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Parathënie
Ideja për studimin e kësaj teme ka nisur që në ekspeditat e mia të para
arkeologjike të kryera pranë Institutit të Arkeologjisë, Tiranë. Duke e pasur këtë ide
dhe dëshirë, ndonëse titulli dhe struktura nuk ishin ende të përcaktuara, puna për
mbledhjen e materialeve dhe për zhvillimin e temës ka filluar që në këto ekspedita.
Përfundimet e përftuara nga këto kërkime në terren do të paraqiten tani me anë të
kësaj teme, e cila u bë e mundur të realizohet vetëm tani si doktorant i Institutit të
Arkeologjisë, i cili tregoi gatishmëri që të bënte të mundur realizimin e kësaj teme, gjë
për të cilën i jam mirënjohëse.
Struktura për fillimin e kësaj teze filloi pas konsultave, sugjerimeve dhe
gatishmërisë së pakursyer të drejtuesit të temës Prof. Dr. Skënder Muçaj, por, jo
vetëm kaq, atij i detyrohem edhe për ndihmën e pakursyer në çdo hap të studimeve të
mia, me këshillat dhe me materialin e gërmimeve të vënë në dispozicion nga vetë ai,
pa të cilat kryerja e këtij punimi nuk do të kishte qenë e mundur. Besimi i treguar nga
ana e Prof. Muçaj ishte një inkurajim shumë i madh për të kryer këtë tezë, e cila edhe
gjatë vitit të fundit dukej shumë e vështirë.
Ka shumë individë që direkt apo indirekt kanë kontribuar në masë të madhe në
realizimin e shkrimit të kësaj teze, një pjesë të madhe të së cilëve do të dëshiroja t’i
përmendja në veçanti edhe në sajë të kohës së gjatë, 11-vjeçare, që unë kam
bashkëpunuar.
Në radhë të parë udhëheqësin e tezës Prof. Dr. Skënder Muçaj; Qendrën e
Studimeve Albanologjike; të gjithë punonjësit e Institutit të Arkeologjisë dhe në
veçanti Akademik Muzafer Korkuti, Prof. Dr. Shpresa Gjongacaj, Prof. Dr. Luan
Përzhita, Prof. Dr. Gëzim Hoxha, Prof. Dr. Ilir Gjipali, Prof. Dr. Skënder Aliu, Prof.
Dr. Faik Drini, Prof. Dr. Adem Bunguri, Dr. Elvana Metalla, Dr. Albana Meta, Dr.
Sabina Veseli, Dr. Era Xhaferaj (Bushi), Jamarbër Buzo, Eda Andoni, Rudenc Ruka,
Rovena Kurti etj.
Një ndihmë të pakursyer kam përftuar edhe nga Prof. Dr. Neritan Ceka, Prof.
Dr. Pëllumb Xhufi, Prof. Dr. Skënder Sala (Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë),
Akademik Kolec Topalli, Dr. Aleksei Pentkovskij (Instituti Teologjik, Moskë); nga
kolegët e mi Skënder Bushi, Irklid Ristani e Albana Gjaçi, të cilëve unë u jam shumë
mirënjohëse.
Një falënderim më vete është edhe ai për Prof. Dr. Pascale Chevallier (Blaise
Pascal University, Département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, Francë) dhe Dr.
Elio Hobdari, për këshillat dhe ndihmën e tyre të pakursyera në botimin e artikujve të
mi modestë, pa të cilët mbrojtja e kësaj teme nuk do të kishte qenë e mundur; si dhe
për Prof. Asoc. Dr. Kosta Lako puna në terren, me të cilin ka qenë një shkollë më
vete. Dua të falënderoj të gjithë ata persona të njohur gjatë punës në terren nga të
cilët kam përftuar ndihmë dhe të dhëna arkeologjike, etnografike, gjuhësore, historike
dhe gjeografike, me anë të së cilave kam pasuruar këtë temë.
Dhe për fund, një falënderim i veçantë i kushtohet prindërve dhe z. Nustret
Jaze, të cilët gjatë gjithë kohës më kanë inkurajuar dhe mbështetur, për një realizim
sa më mirë të kësaj teme doktorature.
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Hyrje
Korridori Vlorë-Prespë duke qenë pjesë e rëndësishme e formacioneve të
ndryshme shtetërore dhe një zonë ku janë shënuar edhe ngjarjet më të qenësishme të
historisë antike e mesjetare, rrjedhimisht edhe dokumentacioni historik ka qenë më i
orientuar drejt këtij territori të vendit tonë. Pjesën më të rëndësishme në këtë
dokumentacion historik e zënë të dhënat për zhvillimet e betejave të ndryshme
luftarake, marrëdhëniet midis formacioneve të ndryshme shtetërore që zëvendësojnë
njëri-tjetrin në periudha tepër të shkurtra, marrëdhëniet e popullsisë vendase me
pushtuesit, ndërtimin dhe funksionimin e institucioneve të ndryshme politikoadministrative dhe fetare, marrëdhëniet tregtare me portet detarë apo lumorë, etj. Më
të pakta janë ato që flasin për gjeografinë historike, ndarjet krahinore dhe përbërjen
etnike të popullsisë, topografinë e vendbanimeve, banesën, rrugët, mënyrën e të
ushqyerit, raportet e fshatit me qytetet, shpërndarjen e kishave dhe rolin e tyre, etj.
Informacion i ardhur nga autorët e ndryshëm apo nga të dhënat e tjera burimore, me
gjithë përpjekjet e studiuesve, jo gjithmonë ka bërë të mundur zgjidhjen e problemeve
të shtruara para tyre.
Deri më tani, për historinë mesjetare të këtij territori një kontribut të madh
kanë dhënë studiuesit A. Dyselie dhe P. Xhufi me veprat e tyre të plota1 (La façade
maritime de l’Albanie au Moyen Age. Durrazzo et Valona du XIe au XVe siècle
(Documents et recherches sur l’economie des pays byzantins, islamiques et slaves et
leurs relations commerciales au Moyen Age XIII), Institute for Balkan Studies,
Thessalonique 1981; Nga Paleologët te Muzakajt, Berati dhe Vlora në shekujt XIIXV, Tiranë 2009). Ata kanë shfrytëzuar gati në mënyrë shteruese burimet historike
dhe ato pak të dhëna që janë përftuar nga studimet arkeologjike, gjuhësore dhe
etnografike2.
Numri i madh i problemeve që përfshin tema e zgjedhur, jo vetëm nga shtrirja
kohore përgjatë mesjetës, por dhe nga roli i pozitës së veçantë gjeografike që zë ky
korridor, kërkon edhe një analizë të shkurtër të ngjarjeve më të rëndësishme që kanë
ndodhur para vitit 1081.
Territori ku u formua në mesjetë populli shqiptar, i ndodhur “në kufijtë
skajorë të Perandorisë së Bizantit” siç thotë Kantakuzeni3, i kushtëzuar dhe nga
kolonizimi sllav i shumë territoreve ballkanike, i humbi lidhjet e drejtpërdrejta me
Perandorinë. Edhe roli që luante dikur Via Egnatia, si një nga arteriet kryesore që

1

A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Age. Durrazzo et Valona du XIe au XVe
siècle (Documents et recherches sur l’economie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs
relations commerciales au Moyen Age XIII), Institute for Balkan Studies, Thessalonique 1981; P.
Xhufi, Nga Paleologët te Muzakajt, Berati dhe Vlora në shekujt XII-XV, Tiranë 2009.
2
Mangësitë në studimet arkeologjike të periudhës mesjetare në këtë zonë kanë ardhur se gërmimet dhe
kërkimet përnjohëse në këtë territor kanë qenë tepër të kufizuara dhe kanë prekur deri tani veçse një
numër të vogël nga ajo pasuri e madhe arkeologjike me qytete, kështjella, fshatra, manastire, kisha,
vepra inxhinierike, varreza, etj. Kërkimet e bëra në teren për inventarizimin e kësaj pasurie, në kuadrin
e përgatitjes së kësaj teze doktorature, kanë plotësuar një pjesë të kësaj pasurie të munguar më parë,
megjithatë ngelet dhe shumë për t’u bërë në të ardhmen. Kërkimet në të ardhmen do të bëjnë të mundur
që të vihet një balancë e drejtë midis asaj që na kanë furnizuar burimet e shkruara dhe asaj që jep
kërkimi arkeologjik.
3
Ioannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum Libri IV εκδ, L. Schopen, Ι-ΙΙΙ, CSHB, Bonn 1828 –
1832.
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lidhte dy pjesët kryesore të Perandorisë Romake, por dhe që përcaktonte edhe fatet
politike dhe ekonomike të këtij territori, duket se ishte tkurrur tej mase.
Vetë pushteti bizantin, në kushtet kur strukturat shtetërore – administrative
nuk funksiononin (shek VII – VIII), për të kontrolluar këto zona të largëta të
Perandorisë zgjodhi forma të reja duke u mbështetur tek arkondët vendas. Nga kjo
periudhë përveç arkondëve të Durrësit dhe Vagenetisë njihet dhe ai i Kolonjës dhe kjo
shënon edhe fillimin e një fazë vetëqeverisje lokale dhe autonomie.
Me qetësimin e situatës në Lindje, në dhjetëvjeçarët e parë të shek. IX,
Perandoria kaloi në organizimin e provincave ushtarake (Tema), ku midis tyre
renditet edhe Tema e Durrësit, që administronte afërsisht territorin në kufijtë e
dikurshëm të provincës së Epirit të Ri. Krijimi i temës pa dyshim solli kompaktësimin
e elementit vendas dhe kjo në radhë të parë shfaqesh tek forcat lokale, të cilat
siguronin mbrojtjen e territorit si dhe rrugëve tokësore dhe detare për në Lindje. Por
jetëgjatësia e Temës së Durrësit qe e shkurtër se një pjesë e territorit të saj, duke
filluar që nga viti 851, ra nën sundimin e Mbretërisë Bullgare.
Siç shihet edhe nga citimet në brendësi të punimit, gjatë punës kam përdorur
dokumentet e botuara në: Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia,
të përgatitur nga M. Šufflay, C. Jireček, Ll. Thallóczy, në të cilat dokumentet që bëjnë
fjalë nga ana gjeografike për rajonin e marrë në studim. Në kushte aktuale, ato
mbesin ende të botuara në variantin e tyre në gjuhën latine mesjetare, që e bënë edhe
më të vështirë punën për studimin e tyre. Edhe pse duke njohur gjuhën latine, përsëri
një nga vështirësitë më të mëdha në përfundimin e kësaj teme ka qenë pikërisht
përkthimi i këtyre dokumenteve.
Me gjithë vlerat e mëdha për historinë e Shqipërisë që kanë këto përmbledhje
me burime dokumentare, një tjetër vështirësia që kam hasur gjatë konsultimit të tyre
është se një pjesë e madhe e tyre duke qenë “të njëanshme” e bëjnë të vështirë
vendosjen gjeografike në kohën e sotme.
Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia ofron të dhëna
lidhur jo vetëm me situatën politike të kohës, por edhe rreth gjeografisë, natyrës në
periudhën përkatëse, organizimit të qytetit, administratës dhe identifikimit të tërthortë
të monumenteve me anë të këtyre dokumenteve.
Për ngjarjet për periudhën bizantine janë konsultuar edhe burimet tregimtare
të autorëve bizantinë: Ioannis Cantacuzeni4; Anna Comnena5 për vitin 1081; Georgii
Pachymerae6 për vitin 1267; Ioannes Skylitzes, Georgius Cedrenus7; George
Akropolites8 për vitin 1257. Me interes të veçantë janë edhe udhëtarët e huaj që kanë
vizituar territorin që kemi marr në studim dhe në mënyrë direkt ose indirekte na kanë
4

Ιωάννης Καντακουζηνός, Ιστορία: Ioannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum, Libri IV εκδ, L.
Schopen, Ι-ΙΙΙ, CSHB, Bonn 1828 – 1832.
5
Anna Comnena, The Alexiad, përkth. nga E. A. S. Dawes, Ontario 2000.
6
Georgii Pachymerae, Michael Palaeologus sive Historia Rerum a Michalele Palaeologo ante
Imperium et in Imperio Gestarum, përkth. në lat. nga Petro Possino S. J.
7
Ioannes Skylitzes, Georgius Cedrenus, Synopsis Historiarum, Corpus Scriptorum Historiae
Byzantinae, vëll. 34, 35, (ed.) I. Bekker, E. Weber, Bonn, 1838-1839.
8
George Akropolites për vitin 1257, History, përkth. nga R. J. Macrides, King’s College, PhD Theses
1978.
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ofruar të dhëna me shumë vlerë për realizimin e këtij studimi si: Pîrî Reis 9, Hughes
201410; Leake 183511. Më pas vijnë studiuesit e huaj të fillimit të shek. XX, nga të cilët
veçohen K. Patch, C. Praschniker dhe A. Schober, të cilët i pasojnë H. & H.
Buschhausen dhe A. Ducellier.
Nga studiuesit shqiptarë, të cilët janë marrë me historinë mesjetare për zonën
përkatëse veçohen: Th. Popa, H. Spahiu, D. Komata, N. Ceka, Gj. Karaiskaj, A. Baçe,
V. Shtylla, A. Meksi, P. Xhufi, S. Muçaj dhe E. Metalla.
Duke qenë e vetëdijshme për problematikën komplekse që përmban studimi në
fjalë, po ashtu jam e vetëdijshme për të metat, mangësitë dhe gabimet që mund të jenë
bërë gjatë punës. Prandaj, edhe këshillat, sugjerimet dhe vërejtjet dashamirëse do të
jenë gjithmonë të mirëpritura.
Teza e doktoraturës me temë “Korridori Vlorë – Prespë, 1081-1385” përdor
si pikënisje ballafaqimin e të dhënave historike të botuara në monografinë e P. Xhufi:
“Nga Paleologët tek Muzakajt. Berati dhe Vlora në shek XII-XV” dhe i të dhënave
arkeologjike të verifikuara në terren.
Nëpër këtë territor kalonte rruga më e rëndësishme tokësore që lidhte
Perëndimin me Lindjen (Kostandinopojë dhe në Tokën e Shenjtë). Në këtë periudhë të
Mesjetës, pas pushtimeve të mbretërisë bullgare, dalja jashtë funksionit për një kohë
të gjatë të segmentit perëndimor të Via Egnatias bëri të domosdoshme rigjallërimin e
rrjetit rrugor jugor, që nisej nga porti jugor i Vlorës në drejtim të Prespës për t’u
lidhur më pas me Egnatian në Manastir.
Ky territor edhe sot ruan një numër të madh monumentesh që lidhen me këtë
periudhë, studimi për të cilët në pjesën më të madhe ka ardhur si rezultat i
vëzhgimeve sipërfaqësore; prandaj edhe tema ka si synim që të vendosë në një
emërues të përbashkët qendrat e studiuara me ato të panjohura më parë.
Në kuadrin e përgatitjes së kësaj teze doktorature, krahas gjurmimit të
qyteteve, kështjellave dhe monumenteve të ndryshme, të njohura ose jo më parë, një
vëmendje e veçantë i është kushtuar dhe vjeljes së të dhënave për praninë e rrugëve të
ndryshme që kanë përshkruar këtë zonë. Në gjurmimin e tyre jemi munduar që të
marrim në konsideratë çdo të dhënë që lidhet direkt ose indirekt me praninë e rrugëve
gjatë periudhave të ndryshme, nga më të afërtat deri ato më të lashtat. Në mungesë të
gjurmëve të ruajtura, apo edhe kur kanë qenë të paqarta, një vëmendje e veçantë i
është kushtuar çdo gjurme arkeologjike. Tek gjurmët arkeologjike në radhë të parë
jemi munduar të vjelim të dhëna për kalldrëmet, urat dhe gjemitë, stacionet rrugore
apo hanet, panairet-pazaret apo dyqanet, kështjellat, kullat apo karakollët që kanë
qenë në shërbim të qarkullimit të mallrave dhe njerëzve. Në mungesë të këtyre
gjurmëve ne kemi shfrytëzuar toponiminë, domethënien e saj dhe kohën kur ajo është
formuar. Nisur nga gjurmimet e bëra jo vetëm në këtë zonë, por dhe në zona të tjera,
kemi vërejtur se përgjatë rrugëve kryesore të mesjetës ka një lidhje të ndërsjellët me
disa nga pajtorët e kishës, si Shën e Premte, Shën Ilia, Shën Mitër.
9

