshortit të saj Milo ndaj 
vendlindjes së vet, që e ndan 
edhe ajo...“

Pallati Zlokoviq, 1902
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dinarë në vit me detyrimin që Shoqata ta renovojë „Pëqyerin“ dhe ta rregullojë tokën. Kontrata 
është nënshkruar për 40 vjet, ndërsa në vitin 19�8 për 99 vjet. Shoqata e ka shndërruar „Pëqyerin“ 
në shtëpi bamirëse për këndelljen e oficerëve dhe nëpunësve ushtarakë. Nga viti 1955 në pallat-
shtëpinë bamirëse gjendet Shkolla Fillore „Batalioni i Orjenit“ në Bijela, me çka pjesërisht është 
përmbushur dëshira e themeluesit të shoqatës.116

��6 Petar D. Šerović, vepër e cituar, f. �8�..

Pllaka përkujtimore në shtëpinë  e 
Luka Joviqeviqit

Shoqata Bamirëse e priftit Luka Joviqeviq

Për priftin Luka Joviqeviq nuk ka shumë të dhëna. Dihet se u lind në vitin 1851 në Ceklin dhe se ka qëndruar gjatë në Nikshiq, ku 
edhe ka vdekur në vitin 1929. Në testamentin që u përpilua më 1 qershor të vitit 1929, Joviqeviq ka caktuar që një pjesë e shtëpisë së 
tij në rrugën e Car Dushanit numër 20 (sot Karagjorgjeva numër �1) t’i takojë kishës së shën Vasilit në Nikshiq dhe Gjimnazit në 
Nikshiq. Lidhur me këtë, Joviqeviq në testament thot: 

“ „Dy dyert e tjera të kësaj shtëpie bashkë me kopshtin e përshkruar dhe të drejtën që u takon ua lë: GJYSMËN MANASTIRIT 
TË TEMPULLIT TË SHËN VASILIT në Nikshiq, e GJYSMËN GJIMNAZIT TË MADH NË NIKSHIQ për 
ndihmë në mjete mësimore shtëpisë së të varfërve (nxënësve). Këtë shtëpi, si manastirit ashtu edhe gjimnazit, ua lë me këto 
kushte: Që shtëpinë të mund ta mirëmbajnë në bashkësi ose ta ndajnë si të dëshirojnë vetë, por kurrë nuk mund ta shesin, por 
të mbetet në shekuj si shoqata ime bamirëse me mbishkrim në të njëjtën dhe me dëshirën që drejtoria e manastirit t’i urdhërojë 

priftit aktual të atij manastiri që në çdo shërbim gjatë proskomidisë të bëjë përkujtimin e përhershëm timin dhe të bashkëshortes sime Marija, e 
po ashtu edhe drejtoria e gjimnazit e ka për detyrë që për çdo vit të më përkujtojë mua dhe bashkëshorten time Marija, në ditën e prezantimit 
tim – përgjithmonë – d.m.th. gjithë kohën derisa shtëpia t’i takojë gjimnazit. Nëse njërit prej këtyre dy të dhuruarve u duket shtrembër 
përmbushja e këtij legut tim, atëherë ajo pjesë e dhuratës sime t’i jepet Manastirit të Nikshiqit përmes pushtetit më të lartë shpirtëror të këtij 
manastiri - manastirit të shën Vasilit në Ostrog, ku edhe do të përmbushet legu im; e ajo pjesë e cila do t’i takonte gjimnazit t’i jepet shkollës 
më të madhe të asaj kohe në Nikshiq. Në qoftë se gjimnazi në Nikshiq mbyllet, atëherë dhurata e dhënë për të t’i jepet shkollës më të lartë në 
Nikshiq, e pas kësaj gjithmonë më së lartës që do të ekzistojë në kohën kur të mbyllet shkolla që gëzon legun tim, por me të njëjtat kushte, siç 
ka bërë deri atëherë gjimnazi.“117

 
 Testamenti i Luka Joviqeviqit është përmbushur vetëm përgjysmë, sepse një pjesë e shtëpisë është në pronën e kishës, kurse 
institucioni më i lartë shkollor në Nikshiq nuk e posedon pjesën e shtëpisë që ia dedikoi testatori..

Shoqata Bamirëse e Tomo Krstov Popoviqit

Tomo Popoviq lindi më 19 shkurt 185� në Herceg Novi, ku e ka kryer shkollën fillore.118 Gjimnazin klasik dhe shkollën e mësuesisë 
i ka ndjekur në Zarë. Nga viti 1874 ishte arsimtar në shkollën në Topla. Në Triestë ka jetuar në periudhën e viteve 1879-188�. Prej 
vitit 188� ka ligjëruar në Shkollën bamirëse të detarisë në Herceg Novi, e në vitin 1886 është caktuar për drejtor të kësaj shkolle. Ka 
vendosur bashkëpunim me institucionet më të rëndësishme kulturore dhe shkencore nga Beogradi, Zagrebi, Zara dhe Novi Sadi. Në 

��7  Dokumentacioni i komunës kishtare në Nikshiq, kopja e testamentit e protokoluar nën numrin 2244/29. Dokumentacionin na e ka dhënë ati Danilo 
Zirojeviq.

��8 Maksim Zloković, Tomo Krsto Popović – književnik i istoričar (povodom četrdesetpetogodišnjice smrti), „Boka“, numër 8, Herceg Novi, �976, f. 274.

Joviqeviq ka caktuar që një 
pjesë e shtëpisë së tij në rrugën 
e Car Dushanit numër 20 (sot 
Karagjorgjeva numër 31) t’i 
takojë kishës së shën Vasilit 
në Nikshiq dhe Gjimnazit në 
Nikshiq.
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kohën e luftrave ballkanike 1912-191� ka dërguar ndihma për Kryqin e Kuq malazias dhe serb. Një pjesë të Luftës së Parë Botërore 
e ka kaluar në internim. Pas luftës, deri në vitin 192� ka ligjëruar gjeografinë, gjuhën serbokroate dhe italiane në Gjimnazin e Ulët 
në Herceg Novi dhe atëherë është pensionuar. Popoviq ka shkruar punime historike, biografike dhe letrare. Janë të njohura punimet 
e tij biografike me titullin „Bokelët e përmendur“. Ka shkruar edhe artikuj mbi ngjarjet ekonomike dhe politike në Bokë. Në Zarë, 
në vitin 1884 është botuar libri i tij „Herceg Novi në përkujtim të pesëqindvjetorit“. E ka shkruar novelën „Nëna malazeze“ dhe 
dramën „Malli për atdheun“, që është botuar në vitin 1882. Kjo dramë, ngjarja e së cilës zhvillohet në Njegushi dhe në Petrograd, 
është shfaqur në „Zetski Dom“ në vitin 1894. Ka shkruar edhe tregime që janë botuar në revista në Cetinë, në Zarë, në Trieste, 
Novi Sad dhe Sarajevë. Botimi i dytë i librit „Herceg Novi në përkujtim të pesëqindvjetorit“, është botuar në vitin 1924 me titullin 
„Herceg Novi – shënime historike“. Kjo është historia e qytetit prej themelimit në vitin 1�84 deri në vitin 1815. Ka këmbyer letra 
me shkrimtarë nga Beogradi, Petrogradi, Cetina, Sarajeva, Zara, Zagrebi, Novi Sadi, Mostari dhe Dubrovniku, e sidomos me: dr 
Lazar Tomanoviqin, Marko Cara, Simo Matavulin, Gjuro Daniçiqin, Vladimir Qoroviqin etj. Në dorëshkrim ka lënë dy libra: „Ditët 
historike në Herceg Novi“, që paraqesin kronikën të cilën ai e ka shkruar mbi ngjarjet në Herceg Novi nga data 1. XI të vitit 1918 
deri në dhjetor të vitit 192�.119 Vdiq në vitin 19�1. 

Në testamentin e përpiluar më � nëntor të vitit 1929 dhe të plotësuar më 20 janar të vitit 19�0, pasurinë e vet e destinoi 
për qëllime bamirësie. Në nenin 2 thot: 

“ „Shtëpinë time këtu në vend, me numrin 120, ku banoj dhe të cilën e kam trashëguar nga babai im i ndjerë – Pastë dritë! 
– me kopshtin përreth dhe gjithë truallin tjetër që i takon asaj, ia lë shoqatës së këtushme humane dhe patriotike „Vallja e 
Motrave Serbe“ („Kolo Srpskih Sestara“), që e njëjta shoqatë të vendoset në të dhe të përdorë hapësirat e saj për veprimtarinë 
e vet patriotike“.120

 
Popoviq ka urdhëruar që shtëpia dhe trualli nuk mund të shiten kurrë, që në shtëpi të mbahet fotografia e tij dhe që mbi 

derën e shtëpisë të jetë mbishkrimi cirilik: „Valles së motrave serbe në Herceg Novi, Tomo K. Popoviq“. Në nenin � të testamentit 
Popoviq thot:

 

“ „Me të hollat e mia, që të teprojnë pas pagesës së llogarisë për mjekimin dhe varrimin, le të themelohet një fond i cili do të mbajë 
emrin Shoqata Bamirëse e Tomo K. Popoviqit. Kur i njëjti fond të rritet me interese aq sa prej tij nuk do të jetë e vështirë t’i 
jepet një rrogë për të qenë mësuesit të diplomuar të muzikës dhe këndimit me nota, detyra e të cilit do të jetë që në shkollat e 
mesme të këtushme t’i mësojë nxënësit dhe nxënëset në këndimin kishtar, si dhe në këngët patriotike... Në rast se autoritetet 
e ligjshme të shkollës, krahas lëndëve të tjera mësimore fusin në shkolla të mesme - sidomos në shkollën e mësuesisë – që të 

mësohet këndimi, sa këndimi kishtar po aq edhe ai patriotik, atëherë natyrisht shuhet edhe kjo shoqatë imja bamirëse, e në vend të saj le të 
themelohet në Herceg Novi „Tryeza e nxënësve“, ku çdo ditë gjatë vitit shkollor nxënësit dhe nxënëset e varfëra , të shkollave të mesme të 

��9 Marija Crnić-Pejović, vepër e cituar, f. ��2.
�20 ASHMZ-NAHN, A.���/�� i Uv �/�0, Testamenti i Tomo K. Popoviqit.

këtushme, të cilët kanë sjellje të mirë dhe mësojnë me zell, do ta kenë ushqimin falas – dhe atë të gjithë 
nxënësit e mirë dhe të zellshëm pa dallim feje dhe kombësie. Edhe në këtë rast ky fond do të quhet 
„Shoqata bamirëse e Tomo K. Popoviqit“, prej të cilit fond për qëllime të caktuara do të shpenzohet 
interesi i të hollave, kurse pjesën kryesore nuk duhet prekur në asnjë mënyrë. Pjesa kryesore le të rritet 
deri në 100.000 dinarë e veç pastaj interesi le të fillojë të shpenzohet për qëllimin e destinuar“.

 Në këtë fond Popoviqi i ka përfshirë edhe të ardhurat nga orenditë e shitura të shtëpisë 
së tij, si dhe 10 aksione të Bankës Agrare të Privilegjuar. Po ashtu, ka përcaktuar që krejt pasurinë 
pas vdekjes së tij do ta ketë njësoj në dispozicion vëllau i tij Miqo dhe motra Zorka dhe se vetëm 
pas vdekjes së tyre pasuria e Tomo K. Popoviqit do të bëhet leg siç ka thënë në nenin 2 dhe � të 
testamentit të vet. Popoviqi, Fondit të patriarkut Dimitrije për dhënien e bursave nxënësve të 
varfër të gjimnazit në Herceg Novi i dha 20 aksione të Bankës së Herceg Novit, bibliotekën e 
vet ia dhuroi Shkollës së mësuesisë, kurse letërkëmbimin me „shkrimtarët e njohur“ dhe veprën 
në dorëshkrim, Akademisë Mbretërore Serbe të Shkencave. Për të varfërit që do të tubohen në 
varrimin e tij ka caktuar 150 dinarë.

Shoqata Bamirëse e Haxhi Bogdanit dhe Haxhi Stefës 
Çagjenoviq

Bogdan Çagjenoviq lindi në vitin 1851 në Bërskut.121 Familja e tij në vitin 1865 u shpërngul 
në Podgoricë, ku Bogdani mësoi zejen dhe pastaj hapi dyqanin për përpunimin e veshjeve 
kombëtare. Ka marrë pjesë në luftën malazezo-turke në vitet 1876-1878. Pas çlirimit të 
Podgoricës, në Nova Varosh (të Mirkut) ndërtoi dy shtëpi me katër dyqane. Ka qenë afarist 
i suksesshëm dhe së shpejti u bë njëri prej njerëzve më të pasur në Podgoricë. Ishte adhurues 
i fesë ortodokse dhe ka marrë pjesë në shumë aksione humanitare. Me bashkëshorten Stefa 
në vitin 1907 shkoi në shtegtim në Jerusalem dhe mori titullin haxhi. U ka ndihmuar kishave 
dhe manastireve. U ka dhruar këmbanare manastireve Dajbabe, Moraça dhe Stijena Piperska, 
si dhe kishave në Podgoricë, Pelev Brijeg, Kolashin, Trebalevo dhe Bërskut. Për pjesëmarrje në 
luftën malazezo-turke ka marrë medalje përkujtimore ruse dhe malazeze të luftës. Është bartës i 
Kryqit të Danilos (rendi V) dhe dy dekoratave të shën Savës. Bogdan Çagjenoviq ka vdekur në 
vitin 19�2 në Podgoricë, kurse bashkëshortja e tij Stefa në vitin 19�5. Me testamentin e datës 25 

�2�  Jovan Čađenović, Hadži Bogdan Čađenović, Zbornik radova sa naučnog skupa „Sto dvadeset godina od 
oslobođenja Podgorice“, Podgorica, 2000, f. ���.

Popoviqi, Fondit të 
patriarkut Dimitrije 
për dhënien e bursave 
nxënësve të varfër të 
gjimnazit në Herceg 
Novi i dha 20 aksione të 
Bankës së Herceg Novit, 
bibliotekën e vet ia dhuroi 
Shkollës së mësuesisë, 
kurse letërkëmbimin me 
„shkrimtarët e njohur“ 
dhe veprën në dorëshkrim, 
Akademisë Mbretërore 
Serbe të Shkencave. 

Bursat janë ndarë edhe për 
shkollimin në shkolla teologjike, 
të zejtarisë dhe tregtisë, e kusht 
i posaçëm ka qenë që bursistët 
pas përfundimit të shkollimit të 
punojnë në Mal të Zi. 
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dhjetor 19�0, haxhi Bogdani dhe haxhi Stefa kanë formuar shoqatën bamirëse për shkollimin e 
fëmijëve të vëllazërisë Çagjenoviq. Pasuria e shoqatës bamirëse përbëhej nga një shtëpi dykatëshe 
në qendër të Podgoricës. Shtëpia kishte një sipërfaqe prej 226 m², kurse oborri 450 m². Katër të 
pestat e të ardhurave shkonin për bursat e nxënësve, kurse të tjerat për taksa dhe për mirëmbajtjen 
e shtëpisë.122 Këshilli drejtues i shoqatës bamirëse përbëhej nga: mitropoliti i Malit të Zi dhe 
bregdetit, kryetari i Gjykatës së Komunës së Podgoricës, drejtori i gjimnazit, ose zëvendësit e tyre 
dhe dy Çagjenoviq të cilët i zgjedh vëllazëria. Bursat janë ndarë për shkollim në shkolla të mesme 
dhe fakultete, e kusht për marrjen e bursës ka qenë që kandidatët rregullisht të përfundojnë klasët 
dhe semestrat. Bursat janë ndarë edhe për shkollimin në shkolla teologjike, të zejtarisë dhe tregtisë, 
e kusht i posaçëm ka qenë që bursistët pas përfundimit të shkollimit të punojnë në Mal të Zi. 
 Ndërtesa e shoqatës bamirëse është dëmtuar gjatë bombardimit të Podgoricës në Luftën 
e Dytë Botërore, por pas lufte është restauruar dhe u ka dhënë mjete nxënësve të varfër. Mirëpo, 
së shpejti ndërtesa ka pushuar së funksionuari si shoqatë bamirëse, sepse pushteti (shteti) e ka 
marrë përsipër pasurinë e saj. Atë e ka administruar Sektori i kulturës i Komunës së Podgoricës 
dhe ndërtesa pas lufte u shndërrua në shtëpi banimi. Të ardhurat nga ndërtesa i shkonin shtetit. 
Hapësirat e saj i shfrytëzonin: Dyqani për punimin e xhamave i Sipërmarrjes Zejtare Titograd, 
Qendra e pionierëve, SHKA „Stanko Dragojeviq“, Shoqata e Priftërinjve Ortodoksë, ndërsa në 
vitin 1969 është marrë vendimi për rrëzimin e ndërtesës dhe që në vend të saj të ndërtohet shtëpia 
e mallrave „Beko“. Në fillim të viteve të 90-ta Këshilli i shoqatës bamirëse ka inicuar procesin për 
kthimin/kompensimin e pasurisë në vlerën e saj të tanishme, në mënyrë që shoqata bamirëse të 
mund të ndërtojë një objekt në një lokacion tjetër dhe ta shfrytëzojë për qëllimet që kanë caktuar 
dhuruesit. 