Pîrî Reis, Kitab-i Bahriye, vëll. 1 – 2, (eds.) Ertugrul Zekai Okte Historical research Foundation.
Istanbul Research Center, Istanbul 1988.
10
Th. S. Hughes, Travels in Sicily, Greece and Albania, vol. 2, Cambridge, UK, 2014, ISBN
9781108077583. Ribotim i origjinalit 1820.
11
W. M. Leake, Travels in Northern Greece, Londër 1835.
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Realizimi i kësaj teme ka si qëllim të çojë më përpara studimet për një territor
të njohur mirë nga ana historike, por vetëm pjesërisht nga ana arkeologjike.
Në përgatitjen e temës është përdorur si metodikë: grumbullimi i të gjitha
burimeve të shkruara të kohës në studim për këtë territor (dokumente të botuara në
akte me karakter politikë, juridik, privat etj.); kronika dhe tekste letrare, shënime
udhëtarësh, vëzhgime gjeografike dhe tregtare, të dhëna arkeologjike, epigrafie e
numizmatike të botuara (monografi, përmbledhje artikujsh, artikuj, kumtesa) dhe së
fundi edhe të dhënat e përftuara nga kërkimet vetjake në terren.
Tema zhvillohet në 5 kapituj. Kapitulli i parë trajton kushtet natyrore, natyrën
dhe njeriun, ndarjet rajonale etnografike dhe administrative, të dhënat historike,
Mbretërinë Bullgare (shek. IX-X) dhe rivendosjen e sundimit bizantin (shek. X/10181204), sulmet normane, kryqëzatat, Mbretërinë e Sicilisë, Despotatin e Beratit,
Manfredin e Sicilisë, Anzhuinët, Mbretërinë e Serbisë, Perandorinë Osmane,
Fisnikërinë vendase (Gropajt, Muzakajt, Aranitët, Matrangët, Balshajt dhe Topiajt),
historikun e kërkimeve dhe studimeve në fushën e historisë dhe të arkeologjisë;
kërkimet në fushën e historisë; gërmimet arkeologjike; kërkimet sipërfaqësore në
terren.
Në kapitullin e dytë trajtohen rrugët dhe monumentet kryesore përgjatë tyre,
dhe në mënyrë specifike katër rrugë kryesore, të ndara sipas qëllimit të përdorimit të
tyre: Udha e karvanëve, Udha e kopeve, Rruga e Ushtrisë dhe rruga e eksportit.
Secila nga këto rrugë është e ndarë në segmente, të cilat kufizohen nga qendra
banimi, të mëdha ose të vogla dhe nga njësi gjeografike, ku më të dallueshmet janë
qafat ose lumenjtë.
Në kapitullin IV trajtohen qendrat dhe monumente arkeologjike: qytete, kalatë,
qendrat peshkopale, manastiret: kishat si dhe shpellat eremite e piktura murale.
Materiali arkeologjik trajtohet në kapitullin ku një vend të rëndësishëm zë
skulptura arkitektonike, e mobilierit, materiali i ndërtimit, qeramika, e cila përbën
edhe shfaqjen më të shpeshtë në gërmime dhe në sasi më të madhe se gjetjet e tjera,
në forma të plota apo të fragmentuara. Së fundi në një syth të veçantë janë përfshirë
përfundime e arritura në përmbyllje të kësaj teze. I gjithë materiali është i plotësuar
me foto dhe vizatime dhe përditësuar sipas botimeve të viteve të fundit.
Gjatë punës jam bazuar kryesisht në tipologjinë e metodën krahasuese si për
monumentet dhe për materialin arkeologjik të marrë në shqyrtim.
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Kreu I
I. Kushtet natyrore, natyra e njeriu dhe ndarjet rajonale
I.1. Kushtet natyrore
Korridori Vlorë-Prespë përfshin një territor të gjerë të Shqipërisë që në perëndim
kufizohet nga deti Adriatik dhe Jon; në jug nga lugina e mesme dhe sipërme e Vjosës,
mali i Gribës, lugina e sipërme e Shushicës dhe mbyllet me malin e Çikës; në veri nga
lugina e Devollit dhe në lindje shkon në brendësi të liqenit të Prespës (Tab. III,1).
Megjithëse me një shtrirje të ngushtë nga veriu në jug ajo përshkohet nga një
numër i madh vargjesh kodrinore dhe malore, të vendosura në mënyrë që pas një vargu
vjen një tjetër i tillë, fusha bregdetare dhe fushë gropa. Me gjithë relievin e thyer, luginat
e lumenjve Vjosë, Osum, Devoll dhe qafëmalet kanë bërë të mundur komunikimin e
shpejtë dhe pa vështirësi, në saj të një rrjeti të shumëllojshëm rrugësh (Tab. IV,1).
Brenda kufijve të këtij korridori dallohen dukshëm dy zona, zona perëndimore
dhe zona lindore, me tipare të ndryshme natyrore e klimatike, si dhe me potencial të
ndryshëm ekonomik e politiko – strategjik (Tab. III,1). Kufiri midis kullotave dimërore e
verore dhe zona e kultivimit të ullirit janë një përcaktues tepër i dukshëm për ndarjen
midis këtyre dy zonave.
Zona perëndimore që karakterizohet nga një terren fushor dhe kodrinor që
përfshin pjesën jugore të Ultësirës Bregdetare (Myzeqenë e Lushnjes, Fierit, Vlorës,
zonat kodrinore të Sulovës, Mallakastrës, Kudhës-Selenicë dhe pjesën e poshtme të
luginës së Shushicës), si dhe pjesën perëndimore të Krahinës Malore Jugore (ishullin e
Sazanit, gadishullin e Karaburunit, Rrëzën e Kanalit, Luginën e Dukatit, luginën e mesme
të Shushicës dhe vargjet e Gribës dhe Çikë-Lungarës).
Zonën lindore, ndryshe nga e para, e karakterizon terreni me vargje dhe masive
malore të Krahinës Malore Jugore (Vargu Tomor-Kulmak-Miçan, Malësia DangëlliLeskovik, zona kodrinore Vokopolë-Dëshnicë etj.) dhe Gropat Juglindore (Fushëgropa e
Korçës, Gropa e Prespës, Gropa e Kolonjës) dhe malet përreth tyre (Malësia e Oparit,
Malësia e Kolonjës dhe shumë vargje malesh).
Klima në të dy zonat është e ndërvarur me ndikimin e detit e të kontinentit, por
mbi të gjitha i detyrohet relievit (zonaliteti klimatik vertikal). Në zonën lindore ndeshen
më shumë tipare të klimës malore dhe asaj kontinentale, kurse në zonën perëndimore
mbizotëron klima mesdhetare.
Në këtë trevë, në varësi me mënyrën e të jetuarit, intensiteti i shfrytëzimit të
mjedisit nga njeriu në dy zonat nuk ka qenë i njëjtë. Në zonën perëndimore, gjatë
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paleolitit, kemi një numër të madh gjetjesh litike, që tregojnë për intensitetin e banimit1,
kurse duke filluar nga periudha e neolitit dhe deri në fundin e shek. VII p. Kr. balanca
peshon në zonën lindore2. Më pas, krahas shumë faktorëve të tjerë, rritja e rolit të tregtisë
dhe të shkëmbimit të mallrave, përcaktuan dhe rolin parësor të zonës perëndimore në
krahasim me atë lindore.
Vija bregdetare, me portet e ndërtuar jo vetëm në bregun e detit, por dhe në
lagunën e Vlorës, Orikut, Nartës, Karavastasë, si dhe me ato në grykëderdhjet e
lumenjve, pjesërisht të lundrueshëm, të Vjosës, Semanit dhe Devollit, kanë bërë të
mundur që ky korridor rrugor gjatë gjithë periudhës që ne kemi marrë në shqyrtim të
luajë një rol të rëndësishëm në lëvizjen e mallrave dhe të njerëzve nga Perëndimi në
Lindje e anasjelltas dhe të jetë një faktor i rëndësishëm zhvillimi dhe kompaktësimi për
popullsinë arbërore të trevave jugore.
Në këtë korridor bëjnë pjesë shumë mikrozona gjeografike, që dallohen jo vetëm
nga veçoritë natyrore, por dhe nga veçantitë e zhvillimit të shoqërisë njerëzore. Midis
tyre, për nga rëndësia ekonomike që ka luajtur gjatë periudhës mesjetare, e zë fusha e
Myzeqesë.
I.1.1. Myzeqeja
Pjesën perëndimore të këtij korridori e zë Myzeqeja ku renditen: pjesa jugore e
Myzeqesë së Madhe, që shtrihet përgjatë shtratit të Vjetër të Devollit (Delli) deri në
lumin Seman, Myzeqeja e Beratit, Myzeqeja e Vogël dhe Myzeqeja e Vlorës. Në relievin
fushor të Myzeqesë ngrihen kodrat e Ardenicës, Frakullës dhe të Topalltisë. Një sipërfaqe
të madhe të kësaj fushe e zënë lagunat (Karavasta, Nartë etj.), ndërsa në perëndim laget
nga deti Adriatik, bregu i të cilit nga njëra periudhë në tjetrën ka pësuar ndryshime të
vazhdueshme, por jo aq të mëdha sa të ndryshonin përmasat e kësaj fushe3 (Tab. V,1).
Myzeqeja e Madhe shtrihet midis Shkumbinit në veri e Semanit në jug, kurse në
lindje deri në afërsi të qytetit të Beratit (Myzeqeja e Beratit). Vargu Divjakë –Ardenicë e
ndanë Myzeqenë e Madhe në dy pjesë: në pjesën lindore dhe në pjesën perëndimore që
janë me veçori të ndryshme morfologjike4. Zona që ne kemi marrë në shqyrtim është e
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C. Runnels, M. Korkuti, M. L. Galaty, M. E. Timpson, J. C. Whittaker, S. R. Stocker, J. L. Davis, L.
Bejko, S. Muçaj, The palaeolithic and mesolithic of Albania: survey and excavation at the Site of Kryegjata
B (Fier District), Journal of Mediterranean Archaeology 17.1, 2004, f. 3-4; I. Gjipali, J. Richter, R. Ruka,
T. Hauck, Kërkimet për paleolitin e mezolitin në Shqipëri-2012, Iliria XXXVII (2013), Tiranë 2015, f.
283-287.
2
Gjatë kësaj periudhe vërehet se dy zonat e këtij korridori janë të orientuara në tregun e shkëmbimit dhe
mënyrën e prodhimit në drejtime të ndryshme, pjesa lindore me territorin maqedonas, kurse tjetra me
brigjet e Adriatikut. Dallim vërehet që në periudhën neolitike (qeramika) për t’u bërë tepër i dukshëm në
periudhat në vazhdim (armë, objekte zbukurimi, arti shkëmbor etj.).
3
M. Kabo, Fusha e Myzeqesë, në botimin M. Kabo, Gjeografia e fizike e Shqipërisë, Vëll. II, Tiranë, 1991,
f. 483-495. (më poshtë Gjeografia e fizike e Shqipërisë do të shënohet Gjeografia ’91).
4
M. Kabo, Fusha e Myzeqesë, në Gjeografia ‘91, f. 486-487.
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përcaktuar nga rrjedhja e vjetër e lumit të Devollit, gjurmët e shtratit të së cilit ruhen me
emrin e quajtur “Dell”5 ose sipas Piri Reis me emrin e lumit “Eski”6 (Tab. VI,1).
Myzeqeja e Vogël shtrihet midis Semanit dhe Vjosës dhe përbëhet nga fusha e
Bubullimës, Roskovecit, fusha e Pojanit, fusha e Hoxharës dhe fusha e Frakullës7.
Myzeqeja e Vlorës shtrihet në të majtë të Vjosës së poshtme duke përfshirë brenda
saj edhe zonën kodrinore të Topalltisë. Pjesën më të madhe e zënë fusha e Novoselës,
Akërnisë, Poros etj., që shtrihen midis grykës së Vjosës, lagunës së Nartës, Vlorës dhe
detit8.
Kodrat e Topalltisë (235 m) shtrihen në drejtim veri-jug, nga qyteti i Vlorës e deri
në rrjedhjen e Vjosës së poshtme dhe nga rrjedhja e Shushicës së poshtme në lindje deri
tek laguna e Nartës në perëndim. Relievi i kodrave është i butë sidomos majat dhe shpatet
lindore, kurse pjesa perëndimore është më e thyer. Kjo zonë shquhet për prodhimin e
drithërave, ullishtave dhe vreshtave si dhe për kriporet9.
Lëvizjet tektonike të tokës kanë sjellë në këtë zonë zhytje të bregut të detit dhe sot
kjo bëhet e dukshme nga guroret e Karaburunit (Gurorja e Mermerit), që janë të zhytura
më shumë se 1,5 m nën nivelin e detit, si dhe nga muri fortifikues i qytetit të Treportit, i
cili sot ndodhet i zhytur në largësi nga bregu dhe në thellësi deri 1 - 1,5 m nën nivelin e
ujit (Tab. XXV,1). Ngritjet e nivelit të detit, krahas fenomeneve të tjera, kanë sjellë
domosdoshmërisht edhe ndryshimin e rrjedhjes së lumenjve.
Sot, Myzeqeja përshkohet nga rrjedhjet e poshtme të lumenjve Shkumbin, Seman,
Vjosë dhe Gjanicë. Tre lumenjtë e mëdhenj i kanë ndryshuar vazhdimisht e në mënyrë të
papritur rrjedhjet e poshtme të tyre, ku më tipiku është Semani, i cili gjatë 100 vjetëve të
fundit e ka ndryshuar 5 - 6 herë grykëderdhjen e vet duke zbritur drejt jugut, kurse në
vitin 1962 çau një shtrat të ri në fshatin Kallm, i cili më pas u mbush nga punonjësit e
bonifikimit. Po ashtu edhe Shkumbini në shkurt 1963 hapi një shtrat të ri midis fshatit
Sulzotaj e Kularë përmes të cilit kaloi rreth 95% e sasisë së ujërave të tij, që u derdhën
pjesërisht në emisarin e Tërbufit dhe pjesërisht në lagunën e Karavastasë. Shtrati i vjetër,
me gjatësi 10 km deri në det, mbeti thuajse pa ujë dhe filloi të mbushej me materiale të
ngurta dhe për të ndërprerë rrjedhjen në shtratin e ri, u desh një punë e madhe nga
punonjësit e bonifikimit10. Vetëm shembujt e fundit tregojnë më së miri se sa e vështirë
është të përcaktohen ndryshimet e shumta që kanë pësuar këta lumenj gjatë periudhave të
kaluara dhe këtë e vështirëson emërtimi i tyre i ndryshëm nga periudha antike deri më
sot.
5

E. Fouache, Gj. Gruda, S. Muçaj, P. Nikolli, Recent geomorphological evolution of the deltas of the rivers
Seman and Vjosa, Albania, Earth Surface Processes and Landforms 26 (7), f. 798-800. E. Fouache, Gj.
Gruda, S. Muçaj, P. Nikolli, Recent geomorphological evolution of the deltas of the rivers Seman and
Vjosa, Albania, Earth Surface Processes and Landforms 26 (7), f. 793-802.
6
Pîrî Reis, Kitab-i Bahriye, vëll. 1-2, (nën kujdesin e) Ertugrul Zekai Okte Historical research Foundation.
Istanbul Research Center, Istanbul 1988, f. 727, fig. 171/a.
7
M. Kabo, Fusha e Myzeqesë, në Gjeografia ‘91, f. 487.
8
M. Kabo, Fusha e Myzeqesë, në Gjeografia ‘91, f. 487-488.
9
M. Kabo, Fusha e Myzeqesë, në Gjeografia ‘91, f. 489.
10
M. Kabo, Fusha e Myzeqesë, në Gjeografia ‘91, f. 490.
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Nisur nga të dhënat e autorëve antikë bëhet e qartë se gjatë kësaj periudhe në këtë
territor të Ultësirës Bregdetare janë përmendur këta lumenj Apsos, Eordai, Genusi,
Argyas, Aoos11, nga të cilët ky i fundit është më mirë i përcaktuar gjatë kësaj periudhe
duke mos lënë shteg diskutimi për përkatësinë e tij me lumin e sotëm të Vjosës. Në këtë
periudhë janë të shumtë autorët, që na kanë transmetuar të dhëna të mjaftueshme për këtë
lumë, duke treguar se të paktën deri pranë mureve të Apolonisë ai ishte i lundrueshëm
duke bërë të mundur që të strehoheshin flotat ushtarake12. Në mesjetë ne e gjejmë
përkatësisht me emrat Boose/Voose13. Ana Komnena tregon se Vjosa lundrohej deri afër
kështjellës së Mylit, ku normanët kishin krijuar një bazë të flotës së tyre 14. Më vonë, në
vitin 1521, në librin e lundërtarëve të Piri Reisit lexojmë se në “Biusa” (Vjosë) hyjnë
anije, por nganjëherë deti sjell rërë dhe atëherë nuk kalojnë dot galerat15.
Apsos-in16, nisur nga etimologjia e fjalës, gjuhëtarët e kanë identifikuar me
Osumin, kurse historianët që janë marrë me ngjarjet historike të periudhës antike e kanë
identifikuar atë me lumin e sotëm Seman që formohet nga Osumi dhe Devolli dhe më pas
merr dhe ujërat e Gjanicës. Ndër autorët antikë mund të përmendim Strabonin, Cezarin,
Livin, Seab, Apianin, Ptolemeun, Lucan, etj17. Për të dhënat që i përkasin periudhës
mesjetare dhe asaj osmane kur të dy lumenjtë, Osumi dhe Devolli derdhen në det të
veçuar, problemi ndërlikohet dhe më shumë dhe do të duhen studimet e së ardhmes për të
identifikuar atë me Semanin apo me Lumin e Apolonisë, që e gjejmë në hartat e Piri
Reis18 (Tab. VI,1).
Osumi gjatë mesjetës na jepet në formën Asun dhe nga Pahymeresi mësojmë se
më 1281 Osumi ishte i lundrueshëm deri pranë Beratit19, kurse Piri Reis shkruan se nga
Vjosa deri në Durrës ka lumenj të tjerë, por tërë grykat e tyre janë me cekëtina dhe ata
janë të palundrueshëm.
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Krahas Aoos nga autorët antikë jepen dhe forma të tjera: Aou, Aoon, Aea, Aia, Aini, Ana, Aous.
Scyl. 26. Polyb. V 110,1 dhe XXVII 16,3. Liv. XXXII 5,10 dhe XXXIII 4,1. Strab. VII 5,8. Max. I 5,2.
Mela II 3,57 (Aea lag muret e Apolonisë). Plin. NH III 23, 26. Flor. II, 7. Ptolem. III 12,2. Cass. Dio XLI
45,2. Steph. S.v. Lakmon dhe Parauaioi. Zonar. VIII 19.
13
Forma të tjera: Busi, Anna Comnena, Alexias, XIII, f. 238 (ose në Burime të Zgjedhura të Historisë së
Shqipërisë, vëll. II, f. 54); G. Pachymeres, VI, 32 (BZHSH, II, f. 105, 107), BZHSH, II, f. 31, 54, 75, 105,
107, 239, 368).
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Anna Comnena, Alexias, XIII, 5.
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Pîrî Reis, Kitab-i Bahriye, v. 2, ed., f. 727, fig. 171/a.
16
Forma të tjera: Apsi, Absos, Absura, Apsis, Apsum, Hapsum.
17
Strab. VII 5,8 (Pas Dyrrahut vjen lumi Aps dhe Aoo, mbi të cilin është ndërtuar Apolonia); Caes. B. Civ.
III 13,5-6; Liv. XXXI 27,1; Seab. VII 316; App. B. civ. II 56; Ptolem. III 12, 2; Rav. IV 15, kurse Lucan.
Phars. V 93 jep të dhëna më të plota duke shkruar: “...dhe këtë (fushë) i shpejti Genus dhe Aps-i i qetë e
rrethojnë me brigje. Që të kalojnë anijet në Aps bëhet shkaktare një baticë të cilën me pabesi e tërheq një
valë e lehtë”.
18
Pîrî Reis, Kitab-i Bahriye, v. 2, ed., f. 727, fig. 171/a.
19
Georgii Pachymerae, Michael Palaeologus sive Historia Rerum a Michalele Palaeologo ante Imperium
et in Imperio Gestarum, përkth. në lat. nga Petro Possino S. J., I, VI, 32. Georgii Pachymerae, Michael
Palaeologus sive Historia Rerum a Michalele Palaeologo ante Imperium et in Imperio Gestarum, përkth.
në lat. nga Petro Possino S. J, VI, 32. BZHSH, II, f. 105 – 106.
12
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Eordai i përmendur vetëm nga dy autorë antikë (Arr. Anab. I 5,5; Ruf. Suppl. I 12)
është identifikuar me Devollin që në mesjetë del me emrin që ruan dhe sot Deaboli
(Deabolis, Deavolis, Dieualis, Devolskii)20.
Shkumbini, megjithëse është jashtë territorit që ne kemi marrë në shqyrtim, duke
qenë se grykëderdhja e tij ka shërbyer si një port i rëndësishëm në shek. XIII-XIV, krahas
atyre të Spinaricës dhe Devollit, na detyron që ta përmendim në mënyrë përmbledhëse.
Ai përmendet nga disa autorë me emrin Genus (Genesis)21, kurse në mesjetë me emrin
Vrecus22 krahas atij Shkumbin (Scampinum, Scombino, Scumpino)23, kurse treg-portin
Breg (Brego, Briego, Briechum, Vregum, Vriegum, Luvregu)24. Por prerja masive e
pyjeve, e përshpejtuar në gjysmën e dytë të shek. XIV dhe veçanërisht në periudhën e
pushtimit osman, solli një rritje të depozitimit të materialit të ngurtë, me pasojë rritjen e
deltave në derdhje të cilat nuk shpëlaheshin dot nga baticat.
Laguna e Karavastasë, me sipërfaqe 43 km2, është laguna më e madhe e vendit
tonë dhe e bregut lindor të Adriatikut. Ajo shtrihet midis grykëderdhjeve të lumenjve
Seman dhe Shkumbin dhe komunikon tani nëpërmjet tre kanaleve, njëri prej tyre
artificial. Kripshmëria gjatë verës në pjesën perëndimore është 48-49%, kurse në atë
lindore 60%. Laguna është shumë e pasur me peshk. Në jug të lagunës, gjendet fshati
Karavasta. Karavasta në greqisht do të thotë vendqëndrim anijesh karavostasmi
(καραβοστασμι). Këtë emër e njohim që në vitin 1297, kur njerëzit e Matarangës së
Karavastasë (homines Matarangi de Caravastasi) sulmojnë dhe grabisin një anije që
kishte ndaluar në të25. Fshati Karavasta përmendet dhe në regjistrin e 1431 si fshat-skelë
me 22 shtëpi, ku taksa e skelës ishte rreth 7400 aspra26). Së fundi, një lumë me emrin
Chrevasta e gjejmë dhe në hartën e Martelit, të vitit 178827. Me sa kuptohet, laguna e
20

Anna Comnena, Alexias, XII -XIII (BZHSH, II, f. 49). BZHSH, II, f. 49, lumë, krahinë, skelë: 30, 31, 49,
54, 74, 75, 87-89, 91, 110, 160, 166, 167, 206, 310).
21
Caes. B. civ. III 75,4 dhe 76,1; Liv. XLIV 30,11,12, 15; Lucan. Pharas. V 93; Rav.IV 15.
22
Ky emërtim “lumi i quajtur Vrecus, në dukatin e Durrësit” ndeshet për herë të parë më 1210, me rastin e
traktatit të nënshkruar atë kohë nga dogji i Venedikut, Pietro Zen, dhe despotit të Epirit, Mihal Engjëll
(Acta Albaniae I, 140). Me këtë emër ai gjendet dhe në hartat e Ortelit dhe Merkatorit (1589 dhe 1584).
23
Acta Albaniae, I, 816; Genealogia di casa Musachi, në P. Xhufi, Nga Paleologët te Muzakajt, Berati dhe
Vlora në shekujt XII-XV, Tiranë 2009, f. 132; C. Jireček, Vallona in Mittelalter, në Illyrisch-Albanische
Forschungen, Verlag von Duncker & Humblot, München und Liepzig 1916, f. 171.
24
Acta Albaniae I, 140, 649, 787, 816; II, 14.31, 132, 133, 145, 193, 205, 207, 224, 278, 287, 319, 343,
362, 374. Fillimisht ai ka qenë një treg në zotërim të Matrëngëve dhe më pas i Muzakajve (Acta Albaniae,
II, 278, 319. Nga këtu tregtarë nga raguza, Venediku, Ulqini etj, importonin drithëra e lëndë drusore dhe
sillnin verë e kripë (C. Jireček, Vallona in Mittelalter, në Illyrisch-Albanische Forschungen, Verlag von
Duncker & Humblot, München und Liepzig 1916, f. 169). Vendodhja e Bregut mund të lokalizohet pranë
kalasë së Bashtovës (Gj. Karaiskaj, S. Aliu, Vendbanime të fortifikuara në pllajën e Kolonjës e në rrjedhën
e sipërme të luginës së Osumit, Monumentet 1, 1984, f. 81-104, A. Ducellier, La façade maritime de
l’Albanie au Moyen Age. Durrazzo et Valona du XI e au XVe siècle (Documents et recherches sur
l’economie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs relations commerciales au Moyen Age XIII),
Institute for Balkan Studies, Thessalonique 1981, f. 35-36, A. Baçe, A. Aleksi, Skelat grykëlumore të
Adriatikut gjatë mesjetës (shek. XI-XV), Monumentet 1, 1986, f. 25-34, A. Baçe, A. Aleksi, Skelat
grykëlumore të Adriatikut gjatë mesjetës (shek. XI-XV), Monumentet 1, 1986, f. 25-34, f. 38).
25
Acta Albaniae, I, 528, 19, ΙΧ, 1297.
26
H. Inalçik, Sureti Defter-i sancak-i Arvanid hicri 835 tarihli, Ankara, 1954, 10b.
27
F. Nopçsa, Zur Geschichte der Kartographie Nordalbaniens, Mitteilungen der K. K. Geogr. Gesellschaft,
Bd. 59. Heft/8-9. Wien, 1916.
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Karavastasë në këta shekuj ishte e lundrueshme dhe shërbente si vendqëndrim anijesh
dhe ndoshta si vend për ndërtimin e anijeve28.
Semani gjendet 6-7 km më në jug të lagunës së Karavastasë. Por që nga vendi ku
Osumi bashkohet me Devollin për të krijuar Semanin, shihet një shtrat tjetër, lumi i
Dellit, i cili vazhdon në vijë të drejtë përmes fshatit Karavasta dhe derdhet në lagunën e
Karavastasë. Por se kur ka ndodhur ky kalim, nuk mund të thuhet me siguri.
Vetë Semani, që në antikitet quhej Aps, në mesjetë mban emrin Devoll (Diaboli,
Devol, Djavol, flumen Daemonis, Dievalo). Emërtimi i tij dhe lumi i Pirgut e përcakton
qartë grykën e derdhjes29. Këtë emër ai e mori nga një kullë e fuqishme, themelet e së
cilës ruhen në derdhje të lumit30. Kulla përmendet së pari në vitin 138831. Në këtë vend, i
cili në vitet 1297-1374 ishte nën Matarangët e më tej, deri në vitin 1417, kryesisht nën
Muzakët, shohim të lindë e të zhvillohet një treg me të vërtetë i gjallë për shitjen e
drithit32. Kjo ndodhi sepse Devolli ishte boshti ekonomik i Myzeqesë, me artikujt e
importuar, kryesisht luksi: verë dhe cohëra33, çka tregon se kjo skelë kishte të bënte
pikërisht me këmbimin e tepricës së rentës feudale me sende luksi. Kjo është dhe arsyeja
e grindjeve mes tyre. Synimi i zonjës së Vlorës për ta shtënë në dorë Pirgun tregon edhe
shqetësimin që ky treg i sillte atij të Vlorës34.
Laguna e Nartës ndodhet në veri të gjirit të Vlorës dhe ka një sipërfaqe prej rreth
42 km2, nga të cilat pjesa më e madhe përdoret si kripore. Ajo komunikon me detin
nëpërmjet dy kanaleve (Dajlani i Madh, Dajlani i Vogël)35. Kripshmëria lëviz nga 28%
në dimër 75% në verë. Laguna është shumë e pasur me peshk.
I.1.2. Vargu Rrëza e Kanalit-Karaburun-Sazan dhe lugina e Dukatit