Shoqata Bamirëse e Jovo Filipov Golijaninit

As për Jovo Golijaninin nuk ka shumë të dhëna. Ishte tregtar i nderuar dhe i pasur nga Nikshiqi. 
Vdiq në Dubrovnik në vitin 19�5, kurse me testamentin e vitit 19�2 ka vendosur që pasurinë e vet 
të paluajtshme dhe atë luajtshmen ta japë leg me qëllim të ndërtimit të Azilit të Pleqve në Nikshiq. 
Dëshira e tij ka qenë që „trashëgiminë dhe shoqatën bamirëse të shënuar në testament ta administrojë 
këshilli i përbërët nga njerëz të cilët në të kaluarën e vet nuk janë njollosur me kurrfarë veprash të 
pandershme“.12� Golijanini ka caktuar që kryetari i Komunës Nikshiq pas vdekjes së tij të ftojë 

�22 Aty, f. ��7.
�2� Dragutin Kontić, vepër e cituar, f. �47.

mbledhjen e këshillit të komunës, të thërrasë edhe dy persona dhe të konstatohet e gjithë pasuria e tij e luajtshme dhe e paluajtshme. 
Në nenin 19 të testamentit, Golijanini ka cekur që 12 vite pas vdekjes së tij të fillojë ndërtimi i Azilit të Pleqve, kurse në pikën 20 për 
vendimin e vet thot:

“ 
“Gjithmonë më ka ardhur keq për pleqtë dhe plakat nga familjet e mira dhe të ndershme, që kanë pasur gjithmonë sjellje të 
ndershme dhe argëtim me masë e të cilët pastaj si pasojë e një rasti të jashtëzakonshëm e kanë humbur pasurinë e vet në mënyrë 
të ndershme, ose duke edukuar fëmijët e vet, ose dikush ua ka ngrënë dhe i ka mashtruar, kështu që në ditët e veta të pleqërisë 
kanë mbetur pa asgjë dhe kanë ardhur deri aty sa që u duhet të shtrijnë dorën mos u jep kush gjë, por krenaria e tyre nuk i lejon, 
por ashtu vuajnë urie ose vdesin ngadalë, kështu që gjithmonë kisha dëshirë që t’u ndihmoj diqysh në pleqëri, aq sa të mundem 

t’i jap plakut që jeton i vetëm dhe i cili nuk është në gjendje të fitojë për jetën e vet, ashtu edhe gruas që jeton vetëm“.124

 
 Këshilli i Komunës në Nikshiq lidhur me përmbushjen e testamentit të Jovo Golijaninit është mbledhur më 14 prill të vitit 
19�5, e ka lexuar testamentin dhe ka konstatuar se Golijanini u ka lënë pasuri të madhe të varfërve: plakave dhe pleqve.125 Pastaj është 
regjistruar pasuria dhe më 10 nëntor 19�5 është miratuar Statuti i „Shoqatës bamirëse të Jovo Filipov Golijaninit“.126 Statuti ka pasur 
�1 nen. Ka paraparë që selia e shoqatës të jetë në Nikshiq dhe që shoqata bamirëse të ketë vulat e veta. Shoqatën e ka administruar 
Këshilli drejtues që përbëhej nga këshilli i ngushtë dhe ai i zgjeruari. Këshilli i ngushtë përbëhej nga 7 anëtarë, kurse i zgjeruari nga 
14 anëtarë. Në këshill kanë bërë pjesë edhe përfaqësuesit e institucioneve dhe shoqatave nga Nikshiqi, që janë marrë me veprimtari 
humanitare. Statuti ka ndaluar që në Këshill të jenë persona me „të kaluar të keqe“ dhe që anëtarët të mos jenë në farefisni gjaku deri në 
brezin e katërt, ndërsa sipas vjehrrisë deri në të dytin. Mbledhjet e Këshillit drejtues i ka udhëhequr kryetari i shoqatës, ndërsa Këshilli 
drejtues vendimet i ka marrë me shumicë votash nëse kanë qenë të pranishëm 6, respektivisht 10 anëtarë të këshillit të ngushtë dhe të 
zgjeruar, përfshirë edhe kryetarin. Kjo shoqatë bamirëse ka qenë ndër të rrallat në Mal të Zi e cila ka pasur strukturë precize drejtuese 
dhe Statutin e vet. Obligimi që çdo vit ta publikojë raportin financiar, shoqatën bamirëse e ka bërë transparente. Me këto veçori ka 
qenë shoqata bamirëse malazeze më moderne. Shoqata bamirëse është financuar ashtu që Këshilli drejtues ka lëshuar me qira 
truallin dhe objektet që i ka dhënë për shpirt Golijanini, që përbëhej nga disa objekte dhe trualli në Nikshiq, shtëpia e Golijaninit në 
Dubrovnik, letra me vlerë dhe të hollat në banka. Lëshimin me qira të ndërtesave deri në një vit e ka bërë këshilli i ngushtë, deri në tri 
vjet këshilli i zgjeruar, kurse për lëshimin e objekteve në një periudhë më të gjatë se trivjeçare është nevojitur leja e veçantë e Ministrisë 
së Arsimit. Në nenin 11 të këtij Statuti është përcaktuar ndërmjet tjerash se kompetencat e shoqatës bamirëse janë: „Pranimi i pleqve 
dhe plakave në mirëmbajtje në Azil, dhënia e ndihmës fatkëqinjve dhe të paaftëve dhe në përgjithësi ndihma e shoqatave dhe institucioneve 
humane dhe kulturore, të cilave u japin ndihmë shteti dhe organet vetëqeverisëse“. 

Në pajtim me pikën 15 të testamentit të Jovo Golijaninit, Statuti parashihte që Azili i plakave dhe pleqve do të fillojë të 

�24 Aty, f. �48.
�2� ASHMZ-Njësia e Arkivit Nikshiq (NAN), Fondi privat i Jovo Golijaninit, kutia III – �28.
�26 Aty..

Dëshira e Jovo 
Golijaninit ka qenë 
që „trashëgiminë dhe 
shoqatën bamirëse të 
shënuar në testament 
ta administrojë këshilli 
i përbërët nga njerëz të 
cilët në të kaluarën e 
vet nuk janë njollosur 
me kurrfarë veprash të 
pandershme“.

“...Gjithmonë  kisha dëshirë që 
t’u ndihmoj diqysh në pleqëri, 
aq sa të mundem t’i jap plakut 
që jeton i vetëm dhe i cili nuk 
është në gjendje të fitojë për 
jetën e vet, ashtu edhe gruas që 
jeton vetëm“
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ndërtohet 12 vjet pas ditës së vdekjes së Jovan Golijaninit (derisa të grumbullohen mjete të mjaftueshme), e gjatë kësaj kohe Këshilli 
drejtues i shoqatës bamirëse, në bashkëveprim me komunën e Nikshiqit dhe Shoqatën për ndihmën e të varfërve në Nikshiq, do 
të kujdeset për mbajtjen e personave të moshuar të rrezikuar dhe sipas mundësisë do t’u japë ndihmë nga të ardhurat e Shoqatës 
bamirëse. Për këtë qëllim, në nenet 16 dhe 17 të testamentit, parashihet themelimi i fondit rezervë të shoqatës bamirëse, për të cilin 
janë ndarë 20 përqind të të ardhurave vjetore. Në fillim të çdo viti kalendarik, Këshilli drejtues në „Fletën zyrtare“ ka publikuar 
treguesin e të ardhurave (të hyrat) dhe të shpenzimeve (të dalurat) e shoqatës bamirëse dhe gjithë pasurinë e saj. Të gjitha dispozitat 
e Statutit kanë qenë të harmonizuara me testamentin dhe me Ligjin mbi shoqatat bamirëse. 

Këshilli drejtues kishte shumë probleme gjatë vjeljes së pagesave nga trualli dhe objekti i rentuar, ashtu që nuk mund t’i 
përmbushte plotësisht ato qëllime që i caktonte testatori. Përveç kësaj, afati prej 12 vitesh është përputhur me kohëzgjatjen e Luftës 
së Dytë Botërore 1941-1945, çka e ka vështirësuar funksionimin e shoqatës bamirëse. Për këtë arsye, Këshilli drejtues, më 24 shtator 
të viti 1945, ka vendosur që pasuria e shoqatës, për shkak të mjeteve jo të mjaftueshme për ta përmbushur qëllimin e vet, t’i vihet 
në dispozicion Ministrisë për Politikë Sociale të Malit të Zi, me synim të ndërtimit të Azilit të Pleqve në Nikshiq.127 Nënkryetari i 
Qeverisë së Malit të Zi, Petar Komneniq, ka marrë vendimin:

 „Që pasuria e Shoqatës bamirëse të JOVO F. GOLIJANINIT t’i vihet në dispozicion Ministrisë për Politikë Sociale, me 
synim të themelimit të qëllimit të ngjashëm, ndërtimit të AZILIT TË PLEQVE në Nikshiq. 