28

H. Arwelier, Byzance et la mer, Paris 1966, f. 52, 125, mendon se këtu ka pasur një kantier ndërtimi
anijesh që furnizohej me drurët e Myzeqesë.
29
C. Jireçek, Valona in Mittelalter, Illyrisch-Albanische Forsehungen, Munchen-Lepizig, I. 1916. f. 170.
30
N. Ceka, Pirgu i Myzeqesë, Monumente Historike në Vendin Tonë, 1978, f. 68 – 72.
31
C. Jireček, Spomenici srpski, in Spomenik, XI, (nën kujdesin e Akademisë së Shkencave të Serbisë), I,
11, 14, 17, v, Beograd 1892, II, 453. v. 1389.
32
A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Age. Durrazzo et Valona du XI e au XVe siècle
(Documents et recherches sur l’economie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs relations
commerciales au Moyen Age XIII), Institute for Balkan Studies, Thessalonique 1981, f. 391. 19 Tetor 1342
blerje në tregun e Devollit, 25 gusht, 30 shtator 1343, dhe 27 shkurt 1344, krijohet në Raguzë një kolegancë
për blerje drithi ne Devoll. 5-24 mars 1347, blerje drithi nga Komuna, (Acta Albaniae, II 31). Për vitet e
mëtejshëm (A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Age. Durrazzo et Valona du XI e au
XVe siècle (Documents et recherches sur l’economie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs
relations commerciales au Moyen Age XIII), Institute for Balkan Studies, Thessalonique 1981, f. 583)
30.X.1348; 30.IX.1350; 20.XIII.1351; 10.V.1354; 11.VII.7.XI.1355; 17.II.15.III.1356; 27.IX.1363;
27.IV.1365; 25.IX.1366; 28.I.1367.
33
C. Jireček, Vallona in Mittelalter, në Illyrisch-Albanische Forschungen, Verlag von Duncker & Humblot,
München und Liepzig 1916, f. 170.
34
Në 30 gusht 1390 Komita, zonja e Vlorës, zë rob Nikolla Muzakën, të cilin pranon ta lirojë vetëm mbas
lirimit të kullës së Pirgut (Acta Albaniae I, nr. 453).
35
Së fundi këtu janë zbuluar një numër i madh stacionesh paleolitike dhe neolitike (I. Gjipali, J. Richter, R.
Ruka, T. Hauck, Kërkimet për paleolitin e mezolitin në Shqipëri-2012, Iliria XXXVII (2013), Tiranë 2015,
f. 281-290).
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Në jug korridorin Vlorë-Prespë e mbyll vargu Rrëza e Kanalit-Karaburun, kurse
në perëndim ishulli i Sazanit mbyll gjirin e Vlorës.
Ishulli i Sazanit shtrihet në hyrje të gjirit të Vlorës dhe përfaqëson një bllok
shkëmbor. Vija bregdetare e ishullit është pak e thyer, në anën perëndimore formohet një
gji i vogël, i hapët dhe shumë i thellë (Gryka e Xhenehmit), në bregun lindor formohet
gjiri i Shënkollës, ku është ndërtuar dhe porti i ishullit dhe në jug të tij gjiri i Japrakut.
Këtu gjendet dhe plazhi zallor i Admiralit. Sazani nuk ka asnjë rrjedhje të përhershme
sipërfaqësore dhe thuajse asnjë burim nëntokësor36, por sipas hartografit Piri Reis në
fillim të shek. XV kishte burim uji pranë kishës lindore37. Ishulli i Sazanit ka qenë
përmendur nga shumë autorë antikë38 dhe mesjetare. Një përshkrim të hollësishëm të
ishullit na jep dhe Piri Reis, që flet dhe për rrënojat e dy kishave. Sazani ka qenë dikur i
banuar dhe kjo dëshmohet në 1368 dhe 1690.
Gadishulli i Karaburunit shtrihet midis gjirit të Vlorës dhe detit Jon dhe ka një
reliev kodrinor. Vija bregdetare e Karaburunit është pak e përçarë me gjire të vegjël
(Ariut, Dafinës, Raguzës së parë, Raguzës së dytë, Ravenës, Shën Janit, Shën Vasilit etj.),
falëza të larta (një pjesë janë shfrytëzuar në periudhën antike si gurore), kepe (Gallovecit,
Gjuhëzës, etj) dhe rreth 20 shpella (Haxhi Alisë, Dukë Gjonit, shpellën në gjirin e Ariut,
shpellën e Pëllumbave, shpellën e Inglizit, shpellën e Thellë, etj.). Karaburuni është i
pasur me kullota dimërore39.
Karaburuni, fusha e Dukatit dhe gjithë zona bregdetare e Gjirit të Vlorës në
periudhën historike ka pësuar një ulje tektonike (Orikum: muri rrethues dhe varrezë nën
ujë, guroret e Karaburunit, Treporti).
Rrëza e Kanalit shkëputet nga Qafa e Llogorasë duke ulur drejt Gadishullit të
Karaburunit, nga i cili ndahet nga një thyerje tektonike tërthore që shkon nga Orikumi në
gjirin e Brisanit. Në perëndim mali ngrihet menjëherë nga niveli i detit, me një amplitudë
të lartësisë 1500 m. Lartësinë më të madhe e arrin në Majën e Shëndëllisë (1499 m) dhe
më pas lartësitë fillojnë e ulen në mënyrë mjaft graduale drejt Karaburunit. Rrëza e
Kanalit dallohet për shpellat e shumta (Dukë Gjonit, Dacit, Pëllumbave, Gjon Gjilekës,
etj.)40 dhe shumë të tjera të shembura që dikur kanë qenë të banuara në periudhën
prehistorike dhe mesjetare41.

36

M. Kabo, Rrëza e Kanalit, Gadishulli i Karaburunit dhe ishulli i Sazanit, në Gjeografia ‘91, f. 414-416
Pîrî Reis, Kitab-i Bahriye, vëll. 1 – 2, (eds.) Ertugrul Zekai Okte Historical research Foundation. Istanbul
Research Center, Istanbul 1988, f. 727, fig. 171/a. “Në pjesën lindore është gjithashtu një kishë tjetër e
rrënuar. Para kësaj kishe gjendet uji i pijshëm”
38
Përmendur me emrat Sasson, Sasoni: Scyl. 26 (Afër maleve Keraune është një ishull i vogël që quhet
Sason). Polyb. V 110,2 (Ishulli Sason ndodhet në grykën e detit Jon). Lucan Phars. II f. 45. Plin. NH III 26.
Ptolem. III 12, 44.
39
M. Kabo, Rrëza e Kanalit, Gadishulli i Karaburunit dhe Ishulli i Sazanit, në Gjeografia ‘91, f. 411-414.
40
M. Kabo, Rrëza e Kanalit, Gadishulli i Karaburunit dhe Ishulli i Sazanit, në Gjeografia ‘91, f. 408-411.
41
K. Francis, Explorations in Albania 1930-1939: Archive material relating to Luigi Cardini, prehistorian
with the Italian Archaeological Mission, Institute of World Archaeology, 2000, f. 18-21. K. Francis,
Explorations in Albania: Relocating the caves of Luigi Cardini. Report prepared for the Institute of Aegean
Prehistory. Institute of World Archaeology, 2001, f. 28-33. R. Kurti, Qeramikë mesjetare nga streha
37

7

Vija bregdetare është shumë e ashpër, e lartë, shkëmbore dhe me shumë falëza,
me gjire të pakta dhe vogla, por shumë të thellë (Rucit, Gramës). Në burimet antike, nga
gadishulli Karaburunit, përmendet me emër vetëm kepi i Gjuhëzës, kurse emri i
përgjithshëm Keraune, duket se vlen për vargun malor Çikë-Qafa e Shëngjergjit42, ku
futet dhe qafa e Llogorasë. Në Karaburun midis gjireve të shumtë të bie në sy edhe ai i
Gramatës. Gramata në greqisht do të thotë “shkrime”, emër që e ka marrë nga
mbishkrimet e shumta të gdhendura në faqen e shkëmbit, duke filluar nga periudha
helenistike e deri në atë osmane. Qafa e Llogarit (1027 m) që shërben si vijë ndarëse e
këtij korridori me Bregun, përbën të vetmin kalim të mundshëm tokësor nga Bregu i Jonit
në Gjirin e Vlorës. Në të kanë kaluar shumë ushtri të ndryshme, ku të dokumentuara janë
ajo e Cezarit dhe Guiskardi43.
Lugina e Dukatit shtrihet midis Lungarës, në lindje dhe malit Rrëza e Kanalit në
perëndim, në juglindje arrin deri në Qafën e Llogorasë, kurse në veriperëndim hapet
gjerësisht në gjirin e Vlorës. Në pjesën e poshtme ajo shndërrohet në fushë dhe pranë
bregut të detit shndërrohet në lagunë44. Lugina e Dukatit përshkohet nga përroi i Dukatit45
dhe në të dy krahët e tij shtrihen kurrize të ulët kodrinor. Në lindje shtrihet fusha
aluvionale e Tragjasit, që përshkohet nga lumi me të njëjtin emër. Laguna e Pashalimanit
(e Dukatit) ndodhet në veriperëndim të fushës së Dukatit dhe ka një sipërfaqe prej 150 ha.
Është formuar nga prurjet e gurta të lumit të Dukatit (Irinç sipas P. Reis). Lidhet me detin
me dy kanale, njëri nga të cilët artificial.
Në pjesën e sipërme të luginës së Dukatit rritet një pyll i madh dhe i bukur halor,
që është përdorur për ndërtimin e anijeve. Në faqen lindore të Karaburunit dhe Rrëzës së
Kanalit dhe në vargun Lugarë (mali i Bratit, Mazhari, mali i Tragjasit) deri në Shashicë
gjenden kullota të pasura verore dhe dimërore për bagëti (dele dhe dhi) si dhe për lopë.
Qafa e Llogorasë e lidh këtë zonë me Bregun, kurse Qafa e Shëngjergjit (1252 m) lidh
luginën e Dukatit me atë të Shushicës.
Në luginën e Dukatit njeriu ka qenë i pranishëm, të paktën që nga periudha
mezolitike dhe në vazhdim, gjë që vërtetohet nga zbulimet arkeologjike dhe burimet e

shkëmbore e Rrëzës së Kanalit, Candavia, 2, 2005, f. 393-398; I. Gjipali, J. Richter, R. Ruka, T. Hauck,
Kërkimet për paleolitin e mezolitin në Shqipëri-2012, Iliria XXXVII (2013), Tiranë 2015, f. 281-290.
42
Kundër abantëve Zeusit ia kushtojnë një të dhjetën e plaçkës të marrë në Thronion. krahina e Abantisë
dhe qyteti që gjendet atje, Throni, ndodhet në Thesprotinë e Epirit, pranë maleve Keraune (Paus. V, 3-4).
43
Caes. B. Civ. III, 6, 3; A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Age. Durrazzo et Valona
du XIe au XVe siècle (Documents et recherches sur l’economie des pays byzantins, islamiques et slaves et
leurs relations commerciales au Moyen Age XIII), Institute for Balkan Studies, Thessalonique 1981, f. 3941.
44
M. Kabo, Rrëza e Kanalit, Gadishulli i Karaburunit dhe Ishulli i Sazanit, në Gjeografia ‘91, f. 411-414.
45
Pîrî Reis shkruan se 6 milje në jug të Avlonës gjendet një lum i gjerë i quajtur Irinç. Anijet veneciane
ndonjëherë ngjiten deri tek ky lum për të marrë ujë. Përgjatë lumit ndodhet një strehim i quajtur Vasliko.
Anijet që mbërrijnë këtu lundrojnë pranë bregut. Deri më sot nuk kemi mundur të identifikojmë ndonjë
kështjellë, e vetmja që njihet është kështjella e Sofës (Barçkalla), në fortifikimin e të së cilës ka gjurmë
edhe të periudhës mesjetare, kurse ajo e Gjon Boçarit datohet në periudhën osmane. Burimi mund të
identifikohet me burimin me shumë ujë të Izvorit në Tragjas.
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shkruara46. Kjo zonë në periudhën historike ka qenë si një njësi e veçantë e krahinës së
amantëve me emrin Orikia, kurse në mesjetë ajo njihet si Jeriko47.
Qafa e Shëngjergjit (1252 m) ka pasur një rol tepër rëndësishëm duke lidhur jo
vetëm Gropën e Dukatit, por dhe pjesën veriore të Bregut, me luginën e Shushicës.
I.1.3. Lugina e Shushicës dhe vargjet malor Çikë–Lungarë, Gribë, ÇipinGjeshnikosh
Lugina e Shushicës shtrihet ndërmjet malësisë së Kurveleshit në lindje dhe vargut
Çikë-Lungarë në perëndim në një gjatësi prej rreth 60 km dhe gjerësi nga qindra metra
deri në 2 – 3 km. Fillimet i ka në Qafën e Dërrasës (Qafa Kuçe), e cila e ndan nga lugina
e lumit të Borshit. Tiparet e vërteta të një lugine ajo i merr te Buronjat e Kuçit, ku
bashkohet me përroin e Zhurit të Kuçit48.
Lugina përshkohet nga lumi i Shushicës që mbledh gjatë rrjedhjes së saj ujërat e
lumit të Vranishtit, lumit të Smokthinës; të përrenjve më të rëndësishëm (Përroi i Zi,
Përroi i Gjormit, Përroi i Madh, Përroi i Turbullt, Përroi i Harvalas, Përroi i Vllahinës,
etj.) dhe të burimeve (Buronjat e Kuçit, etj.).
Nga pikëpamja gjeomorfologjike lugina ndahet në tri pjesë: pjesa e parë nga Kuçi
në Brataj, e dyta nga Brataj deri në Drashovicë dhe e fundit deri në derdhjen në Vjosë.
Relievi i luginës të Shushicës, nga Buronjat deri në Brataj, përbëhet nga tarraca
lumore që zgjerohen pas derdhjes së lumit të Vranishtit dhe një radhë kodrash të ulëta,
46

I. Gjipali, J. Richter, R. Ruka, T. Hauck, Kërkimet për paleolitin e mezolitin në Shqipëri-2012, Iliria
XXXVII (2013), Tiranë 2015, f. 281-290; N. Bodinaku, Varreza tumulare e Dukatit në rrethin e Vlorës
(gërmime të viteve 1973-74), Iliria 1-2, Tiranë 2001-2002, f. 9-96; N. Ceka, Pirgu i Myzeqesë, Monumente
Historike në Vendin Tonë, f. 68 – 72; A. Baçe, A. Aleksi, Skelat grykëlumore të Adriatikut gjatë mesjetës
(shek. XI-XV), Monumentet 1, 1986, f. 25-34; Gj. Karaiskaj, S. Aliu, Vendbanime të fortifikuara në pllajën
e Kolonjës e në rrjedhën e sipërme të luginës së Osumit, Monumentet 1, 1984, f. 81-104, S. Muçaj, S.
Xhyheri, I. Ristani, A. M. Pentkovskiy, Medieval churches in Shushica Valley (South Albania) and the
Slavonic Bishopric of St. Clement of Ohrid, Slověne, Vol. 3, nr. 1, Moskë 2014, f. 5-42, H. Inalçik, Sureti
Defter-i sancak-i Arvanid hicri 835 tarihli, Ankara, 1954.
47
Të dhënat na vijnë shumë herët që nga Skylaksi: “Oriku, më thellë në detin Jon nga gjithë
Orikia-Orikët banojnë në krahinën e Amantisë (Scyl. 26-27), kurse në mesjetë gjatë periudhës anzhuine e
gjejmë të përmendet si “arkondi”, kurse më vonë ajo thirret Dukat. Brenda territorit të Perandorisë
bizantine, termi “archon” përdorej për çdo fisnik ose pronar të madh tokash, por në kuptimin administrativ
ky term përdorej për klasën e qeveritarëve të provincave. Në shek. VIII-IX, ata ishin qeveritarët e krahinave
periferike, të cilat kishin një status më të ulët se thema. Archont-ët ishin edhe komandantët e bazave detare
e stacioneve të tregtisë, si dhe në krye të rajoneve gjysmë të pavarura të banuara nga popullsitë sllave
(sclaviniae), të cilat ndodheshin nën territorin bizantin. Në shek. X-XII, archont-ët përmenden si qeveritarë
të një qyteti të caktuar. Zona e juridiksionit të një archon-ti quhej një archontia (ἀρχοντία). Titulli i
përdorur edhe për bartësit e disa poste financiare, si kreu i punishtes mbretërore të monedhave (ἄρχων τῆς
χαραγῆς), kreu i arsenalit etj. Titulli i Megas Archon bëhet shumë i përhapur në mesin e shek. XIII dhe
vazhdon gjatë gjithë periudhës së Paleologëve. Një dukat është një territor ose njësi gjeopolitike e sunduar
nga një dukë. Termi nënkupton një zotërim toke, në të cilën duka ka nën varësi subjekte dhe pronat të
mëdha tokësore, nga të cilat burojnë të ardhurat të tij personale, duka i ka si detyrim sovranit besnikëri dhe
shërbime të ndryshme. Në vitin 1332, Roberti, princ i Tarentit, mori në këmbim të Principatës së Akesë
141,75 kg. ar dhe të drejtat për Mbretërinë e Albanisë, por pa titullin e Dukës së Durrësit.
48
P. Krutaj, Lugina e Shushicës, në Gjeografia ‘91, f. 343-346.
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me shpate të buta dhe kurrize të rrumbullakuara. Nga Brataj e deri në Drashovicë ka
natyrë të ashpër e të rrethuar me shpate të pjerrëta, shtrat të ngushtë e të përpunuar mirë.
Meandret e shumta dhe tarracat e zhvilluara kanë krijuar disa fusha (Bratajt, Lepenicës,
Gjormit, Mavrovës, Kotës, Gumenicës, Lapardhasë).
Pjesa e poshtme e luginës që fillon nga Drashovica dhe deri në Vjosë zgjerohet
mjaft ndërsa relievi përçahet nga një radhë kodrash. Në këtë zonë ka fusha aluvionale
(Mekatit, Risilisë, Llakatundit, Lubonjës dhe Armenit).
Vargmali Çikë-Lungarë nga e majta si dhe Griba, Çipini i Smokthinës nga e
djathta lartësohen shkallë-shkallë deri sa arrijnë kuotën dominuese në majën e Çikës
(2045 m). Përveç qafës së Dërrasës, për t’u lidhur me Kurveleshin e Sipërm dhe krahinën
e Lopsit shërbejnë edhe luginat tërthore (Vërmikut, Zhuri, Kuçe) dhe qafat (Qafa e
Bozhikut, Qafa e Luadhit, Qafa e Gusmarit, Qafa e Pishës, Qafa e Buzgomares). Shpatet
dhe majat e këtyre vargmaleve që bien në luginën e Shushicës janë të pasur me shumë
kullota verore e dimërore e bimë mjekësore (sherbela, çaji, salepi, tërfili, rigoni, lule 100fletësh, thundra e mushkës, lulëkuqja, murrizi, trëndelina, kamomili, trëndafili i egër,
dafina, molla e egër, mëllaga, hithra, kulumbria etj.), kurse vetë lugina është e
përshtatshme për mbjelljen e bimëve të arave si dhe kullotë për dimërimin e bagëtive të
imta.
Me ndërtimin gjeologjik të luginës janë të lidhura edhe pasuritë minerale të saj,
midis tyre do të përmendim strallet e Drashovicës dhe Tërbaçit që gjenden në formë
shtresash, ashklash e sferash. Gjatë periudhave prehistorike ata kanë shërbyer për
përgatitjen e veglave të ndryshme, kurse me daljen e armëve të zjarrit këtu janë përgatitur
dhe eksportuar në një territor të gjerë të perandorisë turke strallet e pushkëve49.
Kjo zonë ka qenë e banuar në mënyrë intensive në periudhën e bronzit, hekurit,
helenistike, romake dhe mesjetës. Gjatë mesjetës, në këtë zonë janë ndërtuar një numër i
madh kishash, që fillimisht kanë qenë në juridiksionin e peshkopatës së Akrokerauneve,
kurse më vonë nën atë të Kaninës. Arkondia e Brohotit me gjithë fshatrat që bënin pjesë
në të50.
I.1.4. Zona kodrinore e Kudhësit dhe Selenicës
Kjo zonë, shtrihet ndërmjet rrjedhës së poshtme të Shushicës në perëndim dhe
rrjedhës së Vjosës, në lindje dhe veri. Në jug kufiri është konvencional, megjithëse si i
tillë mund të merret lugina e përroit të Vajzës që derdhet në Shushicë dhe ai i Përroit të
Thatë që derdhet në Vjosë, pra aty ku mbaron relievi malor i Gribës.
Relievi kodrinor është shumë i copëtuar nga një rrjet i dendur përrenjsh të cilët
kanë përmasa dhe drejtime të ndryshme. Ai ngrihet gradualisht nga 100 m në luginat
kryesore të Shushicës dhe Vjosës deri në lartësinë 621 m në majën e Hadërajt. Kontrastet
49

I. Gjipali, J. Richter, R. Ruka, T. Hauck, Kërkimet për paleolitin e mezolitin në Shqipëri-2012, Iliria
XXXVII (2013), Tiranë 2015, f. 281-290.
50
Vendbanimet sipas Tahrir Defterit të Përmbledhur të Sanxhakut të Vlorës, BOA, TD 99, Dhjetor 15191520, 421, f. 185.
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në relievin e kësaj zone janë të vogla dhe peizazhi në përgjithësi monoton. Relievin më të
lartë e përbën vargu kodrinor Gërnec – Haderaj – Rexhepaj51. Në këtë zonë ndodhet
miniera e Selenicës, bitumi së cilës është shfrytëzuar, të paktën që nga periudha e bronzit
të vonë52. Gjatë një vëzhgimi sipërfaqësor në afërsi të kësaj miniere është gjetur dhe një
kandil i shek. IX, punuar me baltë të ashpër me njgyrë kafe dhe veshur në të gjithë
sipërfaen e brendshme me një shtresë të trashë bitumi (Tab. CXXIII,8).
Në këtë zonë, në periudhën antike, ka lulëzuar kryeqendra e amantëve dhe një nga
qytetet kryesorë të ilirëve, Amantia.
Në vazhdim të zonës kodrinore të Kudhësit vazhdon krahina e Lopësit që fillon
nga bregu i Vjosës dhe ngjitet në majat më të larta të Gribës dhe Trushnicës. Pjesa e
poshtme e kësaj krahine, së bashku me luginën e poshtme të Bënçës dhe deri në derdhjen
e lumit të Drinosit do të trajtohet si pjesë e këtij territori.
Lugina e Dukatit, lugina e Shushicës, zona kodrinore e Kudhësit dhe Selenicës
dhe krahina e Lopsit përbën një nga modelet ekonomike të pasura, ku në të gjitha
periudhat e ndryshme historike, ajo është mbështetur kryesisht tek blegtoria. Dhe kjo
është ajo që shpjegon këtë pasuri të madhe arkeologjike, kryesisht në periudhën antike
dhe atë mesjetare. Në të parën këtu u ndërtuan qytete si Amantia, Oriku, Olimpas, Kaninë
dhe qytezat në Cerje, Armen, Xhyherinë, Hadëraj, Matohasanaj, kurse në periudhën
mesjetare krahas qytetit të Kaninës, u ndërtuan dhe një numër i madh kishash dhe
manastire53.
Midis luginave të lumenjve Vjosë, Osum, Devoll, një terren kodrinor – malor
ngrihet menjëherë pas Ultësirës Bregdetare për t’u ndërprerë në fushëgropën e Korçës.
Në këtë terren kodrinor-malor luginat e lumenjve dhe disa qafa të pakta që ngrihen në të
shumtën e rasteve në lartësi jo të ulët, kanë bërë të mundur që njeriu gjatë periudhave të
ndryshme të ndërtojë rrugët e komunikimit nga njëra zonë në tjetrën.
Lugina e poshtme e Vjosës, nga derdhja e Luftijës deri në Poçem, dhe më pas
lumi i Vjosës ndan zonën e Vlorës nga krahina e Mallakastrës.
I.1.5. Mallakastra