Që emri i themeluesit të Shoqatës të ruhet nga harresa, në një vend të dukshëm do të vendoset një pllakë e mermertë, e 
siguruar nga mjetet e fondit, me mbishkrimin:

„KY AZIL PLEQSH NDËRTOHET NGA MJETET E PËRBASHKËTA TË MINISTRISË PËR POLITIKË 
SOCIALE TË MALIT TË ZI FEDERAL DHE SHOQATËS BAMIRËSE TË CILËN E KA CAKTUAR ME TESTAMENT 
JOVO F. GOLIJANIN TREGTAR NGA NIKSHIQI“.

Në azil, në një vend të dukshëm, do të mbahet fotografia e rritur e themeluesit.“128

Mirëpo, as Ministria për Politikë Sociale nuk e ka përmbushur qëllimin e shoqatës. Që në fillim të vitit 1946 Ministria 
ka deklaruar se në buxhet për atë vit nuk ka destinuar mjete për hapjen e Azilit të Pleqve dhe e ka emëruar përfaqësuesin e besuar 
të sektorit social-të shëndetsisë që bashkë me Këshillin drejtues të shoqatës ta administrojë pasurinë dhe të ardhurat e shoqatës.129 
Ministria këtë përfaqësues e emëroi për anëtar të Këshillit drejtues, urdhëroi që vendimet në këshill të merren mee konsensus dhe që 
të hollat e thata të shoqatës të deponohen në bankë në Nikshiq. Me këtë gjë janë shkelur dispozitat e testamentit të Golijaninit dhe 
Statuti i shoqatës. Më pastaj në vitin 1949 kryetari i Këshillit drejtues të shoqatës, Savo Vujaçiq, kërkoi nga Ministria për Politikë 
Sociale që shoqata bamirëse si institucion privat të shuhet dhe që pasuria t’i jepet Këshillit popullor të Qytetit në Nikshiq.1�0 Azili 
i Pleqve në Nikshiq nuk është ndërtuar kurrë. Shoqata bamirëse e „Jovo Filipov Golijanin“-it nuk e ka përmbushur qëllimin e vet, 
ndërsa pasuria e saj është tjetërsuar. 

�27 Aty, kutia IV-�9�. 
�28 Aty.
�29 Aty, IV-�97.
��0 Aty, IV/40�-27.

Mirko dhe Olga Komnenoviq – popullit 

Mirko Komnenoviq lindi në Herceg Novi më 21. IX të vitit 1870. Është shkolluar në Trieste, 
kurse Akademinë tregtare e kreu në Maribor. Shkollën e gjuhëve të huaja e mbaroi në Chateau de 
Luceus në Zvicër. E fliste rusishten, frëngjishten, italishten dhe gjermanishten. Në Herceg Novi 
u kthye në vitin 1899 dhe punoi në shërimin e ekonomisë së Bokës. Me disa njerëz autoritativë, 
në vitin 1901, themeloi në Kotor Kursimoren Serbe të Bokës, ndërsa në vitin 1904 në Herceg 
Novi Kooperativën Kreditore Serbe, drejtor i së cilës ishte disa vite. Në të njëjtën periudhë ka 
ndihmuar themelimin e kooperativave bujqësore në trevën e Herceg Novit. Është njëri prej 
themeluesve të Kooperativës së peshkatarëve në Baoshiqi (1906) dhe njëri prej iniciatorëve të 
fabrikës për përpunimin e peshkut në Bijela në vitin 1907. Gjatë vitit 1910 e ka rregulluar parkun 
e hotelit „Boka“ dhe ai park ishte kopshti më i bukur botanik në Adriatik. Komnenoviq ka marrë 
pjesë në themelimin e fabrikës së prodhimeve argjilore në Krtoli afër Tivatit dhe në themelimin e 
sipërmarrjes së anijeve me avull. Është angazhuar për bashkimin e sllavëve të jugut, për çka organet 
austriake e burgosën në vitin 1914 në ishullin Mamula. Nga Mamula e transferuan në Dubrovnik. 
Pastaj u konfinua në Triestë dhe në Bolonja. Kah fundi i vitit 1914 nga Italia kaloi në Serbi dhe 
u paraqit si vullnetar. Kryetari i qeverisë serbe, Nikola Pashiq, e dërgoi në Rusi për të mbledhur 
vullnetarë. Në atdhe u kthye në vitin 1919. Si anëtar i Partisë Radikale Serbe në vitin 192� dhe 
1925 u zgjodh deputet në kuvendin e Mbretërisë SKS. Për kryetar të komunës së Herceg Novit 
u zgjodh në vitin 19�0 dhe krejt rrogën e vet vjetore në shumën prej 12.000 dinarësh, e dha për 
elektrifikimin e Herceg Novit. Deputet në Kuvendin e Mbretërisë së Jugosllavisë u bë përsëri 
në vitin 19�5, kurse prej korrikut deri në dhjetor të atij viti ishte ministër për Politikë Sociale 
dhe Shëndetësi Popullore në qeverinë e Milan Stojadinoviqit. Ishte përkrahës i marrëdhënieve 
miqësore midis katolikëve dhe ortodoksëve në Bokë. E ka kundërshtuar fashizmin dhe në vitin 
19�8 është lajmëruar vullnetar për Çekosllovakinë, sepse ka menduar se ky vend do t’i kundërvihet 
agresionit nazist. Vdiq më 28. III të vitit 1941, pak para sulmit të fuqive fashiste mbi Jugosllavinë. 
Është bartës i shumë dekoratave jugosllave, ruse, franceze dhe çekosllovake.1�1 
 Mirko Komnenoviq në testamentin e përpiluar për shoqatë, në Herceg Novi, më 26 
shkurt të vitit 1940, përcaktoi: 

��� Ignjatije Zloković, Mirko Komnenović, „Boka“, numër ��-�4, Herceg Novi, �982, f. �0�-�26.

Ishte përkrahës i 
marrëdhënieve miqësore 
midis katolikëve dhe 
ortodoksëve në Bokë. 

Mirko dhe Olga Komnenoviq
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Shoqata Bamirëse e Petar Vukçeviqit

Petar M. Vukçeviq u lind më �0 tetor të vitit 1896 në Gluhi Dol në Crmnicë. Aty e kreu shkollën 
fillore dhe në vitin 191� shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka jetuar në Biseba (Arizona). 
Në mesin e vitit 1915 u mobilizua si vullnetar malazez dhe përmes Kanadasë, Selanikut dhe 
Mitrovicës së Kosovës arriti në Mal të Zi dhe u bë luftëtar i aradhës së Llovqenit. Pas kapitullimit 
të ushtrisë malazeze në vitin 1916, u zu rob nga austrohungarezët. Nga robëria u kthye në vitin 
1918 dhe u bë ithtar i bashkimit të Malit të Zi dhe Serbisë dhe krijimit të Jugosllavisë. Në SHBA 
u kthye në vitin 1920 dhe deri në vitin 192� punoi në minierat e Minesotas. Pastaj kaloi në 
minierën e thëngjillit në Linç (Kentaki). Shpesh i ka ndërruar punët dhe vendin e qëndrimit. Ka 
punuar në Detroit dhe përsëri në Minesota dhe Hazleton (Pensilvani). Në Minesota ka themeluar 
shoqatën „Lidhja malazeze“ dhe është bërë sekretari tij. Prej vitit 1925 deri në vitin 19�5 ka jetuar 
në Dirborn dhe është punësuar në fabrikën e Fordit. Aty është bërë anëtar i Partisë Komuniste të 
SHBA-së. Gjatë krizës së madhe ekonomike të vitit 19�1, ka mbetur pa punë, por ka qenë aktiv 
në parti. Ishte anëtar i udhëheqësisë së partisë në këshillin e Miçigenit, ka organizuar klubet e 
punëtorëve të papunësuar, tubimet dhe iniciativat në fabrikat e Fordit. Vukçeviq në vitin 19�4 
është njohur me komunistin e njohur malazias Nikola Kovaçeviq dhe është bërë bashkëpunëtor i 
gazetës „Slobodna riječ“ (Fjala e lirë), të cilën Kovaçeviq e themeloi në Amerikë. Gjatë vitit 19�5 
ka qëndruar në Moskë, e pas kthimit në SHBA, ka punuar në Komitetin amerikan për ndihmë 
Jugosllavisë, në krye të të cilit ishte violinisti i përmendur Zlatko Balokoviq. Vukçeviq në vitin 
1946 u bë sekretar i administratës së kësaj organizate, e cila ka mbledhur dhe dërguar ndihma në 
Jugosllavi gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe menjëherë pas saj. Për këtë arsye Vukçeviqi ka marrë 
një mirënjohje me shkrim nga Eleonora Ruzvelt, kryetare e nderit e këtij komitetit. Vukçeviqi 
pastaj punoi në Kongresin amerikano-sllav dhe ka qenë sekretar i grupit nacional pranë Lëvizjes 
Amerikane për Paqe. Ka punuar në industri, por gjatë makartizmit në Amerikë, si anëtar i PK 
të SHBA, e ka humbur punën dhe ka jetuar nga asistenca sociale. Ka qenë sekretar i celulës 
së partisë dhe anëtar i udhëheqësisë së partisë në Menhetn. Ka ushtruar detyrën e sekretarit të 
klubit progresiv jugosllavo-amerikan në Nju-Jorku dhe në atë cilësi në vitin 1976 e ka vizituar 
Jugosllavinë. RSFJ e ka dekoruar me Urdhërin e Vëllazërim-Bashkimit me Kurorë të Artë. Petar 
Vukçeviq vdiq më �0 tetor të vitit 1980 dhe u varros në Hazleton (SHBA). Me testamentin e vet 
ka krijuar një shoqatë bamirëse në Mal të Zi. Në testamentin e Petar Vukçeviqit thuhet: 