51

P. Krutaj, Zona kodrinore e Kudhësit dhe Selenicës, në Gjeografia ‘91, f. 532-535.
S. Xhyheri, S. Muçaj, E. Halilaj, L. Sheremetaj, Kërkime arkeologjike në zonën e Vlorës. Raport 2012,
Iliria XXXVII (2013), 2015, f. 437-458.
53
S. Anamali, Amantia, Iliria, 1972, II, f. 61-133. Dh. Budina, Gërmime në teatrin antik të Orikut, Studime
Historike, 1964, 1, f. 155-177. N. Ceka, Qendra të fortifikuara të amantëve, Monumentet, 10, 1975, f. 2162. B. Dautaj, Kalaja e Mavrovës dhe identifikimi i saj me qytetin ilir Olympe, Iliria, 1981, 1, f. 57-91. D.
Komata, Qendër banimi i fortifikuar i Kaninës në rrethin e Vlorës, Iliria, VI, 1976, f. 358-359, D. Komata,
Një vështrim arkeologjik në luginën e Shushicës, Iliria, VII-VIII, 1977-1978, f. 363-369. D. Komata,
Bazilika paleokristiane e Mesaplikut, Iliria 1, 1984, f. 183-197; S. Xhyheri, Disa kisha një nefshe të tipit
kryq të brendashkruar me kupolë mbi katër mbështetje të lira në Shqipëri, Candavia 5, Tiranë 2015, f. 197213. Ndër manastiret shquhet ai Shëngjargjit në Brataj, kurse një tjetër e gjejmë të ruajtur në një nga
toponimet e Vermikut, zonë ku dhe shumë shpella që duhet të jenë shfrytëzuar nga murgjit eremitë. Deri
tani këtë zonë nuk kemi mundur ta kontrollojmë.
52
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Krahina e Mallakastrës që fillon menjëherë pas Ultësirës Bregdetare, me kodrat e
saj të ulëta dhe me një numër të madh luginash, Gjanicës, Molishtit dhe Luftinjës dhe në
kufi atë të Vjosës dhe Osumit, ka qenë shumë e përshtatshme për të ndërtuar një numër të
madh rrugësh komunikimi, jo vetëm midis territorit të saj, por dhe si arterie të rrugëve
kryesore54. Mallakastra është zona më e madhe kodrinore e vendit tonë me një sipërfaqe
rreth 1000 km2. Në kuptimin fiziko-gjeografik dhe atë etnografik55, ajo shtrihet midis
fushës së Myzeqesë, lumit të Vjosës (Memaliaj-Frakull e Vogël), përroit të Molishtit dhe
përroit të Luftinjës, përkatësisht në perëndim, jug e lindje. Në veri dhe verilindje ajo arrin
deri te bërryli i Semanit dhe rrjedhja e poshtme e Osumit (nga Berati deri në bashkimin
me Devollin).
Relievi i Mallakastrës është kodrinor i ulët, ku format kryesore janë kodrat,
vargjet kodrinor dhe luginat, kurse fushat janë të pakta. Kodrat dhe vargjet kodrinore me
lartësi të madhe (mbi 700 m) në përgjithësi ndodhen në lindje dhe juglindje, ato me
lartësi mesatare (300 - 700 m) në pjesën qendrore, kurse të ulëtat në veriperëndim dhe
veri. Midis vargjeve mund të përmendim vargun malor Shpirag (maja e Shëndëllisë 1198
m, mali i Molisht, mali i Plashnikut të Madh), Mbjeshovë-Osmanzezë-Çërrilë-Rabie; Ura
e Kuçit-Donofrosë-Allambres (Krotinë); Krapës-Margëlliç-Cfir-Aranitas-Gjerbës-Rabie;
Peshtan-Buzmadh; Apoloni-Kreshpan-Gurët e Zinj-Belishovë–Drenovë-Gradishta e
Hekalit-Gradishta e Klosit; Kremenar-Kalivaç si dhe kodra e Goricës (maja e Shëndëllisë
712 m). Midis vargjeve kodrinor ka qafa të shumta (Qafa e Koshovicës, Qafa e Stefanit,
Qafa e Shkallës, Qafa e Ngraçanit, etj.), por midis tyre mund të veçohen ajo e Sinjës dhe
e Gllavës që kanë lehtësuar kalimin në rrugën e karvanëve dhe atë kopeve.
Luginat më të mëdha janë ajo e Gjanicës, Luftinjës56 dhe Molishtit dhe së bashku
me luginat e lumenjve Vjosë dhe Osum, kanë mundësuar jo vetëm lëvizjen por dhe
kushte më të mira për një zhvillim ekonomik. Ndër fushat mund të përmendim atë të
Kutë-Çorrushit dhe të Cakranit.
Relievi i ulët dhe klima e butë mesdhetare u kanë mundësuar banorëve që të
kultivojnë ullirin, hardhinë dhe shumë drurë të tjerë frutorë, si dhe drithërat, bishtajoret,
perimet dhe tagjirat. Në periudha të ndryshme njeriu ka shfrytëzuar më së miri ato që
natyra i ofronte, duke bërë që në disa periudha prehistorike dhe historike të ketë qenë
tepër e banuar dhe me një nivel tepër të lartë ekonomik. Midis tyre mund të veçojmë
periudhën paleolitike, periudhën e qyteteve helenistike dhe atë mesjetare.
Për të kaluar nga krahina e Mallakastrës për në zonën e Sulovës dhe atë të
Skrapar-Tomorricë, lumi Osum nuk përbën ndonjë pengesë të madhe natyrore.
54

V. Kristo, Mallakastra, në Gjeografia ‘91, f. 524-532.
Për një përputhje të plotë të asaj fizike me atë etnografike jam mbështetur në disa nga të dhënat e
udhëtarëve të shek. XIX, por më së shumti nga të dhënat e udhëheqësit tim S. Muçaj, si njohës shumë i
mirë i krahinës së Mallakastrës. Por, ka dhe autorë të tjerë që mendojnë se zona etnografike është më e
tkurrur se ajo fizike (V. Kristo, Mallakastra, në Gjeografia ‘91, f. 524. Ai shprehet se nga pikëpamja
etnografike është gjithashtu një zonë kalimtare midis Myzeqesë dhe Labërisë), kur në fakt ajo është pjesë e
zonës së mirëfilltë të Toskërisë që fillon nga Shkumbini deri në Vjosë/Drinos, kurse në lindje deri në OhërPrespë.
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I.1.6. Zona kodrinore e Sulovës
Sulova përfaqëson një zonë të madhe kodrinore, në lindje të fushës së Beratit, që
shtrihet brenda harkut të madh që bën lumi Devoll në rrjedhjen e tij të poshtme dhe që e
rrethon atë nga lindja, veriu dhe veriperëndimi, kurse në jugperëndim e kufizon rrjedhja e
poshtme e Osumit, kurse në jug Qafa e Dardhës e ndan nga Tomori. Nga ana
morfologjike, Sulova përfaqëson një reliev kodrinor të çrregullt, ku vend të rëndësishëm
zënë luginat e përrenjve. Lartësitë mbizotëruese janë 200 – 600 m, kurse lartësia
maksimale e zonës gjendet në Kalanë e Irmajt (979 m). Format kryesore të relievit janë
vargjet kodrinore (Lisi Piks – Çuka e Murrizit – Kalaja e Irmajt – Maja e Arrës; Katundas
– Topojan – Guriç), grumbujt kodrinorë e kodrat e vetmuara si dhe luginat e përrenjve
(Lapardhasë, Shicës, Skëmbicës, etj.). Klima është e butë dhe bora është fenomen i rrallë,
kurse rrjeti hidrografik është i pasur në raport me sipërfaqen. Në këtë zonë në prodhimet
bujqësore një vend të rëndësishëm zënë drurët frutore dhe vreshtat.
Relievi i ulët i kësaj zone ka bërë të mundur që përveç rrugës kryesore (Perondi –
Gostim – Gramsh), kanë funksionuar dhe shumë rrugë dytësore (Perondi – Lapardha –
Sheqëz – Lumas – Pëllumbas – Përrenjas; Prrenjas – Irmaj – Tunjë – Tomorricë)57.
I.1.7. Lugina e Devollit
Lugina e Devollit ndahet në tre pjesë, lugina e Devollit poshtëm, lugina e Devollit
të mesëm dhe lugina e Devollit të sipërm. Lugina e Devollit të poshtëm zgjatet nga
grykëderdhja e Tomoricës deri në fshatin Kozarë, ku bashkohet me Osumin duke u
shtrirë tërësisht midis zonave kodrinore të Vërçës dhe Dumresë, nga e djathta dhe të
Sulovës nga e majta58. Pjesa e sipërme nga Gostima - Gramsh ka qenë pjesë e rrugës
Egnatia pas braktisjes së saj gjatë mesjetës së hershme, kurse pjesa tjetër nga Gostima në
Kozare nuk ka luajtur ndonjë rol të rëndësishëm në rrjetin e rrugëve të kësaj periudhe.
Lugina e Devollit të mesëm zgjatet nga grykëderdhja e Tomoricës deri në afërsi të
Maliqit. Duke filluar nga Moglica dhe deri në daljen në fushëgropën e Korçës, lugina
është përshkruar në gjithë gjatësinë e saj nga rruga e Karvanëve. Lugina e Devollit të
sipërm duke kaluar në pjesën e fushëgropës së Korçës nuk ka luajtur rol në rrjetin rrugor
se ato kanë ndjekur kryesisht rrëzën e maleve59 dhe vetëm në një periudhë të shkurtër
rruga ka kaluar përmes fushës, nga Maliqi në Zvezdë.
Më në jug të krahinës së Mallakastrës, midis grykës së Këlcyrës dhe përrenjve të
Luftinjës dhe Dëshnicës dhe Qafës së Kiçokut gjenden mali i Shëndëllisë dhe
Trebeshinës që janë një pengesë në rrugët e komunikimit. Në majat e shpatet e këtyre
maleve ka kullota të shumta verore dhe dimërore, kurse poshtë tyre rriten me shumicë
pemët frutore.
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F. Krutaj, N. Meçaj, S. Sala, Sulova, në Gjeografia ‘91, f. 518-523, P. Basha, Gjurmë fortifikimesh
mesjetare në rrethin e Gramshit, Monumentet 1, 1986, f. 157-160.
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N. Meçaj, Lugina e Devollit të poshtëm, në Gjeografia ‘91, 512-517.
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Vetëm Gryka e Këlcyrës dhe qafa e Kiçokut bëjnë të mundur kalimin për në
lindje në luginën e sipërme të Vjosës, zonën kodrinore të Vokopolë-Dëshnicë dhe në
Malësinë e Dangëlli-Leskovik.
I.1.8. Lugina e mesme dhe e sipërme e Vjosës
Lugina e Vjosës ka pasur një rol të rëndësishëm për të lidhur bregdetin me
brendësinë gjatë gjithë periudhave historike. Përmes luginës së poshtme të saj dhe luginës
së Drinosit ka kaluar dhe rruga jugore e përmendur nga gjeografi arab i shek. XII AlIdrizi (Vlorë, Drinopolis, Janina, Kosturi, Trikalla, Larisa, Almiros) (Tab. II,1). Po ashtu
ajo ka shërbyer si një rrugë e rëndësishme për ushtritë e ndryshme që lëviznin nga lindja
për në gjirin e Vlorës apo anasjelltas.
Lugina e poshtme nga Dragoti në Poçem lidhet pazgjidhshmërisht me krahinën e
Mallakastrës, kurse lugina e mesme (Gryka e Këlcyrës) dhe ajo e sipërme nga kufiri me
Greqinë (Mesare) dhe deri në Këlcyrë janë të lidhura me zonën e Përmetit. Lugina e
sipërme e Vjosës është e gjerë, ku elementi më i rëndësishëm morfologjik janë tarracat
lumore, ku më të zhvilluara janë në shpatin e djathtë të luginës. Shpatet janë asimetrikë, i
djathti bie më butë dhe është i ndërprerë nga një rrjet i dendur lumenjsh dhe përrenjsh si
lumi i Lengaricës, Lemnicës, Dëshnicës, etj.
Gryka e Këlcyrës është e gjatë rreth 13 km, e thellë rreth 1000 m dhe tepër e
ngushtë. Lugina në këtë pjesë ka çarë tërthorë strukturat, duke ndarë malin e Trebeshinës
nga Dhëmbeli dhe Shëndëllinë nga Lunxheria60. Lugina e sipërme Vjosës dallohet për
kultivimin e vreshtave, pemëve frutore dhe perimet. Kjo luginë ka qenë e banuar më mirë
në periudhën prehistorike, gjë që është dëshmuar nga vendbanimet dhe varrezat
tumulare61 dhe më pak në atë antike e mesjetare. Në këtë territor burimet antike
përmendin si banorë parauejtë62.
I.1.9. Malësia Dangëlli – Leskovik
Shtrihet në jug e juglindje të luginës së Vjosës, midis luginës së Lemnicës dhe
Kreshovës në veri dhe veriperëndim, dhe pellgut të Kolonjës në lindje. Lugina e
Lengaricës, që ndanë këtë Malësi në dy nën zona, shërben dhe si rrugë lidhëse midis
luginës së Vjosës dhe pellgut të Kolonjës63.
Malësia e Dangëllisë shtrihet në juglindje të Dëshnicës, prej të cilës ndahet nga
lugina e Lemnicës dhe ajo e Kreshovës. Këtu dallohet vetëm një varg malor që ndahet në
tre degë. I pari fillon në Qafën e Miçanit dhe vazhdon me malin e Qelzës (1662 m),
Qafën e Dëllënjës dhe malin e Piskalit dhe në perëndim të tij ndodhet gropa e Frashërit
(1000 m). Në perëndim të gropës së Frashërit lartësohet dega e dytë me malet e Lajthisë,
60
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Kreshovës, Kokojkën e Frashërit, Taborin (1572 m), Çukën e Luarit, Teperin dhe
Vinjahun. Dega e tretë fillon nga Otova e Mokrica (803 m) e deri në Malin e Bardhë. Në
këtë varg ndeshen luginat e Lemnicës, Otovës dhe Bodarit. Dangëllia ndahet nga
Leskoviku nga lugina e Lengaricës që kalon nëpër krahinën e Shqerisë.
Lugina e Lengaricës fillimet i ka në fshatin Kamnik të Kolonjës ku bashkohen
përrenjtë Shalës dhe Barmash. Lugina dallohet për kanione tepër të thellë (100 m) dhe të
ngushtë që në shumë vende me gjerësi 1,5 m – 2 m64. Në shpatet e kanionit ka zgavra dhe
shpella të shumta që lidhen mes tyre me tunele dhe galeri. Në pjesën më të madhe të tyre
ka gjurmë të banimit të njeriut duke filluar të paktën që nga neoliti. Në dalje të kanionit
dalin në sipërfaqe burime të shumta termale.
Malësia e Leskovikut shtrihet midis luginës së Lengaricës në veri e veriperëndim,
Vjosës në jug e jugperëndim dhe luginës së Sarandaporos në lindje. Në qendër të
malësisë së Leskovikut ngrihet kurrizi malor i Postenan (1559 m) – Melesinit, kurse
paralel me të është kurrizi malor Radimisht – Maja e Kollovosit – Lipec. Në një fushë të
vogël karstike është ndërtuar qyteti i Leskovikut. Në juglindje të Leskovikut shtrihet
pjesa e poshtme e luginës së Sarandaporos, ku ka dhe ujëra termale65.
Klima e malësisë së Dangëllisë dhe Leskovikut është mesdhetare malore, e
ndikuar nga erërat detare që hyjnë përmes luginës së Vjosës. Kjo ka ndikuar në mbulesën
bimore që përbëhet nga shkurret mesdhetare, brezi i dushkut, brezi i ahut dhe haloreve
(pisha e zezë, bredhi i Maqedonisë dhe i bredhi i bardhë). Një vend të rëndësishëm në
këto malësi zënë kullotat verore dhe dimërore. Ndër bimët e kultivuara janë pemët frutore
dhe vreshtat66.
Në malësinë e Leskovikut ndodhet krahina e Shqerisë, emri i së cilës është
trashëguar nga “skllavinija” e sllavëve të mesjetës së hershme. Në regjistrat osman
fshatrat e tyre bëjnë pjesë përkatësisht në nahijen Merale dhe Majani67.
I.1.10. Zona kodrinore Vokopolë – Dëshnicë
Zona kodrinore Vokopolë – Dëshnicë përbëhet nga një varg kodrash dhe lugina
përrenjsh paralel me njëra tjetrën dhe kjo zonë lidhet me krahinat e tjera nëpërmjet
luginave lumore (Osum, Vokopolë, Dëshnicë, Molisht) dhe qafave (Kiçokut 700 m,
Bubsit, Therepelit). Relievi përbëhet nga kodra të ulëta me maja të rrumbullakosura dhe
ndahet në dy nënzona nga qafa e Bubsit dhe Kiçokut: Vokopolës dhe Dëshnicës.
Vokopola shtrihet në veri dhe në të dallohen male të ulët dhe kodra (Tërpanit,
Nishanit, Paraspuarit, Shalësit, Rapit, Valiasit, Therepelit, Spatharit (1101 m). Kjo zona
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përshkohet nga lumi i Vokopolës që fillon nga Qafa e Kiçokut dhe gjatë rrjedhjes ai merr
përrenjtë e Bubsit, Mërisë, Bubsit, Selckës dhe Lavdarit68.
Dëshnica shtrihet në juglindje të Vokopolës dhe në perëndim shtrihet deri në
këmbë të malit të Trebeshinës, në lindje kufiri kalon në kurrizin ujëndarës të Osumit me
Dëshnicën dhe që vazhdon deri në luginën e Lemnicës dhe Malindit. Në lindje dhe
verilindje të Dëshnicës shtrihet vargmali me lartësi 1100 – 1200 m (Tenda e Qypit,
Memelashi, Çuka e Sotirit, Taranini, Qarrishta), në perëndim është lugina e Dëshnicës, që
pjesën më të madhe të saj e zë një fushë aluvionale. Klima e Vokopolë – Dishnicës është
mesdhetare detare, mbulesa bimore shkurre mesdhetare dhe dushk, ndër bimët e
kultivuara vendin kryesorë e zënë pemët frutore dhe pjergullat. Me gjithë kushtet e
përshtatshme natyrore dhe rrugët që e përshkojnë, në këtë zonë nuk ka patur gjatë
periudhave të hershme qendra të rëndësishme banimi, përveç disa kishave mesjetare, të
cilat i kemi të njohura vetëm nëpërmjet toponimisë (Mëri, Sotir, Kishë, etj.).
I.1.11. Lugina e Osumit
Lugina e Osumit shtrihet nga rrjedhja e sipërme e lumit të Osumit në pellgun e
Kolonjës deri në bashkimin me Devollin. Në pjesën më të madhe nuk përputhet me
strukturat nëpër të cilat kalon, mbasi ajo i çan ato tërthorë dhe në varësi me ndërtimin
litologjik kanë çuar në formimin e kanioneve të ngushta e të thella, kurse në flishet ajo
zgjerohet në formë pellgjesh69. Në të parat ajo nuk ka mundësuar rrugë kalimi, kurse në
të dytat (Uznovë, Vodicë, Fushë – Peshtan, Vërtop dhe Mbrakull) që janë dhe më të
banuara, rrugët e kalimit kanë qenë të përshtatshme. Megjithëse në Osum derdhen një
numër i madh përrenjsh (Staravecka, Malindi, Roku, Prishta, Biga, Veleshnja) dhe
lumenjtë e Çorovodës dhe Vokopolës. Në përgjithësi luginat janë të thella dhe të
papërshtatshme si rrugë kalimi. Megjithatë një segment rruge për udhëtarë e karvanë
(Tab. I,2; IV) të nxirrte në pllajën e Kolonjës, kurse një tjetër që shërbente për shtegtimin
e bagëtive, në segmente të veçantë, ndiqte këtë luginë (Tab. IV).
Pozita gjeografike e luginës, hapja në drejtim të veriperëndimit, muri i lartë malor
Tomor-Kulmak në lindje dhe zona kodrinore në perëndim që ngushtohet në drejtim të
rrjedhjes kanë përcaktuar klimën mesdhetare detare. Mbulesa bimore përfaqësohet nga
shkurret mesdhetare, kullotat dhe pemët e shumta frutore. Në këtë territor kanë banuar
parthinët dhe dasaretët dhe përveç qytetit të Beratit ka pasur gjatë periudhës antike dhe
mesjetare dhe shumë qyteza e kështjella.
I.1.12. Vargu Tomor-Kulmak-Miçan
Vargu Tomor-Kulmak-Miçan, ka një shtrirje të gjerë, në veri zbret në kodrat e
Sulovës (Qafa e Dardhës), në jug deri tek Qafa e Miçanit, në lindje kufizohet nga lugina e
Tomoricës, kurse në perëndim nga lugina e Osumit. Ky varg ngrihet menjëherë nga një
lartësi 700-800 m në mbi 2000 m dhe është në kontrast të theksuar me zonat përreth. Me
gjithë lartësinë e madhe, qafat e shumta si ajo e Qafë Dardhës, Qafa e Devries, Qafa e
68
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Sirakut, Qafa e Kulmakut, etj., kanë mundësuar një kalim të lehtë nga lugina e Osumit
për në luginën e Tomoricës70.
Mali i Tomorit, një nga më të lartët e vendit tonë, ngrihet madhështor e thuajse
drejtpërdrejt nga Ultësira Bregdetare. Madhështia e tij, në formë tipike piramidale, i ka
detyruar njerëzit që ta nderojnë gjatë gjithë periudhave si një mal të shenjtë. Kjo ka sjellë
që jo vetëm të trashëgojmë një numër të madh vendesh të shenjta në rrëzë të tij (Vodicë,
Mbrakull, Bogovë, Munushtir, Bogdan, Sotirë, Osnat, Shëmbërdhenj, etj.), por dhe në
maja të larta (Terovë, Shën Pjetër, Mekami i Abas Aliut, Stradomi, etj.). Tomori shtrihet
midis Qafës së Dardhës dhe Qafës së Kulmakut, me një gjatësi rreth 19 km dhe në
kurrizin e tij të gjerë kulmojnë në veri e jug majat: Çuka Partizani (2417 m) dhe Tomori
(2379 m). Depozitimet e shumta të borës në gropat e formave të ndryshme ka bërë që
këmbët e Tomorit të dalin burime të shumta karstike (Sotirës, Kërpicës, Ujanikut,
Bogovës, Kapinovës, etj.). Mbulesa bimore e Tomorit është e ndryshme, fillon me
shkurret mesdhetare, dushkun, ahun, halorët dhe kullotat alpine71. Bota shtazore po ashtu
është e pasur dhe e shumëllojshme (ujku, derri, lepuri, dhia e egër72, kaprolli, ariu i
murrmë dhe shumë shpendë ku mund të veçojmë gjelin e egër, thëllëzën e malit dhe
turtullin, etj.). Fshatrat janë të vendosur në këmbë të malit, por nuk mungojnë edhe ata në
lartësi (Tomori i Vogël, Ujaniku, Terova, Romasi, etj)73.
Mali i Kulmakut kufizohet në veri nga qafa e Kulmakut dhe në jug nga pjesa e
poshtme e luginës së Çorovodës. Shpatet e tij në lindje bien thikë mbi luginën e
Tomorricës, kurse në perëndim ulen gradualisht mbi Osum. Mbi pllajën karstike ngrihen
majat e Kulmakut (2173 m), Ramia, Zaloshnja, Kakruka, Gostenckës, Vlushës si dhe
Qafa e Devries (1300 m) që lidh Skraparin me Tomorricën74. Në juglindje të Kulmakut
kalon lumi i Çorovodës, që në pjesën e sipërme luginën e ka të gjerë, kurse në pjesën e
poshtme (Osojë-Çorovodë) ka formuar një luginë të tipit kanion (kanioni i Gradecit) të
pakalueshëm me pragje dhe në pjesët anësore shpella të katëzuara si ajo e Pirro Goshit, e
banuar nga njeriu75. Midis malit të Kulmakut dhe Miçanit, shtrihet krahina kodrinoremalore e Potomit ku ndodhen dhe majat më të larta (Gorës, Galinat e Qafës, Galinat e
Gjergjovës) nga ku burojnë shumë përrenj të vegjël që më pas bashkohen me ata kryesorë
(Kapinovës, Zogasit, Bigasit, Staraveckës). Bimësia në shpatin lindor të Kulmakut është
e varfër dhe përfaqësohet nga brezi i shkurreve, përfaqësuar dendur nga lajthia dhe brezi i
ahut. Në shpatin perëndimor dhe jugor, vertikaliteti është i plotë (brezi makjeve, brezi i
dushkut dhe i ahut). Në kurrizin e Kulmakut bimësia përfaqësohet nga dëllinja e zezë dhe
kullotat alpine76.

70

N. Meçaj, Vargu Tomor-Kulmakë-Miçan, në Gjeografia ‘91, f. 297-308.
Q. Lirëza, S. Sala, Tomorrica, Trashëgimia natyrore, Tiranë, 2013, f. 109-123.
72
E. Vlora, Ditar (Nga Berati në Tomor dhe kthim), Tiranë: shtëpia botuese “Koçi”, 2003, f. 119-120.
73
N. Meçaj, Vargu Tomor-Kulmakë-Miçan, në Gjeografia ‘91, f. 298-303. Q. Lirëza, S. Sala, Tomorrica,
Trashëgimia natyrore, Tiranë, 2013, 132-135.
74
N. Meçaj, Vargu Tomor-Kulmakë-Miçan, në Gjeografia ‘91, f. 303-308.
75
A. Mitre, E. Serjani, Raport i ekspeditës përnjohëse të projektit FoAP në rrethin e Skraparit, tetor 2006,
f. 1-13.
76
Q. Lirëza, S. Sala, Tomorrica, Trashëgimia natyrore, Tiranë, 2013, 123-132.
71

17

Mali i Miçanit shënon fundin e vargut Tomor-Miçan dhe shpatet i ka asimetrike,
perëndimori i butë, kurse lindori shumë i pjerrët që bien thikë mbi Osum. Mbi lartësinë
1500 m, vendin e shkurreve dhe drurëve të tjerë e zënë livadhet malore ku në stinën e
verës kullosin kope të shumta77.
I.1.13. Lugina e lumit të Tomoricës dhe kurrizet malore
Lugina e Tomorricës që shtrihet midis vargjeve Kulmak – Tomor në perëndim
dhe Koshnicë – Mietë në lindje dhe duke u hapur plotësisht në veriperëndim kur
bashkohet me luginën e Devollit. Relievi i luginës është tepër i copëtuar dhe nga ana
morfologjike ndahet në dy pjesë, e sipërmja nis nga burimi deri në Gjerbës dhe tjetra deri
në grykëderdhje. Në relievin malor dhe kodrinor ka dhe disa qafa, të cilat kanë
mundësuar lidhjen e banorëve me krahinat e tjera përreth. Ndër to mund të veçohen: qafa
e Gjarprit dhe Gurit të Prerë në malin e Koshnicës që mundësojnë lidhjen me pjesën
perëndimore të Korçës; qafa e Kulmakut, Gostënckës dhe Devrisë me krahinën e
Skraparit; Qafa e Dardhës me Beratin dhe Sulovën. Në këtë luginë ka një numër të madh
përrenjsh (Gjogovicës, Kuçit, Rovenit, Rehovës, Dobrenjit, Kushovës) dhe burimesh me
ujë të bollshëm (Ujanik, Kërpicë, Sotirë) që shërbejnë edhe si fillim i luginave të
përrenjve që derdhen në Tomoricë78.
Kurrizi malor Mietë-Koshnicë është vazhdim i Ostrovicës, dhe në krahinën e
Tomorricës përfshihet shpati perëndimor dhe pjesërisht kurrizi. Kurrizi fillon me malet
(Mietës, Bofies, Barçit, Qafën e Gjarpërit, Gurin e Prerë, Koshnicës) dhe përfundon në
luginën e Devollit të Mesëm. Qafa e Gjarpërit (1550 m) lidh luginën e Tomorricës me
fshatin Dushar, kurse ajo e Gurit të Prerë (1340 m) lidh fshatin Gurrazezë të Tomorricës
me Zerecin në lindje dhe më tej Moglicën e deri në Maliq79.
Vargu kodrinor Shëmbërdhenj i Sipërm-Nartë shtrihet në pjesën verilindore të
krahinës së Tomorricë dhe kodrat mbajnë emrat e fshatrave80.
Në Tomorricë ka qenë dhe një segment i rëndësishëm i “Rrugës së Karvanëve”
(Qafë Dardhë – Tërrovë – Dobrenj – Guri Prerë) që ka luajtur një rol të rëndësishëm gjatë
mesjetës (Tab. I,2).
I.1.14. Malësitë midis Devollit dhe Osumit të Sipërm
Nga lugina e Tomoricës, midis luginës së Devollit dhe Osumit të Sipërm,
ndodhen malësitë me një morfologji të ndërlikuar, ku ndërthuren kreshta malore të thyera
e me drejtime të ndryshme, lugina që i ndërpresin, gropa të stërzgjatura, pllaja të rrafshëta
dhe vargje majash të shkëputura. Ata shtrihen nga lugina e Devollit në veri deri në atë të
Osumit të Sipërm (Vithkuq), në qafën e Qarrit në jug dhe deri në kufirin më jugor të
Gorës, për të zbritur në juglindje në fushëgropën e Korçës, ndërsa në perëndim deri në
77
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rrëzën perëndimore të Ostrovicës. Në këto malësi veçohet Malësia e Voskopojës dhe
Vithkuqit, që ndahen nga lugina e Gjergjevicës.
Malësia e Voskopojës dallohet për kontrastet e mëdha të relievit, luginat e ngushta
dhe groporet, ku veçohet ajo e Voskopojës (1200 m). Qafa e Gjonomadhit e lidh
groporen e Voskopojës me fushëgropën e Korçës. Bimësia e Malësisë së Voskopojës
është mjaft e dendur (dushk, ah, pishë) dhe ka kullota alpine81.
Malësia e Vithkuqit, që shtrihet në jug të Malësisë së Voskopojës, dallohet për
relievin më të larmishëm me disa kurrize gëlqerore (Mali i Ujit të Bardhë – Gjançë,
Leshnjë – Krastë e Tejme, Vithkuq – Shtyllë – Maja e Bardhë, Ostrovicë – Bofnjë); disa
kurrize molasikë (në lindje), një pllajë në pjesën qendrore, një fushëgropë (Leshnjës) me
sipërfaqe 80 ha që përshkohet nga rrjedhja e sipërme e Osumit si dhe lugina e Çemericës.
Kurrizi Ostrovicë-Bofnjë është më i larti (Çuka e Faqekuqit 2383 m) dhe përbëhet nga dy
malet me të njëjtin emër që ndahen midis tyre nga qafa e Faqekuqit 82, ku kalonte dhe një
degëzim i rrugës së “Kopeve”. Pllaja qendrore e Malësisë ka një reliev të valëzuar lehtë
që ka bërë të mundur dhe popullimin e saj. Bimësia e Malësisë së Vithkuqit është mjaft e
pasur dhe përbëhet nga dushqe e halorë, kurse në pjesët e larta nga kullotat alpine. Në
këtë territor veçohen disa krahina të ndryshme si ajo e Oparit dhe Vakëfet.
I.1.15. Malësia e Kolonjës
Malësia e Kolonjës shtrihet nga rrjedhja më e sipërme e Osumit deri afër
Melesinit dhe në malin e Vashës në jug, duke rrethuar nga tri anë gropën e Kolonjës.
Nisur nga ndryshimet morfogjenetike, në malësinë e Kolonjës, dallohet pjesa
veriperëndimore, perëndimore dhe jugore.
Në pjesën veriperëndimore gjenden pllaja e Rungajës me majat (Rungajës,
Maringelos dhe Çingasit, etj), Mali i Zi, gropa e Çlirimit (Shëmtirës) dhe Lubonjës dhe
Goricat e Blushit. Pjesa perëndimore e malësisë së Kolonjës shtrihet deri në luginat e
lumenjve Borovë dhe Lengaricë dhe një sërë malesh (Novoselës, Radomit, Piskalit,
Kaduçit, Kurtesit, etj). Kjo pjesë ndërpritet nga lugina e Osumit, që është e ngushtë dhe
në disa pjesë formon kanione dhe pragje.
Pjesa jugore dallohet për një copëtim më të madh, ku mbizotërojnë pllajat karstike
(Podës, Barmashit, Shalësit), luginat (Barmashit, Podës), gropat (Radanjit, Leskovikut).
Lugina e Osumit dhe ato të përrenjve Barmash e Podë, bëjnë të mundur lidhjet e saj me
Malësinë Dangëlli-Leskovik. Bota bimore e Malësisë së Kolonjës në përgjithësi është e
varfër dhe ndryshon nga njëra pjesë në tjetrën (shkurre, dushqe, ahishte halorë dhe
kullota alpine)83. Një vend të rëndësishëm në rrugët e komunikimit drejt Lindjes zë qafa e
quajtur “Portat e Hekurta”, ku, duke filluar nga periudha e hekurit dhe deri në mesjetë, ka
funksionuar një mur barrierë84.
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I.1.16. Gropa e Kolonjës
Gropa e Kolonjës shtrihet në jug të pragut të Qarrit që shërben dhe si qafë për të
kaluar në fushëgropën e Korçës. Në jug e në perëndim kufizohet nga Malësia e Kolonjës,
kurse në lindje nga mali i Gramozit. Qafa e Kazanit, midis malit të Moravës dhe
Gramozit, bënë të mundur ndërlidhjen e gropës së Kolonjës me fushën e Bilishtit. Gropa
e kolonjës ka një sipërfaqe 108 km2 dhe një reliev të çrregullt me lartësi nga 550 m deri
1200 m. Gropa gjatë pliocenit dhe pjesërisht kuaternarit ka qenë e mbuluar nga ujërat e
një liqeni ndërmalor, që më pas u zhduk nga ngritje të fuqishme të pjesëve rrethuese dhe
nga lumi i Osumit që ka mundur të kap pasqyrën e liqenit85.
I.1.17. Fushëgropa e Korçës
Fushëgropa e Korçës shtrihet midis maleve të Moravës në lindje, Malit të Thatë
në verilindje, pragut të Çërravës në veri, malësisë së Gorës, Voskopojës e Vithkuqit në
perëndim dhe pragut të Qarrit në jug. Kufijtë e saj me territoret e tjera kufizuese shprehen
me kontrastet e relievit. Fushëgropa e Korçës ka një formë të stërzgjatur që zgjerohet në
veri dhe ngushtohet në jug. Sipërfaqja e saj është 300 km2 kurse lartësia lëviz nga 813 m
deri 950 m. Vetëm disa kodra të vogla (Korçës, Vloçishtit) e kalojnë këtë lartësi.
Depozitimet e shumta të kuaternarit nga 8-178 m në rrethina dhe deri në 300 m në
qendër, tregojnë se dhe në fillim të kuaternarit fushëgropa e Korçës ka qenë e mbuluar
nga një liqen, që arrinte në jug deri tek pragu i Qarrit. Lëvizjet ulëse që vazhdojnë edhe
sot, kanë sjellë cektësimin e shtratit të lumit të Devollit dhe krijimin e kënetës së
Maliqit86. Kjo gjë është vërejtur edhe në gërmimet arkeologjike të Maliqit dhe të
Sovjanit, ku shumë banesa i përkasin tipit palafit87. Depozitimet torfike e kanë bërë
fushëgropën e Korçës një nga më pjelloret e Shqipërisë. Pragjet (Çërravë, Qarrë), qafat
(Manastirit, Zvezdës, Kazanit, Gjonomadhit), grykat (Ujkut, Cangonjit), kanë bërë të
mundur lidhjen me zonat e tjera duke shërbyer dhe për ndërtimin e rrugëve.
I.1.18. Gropa e Prespës
Gropa e Prespës përbëhet nga gropa e Prespës së Madhe dhe e Prespës së Vogël.
Gropa e Prespës së Madhe ndodhet në lindje të Malit të Thatë dhe shtrihet
pjesërisht brenda kufirit tonë shtetëror, kurse nga e dyta brenda kufirit ndodhet vetëm
zgjatimi jugperëndimor i saj me gjatësi 5 km.
Gropa e Prespës së Vogël lidhet me luginën e Devollit nëpërmjet Grykës së Ujkut,
kurse për atë Prespës së Madhe shërbejnë Qafa e Manastirit dhe Qafa e Zvezdës. Gropa e
Prespës së Madhe ka një reliev mjaft të thyer dhe të varfër me rrjedhje sipërfaqësore dhe
burime, kurse vija breg-liqenore është shumë e thyer, me gjire të mëdha e të vogla.
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Lartësia e saj shtrihet nga 853 m deri në 1200 m. Në këtë gropë ka dhe disa lugje
(Djellasit, Bigllës), dy gropore (Goricës, Pustecit) që përfundojnë me fusha (Kallamas,
Pustec)88. Në liqen ka ishuj, brenda kufirit është ai i Maligradit, kurse jashtë tij
Golemgradi. Bregliqeni në përgjithësi është i lartë dhe ka shumë guva e shpella ku nuk
mungojnë kishat kushtuar sidomos Shën Mërisë dhe pikturat shkëmbore89.
Gropa e Prespës së Vogël rrethohet nga shpate të thepisura dhe të veshura vetëm
me shkurre të ulëta. Në Grykën e Ujkut dikur ka rrjedhur një degë e Devollit, që zinte fill
në liqen.
I.1.19. Vargu Moravë – Mali i Vashës
Vargu Moravë – Mali i Vashës fillon nga gryka e Cangonjit në veri deri në malin
e Vashës në jug, dhe nisur nga ndryshimet ai ndahet në malet e Moravës, mali i Gramozit
dhe kurrizi Kamenik –mali i Vashës.
Malet e Moravës shtrihen midis fushëgropës së Korçës, luginës së Devollit të
sipërm, gropës së Kolonjës dhe ndahen nga Gramozi nga Qafa e Kazanit. Malet e
Moravës nisur nga relievi ndahen në dy sektorë (veriori, jugori) në vijën Nikolicë-Floq.
Në sektorin verior lartësohen dy kurrize me disa maja me lartësi 1200-1800 m (Maja e
Lartë, Maja e Rrumbullakët, Maja e Elbit, Biglla e Drenovës dhe e Boboshticës, Guri
Capit, Maja e Vreshtës, Maja e Qytezës, Maja e Shëndëllisë). Sektori jugor ka reliev të
çrregullt ku mund të veçohen malet (Mali i Kuq, Llofkës, Furkës, Badaroshës). Në
perëndim bimësia është e varfër, kurse në brendësi dhe lindje ajo është më e pasur me
shkurre, dushqe, ahishte, pisha e bredh90.
Mali i Gramozit fillon nga Qafa e Kazanit deri në Qafën e Kamenikut. Ai ngrihet
në lartësitë nga 1400 m deri 2523 m (Maja e Qukapecit), duke shënuar dhe lartësinë më
të madhe në pjesën jugore të Shqipërisë. Në të lartësohen dhe disa maja të tjera ku kanë
rrjedhjet e sipërme përrenjtë: Maja e Balës (përroi i Rrapës), Maja e Varibopës (përroi i
Selenicës), maja e Valmarës (përroi i Skorovotit), Maja e Qukapecit (përroi i Glikoliarit).
Bimësinë e përbëjnë kullotat e shumta verore dhe pak ahishte91.
Kurrizi Kamenik – mali i Vashës shtrihet në jug të Qafës së Kamenikut përgjatë
kufirit shtetëror deri tek mali i Vashës. Në të veçohen disa maja të larta (Maja e
Kamenikut, Koziakut, Kabashit, Vashës). Ky vargmal dallohet për pyjet e bukura halorë,
ahishtat e përziera dhe kullotat e pasura alpinë92. Në rrëzën e tyre veriore dhe
veriperëndimore kanë qenë ndërtuar një numër i madh qendrash të banuara duke filluar
nga prehistoria dhe deri sot.
I.1.20. Mali i Thatë dhe malësitë në juglindje të tij
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Në juglindje kufizohen nga gropa e Kosturit dhe fusha e Trestenikut; në
veriperëndim me gropën e Ohrit, Korçës dhe të Bilishtit, ndërsa në lindje me atë të
Prespës. Në këtë njësi bëjnë pjesë Mali i Thatë, malësia e Rakickës dhe Malësia e
Llapishtit që ndahen midis tyre nga qafa e Zvezdës dhe gropa e Prespës së Vogël.
Mali i Thatë kufizohet me gropën e Ohrit, fushëgropën e Korçës dhe gropën e
Prespës së Madhe. Në këtë mal fenomeni i karstik ka përcaktuar tiparin kryesor të
peizazhit të tij: pllajat karstike (Pusit, Çardhakut, Mios, Zonjës), gropat karstike, fushat
karstike, luginat e thata e të verbra (Bushit, Kullonit, Podgories), karstin nëntokësor
(Shpella e Sheprapanit dhe Ariut). Përrenjtë janë të pakët (Abrashit, Sorrës). Mbulesa
bimore në shpatin perëndimor është e varfër, në kurriz shtrihen kullotat alpine, kurse në
shpatin lindor mbizotërojnë dushqet e përziera dhe ahishtat93. Në rrëzë të Malit të thatë
janë vendosur një numër i madh vendbanimesh.
Malësia e Rakickës ka reliev të thyer, me kreshta jo të thepisura (Maja e Gogozitmali i Kollogjenit, Qafa e Zvezdës-Prespa e Vogël), përkatësisht me majën e Vërnos dhe
të Ivanit (1768 m), shpate asimetrike, gropa të shkallëzuara (Zaroshkë, Xerje, RakicëShuec), e lugina të pakta (Zaroshkës, Burimasit). Bimësia përbëhet kryesisht nga shkurret
dhe dushqet94.
Malësia e Llapishtit ndahet në dy pjesë: veriore (gropa e Prespës së Vogël-gryka e
Kapshticës), jugorja (gryka e Kapshticës-fusha Trestenikut). Gryka e Kapshticës që lidh
fushën e Bilishtit me gropën e Kosturit, përshkohet nga përroi i Thellë. Malësia e
Llapishtit shtrihet në një lartësi 1050-1532 m, ku veçohen Maja e Karvagit (1532 m),
kurrizi Vipiakut, kurrizi Strene –Llapisht. Në pjesën veriore dallohet edhe gropa e
Mesohorit dhe lugina e Vërnikut. Në të gjithë këtë malësi bimësia është tepër e rrallë 95.
Në rrëzën e këtij vargu ka vazhduar edhe rruga në drejtim të Kosturit.