“ „Shtëpinë time në „Shkëmb“ („Krš“) në Topla dhe një pjesë të truallit e lë, si porosi, 
për themelimin e një shoqate bamirëse me emrin dhe mbiemrin tim dhe të gruas sime. 
Drejtoria e kësaj shoqate bamirëse do të përbëhet nga kryetari i kryesisë së qytetit ose sido 
që të quhet kjo në Herceg Novi , kryetari i Komunës Ortodokse-Serbe dhe kujdestari i 
„Sokolit“ në Herceg Novi, dhe, derisa të jenë gjallë, nga një anëtar i familjes Komnenoviq 

dhe Marinoviq, qoftë mashkull apo femër, pra nga familja ime dhe ajo e gruas, zakonisht më i vjetri. 
E para drejtori e formuarnë këtë mënyrë le ta përcaktojë qëllimin e shoqatës bamirëse dhe ta përpilojë 
testamentin e themelimit të shoqatës. Dëshira ime ndërkaq do të ishte që kjo themelatë bamirëse, sipas 
mundësisë, të jetë „MUZE I QYTETIT“, ku do të ruheshin të gjitha sendet me vlerë nga lashtësia të 
lëna aty qoftë nga trashëgimtarët e mi, qoftë nga dikush i treti. Nga të ardhurat e atij muzeu drejtoria 
le t’u ndihmojë jetimëve të Herceg Novit, pa dallim feje... Drejtoria nuk do të mund ta tjetërsojë, ta 
ndryshojë apo t’i shtojë ndonjë aneks shtëpisë së lënë me truall, por vetëm në masën më të madhe do të 
bëjë përpjekje që ta mbajë në gjendje të mirë, ashtu siç është sot e që të mos e humb formën dhe trajtën 
e vet të moçme dhe vlerën e sotme arkitektonike. Në një vend të përshtatshëm të asaj shtëpie, drejtoria 
le ta vendosë një pllakë të mermertë me mbishkrimin me shkronja cirilike: „MIRKO dhe OLGA 
KOMNENOVIQ – POPULLIT“.1�2 

Shtëpia dhe trualli është dashur që të bëhen pjesë e shoqatës veç pas vdekjes së Olga 
Komnenoviqit dhe tri mbesave të Mirkos: Gjurgjinës, Smilkës dhe Jelenës Lombradiq, të cilat 
kanë pasur të drejtë të jetojnë në shtëpi dhe ta administrojnë pasurinë. Muzeu në shtëpinë e Mirko 
Komnenoviqit është hapur në vitin 195�, megjithëse bashkëshortja e Mirkos dhe mbesat e tij 
ishin gjallë, me çka u shkel një pjesë e dispozitave nga testamenti i tij. 

��2 ASHMZ-NAHN, Pi �/4�dhe O.�4/4�, Testamenti i Mirko Komnenoviqit.

Shtëpia e  Mirko Komnenoviqit (Muzeu i vendlindjes në Herceg Novi)

“Dëshira ime ndërkaq do të 
ishte që kjo themelatë bamirëse, 
sipas mundësisë, të jetë 
„MUZE I QYTETIT“, ku do 
të ruheshin të gjitha sendet me 
vlerë nga lashtësia të lëna aty 
qoftë nga trashëgimtarët e mi, 
qoftë nga dikush i treti. Nga të 
ardhurat e atij muzeu drejtoria 
le t’u ndihmojë jetimëve të 
Herceg Novit, pa dallim feje...”

Akademia Malazeze 
e Shkencave dhe Arteve 
çdo të pestin vit nga 
shoqata bamirëse e Petar 
Vukçeviqit ndan bursa 
për studentët malazezë. 



Shembuj të filantropisë në Mal të Zi deri në fund të shekullit XX 

61

61

“ „Të hollat që janë dërguar në Jugobanka, në Titograd (Podgoricë), e ato janë 10.000 dollarë amerikan dhe ato që do të dërgohen 
akoma, e për të cilat i kam autorizuar V. S. Vukçeviqin dhe Jovo Shushkavçeviqin, që pas vdekjes sime t’i dërgojnë në Titograd, 
për të cilat Banka do të paguajë 10% interes vjetor. Shuma e të hollave të futura në mënyrë origjinale nuk mund të preket, por 
lë porosinë që nga një e treta e interesit çdo të pestin vit të bëhet një komemoracion për kushërinjtë e mi, Vukçeviq dhe Bokan, 
të rënë në Luftën e Dytë Botërore kundër fashizmit, e për vëllazërimin, bashkimin dhe barazinë e kombeve dhe kombësive në 

RSF të Jugosllavisë, si dhe për vëllazërimin dhe bashkimin e gjithë botës, për çka kam luftuar edhe unë. Me dy të tretat e tjera të të hollave nga 
interesi porosis që çdo të pestin vit ajo shumë t’i jepet njërit prej jugosllavëve më të mirë nga fusha e letërsisë, e artit ose shkencës dhe këshillin 
treanëtarësh që do ta zgjedhë fituesin ta caktojë Akademia Malazeze e Shkencave... 

Biblioteka ime, që ka qindra libra në gjuhën serbokroate, angleze dhe ruse, me karakter kryesisht politik dhe shkencor, si dhe një 
numër të madh dokumentesh me vlerë historike, politike dhe shoqërore, lidhur me aktivitetin tim... të regjistrohet me kujdes, të paketohet dhe 
t’i dërgohet një bibliotekës ose Arkivit të Republikës në Tivar, Titograd ose Cetinë në RS të Malit të Zi“.1�� 

Akademia Malazeze e Shkencave dhe Arteve çdo të pestin vit nga shoqata bamirëse e Petar Vukçeviqit ndan bursa për 
studentët malazezë. 

Shtëpia e kapitenit të vjetër 

Miroslav Shtumberger ka lindur më 2 korrik të vitit 1892 afër Celes në Slloveni. Gjimnazin e ka mbaruar në Lubjanë, ndërsa 
Akademinë e detarisë në Pula.1�4 Ka qenë oficer i marinës austrohungareze dhe në vitin 1914 ka ardhur për herë të parë në Bokë. Qe 
pilot i hidroplanit në bazën ushtarke të Kumborit. Më pastaj ka shërbyer në nëndetësen U-17 dhe ka qenë oficeri i parë në nëndetësen 
U-18. Gjatë Luftës së Parë Botërore ka marrë pjesë në aksionet e marinës austrohungareze në detin Adriatik, Jon dhe të Egjeut, si 
dhe në kanalin e Mesinës. Pas kapitullimit të Austrohungarisë në vitin 1918, ka kaluar në marinën e Mbretërisë së Serbëve, Kroatëve 
dhe Sllovenëve dhe është bërë komandant i bazës së nëndetseve në Kumbor. Në bazë ka formuar Qendrën teknike për torpedo dhe 
mina zbrazëse. Ka qenë anëtar i komisionit i cili në Njukasl ka mbikëqyrur punimin e nëndetëseve për marinën luftarake jugosllave. 
Pas kthimit në vend është bërë komandanti i parë i nëndetses „Nebojsha“. Nga viti 1929 ishte përsëri komandant i Qendrës teknike 
për armatim nënujor, kurse në vitin 19�4 është bërë kapiten i luftanijes dhe komandant i Regjionit detar të Adriatikut jugor. Në atë 
detyrë është pensionuar në vitin 19�8. Në Luftën e Dytë Botërore ka qenë i internuar në kampin italian në siujdhesën Prevlaka. Ka 
qenë bashkëpunëtor i Lëvizjes Nacional-Çlirimtare. Pas luftës ka marrë pjesë në deminimin e gjirit të Bokës së Kotorrit. Shtumberger 
ka qenë edhe inovator. Ka konstruktuar sonarin, motorin reaktiv me karburant të lëngët, minën nënujore C-15, aparatin për deminim 
dhe dhjetëra aparate të tjera teknike. E ka shkruar edhe një tekst mësimor për torpedistikë dhe mina. 

Gjatë shërbimit në Bokë e ka dashuruar këtë trevë dhe njerëzit dhe vendosi që të zëjë vend aty. E bleu dhe më pas edhe 

��� Dr Milan Bulajić, Petar Vukčević- In memoriam, „Susreti“, revistë e ilustruar e Amzës aë mërgimtarëve të Malit të Zi, Titograd, shkurt-mars, �98�, 
f. 29. 
��4 Čaba Mađar, Kapetan bojnog broda Miroslav Štumberger (�892-�98�), povodom 20 godina smrti, „Boka“, numër 24, Herceg Novi, 2004, f. 4��.

e rindërtoi një shtëpi në Baoshiqi. Ka punuar maketat e veloreve të vjetra, të cilat sot i stolisin 
shumë muze dhe koleksione private. E ka shkruar udhëzimin „Si ta punosh modelin e anijes“. Ka 
qenë i njohur edhe si koleksionist i antikiteteve. Me decenie ka mbledhë sende të vjetra, ashtu që 
shtëpia e tij u shndërrua në muze. Organet e komunës së Herceg Novit në vitin 1965 kanë bërë 
regjistrimin e sendeve në muzeun e Shtumbergerit dhe kanë konstatuar se ai ka 1472 eksponate: 
�72 sende etnografike, 115 ikona dhe piktura, 27 qilima me prejardhje të ndryshme, 20 harta të 
ndryshme gjeografike, 22 maketa veloresh që i ka punuar vetë, 1� amfora, 220 copë monedha të 
vjetra, 22 mjete nga Lufta Nacional-Çlirimtare, 5� copë mobilje me stil dhe 652 objekte të tjera të 
ndryshme“.1�5 Biblioteka e Shtumbergerit ka pasur 1516 libra. Prej tyre 46 libra ishin nga shekulli 
XVI, XVIII dhe XIX, kurse librat më të vlefshëm ishin tre blenj të njërit prej botimeve të para të 
Enciklopedisë Britanike të vitit 1788 (The New Royal Cyclopaedia and Encyclopaedia, vol. I, II, 
III, London, 1788).
 Muzeu në „Shtëpinë e kapitenit të vjetër“ ka filluar të punojë në vitin 1955 dhe është bërë 
atraksion turistik, kështu që në vitin 1964 ka pasur 760 vizitues. Në atë periudhë Shtumbergeri i ka 
pranuar me dëshirë vizituesit dhe u ka biseduar për aventurat e veta. Mediet kanë shkruar shpesh 
mbi kapitenin e vjetër dhe muzeun e tij. Shtumberger vdiq më 6 maj të vitit 198�. Është fitues i 
Plaketës së Artë të marinës së Bokës, Velës së Argjentë të komandës së marinës jugosllave të luftës, 
Shpërblimit të Tetorit të qytetit të Herceg Novit dhe i Urdhërit për Merita për Popullin, me të 
cilin e ka dekoruar kryetari i RSFJ-së, Josip Broz Tito. Me testamentin e shkruar më 7 maj 1979 në 
Dubrovnik, për trashëgimtar të pasurisë së tij e emëroi Bashkësinë Lokale Baoshiqi. Shtumberger 
e bëri këtë pavarësisht nga fakti se delegacioni i Muzeut detar të Sllovenisë nga Pirani kërkoi prej 
tij që koleksioni i muzeut, pas vdekjes së tij, të bartet në Piran. Shtumberger në testament thot:

“ „Prej kësaj shtëpie, të cilën ia lë me krejt inventarin Bashkësisë Lokale Baoshiqi, për çka 
është themeluar edhe gjithë shoqata e bamirësisë, nuk guxojnë të qiten jashtë kurrfarë 
eksponatesh, as për qëllim të ekspozitave grupore jashtë kësaj shtëpie, e as në ndonjë ent 
tjetër, e sidomos jo me qëllim të shitjes ose dhurimit, prandaj dëshiroj dhe përcaktoj që ajo 
gjithmonë të paraqesë një tërësi“.1�6 

Shoqata bamirëse e kapitenit Miroslav Shtumberger është dëmtuar në tërrmetin e vitit 
1979, e pas vdekjes së tij disa herë është vjedhur, me çka, për shkak të moskujdesit të pushtetit, i 
është shkaktuar dëm i madh. 

��� Aty, f. 4�6.
��6 Aty, f. 460.

Biblioteka e Shtumbergerit  ka 
pasur 1516 libra. Prej tyre 46 
libra ishin nga shekulli XVI, 
XVIII dhe XIX, kurse librat 
më të vlefshëm ishin tre blenj të 
njërit prej botimeve të para të 
Enciklopedisë Britanike të vitit 
1788.

Kapiteni Miroslav Shtumberger
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Shoqata Bamirëse e Nikola – Niko Xhanjeviqit

Për Nikola-Niko Xhanjeviqin, pensionist nga Igalo, nuk ka shumë të dhëna biografike. Testamentin 
e ka shkruar më 15 maj 1979, ndërsa e ka plotësuar më 14 nëntor të vitit 1982. Në testament 
Xhanjeviq thot:

“ 
„Unë, Xhanjeviq Niko, i të ndjerit Jovo pensionist nga Igalo, me mendje plotësisht të 
kthjellët pa presion dhe pa ma mbushur askush mendjen, me vullnetin tim të plotë, 
seriozisht dhe me plan e përpiloj këtë testament 

   Testament

1.  Nuk kam trashëgimtarë të duhur, të cilëve sipas Ligjit mbi trashëgiminë do të isha i obliguar t’u lë 
pjesën ligjore të pasurisë sime që do të ekzistonte në momentin e vdekjes sime, prandaj në këtë mënyrë 
disponoj lirisht dhe jam i autorizuar që t’ia lë me porosi atij personi fizik juridiko-qytetar që dua 
unë.

2.  I prirë nga dashuria ndaj vendlindjes dhe dëshira për t’u ndihmuar nxënësve të varfër të cilët nuk 
kanë mjete për shkollim, unë në këtë mënyrë gjithë pasurinë time, si dhe të gjitha kreditë që do të 
paraqiten pas vdekjes sime ia lë gjimnazit „Ivan Goran Kovaçiq“ në Herceg Novi, të cilin e emëroj 
për trashëgimtarin tim të vetëm, me kufizimin që pasuria ime e paluajtshme nuk mund të shitet kurrë 
dhe as që të hollat e gatshme të shpenzohen por që të ardhurat nga pasuria e paluajtshme, interesi nga 
të hollat e thata mund të merren pagesat dhe të shfrytëzohen veç për shkollimin e nxënësve të varfër 
të gjimnazit në Herceg Novi.

 3.  Nëse në çastin e vdekjes sime gjendet ndonjë pasuri e cila sot nuk ekziston, gjithashtu do ta trashëgojë 
në tërësi Gjimnazi „Ivan Kovaçiq“ në Herceg Novi.

 4.  Nuk kam kurrfarë borxhesh ndaj kurrkujt prandaj çdo kërkesë mbi trashëgiminë time do të 
konsiderohet e pabazuar.

 5.  Trashëgimtarin tim e obligoj që të themelojë një shoqatë bamirëse me emrin „Shoqata bamirëse e 
Niko Xhanjeviqit nga Igalo“ dhe që trashëgimia ime të administrohet me atë emër me të drejtën e 
disponimit ashtu siç është theksuar në pikën 2 (dy) të testamentit.

 6.  Për ekzekutuesin e testamentit tim dhe kontrollin e implementimit të tij e emëroj avokatin Budeç R. 
Veselin, nga Herceg Novi, e pas vdekjes së tij Gjykatën e Komunës në Herceg Novi.

 7.  Ky testament është në pajtim me nenin 65 dhe 85 të Ligjit mbi trashëgiminë të RSMZ. 
 8.  Para se vendosa kështu, mendova mirë dhe ky testament të cilin e nënshkrova me dorën time përmban 

vullnetin tim të lirë dhe kërkoj që pas vdekjes sime, të veprohet saktësisht sipas tij. Një kopje e 
testamentit iu dha në ruajtje avokatit Budeç R. Veselin.

Në Igalo më 14 maj 1979.
Niko Xhanjeviq137

Plotësim i testamentit

Të hollat që i kam jashtë atdheut gjenden në Lozanë, Zvicër pranë SDS Societe de bank de Suise nën 
numrin 7/109. Me këto të holla nuk mund të disponohet veç sipas interesave rrjedhëse ashtu siç e 
kam cekur në pikën 2 të shoqatit. 