I.2. Natyra dhe njeriu
Në përfundim të parashtesës që bëmë për kushtet natyrore të korridorit VlorëPrespë shtrohet pyetja se cilat ishin produktet e gatshme që njeriu mund të përftonte në
natyre dhe ato që mund të prodhoheshin me më pak punë njerëzore në periudhën që ne
kemi marrë në shqyrtim. Në mungesë të të dhënave të mjaftueshme të burimeve të
shkruara dhe atyre të vjela nga gërmimet arkeologjike do të jem e detyruar të marrë
gjithashtu në shqyrtim të dhëna nga periudhat paraardhëse dhe pasardhëse.
Për shkak të pozicionit gjeografik, diversitetit në përbërjen pedologjike,
hidrologjike, relievit dhe faktorëve klimatik korridori karakterizohet nga një biodiversitet
i konsiderueshëm, ku mund të rendisim drurët e egër frutor, lakrat e egra, kërpudhat,
kafshët dhe shpendët e egra si dhe peshqit, molusqet dhe amfibët.
Midis drurëve dhe shkurreve të egra frutore mund të përmendim ato specie që
frutat e tyre kanë shërbyer si ushqim (të freskëta, të thara, të thata, të përpunuara) nga
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shoqëria mesjetare (Tab. X). Në listën tonë do të rendisim mollën e egër (Malus silvestris
Mill), dardhën e egër (Pyrus communis L.ssp piraster L.), gorricën (Pyrus
amygdaliformis Will), vadhëzën (Sorbus domestica L.), kumbullën mirabolanë (Prunus
cerasifera Ehrh.), kulumbrinë (Prunus spinosa L), qershinë e egër (Cerasus avium L.),
mëzhdravën (Prunus Mahaleb L.), luleshtrydhen e egër (Fragaria vesca L.), manaferrën
(Rubus loganobaccus L.), maren (Arbustus vulgaris Bub.), boronicën (Vaccinium
myrtillus L. ), thanën (Cornus mas L.), caracën (Çeltis australis L.), lajthinë e egër
(Corylus avelana L.), arrën gungë (Juglands regia L.), hardhinë e egër (Vitis vinifera
L.ssp. Sylvestris Gmel), ullastrën (Olea oleaster Hofm. Link).
Në këtë zone janë rritur me shumicë kafshë si kaprolli, dreri 96, dhia e egër, lopa e
egër, derri i egër, lepuri i egër.
Nga shpendët një vend të rëndësishëm zinte thëllëza e malit dhe ajo e fushës, gjeli
i egër, pëllumbi i egër, turtulli dhe harabelat.
Lagunat e shumta në bregdet dhe liqenet në lindje përbënin një rezervat të
rëndësishëm, jo vetëm për peshqit dhe molusqet, por dhe për shpendët ujor dhe ata
shtegtarë që kalonin nga veriu i Evropës në drejtim të Afrikës dhe anasjelltas. Midis tyre
mund të përmendim peshqit e ujit të kripur dhe atyre të ëmbla, molusqet 97 si dhe ndër
shpendët më të gjuajtura ishin patat e egra, rosat e egra, shkurtat, bajzat, etj.
Kullotat e shumta dhe të pasura dimërore dhe verore kanë mundësuar që ky
territor të dallohet si një nga krahinat më të pasura për rritjen bagëtive të imta, gjedhëve
dhe një thundrakëve98.
Së fundi drurët e lartë, shkurret dhe barërat e larta që përdoreshin për ndërtimin,
për ngrohje, përgatitjen e pajisjeve shtëpiake (mobilie, enët e ujit, enët e rezervave
ushqimore dhe të përpunimit të frutave, për transport (kosha, shporta) veshje dhe litar
(gjineshtra), shtroje (rrogoza), ngjyrosëve, etj kanë përbërë një pasuri të madhe për
banorët e kësaj zone.
Lulet e shumë prej pemëve dhe shkurreve dhe lulet e barërave të ndryshme
krijonin një kullotë të pasur për kultivimin e bletëve99.
Nga bimët e kultivuara, vendin kryesor e zinin drithërat, duke përfshirë tre llojë të
grurit, elbin, tepën, melin e zakonshëm, ndër perimet mund të përmendim bizelen,
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thjerrëzën, koçkullën, qepën, hudhrën, bathën, lakrën e bardhë, labotin, kastravecin,
pjeprin, etj. Një vend të rëndësishëm zinin dhe tagjirat: tërshëra dhe urovi. Drurët frutorë
e kultivuar në këtë territor kanë qenë të shumëllojshëm: rrushi, fiku, shega, dardha, ftoi,
arra, bajamja, qershia, molla, mani, ulliri, etj.
Bregu i Ilirisë...është i ngrohtë dhe frytdhënës dhe plot me ullishta e me vreshta të
mira100 Në këtë pjesë të ultësirës perëndimore shqiptare, e cila në shek. XIX u krahasua
nga Hahn me një “Lombardi të lënë pas dore”101, ndodhej një nga rajonet më të
rëndësishme ekonomikë të Shqipërisë mesjetare. Gruri, kripa, produktet e leshit,
bulmetrat, vera, dylli, mëndafshi, lëkurët, lënda e drurit ishin zërat kryesorë të tregtisë e
të eksporteve shqiptare në këtë periudhë. Importimi i drithit të Myzeqesë gjente pasqyrim
edhe në vetë statutet e Raguzës. Mes tyre, një vend të rëndësishëm zinte edhe eksporti i
bagëtisë së gjallë. Një objekt luksi veçanërisht të kërkuar përfaqësonin kuajt, posaçërisht
ata të Kolonjës. Më 1391, perandori Manueli II Paleologu i dhuroi ministrit të tij, Georg
Mazalon, “kalë arbërie” (albanos hyppos), duke e quajtur atë “një dhuratë të shkëlqyer
për një burrë të shkëlqyer”.
Në shek. XIV, qytetarë venedikas kishin blerë toka, të cilat i kishin transformuar
në feude apo ferma moderne për shfrytëzimin e tokës ose rritjen e bagëtive, siç është dhe
njëra prej tyre në Bestrovë (Vlorë), pronë e Jakob Kontarenit.
I.3. Ndarjet rajonale tradicionale dhe administrative
Për të përftuar sa më shumë të dhëna për ndarjet rajonale në këtë territor për
periudhën që ne kemi marrë në shqyrtim kam qenë e detyruar të mbështetem në burime të
ndryshme që i përkasin periudhave paraardhëse dhe pasardhëse. Korridori Vlorë-Prespë,
në kohën e sotme bënë pjesë në dy nga zonat e mëdha etnografike, Toskëria e mirëfilltë
dhe Labëria102.
Në Toskëri futet pjesa më e madhe e këtij korridori, nga i cili përjashtohen vetëm
zonat e Lumit të Vlorës, Kudhës –Selenicë dhe lugina e Dukatit që janë pjesë e
Labërisë103. Edhe fusha e Myzeqesë së Vlorës, megjithëse është në krahun e majtë të
Vjosës, bënë pjesë në Toskëri. Brenda këtyre dy ndarjeve të mëdha ka dhe shumë
mikrozona të vogla dhe të mëdha (Myzeqeja, Mallakastra, Kurveleshi i Poshtëm, Lumi i
Vlorës, Kudhësi, Lopësi, Dishnica, Dangëllia, Shqeria, Skrapari, Tomorrica, Sulova,
Vërça, Opari, Vakëfet, Gora, Kolonja, Devolli, Pusteci, etj.).
Në periudhat paraardhëse, nga ana administrative, ato kanë bërë pjesë në njësi më
të mëdha (Federatat Ilire, Mbretëria Ilire, Epiri, Mbretëri Maqedonase, Kolonia e
Apolonisë; koinone të ndryshme si i bylinëve, akantëve, balaiteasve; Provinca e
Maqedonisë, Provinca Epirit të Ri, Tema e Durrësit, Kutmiçevica, etj.). Gjatë periudhës
që ne kemi marrë në shqyrtim ajo ka kaluar nga një varësi në tjetrën (Perandoria
100
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Bizantine, Shteti Norman, Perandoria e Nikesë, Despotati i Epirit, Despotati i Beratit,
Mbretëria e Sicilisë, Anzhuinët dhe “Mbretëria e Arbërit”, Mbretëria dhe Perandoria
Serbe, Principata e Topiajve, Principata e Muzakajve, Shteti i Arianitëve, Principata e
Balshajve). Në shek. XIV, për territorin që ndodhet midis Tomorit dhe maleve të Gribës e
Lungarës, Kantakuzeni përmend një emër të përgjithshëm Balagrita104 dhe që Dyselie e
lidh këtë territor me fise shqiptarësh që shtegtojnë me bagëti105.
Në periudhën osmane ajo bënë pjesë në disa njësi të mëdha (vilajet, liva dhe
sanxhak), që kanë për bazë qytetet kryesore të Vlorës, Beratit, Përmetit, Korçës dhe
Elbasanit, kurse njësitë më të vogla (nahije) janë të përcaktuara në bazë krahinash
(Mallakastra, Myzeqeja, Skrapari, Tomorrica, Këlcyra, Tepelena, Merale, Majani, Velk,
Martallos, etj), apo nga rëndësia e tyre që në disa raste është e përcaktuar nga tradita
(Pelash, Riç, Luftinjë) apo roli që ajo zë në qeverisjen osmane (Tepelenë).
Në periudhën antike në këtë territor lulëzuan një numër i madh qytetesh si
Apolonia, Oriku, Amantia, Treporti (Daula), Kanina (Thronion?), Olimpas, Bylis, Nikaia,
Gurëzeza, Dimali, Antipatra si dhe qytetet dhe qytezat e tjerë në Armen, Xhyherinë,
Hadëraj, Cerje, Matohasanaj, Dukaj, Babunjë, Mashkjezë, Belishovë, Margëlliç, Mbolan,
Balibardha, Kalivaç, Rabie, Këlcyrë, Kuqar, Gradishta e Tomorit, Prishtë, Irmaj, Hija e
Korbit, etj.
Edhe gjatë periudhës romake dhe antikitetit të vonë gjejmë përsëri qendra tepër të
rëndësishme si Apolonia, Bylisi, Aulona (Vlora), Amantia, Zharra, Pulheriopolis (Berat),
Mbjeshova, Peshtani, Rabia, Zvezda, Zaradishta, Symiza, Mborja, Trajani, etj. Në këtë
trevë edhe gjatë mesjetës pati një numër të madh qendrash të rëndësishme ekonomike,
ushtarake, dhe kishtare (Aulona, Kanina, Gurëzeza, Glavinica, manastiri i Shën Mërisë –
Apoloni, Belgradi, Skrapari, Tomori, Këlcyra, Zvezda, etj). Po këtu lindën dhe u rritën
edhe disa nga familjet më të mëdha arbërore si Muzakajt, Arianitasit, Gropajt dhe
Matrëngët.
Në periudhën antike pesë janë fiset kryesore që janë shtrirë në territore të gjera të
këtij korridori: amantët në zonën e Vlorës, taulantët në Myzeqe, atintantët në Mallakastër,
Skrapar, Vokopolë-Dishnicë; dasaretët në zonën tjetër që fillon nga Tomorrica dhe
përfundon në lindje me liqenet, orestët në zonën e Devoll-Kostur. Parthinët, nga ky
korridor zinin vetëm një pjesë të vogël, Sulovën, kurse parauejt kanë jetuar vetëm në një
territor të ngushtë të luginës së sipërme të Vjosës dhe në zonat malore të DangalliLeskovik. Nga burimet e autorëve antik del se në periudha të ndryshme, në të njëjtin
territor, përmenden fise të ndryshme. Në territorin e taulantëve më vonë ndeshen
104
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parthinët dhe albanët, enkelejt duket se zëvendësohen nga dasaretët, kurse brenda
territorit të atintanëve përmenden dhe bylinët. Kjo mund të shpjegohet me rolin politik që
luajnë fise të ndryshme nga njëra periudhë në tjetrën. Por në periudhat e mëvonshme, të
paktën që nga mesjeta, këto emërtime fisesh që njëkohësisht përcaktonin edhe krahinën,
nuk ndeshen më. Disa të dhëna për emërtimet e reja i gjejmë që në mesjetë në burimet e
ndryshme historike, kurse dokumentet më të plota për to vijnë nga regjistrat osman të
shek. XV-XVI.
Në fushën e Myzeqesë së sotme ka banuar fisi ilir i taulanteve që sipas burimeve
shtrihesh nga Aulona dhe deri pranë qytetit të Dyrrahut (Epidamn)106. Në periudhën
antike duket se Myzeqeja e Vlorës nuk ka qenë në zotërim të apoloniatëve, me gjithë
përpjekjet e saj për ta shtënë në dorë siç tregon mbishkrimi i gjetur në Olimpas107. Me
këtë gjen shpjegim dhe e dhëna e vetme që na jep Plutarku: “Pas Apolonisë vjen Bylliaka
dhe Oriku me skelën e tij Panormin si dhe malet Keraune”108. Kjo tregon se bylinët duhet
të kenë zotëruar në territorin taulant një korridor për të dalë në det në zonën e Vlorës,
kurse amantët kanë pasur dalje vetëm në Orik. Në territorin e taulantëve, një mbishkrim
tregon se qyteti i Apolonisë (Γυλáκεια) zotëronte të paktën në rrethinat e tij edhe një
pjesë të fushës të quajtur “fusha e Gylakisë” (Γυλáκεια Πεδίον)109, që sot mund të
përputhet me fushën e Pojanit dhe të Hoxharës. Më vonë taulantët, të paktën në fushën e
Myzeqesë së Madhe duhet të jenë zëvendësuar nga parthinët që si kufi jugor kanë pasur
rrjedhjen e Semanit.
Duhet të presim deri në shek. XII, kur Ana Komnena e quante fushën e Myzeqesë
me një emër të përgjithshëm “fusha ilirike” (Το ιλλυρικòν πεδίον)110. Ka të ngjarë që
vetëm në fundin e shek XIV dhe fillimin e shek. XV ajo cilësohet me emra të përveçëm.
Së pari ajo mban emrin “fusha e Savrës” që Barleti e përmend me rastin e betejës së
zhvilluar këtu më 1385 midis Karl Topisë dhe Balshës II111, emër që ndeshet edhe si emër
fshati në shek. XVI në regjistrat osman (Savra e Madhe)112 si dhe në një dokument tjetër
krahas emrit të ri Myzeqe113. Sot me këtë emër njihet një pjesë e fushës në të djathë të
rrugës Fier – Lushnjë dhe deri në fshatin Barbullinjës, ku ruhen rrënojat e një fshati dhe
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një kishe mesjetare. Krahas tij, gjatë sundimit të Muzakajve në këtë territor, fusha mori
një emër të ri (Myzeqe) që ruhet edhe sot114.
Në periudhën antike, përveç qytetit të Apolonisë, ka qenë dhe qyteti Treportit dhe
qyteza e Babunjës. Të tre këta qytete kanë qenë edhe porte, kurse gjatë antikitetit të vonë
pranë fshatit Stan-Karbunarë, ka pasur një kështjellë. Edhe gjatë shek. XIII-XIV në
Myzeqe kanë qenë skelat grykëlumore (Vrego, Pirgu i Devollit, Spinarica dhe Sllanica) si
dhe skela në lagunën e Karavastasë.
Gjatë mesjetës, Myzeqeja e Vlorës, nga ana administrative ka qenë e varur nga
Kanina ose Aulona. Në regjistrin e vitit 1431-1432, Myzeqeja e Madhe bënë pjesë në
Nahijen e Muzakiye (22 fshatra), kurse në regjistrin e vitit 1519-1520, Nahija e Myzeqesë
i ka zgjeruar kufijtë e saj. Në këtë regjistër një pjesë e fshatrave të Myzeqesë janë pjesë e
Nahijes së Mallakastrës. Banorët e Myzeqesë sot thirren myzeqarë ose “lalë”.
Në zonën e Vlorës, brenda kufijve që ne e kemi përfshirë në Korridor, si dhe në
krahinën e Kurveleshit të sipërm, ka banuar fisi ilir i amantëve. Amantët kanë banuar në
zonën kodrinore e malore të Vlorës dhe si kufi kanë shërbyer lugina e mesme e Vjosës,
lugina e Bënçës, vargjet jugore të Kurveleshit të Sipërm dhe vargu Çikë-Qafa
Shëngjergjit-Qafa e Llogorasë. Në jugë ata kufizoheshin me kaonët, në perëndim me
detin Adriatik dhe taulantët, në lindje me bylinët dhe atintanët. Brenda territorit Amantinë
përfshiheshin edhe Orikasit me qytetin e tyre Orikun115. Si u përmend dhe më sipër
Myzeqeja e Vlorës, gjatë antikitetit nuk ka qenë pjesë e amantëve dhe kjo duhet të ketë
qenë e kushtëzuar nga rrjedhja e lumit të Vjosës që në atë kohë duhet ta ketë pasur
grykëderdhjen në gjirin e Vlorës116.
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Në burimet mesjetare etnonimet “amantë” dhe “Amantia” nuk përmenden, por
gjejmë etnonime të reja që duan të shprehin një territor më të gjerë nga ai që ato kanë
pasur. Të tilla janë Akrokeraunet117, Brohoti, Yamisquem, Jeriko që përmenden si
peshkopata apo arkondi118. Brohoti nisur nga burimet dhe fshatrat e përmendura në të
mund të identifikohet me krahinën e Lumit të Vlorës (Lugina e Shushicës). Kanina dhe
Vlora si qendra politike, ushtarake, fetare (Kanina), i kanë dhënë shpesh herë kësaj
krahine gjatë mesjetës edhe emrat e tyre, gjë që ka ndodhur edhe në zonat e tjera.
Në shek. XV, sipas regjistrit osman të vitit 1431-1432, krahina bënë pjesë në
vilajetin e Kaninës dhe nahijen Pelash, kurse në regjistrin e vitit 1519-1520 është e ndarë
midis kazasë dhe nahijes së Vlorës dhe vetëm një fshat i veçantë shënohet si nahije më
vete. Gjatë sundimit turk një pjesë e këtij territori bënë pjesë në krahinën dhe
peshkopatën e Himarës119.
Territori ku dikur banonin amantët sot quhet Labëri dhe banori i saj lab ose lap.
Ky emërtim për herë të parë është përmendur në fund të shek. XVIII nga Pukëvili 120 dhe
më pas nga Liku121, Holland122 dhe Han123 dhe në vitin 1834 ai ndeshet edhe në një
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mbështetjen e tij kundër turqve (I. Zamputi, Dokumente të shek. XVI-XVII për Historinë e Shqipërisë, Vëll.
I (1507-1592), Tiranë, 1989, f. 355). Jeriko, është lehtësisht e identifikuar me Orikinë antike, kurse
Yamisquem, përveç një ngjashmërie që ka me selinë peshkopale (Neaniskë) në varësi të Glavinicës, nuk
është bërë e mundur të identifikohet.
119
Në një letër të 12 korrikut 1577 drejtuar Papës nga populli i “Himarës dhe Epirit” fshatrat Duchates
(Dukati), Brokoto (Brataj), Kaloeirates (Kallarati), Trumbazei (Tërbaçi), Sotiriane (Maja e Sotirës), Lupesi
(Lopësi), Chunehiza (Gumenica?) (N. Borgia, I monaci basiliani d’Italia in Albania, Roma, 1935, f. 1221.). Në një letër të vitit 1759 drejtuar careshës Elisabeta të Rusisë përmenden emrat e fshatrave më të
mëdha: Dukati, Radhima, Gjomboçari (pranë kalasë së Gjon Boçari), Gumenica, Mazzari (Mazhari),
Liopësi, Mavrova, Vranishta, Smokthina, Gjonimei (Gjormi), Kallozherates (Kallarati), Vermihotes
(Vermiku), Lepenica, Velçja, Bratades (Brataj), Golimbades (Golimbas), Liaparda (Lapardha), Doksiotes
(Dukaj), Tepelena (Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë, Tiranë, 1962, vëll. II, dok. 192).
120
F. C. H. L., Pouqueville, Voyage en Morée, a Constaninople, en Albanie, et dans plusieurs autre parties
de l’Empire othoman, pendant l’années 1796, 1799, 1800, et 1801, Paris, 1805.
121
H. Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, &c. During the years 1812 and
1813, London 1815, f. 99.
122
U. M. Lik, Udhëtime në Shqipërinë e Vezirëve, Tiranë, 2008, f. 73-74.
123
; J. G. Hahn, Studime shqiptare (përk. Albanesiche Studien, Jena 1854), Instituti Dialogut &
Komunikimit, f. 31 (Këto emërtime përdoren nga fqinjët si sharje, prandaj vendasit e quajnë veten arbër
dhe vendin Arbëri). Për etnonimet Labëri dhe labë për më shumë shih: R. Memushaj, Histori e Kurveleshit,
1, Tiranë, 2004, f. 85-91.
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dokument turk124. Për zanafillën e etnonimeve “lab” dhe “Labëri” mendimet e shprehura
nga gjuhëtarët janë të ndryshme dhe deri më sot më i pranueshëm është ai shprehur nga
Çabej125.
Krahina e Mallakastrës, jo vetëm më e madhja, por edhe më e përcaktuar në
kuptimin fiziko-gjeografik dhe atë etnografik126, del shumë vonë në burimet e shkruara.
Për herë të parë toponimin“Mallakastër” e gjejmë në defterët osman si emër nahije, por
më herët, në vitin 1338 përmendet fisi me emrin malakas (Μαλακάσιοι) që jetonin së
bashku me fiset e Mazrekëve dhe Buajve në malësitë midis Epirit dhe Thesalisë127. Nisur
nga etimologjia “Mallakastër”, ky emërtim duhet të ketë qenë në përdorim, të paktën
duke filluar që nga mesjeta.
Në periudhën antike banorët e saj kishin një emër të përgjithshëm, atintanët128,
kurse në territore të veçantë banorët thirreshin dhe bylin129. Në shek. III – II p. Kr. në
124