Igalo më 14 nëntor të vitit 1982. 
Niko Xhanjeviq
0.228/10

Gjykata e Komunës së Herceg Novit, më 23 janar të vitit 19911�8

 
Niko Xhanjeviq ka vdekur më �1 tetor 1990, kurse pasuria e tij përbëhej nga paluajtshmëri 
(troje) në Topla, Igalo dhe Savina dhe të hollat e deponuara te „Banka Investuese Jugosllave“ 
(„Jugoslovenska investiciona banka“) në Beograd, njësia afariste e „Jugobankës“ në Herceg Novi 
dhe „Societe de banque“ në Lozanë (Zvicër) Mirëpo, shoqata bamirëse pas formimit nuk e ka 
kryer detyrën e vet. Nuk ka ndarë bursa për studentët dhe as ka treguar kujdes për pasurinë. 
Është konstatuar se paluajtshmëritë e shoqatës bamirëse në Lozanë dhe 50.000 dollarë interes nga 
bankat në Serbi dhe Mal të Zi nuk janë shfrytëzuar, respektivisht nuk u janë dhënë nxënësve të 
varfër të gjimnazit në Herceg Novi dhe se vullneti i dhuruesit nuk është respektuar.1�9

��7 ASHMZ-NAHN, Pi�9/82 dhe O.228/90, Testamenti i Nikos së të ndjerit Jovo Xhanjeviq.
��8   SKuvendi i Komunës së Herceg Novit, Raport i Këshillit anketues mbi gjendjen e shoqatës bamirëse të 

„Nikola-Niko Xhanjeviqit“, Herceg Novi, gusht i vitit 2006. 
��9 Aty, f. 4 -�.

“I prirë nga dashuria ndaj 
vendlindjes dhe dëshira për t’u 
ndihmuar nxënësve të varfër 
të cilët nuk kanë mjete për 
shkollim, unë në këtë mënyrë 
gjithë pasurinë time, si dhe 
të gjitha   kreditë që do të 
paraqiten pas vdekjes sime 
ia lë gjimnazit „Ivan Goran 
Kovaçiq“ në Herceg Novi”
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Shoqata të tjera bamirëse në Mal të Zi

Në Mal të Zi ka pasur edhe shoqata të tjera bamirëse. Kapiteni Krile Matov Milinoviq i ka 
takuar vargut të detarëve të pasur të cilët një pjesë të pasurisë së vet e kanë destinuar për qëllime 
bamirësie. Ka lindur në vitin 1814 në Svrçka afër Morinjit. Morinji qysh në vitin 180� ka pasur 
një shkollë në gjuhën popullore. Shkollën e detarisë dhe tregtisë Krile e ka kryer në Trieste, e 
pastaj është marrë me tregti. Në vitin 1848 ka ndërtuar shtëpinë dhe dyqanin për tregti në Morinj. 
Ka vdekur gjatë kryengritjes së bokelëve në vitin 1869. Testamentin e ka diktuar në vitin 1864 
dhe aty ka thënë: „Shtëpinë që e kam ndërtuar si aneks të shtëpisë në Svrçak, e cila ka butiqe dhe tri 
vende, e lë për shkollë, që aty gjithmonë të mësojnë fëmijët, me kusht që në ditën e shën Spasit të mbahet 
liturgjia dhe përkujtimi im gjatë tubimit të fëmijëve dhe që shtëpia e përmendur nuk duhet kurrë të 
shitet.“ Në shtëpi ka qëndruar mbishkrimi: „Ndërmjet zjarrit, ujit dhe dhëmbëve të ujkut i ngris këto 
shtylla për racën ortodokse. Në vitin 1848. K.M.“ Shkolla në Morinj ka punuar në këtë shtëpi deri 
në vitet e 70-ta të shekullit XIX, e pastaj ka kaluar, po ashtu, në shtëpinë e Krile Milinoviqit në 
Donji Morinj, të cilën ia ka lënë kishës së parohisë së shën Gjonit. Në Gjenoviqi në vitin 1925, 
Nikola Zlokoviq, mësues në shkollën lokale, me testament shtëpinë e vet e ka lënë për nevoja 
të shkollës, e cila në atë objekt ka punuar deri në tërrmetin e vitit 1979.140 Nikola Zlokoviq ka 
deklaruar para dëshmitarëve: „Shtëpinë time në Gjenoviq, ku është e vendosur shkolla ia lë së njëjtës 
shkollë. Drejtoria e shkollës e ka obligim që në këtë shtëpi, në një pllakë të shkruajë „Shoqata bamirëse 
e Nikola Zlokoviqit“.141

 Kapiteni Krsto Lainoviq dhe bashkëshortja e tij Milica, nga Podgorica, ia kanë lënë dy 
shtëpi dykatëshe dhe dy dyqane tregtie shoqatës së këngëtarëve „Branko“ dhe për shkollimin e 
të rinjve të vëllazërisë Lainoviq në mërgim.142 Krsto Lainoviq në testamentin e 27 janarit të vitit 
1918, thot: „Pas vdekjes këtë gjysmën e dytë të pasurisë sime ia lë në pronësi Ministrisë së Arsimit dhe 
Çështjeve Kishtare, që ajo të themelojë një fond me emrin tim nga i cili do të edukoheshin jashtë vendit në 
universitet nga një apo dy nxënës nga Mali i Zi“.14� Në Podgoricë kanë ekzistuar shoqatat bamirëse 
të Jefto Nikoliqit dhe Gjoko Vukmanoviqit. Gjoko Vukmanoviq me testamentin e 2 janarit të vitit 
1915 ka caktuar që pasuria e tij në Podgora (Cërmnica) të shfrytëzohet për shkollimin e fëmijëve 
nga gjithë nahia e Cërmnicës, kurse pasurinë e vet në Podgoricë e la për shkollimin e nxënësve të 

�40 Dušan Mandić, Stopetnaest godina škole u Pokriveniku, „Boka“, broj, 20, Herceg Novi, �988, str. 2�8.
�4�  DAC-AOHN, Uv4/26, Zapisnik sa saslušanja svjedoka povodom oporuke pokojnog Nikole Zlokovića, 

učitelja iz Đenovića.
�42 Jovan Čađenović, navedeno djelo, str. ��4. 
�4� Dragutin Kontić, navedeno djelo, str. �48

Patriarku Gavrilo Dozhiq (1888-1950)

varfër në gjimnazin e Podgoricës. Administrimin e shoqatës bamirëse Vukmanoviqi ia besoi Mitropolitit të Malit të Zi, drejtorit të 
gjimnazit të Podgoricës dhe ministrit të Arsimit.144 Mileta Qipoviq nga Danilovgradi, në vitin 1907 ia ka lënë shkollës shtëpinë dhe 
truallin. Qipoviq në testamentin e vet thot: 

“ „Ia lë shkollës në Danilovgrad, të cilën tani po e ndërtoj me mjetet e mia në Rsojevica, gjithë tokën që e kam nën shkollë në 5 troje 
(rreth 15 ditarë) në vendin e quajtur „Velje Polje“ (Fusha e Madhe). Kufijtë e saktë të kësaj prone times do të caktohen nga një 
komision i posaçëm arsimor-gjyqësor pas vdekjes sime. Po ashtu, shkollës së përmendur ia lë shtëpinë time dykatëshe, që ndodhet 
te shkolla në Rsojevica, afër majës së tokës së dhuruar si dhe gjithë truallin që i takon shtëpisë. Pasuria e sipërpërmendur të cilën 
po ia lë me vullnet të lirë vetëm shoqatës sime bamirëse, nuk guxon të shitet dhe as t’i merret shkollës, ndërsa të ardhurat e së 

njëjtës pasuri të shkojnë në fondin e shkollës të cilin do ta administrojë Ministri i Arsimit në kuptimin e ligjit ekzistues mbi shkollat popullore 
në Principatën e Malit të Zii“.

Në bazë të testamentit të komandirit Radovan Vulov Markoviq nga 
Piperi, bijtë e tij në vitin 1911 kanë formuar „Shoqatën bamirëse të 
komandir pop Radovan Markoviqit pë shkollimin e nipave të tij dhe 
pasardhësve sipas të drejtës së farefisit më të afërt të linjës mashkullore“.145 
Për këtë shoqatë bamirëse komandiri Markoviq ka lënë shtëpinë në 
qytetin e Mirkos në Podgoricë. Në Nikshiq në vitin 1905 tregtari Risto 
Radniq dhe bashkëshortja e tij Ljubica, e lindur Çoloviq, e lëshuan 
shtëpinë në qendër të qytetit për nxënësit e varfër të shkollës fillore në 
Nikshiq. Kapiteni i Qarkut dhe kryetari i Gjykatës së Komunës në 
Nikshiq, Obren Nikoliq dhe bashkëshortja e tij Koja, u kanë lënë pasuri 
të konsiderueshme fondeve dhe shoqatave.146 Ivan Palandaçiq dhe Petar 
Vidoviq kanë dhuruar �.000 dollarë për shkollimin e nxënësve në Risan. 
Ivan Palandaçiq në vitin 19�� ka dërguar nga Çikago �00.000 dollarë 
amerikan për themelimin e „Fondit të nxënësve të Ivan Palandaçiqit nga 
Lushtica-Boka e Kotorit“. Kjo shumë është e barasvlershme me 4 milion 
dollar në vitin 2008. Drejtoria e Banovinës së Zetës në vitin 19�7 ka 
themeluar fondin e përmendur dhe ka caktuar që me ato të holla t’u 
ndahen bursa nxënësve të shkollave të mesme, profesionale, qytetare dhe 

�44 Aty, f. �49
�4�  Branislav Kovačević, Živko M. Andrijašević, Državni savjet Knjaževine /Kraljevine/ Crne Gore, �879-�9��, zbornik dokumenata, Cetinje, 200�, 

f. ��4
�46 Jovan Čađenović, vepër e cituar, f. ��4.

Kapiteni Krsto Lainoviq 
dhe bashkëshortja e tij 
Milica, nga Podgorica, 
ia kanë lënë dy shtëpi 
dykatëshe dhe dy dyqane 
tregtie shoqatës së 
këngëtarëve „Branko“ dhe 
për shkollimin e të rinjve 
të vëllazërisë Lainoviq në 
mërgim.
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shkollave të larta të shtetit ose private, por të pranuara prej shtetit.147 Patriarku Gavrilo Dozhiq në vitin 1941, në Cetinë ka formuar 
shoqatën bamirëse „Gavrileum“ nga e cila është dashur të shkollohen nxënësit e familjes së tij.148 Tomo Luketiq, nga Budva, në vitin 
1924 në testament cek: 

“ „Gjithë pasurinë e paluajtshme kudo që të jetë ia lë që, deri sa të jetë gjallë, frutet e saj t’i korrë bashkëshortja ime, Stana, e lindur 
Zenoviq, kurse pasurinë e luajtshme e lë në disponimin e saj të lirë. Pas vdekjes së bashkëshortes sime Stana, nga gjithë pasuria 
ime e luajtshme dhe e paluajtshme të themelojnë një shoqatë bamirëse që do të mbajë emrin tim „Shoqata bamirëse e Tomo 
Mirov Luketiqit dhe bashkëshortes së tij Stanes, për arsimimin e fëmijëve nga Budva dhe Pashtroviqi shën Stefan“.149 

Pasuria e Luketiqit përbëhej nga objekte banimi dhe troje në Budva, shën Stefan dhe Gjenash.150 

Për shumicën e këtyre shoqatave bamirëse nuk ka të dhëna se sa dhe si kanë funksionuar, që është pasojë e mungesës së 
dokumentacionit lidhur me punën e tyre, por edhe i kujdesit jo të mjaftuar për shoqatat e tilla bamirëse pas vitit 1945.

�47 Dragutin Kontić, vepër e cituar, f. �49-��0
�48 Jovan Čađenović, vepër e cituar, f. ��4.
�49 Dragutin Kontić, vepër e cituar, f. �49
��0  ASHMZ- Njësia e Arkivit Budva (NAB), Konkluzioni mbi regjistrimin e pasurisë në emrin e Luketiq Stanes, vejushë e të ndjerit Tomo nga Budva.

VI ~ Përfundim

Në territorin e Malit të Zi të sotëm, filantropia deri në fillim të shekullit XIX ishte dukuri e rrallë. Ajo kishte karakter individual dhe 
religjioz. Filantropia në formën e shoqatave bamirëse është dukur e gjallë kah fundi i shekullit XIX dhe e ka arritur zenitin gjatë 
gjysmës së parë të shekullit XX. Atëherë janë krijuar kushtet ekonomike dhe juridike për formimin e shoqatave bamirëse. Numri 

më i madh i shoqatave bamirëse është themeluar për dhënie të bursave nxënësve dhe studentëve të varfër, pastaj për të ndihmuar skamnorët, për 
themelimin e institucioneve kulturore dhe për të ndihmuar personat e moshuar. 

Filantropia është paraqitur së pari në Bokë të Kotorrit, e cila ka pasur kushte më të volitshme ekonomike dhe kulturore në krahasim me 
pjesët e tjera të Malit të Zi. Themeluesit e shoqatave bamirëse në Bokë kanë qenë sipas rregullit detarë dhe afaristë dhe për ta është karakteristike 
se në rini e lëshojnë vendlindjen e vet, pasurinë e fitojnë jashtë, e pastaj një pjesë të asaj pasurie e destinojnë për formimin e shoqatave bamirëse të 
cilat kishin rol kryesisht iluminist. Ana negative e dokumentacionit të shoqatave bamirëse në Bokë është se dhuruesit pasurinë e vet e linin për 
promovimin e përkatësisë nacionale dhe fetare, që ishte karakteristikë e kohës së tyre, por që sigurisht nuk i përgjigjet nevojave të së sotmes.

 Në pjesët e tjera të Malit të Zi shoqata bamirëse formohen nga fillimi i shekullit XX. Themeluesit e tyre ishin kryesisht tregtarë, e në një 
numër më të vogël edhe nëpunës dhe klerikë. Shoqatat bamirëse u lajmëruan në Podgoricë dhe në Nikshiq, por jo edhe në pjesën veriore të Malit 
të Zi. Arsyet pse në Mal të Zi nuk ka ndodhur ekspansioni i shoqatave bamirëse rrinë te mungesa e qendrave të mëdha ekonomike, niveli i ulët 
arsimor i popullsisë, mungesa e vetëdijes qytetare dhe patriotike dhe e përgjegjësisë, por edhe te mosekzistimi i institucioneve të larta shkollore të 
cilat, rregullisht, joshin njerëzit bamirës. 

Themeluesit e shoqatave bamirëse në Mal të Zi ishin njerëz të suksesshëm, por edhe modest, të përkushtuar ndaj punës së vet dhe 
familjeve. Qysh në fillim të karrierave të veta kanë ndier nevojën dhe obligimin lokal-patriotik për t’u ndihmuar bashkëqyterarëve. Kanë menduar 
se shkolla është bazë e zhvillimit njerëzor dhe për këtë arsye pasurinë e vet e kanë lënë me testament për të gjitha nivelet e arsimit. Shumica e tyre 
nuk kanë pasur vetë fëmijë, çka ka qenë njëri nga motivet që pasurinë ta lënë me testament për qëllime bamirësie. Shoqatat bamirëse kryesisht 
janë themeluar nga individë dhe çifte bashkëshortore.

Filantropia në Mal të Zi, në periudhën ndërmjet luftrave ka ecur përpara me vështirësi dhe ka pasur kryesisht karakter lokal. Nuk ka 
pasur shoqata bamirëse për gjithë trevën e Malit të Zi, kështu që shoqatat bamirëse nuk kanë vepruar jashtë vendit ku janë themeluar. Më së 
shpeshti i kanë ndihmuar pjesëtarët e vëllazërisë dhe fisit nga i cili e ka pasur origjinën themeluesi i shoqatës bamirëse. Për shumë shoqata bamirëse 
nuk kanë mbetur shumë gjurmë. Dihen themeluesit, pasuria dhe motivet e themelimit të shoqatës bamirëse, por të dhënat mbi funksionimin e 
tyre janë modeste, për ç’arsye ky punim paraqet kryesisht një pasqyrë (guidë) të themelimit dhe të karakterit të shoqatave bamirëse. 

Pas vitit 1945, për shkak të kufizimeve politike dhe ligjore, madje edhe një filantropi kaq modeste është shuar. Pasuria e shoqatave të 
mëparshme bamirëse është nacionalizuar, e shpesh edhe është vjedhur, kurse dokumentacioni mbi punën e tyre në një pjesë të madhe ka humbur. 
Në periudhën e qeverisjes së komunistëve në Mal të Zi, filantropia ishte e lidhur vetëm me diasporën malazeze. Veç në fillim të viteve të 90-ta të 
shekullit XX, janë formuar kushtet, para së gjithash ato juridike, për përtërirjen e filantropisë në Mal të Zi. Janë inicuar iniciativa për përtërirjen 
e shoqatave të vjetra bamirëse, që ato përsëri ta kenë atë funksion të cilin ia kanë caktuar dhuruesit, por në përshtatje me rrethanat e civilizimit 
bashkëkohor. 
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