Kryengritjet popullore në vitet 30 të shekullit XIX (Dokumente osmane), përgatitur nga P. Thëngjilli,
Tiranë, 1978, f. 148.
125
E. Çabej, Për gjenezën e literaturës shqipe, Studime gjuhësore, vëll. V, Prishtinë: Shtëpia botuese
“Rilindja” f. 104.
126
Për një përputhje të plotë të asaj fizike me atë etnografike jam mbështetur në disa nga të dhënat e
udhëtarëve të shek. XIX, por më së shumti nga të dhënat e udhëheqësit tim S. Muçaj. Por, ka dhe autorë të
tjerë që mendojnë se zona etnografike është më e tkurrur se ajo fizike (V. Kristo, Mallakastra, në
Gjeografia ‘91, f. 524) dhe shprehet se nga pikëpamja etnografike është gjithashtu një zonë kalimtare midis
Myzeqesë dhe Labërisë), kur në fakt ajo është pjesë e zonës së mirëfilltë të Toskërisë që fillon nga
Shkumbini deri në Vjosë/Drinos, kurse në lindje deri në Ohër-Prespë. Nisur nga trashëgimia zakonore
(kënga, veshja, kuzhina, format dialektore të të shprehurit, leksiku, banesa, lidhjet me krushqi, etj.) krahina
e Mallakastrës lidhet ngushtësisht me zonën e Beratit që është në krahun e majtë të Osumit, deri në
bashkimin e tij me përroin e Vodicës, më pas përfshin gjithë zonën në jugë të rrugës së Karvanëve (VodicëDardhë-Qafë Dardhë) dhe gjithë pjesën veriperëndimore të vargut Tomor-Kulmak, pa përfshirë zonën e
Potomit. Në jug përfshin krahinën e Dishnicës dhe më pas si kufi duke filluar nga Piskova shërben Vjosa.
Ky territor i gjerë nuk ka të bëjë me ndasitë krahinore që ne njohim sot dhe që fillimet i ka qysh nga
mesjeta, por mund të jetë e trashëguar që nga periudha antike, kur ky territor u përkiste atintanëve.
127
Ιωάννης Καντακουζηνός, Ιστορία: Ioannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum Libri IV εκδ, L.
Schopen, Ι-ΙΙΙ, CSHB, Bonn 1828 – 1832, f. 474. A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen
Age. Durrazzo et Valona du XIe au XVe siècle (Documents et recherches sur l’economie des pays byzantins,
islamiques et slaves et leurs relations commerciales au Moyen Age XIII), Institute for Balkan Studies,
Thessalonique 1981, f. 349, cit. 165. P. Xhufi, Nga Paleologët te Muzakajt, Berati dhe Vlora në shekujt
XII-XV, Tiranë 2009, f. 170, 185, 190, 194, 196. Duke qenë se këto fise janë ngulime shqiptarësh ka të
ngjarë që malakasit të kenë emigruar nga krahina e Mallakastrës. Me këtë emër thirret edhe krahina e
Mallakastrës në regjistrat osman. Në njërin prej tyre (BOA,TD 99 1519-1520 në Mallakastër bëjnë pjesë
108 fshatra dhe 10 mezra (fshatra të vegjël), përfshihen edhe disa fshatra të Përmetit në nahijen e
Mallakastrës që në shumicë janë me etimologji sllave (Malëshovë, Lipvani, Baçomid, Grabova, Kosova,
Kosinë, Lipostivani, Bodari, Gostinisht, Hotovë, Riban, Kuqar, Kutali, etj) Xh. Ylli, Das sllavische
Lehngut im Albanische, Bd.2, München 2000, f. 26,28, 35, 41. Sot është e vështirë të shpjegohet një gjë e
tillë, por midis Mallakastrës së Sipërme dhe Përmetit nuk ka asnjë pengesë natyrore dhe lidhjet me martesa
dhe ç’vendosje të popullsisë nga zona e Përmetit në ato të Mallakastrës kanë qenë të shumta.
128
Atintanët përmenden nga shumë autorë antikë (Thuc. II, 80, 6. Kufitarë me amantët në brendësi janë
atintanët, mbi Orikinë dhe Kaoninë deri në Dodonë (Scyl. 26). Polyb. II, 6, 1; 11, 11. Polyb. XVIII, 1,14;
Liv. XXXII, 33, 3. Liv. XIX, 12, 13. Strab. VII, 326. App. Illyr. 7 dhe 8. Steph. s. v. Atintania), por nga të
dhënat e tyre nuk mund të ketë një përfundim të qartë për shtrirjen e tyre. Nisur nga këto të dhëna studiues
të ndryshëm kanë shprehur mendimet e tyre për shtrirjen e atintanëve: H. Ceka mendon se Atintanët
shtriheshin në një territor të gjerë që përfshin Mallakastrën, Skraparin dhe Oparin (H. Ceka, Atintanët,
Buletin për Shkencat Shoqërore, 1965, 1, f. 108-122); S. Islami i vendos atintanët në Mallakastër e Skrapar,
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territorin Mallakastrës u krijuan dhe njësi të veçanta administrative, të ashtuquajtur
koinone, ku mund të përmenden ai bylinëve dhe balaiteve, por ngelet në formë supozimi
edhe ai dimalas. Në krahinën e Mallakastër një vend tepër të rëndësishëm zënë qytetet e
Apolonisë, Bylisit, Nikaias, Dimalit, Gurzezës, dhe qytezat në Margëlliç, Kalivaç,
Mbolan, Goricë, Plashnik, Rabie (Alkomena)130, si dhe një numër i madh vendbanimesh
të hapura, duke e bërë këtë krahinë nga më të zhvilluarat në periudhën antike, brenda
territorit të Shqipërisë.
Gjatë periudhës romake krahas Apolonisë dhe Bylisit (Colonia Julia Bylidensis)
shtohen dhe qendra dhe monumente të rëndësishme si ai Qesaratit, dy digat e gurta mbi
lumin e Gjanicës, vila fshatare e Krapësit131, etj. Po ashtu edhe gjatë antikitetit të vonë,
sikur Bylisi të ishte i vetëm, do të mjaftonte për të treguar shkallën e lartë të zhvillimit të
rajonit, por krahas tij janë dhe një serë kështjella (Margëlliçi, Cfiri, Mbjeshova, Rabia).
Me kishat e qytetit të Bylisit mund të renditen dhe shumë të tjera të shpërndara në gjithë
krahinën Ballsh, Panahor, Aranitas, Kraps, Margëlliç, Dimal, Luar, Kafaraj, Vjosë,
Gorishovë, Rromës, Kreshpan, duke e renditur brenda territorit të Shqipërisë si zonën me
numrin më të madh të kishave paleokristiane.
por jo në Opar dhe as në luginën e Drinosit (S. Islami, Shteti ilir në luftërat kundër Romës, Iliria III, 1973,
f. 24). P. Cabanes e vendos Atintaninë, në bregun e djathtë të Aosit, nga Tepelena në fushën e Myzeqesë,
duke përfshirë Mallakastrën dhe Skraparin, por jo luginën e Drinosit (P. Cabanes, L’Epire de la mort de
Pyrrhos à la conquête romaine, Besançon, 1976, f. 78-80). M. Hatzopoulos i vendos atintanët në luginën e
sipërme të Aosit deri në grykën e Këlcyrës (M. B. Hatzopoullos, Le problème des Atintanes, L’Illyrie
Méridionale et l’Epire dans l’Antiquité, II, Clermond Ferrand 1990, f. 183-190). Nisur nga të dhënat e
Tukididit (Thuc. II, 80, 6), N. Ceka mendon se, Atintania shtrihej në lindje të Apolonisë, përgjatë luginës së
Aosit dhe kthehej pastaj në atë të Antigonesë (N. Ceka, Atintanët: një vështrim mbi territorin dhe historinë
e tyre, Iliria XXXIV, 2009-2010, Tiranë 2011, f. 8). Nisur nga trashëgimia zakonore (kënga, veshja,
kuzhina, format dialektore të të shprehurit, leksiku, banesa, lidhjet me krushqi, etj.) krahina e Mallakastrës
lidhet ngushtësisht me zonën e Beratit që është në krahun e majtë të Osumit, deri në bashkimin e tij me
përroin e Vodicës, më pas përfshin gjithë zonën në jugë të rrugës së Karvanëve (Vodicë-Dardhë-Qafë
Dardhë) dhe gjithë pjesën veriperëndimore të vargut Tomor-Kulmak, pa përfshirë zonën e Potomit. Në jug
përfshin krahinën e Dëshnicës dhe lumin e Vjosës.
129
Një përkufizim për territorin e bashkësisë byline rreth mesit të shek. III p. Kr., kur Bylisi sihte qendra e
saj, e ka dhënë N. Ceka. Vetë treva gjeografike sugjeron një kufi të sigurt nga jugu me lumin Aoos, që e
ndante nga tokat e amantëve. Një vijë mjaft të qartë përbën nga verilindja ujëndarja e Osumit me Gjanicën.
Nga perëndimi, një vijë e mundshme kufitare me Apoloninë mund të kalohet në qafën e Koshovicës.
Trekëndëshi i trevës byline duket se mbyllej nga jugu në luginën e lumit të Luftinjës dhe në shpatin
perëndimor të malit të Shëndëlliut (Asnau) në një sipërfaqe rreth 600 km2 (N. Ceka, Atintanët: një vështrim
mbi territorin dhe historinë e tyre, Iliria XXXIV, 2009-2010, Tiranë 2011, f. 15). Ky territor ka një farë
përputhje me Nahijen e Mallakastrës së vitit 1570 dhe atë të 1519-1520 duke përjashtuar fshatrat e
Përmetit.
130
Alkomena e përmendur nga Stefani Bizantini: Αλκομεναι...εστι και τησ ʼΙλλυριδοσ πολισ (Steph. Byz.
..,s.v. Αλκομεναι), nisur dhe toponimi i ruajtur deri më sot si emër i fshatit pranë Kalasë së Rabies
(Allkomemaj) duket se i përgjigjet më së miri të dhënës se sa ato që e lidhin me Bela Crkva (F.
Papazoglou, Les villes Macédoine a l’Époque Romaine, Bulletin de Correspondance Hellenique,
Supplementary volume XVI, 1988, f. 302-303). Çabej emrin e fshatit Allkomenaj e lidh me burimin antik
(E. Çabej, Studime etimologjike, vëll. I, Prishtinë, f. 19).
131
C. Praschniker, Muzakhia und Malakastra. Archäologische Untersuchungen in Mittelalbanien,
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien, Band XXI-XXII, Wien, 1922-1924,
f. 96; S. Muçaj, Vendbanime të antikitetit të vonë në krahinën e Mallakastrës, Iliria VII-VIII, 1977-1978, f.
290; S. Muçaj, Gjurmime arkeologjike në luginën e Gjanicës, Iliria, VII-VIII (1977-1978), f. 331-337; S.
Muçaj, Vepra ujitëse në luginën e Gjanicës, Iliria, 1983, 2, f. 227-234.
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Për periudhën mesjetare mund të numërohen disa kështjella (Myli, Mashkjeza,
Margëlliçi, Mbjeshova, Gradishta e Drenovës, kështjella e Glavinicës, Rabia), manastire
(Apolonisë, Glavinicës, Veleshnjës ose Sinjës, Mbrezhdanit), kisha dhe një numër i madh
fshatrash. Për këta të fundit, përveç të dhënave arkeologjike, mund të vijnë në ndihmë
regjistrat osman të shek. XV-XVI, ku numërohen një numër i madh fshatrash dhe ku
midis tyre disa kanë edhe 200-500 familje132. Ndër qendrat më të rëndësishme
peshkopale të mesjetës mund të renditet ajo e Glavinicës (Ballsh).
Krahina e Sulovës, me gjithë pozicionin e favorshëm që ka pasur në kryqëzimin e
rrugëve veri-jug apo lindje-perëndim, emri i saj del shumë vonë. Mendoj se nga ana
etnografike në zonën e Sulovës duhet të përfshihet edhe pjesa fushore e krahut të djathtë
të luginës së Osumit, nga bashkimi me Devollin deri në derdhjen e përroit të Vodicës. Ky
territor duket se përputhet më mirë me territorin juglindor që banonte fisi ilir i parthinëve
që përmenden shpesh gjatë luftërave me Romën dhe më vonë gjatë Luftës Civile133.
Gjatë mesjetës ajo renditet tek Devollët, kurse më pas është pjesë e Despotatit të
Beratit dhe në regjistrat osman pjesa lindore bënë pjesë në vilajetin e Martallozit, kurse
perëndimorja në atë Belgradit.
Në këtë territor gjatë periudhës antike një vend të rëndësishëm ka pasur qyteti i
Antipatreas (Partha)134, por krahas tij është dhe ai Irmajt, si dhe kështjellat e Balibardhës,
etj. Në mesjetë një rol të veçantë, jo vetëm në këtë zonë, por në gjithë korridorin ka
luajtur qyteti i Belgradit.
Krahina e Skraparit dhe ajo e Tomorricës, meqenëse janë brenda të njëjtës njësi
administrative, shumë kush i mendon ato të pandara nga njëra tjetra. Por Skrapari dhe
Tomorrica janë krahina gjeografike dhe etnografike me kufij të përcaktuar qartë135. Është
kurrizi i vargut malor Tomor-Kulmak-Miçan që ndan këto krahina, Skrapari shtrihet në
perëndim të këtij vargu, kurse Tomorrica në lindje të tij. Kjo ndarje na vjen e pa
ndërprerë që nga periudha antike, ku krahina e Skraparit banohej nga atintanët, kurse ajo
e Tomorricës nga dasaretët. Nisur nga regjistrat osman ne mund të përcaktojmë sot edhe
fshatrat që ndodheshin në secilën krahinë, Skrapari sipas regjistrit të vitit 1431 -1432
numëronte 70 fshatra, kurse Tomorrica 31 fshatra136, në vitin 1519-1520 ata kishin
përkatësisht137, kurse sipas Lirëza-Sala në Tomorricë sot përfshihen 50 fshatra138.

132

Në regjistrin e vitit 1519-1520 numri i fshatrave që përfshihen në nahijen e Mallakastrës është 118 dhe
në të hyjnë dhe shumë fshatra të Përmetit, kurse në regjistrin e vitit 1570 numërohen 83 fshatra.
133
Polyb. II, 11, 11. Cicer. Pison. 40. Caes. B. civ. III, 11, 3; 41, 1; 42, 4 dhe 5. Mela II, 3, 55. Plin. NH III,
22. Liv. XXIX, 12, 3; XXXIII 34, 11; XLIII 21, 3; XLIV 30, 13. Strab. VII 326. Suet. Aug. 19. App. Illyr.
2 dhe 16. B. civ. V, 75. Cass. Dio XLII 10; XLVIII 41. Steph. s. v. Eleuti, Epidamnos.
134
Shih: Kreu IV.
135
N. Meçaj, S. Sala, Veçoritë fiziko-gjeografike të rrethit të Skraparit, Tiranë 1989; Q. Lirëza, S. Sala,
Tomorrica, Trashëgimia natyrore, Tiranë, 2013; A. Mici, B. Themelko, Disa veçori agroklimatike të rrethit
të Skraparit, Tiranë 1989; M. Kazazi, M. Nuri, Disa veçori hidrologjike të rrethit të Skraparit, Tiranë 1989;
Q. Lirëza, Harta gjeomorfologjike e rrethit të Skraparit, Tiranë 2002.
136
Suret-i defter-i sancak-i -» Arvanid 1431-1432, vilajeti i Skraparit; vilajeti i Tomorricës.
137
Vendbanimet sipas Tahrir Defterit të Përmbledhur të Sanxhakut të Vlorës, BOA, TD 99, Dhjetor 15191520, 421, f. 185.
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Krahina e Skraparit ka mundësi që emrin ta ketë trashëguar nga qyteti (kështjella)
me të njëjtin emër. Për herë të parë e ndeshim si kështjellë në kryengritjen e vitit 1336139,
kurse në regjistrat osman të vitit 1431-1432 dhe 1519-1520 përmenden si lagje të qytetit
Manastiri (Shën Dhimitrit) dhe Peshkëpia. Këto të dhëna saktësojnë atë se në Skrapar ka
qenë qendra peshkopale e Gradecit që përmendet në krisobulën e Basilit II. Gjatë
periudhës antike në këtë krahinë numërohen vetëm disa qyteza si ajo e Tomorit, Prishtës,
Peshtanit, kurse në mesjetë përmendet kështjella e Tomorit, Skraparit140 dhe nga rrënojat
njihen edhe kështjella në Gradishtën e Gradecit.
Krahina e Tomorricës, ka mundësi që i ka dhenë edhe lumit emrin e saj, që siç
shihet është formuar përmes sllavishtes (bullgarishtes) nga emri Tomor141.
Krahina e Tomorricës mendoj se nga ana etnografike duhet ta rendisim në grupin
e krahinave të mëdha të Oparit, Kolonjës dhe gropës së Korçës. Në periudhën antike ky
territor ka qenë pjesë e fisit të madh të dasaretëve142, që duket se zëvendësoi atë të
enkelejve143. Në mesjetë ato janë të ndara, Kolonja është një krahinë më vete144, kurse
gjithë pjesa tjetër hynë tek Devolli145. Me krijimin e Despotatit të Beratit146 dhe forcimin
e familjes së Muzakajve, Opari, Tomorrica dhe Devollet (i madh dhe i Vogël) janë nën

138

Nisur nga veçoritë etnografike ata kanë futur edhe fshatrat midis Qafë Dardhës dhe luginës së
Tomorricës Q. Lirëza, S. Sala, Tomorrica, Trashëgimia natyrore, Tiranë, 2013, f. 11-12, që sipas regjistrit
të vitit 1431-1432 ata bënin pjesë në vilajetin e Çartallosit (Suret-i defter-i sancak-i -Arvanid 1431-1432,
vilajeti Çartallos).
139
Ioannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum Libri IV εκδ, L. Schopen, Ι-ΙΙΙ, CSHB, Bonn 1828 –
1832, vëll. I, f. 495.
140
Ioannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum Libri IV εκδ, L. Schopen, Ι-ΙΙΙ, CSHB, Bonn 1828 –
1832, vëll. I, f. 495. A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Age. Durrazzo et Valona du
XIe au XVe siècle (Documents et recherches sur l’economie des pays byzantins, islamiques et slaves et
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L. Schopen, Ι-ΙΙΙ, CSHB, Bonn 1828 – 1832, vëll. I, f. 474. A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie
au Moyen Age. Durrazzo et Valona du XIe au XVe siècle (Documents et recherches sur l’economie des
pays byzantins, islamiques et slaves et leurs relations commerciales au Moyen Age XIII), Institute for
Studies, Thessalonique 1981, f. 349, cit. 165. P. Xhufi, Nga Paleologët te Muzakajt, Berati dhe Vlora në
shekujt XII-XV, Tiranë 2009, f. 39.
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bërë P. Xhufi (P. Xhufi, Nga Paleologët te Muzakajt, Berati dhe Vlora në shekujt XII-XV, Tiranë 2009, f.
39 dhe shën. 2).
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P. Xhufi, Nga Paleologët te Muzakajt, Berati dhe Vlora në shekujt XII-XV, Tiranë 2009, f. 38.
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zotërimin e tyre147. Në këtë territor numri i qyteteve në periudhën antike dhe mesjetare ka
qenë i kufizuar (Hija e Korbit, Gradishta e Symizës, Zvezda, Qyteti i Mborjes), kurse
kështjellat në numër më të madh i gjejmë në prehistori dhe mesjetë. Sipas regjistrit osman
të vitit 1431-1432, gjithë kjo zonë së bashku edhe me Leskovikun bën pjesë në vilajetin e
Korçës (222 fshatra), kurse sipas regjistrit të viti 1519-1520 krahina e Kolonjës quhet
Velk. Në krahinën Velk bëjnë pjesë fshatrat që ndodhen në Malësinë dhe Gropën e
Kolonjës (Tab. III). Në kufijtë e dasaretëve sot bëjnë pjesë Tomorrica, Opari, Kolonja,
Korça, Vakëfet, etj.
Vargu Moravë – mali i Vashës ka shërbye për të ndarë midis tyre Orestët, që
jetonin në juglindje, dasaretët në perëndim dhe veri perëndim dhe parauejt në
jugperëndim. Orestët në territorin tonë shtriheshin në fushën e Devoll-Poloskë deri në
ngushticën e Cangonjit, në veri duke përfshirë dhe Malësinë e Llapishtit148.
Parauejt kanë qenë sipër atintanëve, në pjesën e sipërme të luginës së Vjosës dhe
në krahinën malore të Dangëlli-Leskovik dhe Konicë, në kufi me atintanët149. Në regjistra
osman ajo është e ndarë veçmas në nahijen dhe kazanë e Përmetit, nahijen Mirale
(Dangëlli) dhe nahijen Majani (Shqeri-Leskovik).
Në kufijtë midis atintanëve dhe parauejve kanë qenë kështjellat e Prishtës150,
Këlcyrës151 dhe Kuqarit152, kurse në mesjetë gjejmë dy nga kështjellat e ndërtuara në
shkëmb (Guri i Qytetit dhe Guri i Petranit)153.
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G. Musachio, Historia e Geanologia della casa Musachia, në P. Xhufi, Nga Paleologët te Muzakajt,
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Kreu II
II. Historiku i formacioneve shtetërore
Korridori Vlorë-Prespë duke qenë pjesë e rëndësishme e formacioneve të
ndryshme shtetërore dhe një zonë ku janë shënuar edhe ngjarjet më të qenësishme të
historisë antike e mesjetare, rrjedhimisht edhe dokumentacioni historik ka qenë më i
orientuar drejt këtij territori të vendit tonë. Pjesën më të rëndësishëm në këtë
dokumentacion historik e zënë të dhënat për zhvillimet e betejave të ndryshme luftarake,
marrëdhëniet midis formacioneve të ndryshme shtetërore që zëvendësojnë njëri tjetrin në
periudha tepër të shkurtra, marrëdhëniet e popullsisë vendase me pushtuesit, ndërtimin
dhe funksionimin e institucioneve të ndryshme politiko-administrative dhe fetare,
marrëdhëniet tregtare me portet detarë apo lumorë, etj. Më të pakta janë ato që flasin për
gjeografinë historike, ndarjet krahinore dhe përbërjen etnike të popullsisë, topografinë e
vendbanimeve, banesën, rrugët, mënyrën e të ushqyerit, raportet e fshatit me qytetet,
shpërndarjen e kishave dhe rolin e tyre, etj. Informacion i ardhur nga autorët e ndryshëm
apo nga të dhënat e tjera burimore, me gjithë përpjekjet e studiuesve, jo gjithmonë ka
bërë të mundur zgjidhjen e problemeve të shtruara para tyre.
Deri më tani, për historinë mesjetare të këtij territori një kontribut të madh kanë
dhënë studiuesit A. Dyselie dhe P. Xhufi me veprat e tyre të plota 154. Ata kanë
shfrytëzuar gati në mënyrë shteruese burimet historike dhe ato pak të dhëna që janë
furnizuar nga studimet arkeologjike, gjuhësore dhe etnografike155.
Numri i madh i problemeve që përfshin tema e zgjedhur, jo vetëm nga shtrirja
kohore përgjatë mesjetës, por dhe nga roli i pozitës së veçantë gjeografike që zë ky
korridor, kërkon edhe një analizë të shkurtër të ngjarjeve më të rëndësishme që kanë
ndodhur para vitit 1081.
Territori ku u ngjiz në mesjetë populli shqiptar, i ndodhur “në kufijtë skajorë të
Perandorisë së Bizantit” siç thotë Kantakuzeni, i kushtëzuar dhe nga kolonizimi sllav i
shumë territoreve ballkanike, i humbi lidhjet e drejtpërdrejta me Perandorinë. Edhe roli
që luante dikur Via Egnatia (Tab. I,1), si një nga arteriet kryesore që lidhte dy pjesët
kryesore të Perandorisë Romake, por dhe që përcaktonte edhe fatet politike dhe
ekonomike të këtij territori, duket se ishte tkurrur tej mase.
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megjithatë ngelet dhe shumë për t’u bërë në të ardhmen. Kërkimet në të ardhmen do të bëjnë të mundur që
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Vetë pushteti bizantin, në kushtet kur strukturat shtetërore – administrative nuk
funksiononin (shek VII-VIII), për të kontrolluar këto zona të largëta të Perandorisë
zgjodhi forma të reja duke u mbështetur tek arkondët vendas. Nga kjo periudhë përveç
arkondëve të Durrësit dhe Vagenetisë njihet dhe ai i Kolonjës dhe kjo shënon edhe
fillimin e një fazë vetëqeverisje lokale dhe autonomie.
Me qetësimin e situatës në Lindje, në dhjetëvjeçarët e parë të shek. IX, Perandoria
kaloi në organizimin e provincave ushtarake (Tema), ku midis tyre renditet edhe Tema e
Durrësit, që administronte afërsisht territorin në kufijtë e dikurshëm të provincës së Epirit
të Ri. Krijimi i temës pa dyshim solli kompaktsimin e elementit vendas dhe kjo në radhë
të parë shfaqesh tek forcat lokale, të cilat siguronin mbrojtjen e territorit si dhe rrugëve
tokësore dhe detare për në Lindje (Tab. IX,1-2). Por jetëgjatësia e Temës së Durrësit qe e
shkurtër se një pjesë e territorit të saj, duke filluar që nga viti 851, ra nën sundimin e
Mbretërisë Bullgare.

II.1. Mbretëria bullgare (shek. IX-X)
Gjatë shek. IX shteti bullgar u forcua me tej dhe filloi t'i zgjeronte kufijtë në
kurriz të territoreve të Perandorisë Bizantine. Në vitin 851 mbreti bullgar Presiani u shtri
në territoret rreth liqenit të Ohrit dhe Prespës, kurse mbreti Boris në vitin 852 përfshiu
edhe korridorin midis lumenjve Vjosë dhe Devoll, duke arritur në detin Adriatik (tab.
VII,2). Gjatë sundimit të Simeonit (893-927) kufijtë e shtetit bullgar u zgjeruan edhe më
tepër (Tab. VII,4), duke futur nën sundimin e tij dhe gjirin e Vlorës, që kishte ngelur
jashtë deri më 893 (Tab. VII,1). Pas disa dhjetëra vjet dobësimi, në çerekun e fundit të
shek. X, Mbretëria Bullgare (Maqedonase), nën udhëheqjen e car Samuelit (976-1014), u
rimëkëmb përsëri (Tab. VII,3). Qendra e saj u bë Prespa dhe më vonë Ohri. Në luftë të
gjatë me Perandorinë Bizantine, Samueli e zgjeroi sundimin e vet në lindje edhe në
perëndim. Në vitin 989 ai pushtoi edhe qytetin e Durrësit dhe shtriu fushatat e veta
luftarake deri në Dalmaci, duke zhdukur kështu sundimin bizantin nga pjesa perëndimore
e Gadishullit Ballkanik (Tab. VII,5-6). Me këtë rast ai nënshtroi edhe sundimtarin e
Krajës, princin Ivan Vladimir, i njohur nga shqiptarët me emrin Gjon Vladimiri. Car
Samueli nuk synoi një përmbysje në strukturat administrativo-ushtarake të trevave
shqiptare të pushtuara prej tij. Shtrirja e pushtetit të Samuelit në këto vende u lehtësua
edhe për faktin se ai zbatoi një sistem të ri detyrimesh ndaj fshatarësisë, i cili mbështetej
mbi kontributet në natyrë e në lehtësira të tjera.
Por fitoret e Samuilit nuk qenë të qëndrueshme, dhe ushtria bizantine, nën
drejtimin e perandorit Basili i II më 1005 rimori Durrësin dhe më 1014 mori Manastirin.
Me vdekjen e Samuilit, nipi i tij Ivan Vlladisllavi (1014-1018) u përpoq të vendoste
hegjemoninë bullgare në provincat perëndimore, por në shkurt të vitit 1018, gjatë një
sulmi në Durrës, ai ngeli i vrarë. Pas kësaj, Basili II hyri triumfues në kryeqytetin e Ohrit,
megjithatë lufta vazhdoi. Disa udhëheqës bullgarë, midis të cilëve shquhet vojvoda Ibaca,
e vazhduan qëndresën në malësitë e Shqipërisë së Jugut, kryesisht në lartësitë malore të
korridorit Vlorë-Prespë. Por ushtritë bizantine, të udhëhequra gjithnjë nga vetë perandori
Basili i II, i cili shoqërohej nga patrici David Arianiti, i vazhduan veprimet dhe e shtypën
po atë vit (1018) rezistencën në këtë rajon. Bashkë me të mori fund edhe Mbretëria
Bullgare, dhe në këtë territor u vendos përsëri sundimi bizantin.
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Pushtimi bullgar pati ndikim në jetën dhe kulturën në trevat shqiptare, dhe më
shumë i shprehur ai gjendet në korridorin Vlorë-Prespë/Ohër, ku ai ishte i pranishëm nga
fillimi i pushtimeve dhe deri në rezistencën e fundit, më 1018156. Më të dukshme ato janë
në trashëgiminë gjuhësore (në fondin bazë dhe toponimi)157 dhe paksa në artin e të
ndërtuarit të kishave158, topografinë e vendbanimeve fshatare, ndërtimin e banesës dhe
prodhimin e poçerisë.
Ndër kishat e studiuara dallohen qartë ajo e Ballshit dhe Perondisë159, por nisur
nga vëzhgimet sipërfaqësore dhe ndonjë sondazhi të kufizuar, këtyre dy kishave duket se
i shtohen dhe një numër i madh kishash njënefshe me kupolë mbështetur mbi katër
shtylla të lira si dhe pjesë të veçuara nga skulptura arkitektonike.
Më parë, në periudhën ilire, antikitetin e vonë dhe gjatë mesjetës në përgjithësi
vendbanimet kanë qenë të vendosura në kodër, kurse gjatë periudhës së mbretërisë
bullgare, nisur nga disa gjurmë kishash dhe varrezash që janë datuar në këtë periudhë i
gjejmë edhe në fushë ose lugina lumenjsh: fusha e Korçës, lugina e Vjosës së sipërme
(tuma e Piskovës), lugina e Gjanicës (Ballsh), lugina e poshtme e Osumit (Perondi),
lugina e Shushicës (Brataj, Asomat), etj.
Dihet se banesa e traditës ilire dhe shqiptare ka qenë e ndërtuar e gjitha me gurë të
lidhur kryesisht me baltë dhe rrallë me llaç gëlqereje, ose vetëm kati përdhes me gurë e
tjetri me dru dhe në rastin e banesave më të varfra, me gurë kanë qenë ndërtuar vetëm
themeli së bashku me xokolin e sipër me dru. Deri tani, në ato vendbanime ku është
gjetur qeramikë e mbretërisë bullgare, mungojnë mbetje gurësh apo rrasash që mund të
jenë përdorur për ndërtimin e mureve apo mbulimin e shtëpive. Për sa kohë që nuk janë
bërë gërmime, kjo mund të shpjegohet vetëm me atë se banesat janë ndërtuar tërësisht me
dru dhe të mbuluara me kashtë. Po ashtu dhe qeramika e kuzhinës, me vulë në fundin e
saj, lidhet me traditën bullgare.
Territori Vlorë-Prespë/Ohër bënte pjesë në krahinën që mbante emrin
Kutmiçevica. Autorë të ndryshëm që janë marrë me përcaktimin e vendndodhjes së saj e
vendosin në rajonin veriperëndimor të Maqedonisë dhe në një pjesë të Jugut të
Shqipërisë, përafërsisht në trekëndëshin Shkup-Selanik-Vlorë160. Megjithëse krahina
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Architecture, Baltimore: Penguin Books, 1965).
159
Ndërtimi i kishave në territorin e Shqipërisë gjatë shek. IX shkon në të njëjtën paralele edhe me zonën e
qetë të Greqisë Qendrore (Beoti, Tebë, Athinë) (J.-C. Cheynet, Les Balkans, Le Monde Byzantin, L’Empire
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është e lidhur me hapjen e shkollave nga Klementi (886-893), i ngarkuar nga Borisi I,
është e vështirë të përcaktohet kufiri perëndimor jo vetëm në hapësirë por dhe në kohë.
Deri më sot është e paqartë në se gjatë sundimit të tij, Borisi e zgjeroi kufirin në krahun e
majtë të lumit të Vjosës, apo kjo ndodhi vetëm gjatë sundimit të pasardhësit të tij
Simeonit.
Një e dhënë me interes vjen nga fshati Kutë (Mallakastër) që ndodhet në bregun e
djathtë të Vjosës, që tregon se ky lumë ka shërbyer si kufi ndarës administrativ. Tre
toponime: granic/ë-a (kufi), carin/ë-a (doganë), zhupan/at (krahinë)161 dhe një kullërrënojë tregojnë se këtu kemi të bëjmë me një kufi ndërshtetëror dhe ku territori në fjalë
ka qenë nën varësinë e një administrate që gjuhë zyrtare ka atë sllave. Së pari kjo
administratë mund të lidhet me periudhën e sundimit bullgar (851-1018) dhe së dyti me
sundimin serb të Stefan Dushanit (1346-1355). Periudha e sundimit të Stefan Dushanit,
duke përfshirë edhe vitet kur ndërmori sulmet e para në këtë territor (dimri i vitit 13421343)162, ka qenë një periudhë tepër e shkurtër për të lënë gjurmë të tilla163. Përveç
kohëzgjatjes së shkurtër, në këtë periudhë ishte forcuar së tepërmi autoriteti i fisnikërisë
vendas arbërore si dhe nuk ka ardhje të popullsive të reja me përkatësi sllave.
Qendrat kryesore të pjesës perëndimore të krahinës së Kutmiçevicës u bënë qyteti
i Devollit dhe Glavinica (Ballsh). Në se për qytetin dhe peshkopatën e Devollit të dhënat
e burimeve të shkruara dhe ato arkeologjike janë tepër të kufizuara164, për të dytën krahas
burimeve të shkruara i është shtuar edhe materiali arkeologjike i përftuar në gërmimet e
kryera në kishën e Shën Mërisë së Ballshit165. Këto të fundit kanë ndihmuar në një fare
the Slavs into Christendom: an introduction to the medieval history of the Slavs, CUP Archive, 1970, f.
169.
161
Granicë është një fjalë e sllavishtes së vjetër që ruhet edhe sot në shumicën e gjuhëve sllave dhe shpreh
përgjithësisht kufirin midis shteteve apo krahinave të ndara administrativisht. Për fjalën zhupan studiuesit
mendojnë se vjen nga gjuha persiane: suban=bari dhe që u përdor fillimisht nga protobullgarët dhe avarët
për të emërtuar drejtuesin e një krahine (zhupanat). Carina është një fjalë e përbërë sllave car-ina, pjesën e
parë (car) sllavët e morën nga latinishtja cezar për të quajtur mbretërit e tyre, kurse sot në serbokroatisht
dhe maqedonisht përdoret për doganën.
162
Kjo është e pasqyruar edhe nëpërmjet gjetjeve arkeologjike (thesare dhe monedha të veçuara, djegie
kishash) në Gradishtën e Hekalit (Bylis), kishën e Shën Mërisë, Ballsh, Manastirin e Shën Mërisë, Apoloni
dhe në një kishë mesjetare në Kafaraj.
163
Edhe në zonën midis Matit dhe Shkumbinit kur ai ishte i pranishëm që nga viti 1336, prania e
toponimeve sllave në përgjithësi është tepër e kufizuar. Sipas regjistrave të vitit 1431-1432 (Suret-i defter-i
sancak-i - Arvanid 1431-1432) në vilajetin e Akçahisarit dhe Pavllo Kurtikut zënë respektivisht 8,7% dhe
18,4%, kurse në zonat ku bullgarët kanë qenë për një kohë të gjatë të pranishëm ata zënë një % të madhe
duke filluar nga 34,4% (Kanina) dhe deri 62,8% (Skrapari).
164
Devolli si qytet përmendet duke filluar nga viti 1018 dhe në vazhdim (Skylitzes – Cedrenos, Synopsis
Historion, f. 550; I. Bekker, Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope, Bonn, 1839. Synopsis Historiōn [=
Histor. Compendium], 16 B, Bonn ed., vol. I, f. 29.19f.; me teksti dhe koment në Bidez dhe Cumont, II, f.
60. G. Acropolites, XLIX, 38; LXXX, 71, kurse si peshkopatë (Actae Albaniae, I, nr. 58 (v. 1019, një
kristobull e perandorit Basili II) dhe në një ndër dhjetë mbishkrimet e ruajtura të kishës së Shën Akilit në
Prespë jo më me emrin e njohur Deabolis por Selasfor. Për më shumë shih: Qyteti i Devollit, Kreu IV.
165
Gërmimet e kryera në rrënojat e Ballshit gjatë katër fushatave duke filluar nga viti 1975 deri në vitin
1983 bënë të mundur të zbulohet e plotë bazilika dhe disa mjedise shtuar më vonë asaj, një termë mesjetare,
disa varre po të periudhës mesjetare. Një zbulim me interes është ai i murit rrethues, në jugperëndim të
bazilikës, ku nga gërmimet ka dalë vetëm një trakt me gjatësi 16m dhe trashësi 1.70m-1.80 m, me drejtim
lindje-perëndim. Muri rrethues sipas autorit të gërmimit i takon kështjellë mesjetare të Glavinicës (S.
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mase për problemin e identifikimit të Ballshit dhe të Manastirit të Shën Mërisë166 me
qendrën mesjetare të Glavinicës që ka qenë dhe vazhdon të mbetet objekt studimi për
shumë historianë dhe arkeologë167. Dokumenti kryesor, që është bërë shkas për
lokalizimin e Glavinicës në Ballsh, është mbishkrimi i gjetur në rrënojat e kishës së
Anamali, Rezultatet e gërmimeve arkeologjike të vitit 1975 në Ballsh, Iliria VI, 1976, f. 359-361; S.
Anamali, Bazilika e Ballshit, Iliria VII-VIII, 1977-1978, f. 301-306; S. Anamali, Gërmimet arkeologjike të
vitit 1983, Ballsh, Iliria, 2, 1983, f. 257-258). Pas rrugës nacionale, në lindje ndiqesh në sipërfaqe të tokës
traseja e murit dhe disa kulla trekëndëshe, të cilat janë dëmtuar vitet e fundit nga ndërtimet e reja. S. Muçaj,
E. Hobdari, Manastiri i Shën Mërisë, Ballsh (Glavinicë). Gërmime të vitit 2003, Candavia, 1, 2004, f. 189210.
166
Rrënojat e Ballshit njihen në popull si Shën Mëri ose Manastir dhe për të cilën gojëdhëna thotë se ka
qenë një manastir me 360 qeli (dhoma) (C. Patsch, Das sandschak Berat in Albanien, Wien 1904, k. 122).
Glavinica njihet në burimet e shkruara në gjuhën greke e bullgare dhe mbishkrimet me emrin ΚεφαληνίαΚεφαλονία; Гαβηνίτζα-Γλαβενίτζα duke filluar nga shek. ΙΧ (A. Aleksudhi, Sintomos istoriqi perigrafi tis
ieras Mitropolis Belegradhon, Kerkira, 1868, f. 46; K. Mijatev, Gde se namirala Glavinica, Arkeologija,
1962, 1, f. 5; I. Snegarov, Gde se namiral srednovekovnijat grad Glavinica, Arkeologija, 1963, 3, f. 1-5; Th.
Popa, Glavinica e lashtë në Ballshin e sotëm, Studime historike, 1964, 2, f. 241), dhe në vazhdim (L.
Thallóczi, C. Jireček, M. Šufflay, Acta et diplomata res Albania mediae aetatis illustrantia (Acta Albaniae),
I, 58, 130, 140; A. Comnena, Alexias, III, 12; XIII, 5; J. Ivanov, Bëlgarski starin is Makedonia, Sofia,
1931, f. 550-555. Th. Popa, Të dhëna mbi princat mesjetarë shqiptarë në mbishkrimet e kishave tona,
Buletin Shkencave Shoqërore, 1957, 1, f. 198-199 dhe në Th. Popa, Glavinica e lashtë në Ballshin e sotëm,
Studime historike, 1964, 2, f. 238-241. Sot Epitafi i Ballshit gjendet në Muzeun Kombëtar Tiranë) deri në
vitin 1751 (Th. Popa, Glavinica e lashtë në Ballshin e sotëm, Studime historike, 1964, 2, f. 240), vit pas të
cilit nuk përmendet më, kurse Ballshi përmendet për herë të parë në shekullin XV tek shqiptarët e
Peloponezit të emigruar aty në fundin e shek. XIII dhe fillimin e shek. XIV, nga krahina e Mallakastrës (S.
Muçaj, Bylis, vëll. I, në botim) edhe si emër fshati dhe si mbiemër (R. Stojkov, Th. Kacori, Një regjistër
osmano-turk i shek. XV për shqiptarët e Peloponezit, Studime historike, 1966, 3 (Biblioteka Kombëtare
“Kiril dhe Metodi”, Sofje; nr. regjistrit:1/ 14662 ), f. 158, emri gjendet në formën Ballçi dhe sot ndoshta
mban emrin e vet kishës ‘Αγια ’′Αννα , kurse si mbiemër është përdorur trajta e rregullt e tij. Fshati Ballç
bën pjesë në timarin e Isuf Arnavudit, ku gjithashtu futen dhe shumë toponime të zonës rreth Ballshit).
167
Pukvil (F. Pouqoueville, Voyage de Grèce, Paris, 1826, I, f. 221-222) ka shprehur mendimin se
Glavinica gjendet në Konic; S. Novakoviç (C. Новакович, Први основи словеске книжевности,
Београд, 1883, f. 71-73) e vendos ndërmjet Durrësit dhe Janinës, në jug të Vlorës dhe Janinës; Xh.
Striçeviç (D. Striceviç, La renovation du type basilical dans l’architecture ecclesiastique des pays centraux
des Balkans au IX-XIe siécles, Actes du XIIe Congres International d’Etudes byzantins, vëll. I, Beograd,
1963, f. 197), shtron hipotezën që Glavinica të ketë qenë në afërsi të Ohrit, në fshatin Zglavenicë. K. Zheku
ka shtruar tezën e identifikimit të Glavinicës në qytetin e Bylisit (K. Zheku, Glavinica dhe problemi i
lokalizimit të saj, Monumentet, 1987, 2, f. 96). Një grup i madh autorësh mendojnë se Glavinica-Qefalinia
gjendet në Ballsh: B. Zllatarski, Namernjata v. jugozapadna Albania nadpist s imeto na Bullgarska knjaz
Borisa-Mihajla, Slavia, Praga, 1923, II, f. 61-91 dhe Istoria na Bëllgarskata Drzhava, 1937, I, f. 231-235)
është i mendimit se Glavinica ndodhet në krahinën e Kutmiçevicës dhe e identifikon Glavinicën me
kështjellën e Glavinicës, e cila sipas tij gjendet pranë lumit të Gjanicës, në Ballsh; Th. Popa (Th. Popa,
Glavinica e lashtë në Ballshin e sotëm, Studime historike, 1964, 2, f. 241). S. Anamali, Bazilika e Ballshit,
Iliria VII-VIII, 1977-1978, f. 301-306; A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Age.
Durrazzo et Valona du XIe au XVe siècle (Documents et recherches sur l’economie des pays byzantins,
islamiques et slaves et leurs relations commerciales au Moyen Age XIII), Institute for Balkan Studies,
Thessalonique 1981, f. 21-23, pasi bënë një analizë të plotë të burimeve dhe autorëve të mëparshëm
mendon se mund të identifikohet me Ballshin. S. Muçaj, Kisha e Shën Mërisë së Ballshit (Glavenicës).
Probleme të identifikimit dhe datimit të saj, Iliria 1-2, XXX, Tiranë 2001-2002, f. 259-281; S. Muçaj, La
sculpture décorative des XIe - XIIIe siècles dans l’église de la Sainte Vierge à Ballsh (Glavinica) en
Albanie, bot. Ch. Pennas, C. Vanderheyede, La sculpture byzantine VIIe-XIIe siècles, Actes du colloque
international organisé par la 2e Éphorie des antiquités byzantines et l’École française d’Athènes (6-8
septembre 2000). Bulletin de Correspondance Hellenique, Supplementary volume 49, 2008, f. 199-213; S.
Xhyheri, La ceramica inventriata dalla basilica di S. Maria Ballsh (Glavinica), (në shtyp).
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Ballshit, gjatë Luftës së Parë Botërore dhe që bën fjalë për kthimin e Borisit dhe të
popullit bullgar në fenë e krishterë, në shekullin e IX (“...u pagëzua prijësi i Bullgarisë
Borisi i quajtur Mihal, (së bashku) me popullin të dhënë atij prej perëndisë, viti 6374
(=866)168. Megjithëse gërmimet në kishën e Ballshit nuk kanë përfunduar, deri tani nisur
nga balli i saj pajisur me tri absida dhe kombinimin në arkadë të kolonave me shtyllat si
në bazilikën e Aboba Pliskës169 si dhe shumë elementë të arkitekturës, skulpturës dhe
dyshemeve me opus sectile170, mund të shprehmi se ky është një ndërtim i porositur nga
Borisi dhe që duhet të ketë përfunduar në vigjiljen e pagëzimit më 866 gjë që e ka
përsëritur edhe në katedralet e tjera të mbretërisë së tij.
Ballshi gjatë mbretërisë bullgare ka pasur një pozitë të favorizuar pasi ndodhej në
rrugën që lidhte Lindjen e Ballkanit me portin e Vlorës dhe ishte një qendër e
rëndësishme e traditës së krishtere në territorin perëndimor të Mbretërisë, si trashëgimtare
e dy prej peshkopatave më të rëndësishme të periudhës paleokristiane, Bylisit dhe
Apolonisë. Nisur nga përparësitë e traditës së konsoliduar administrative dhe liturgjike që
kishte krishterimi në territoret e dikurshme të provincës së Epirit të Ri kundrejt
territoreve lindore të Mbretërisë Bullgare, pjesa perëndimore e Kutmiçevicës u bë vendi
ku përgatitën pionierët e parë që përhapën krishterimin tek sllavët.
Ndër shtatë shenjtorët e njohur të kishës sllave (Cirili, Medodi, Gorazdi,
Angjelari, Klementi, Naumi dhe Sava)171, burimet e shkruara dhe ato të traditës kishtare
veçojnë katër prej tyre: Klementi, Naumi, Gorazdi dhe Angjelari 172, që kanë ushtruar
168

C. Praschniker, Muzakhia und Mallakastra, JŒAI, XXI-XXII (1922-1924), Wien 1924, k. 100 – 101;
196 dhe fig. 112.
169
S. Muçaj, Kisha e Shën Mërisë së Ballshit (Glavenicës). Probleme të identifikimit dhe datimit të saj,
Iliria 1-2, XXX, Tiranë 2001-2002, f. 267 citon konstatimet për kishat bullgare të bëra Krautheimer (R.
Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Baltimore: Penguin Books, 1965, f. 328), që
thekson pajisjen e tyre me tri absida të fuqishme dhe kombinimin në arkadë të kolonave me shtyllat në
bazilikën e Aboba Pliskës (f. 335, fig. 281).
170
S. Muçaj, E. Hobdari, Manastiri i Shën Mërisë, Ballsh (Glavinicë). Gërmime të vitit 2003, Candavia, 1,
2004, f. 202-203.
171
K. Nihoritis, Tradita e kultit të Shtatë Shenjtorëve në Shqipëri, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në
Shqipëri, Tiranë 2003, f. 87 – 90. Përkujtimi i tyre lidhet me datën e transportimit të lipsanave të shenjta në
kishën e Shën Mërisë në Berat, ose nën ndikimin e datës kur festohet Shën Klementi i Ohrit (26 nëntor).
Peshkopata e Ohrit dihet se përfshinte nën juridiksionin e saj besimtarë me përkatësi të ndryshme etnike.
172
Sipas një gojëdhëne të trashëguar në qytetin e Beratit, midis shumë objekteve kishtare (epitafi, tri ikona
të mëdha, shumë libra dhe dorëshkrime) janë dhe reliktet (lipsanat) e misionarëve sllavë Shën Gorazdit dhe
Shën Angelarit që sot ruhen në kishën Fjetja e Shën Mërisë (Muzeu i Onufrit). Të gjitha këto janë sjellë nga
Manastiri i Shën Mërisë së Ballshit, së pari ato u ruajtën në Manastirin e Shën Gjergjit në fshatin
Mbrezhdan, që ndodhet në rrugën nga Ballshi në Berat dhe më pas janë tërhequr në katedralen e Beratit. Të
dhëna të tjera për këta dy shenjtorë, përveç një ikone nga ikonostasi i kishës së Shën Gjergjit (Kalaja e
Beratit) ku ndër shtatë shenjtorët sllavë, Shën Gorazdi dhe Shën Angjelari janë paraqitur të shtrirë të vdekur
brenda mureve të kështjellës së Beratit (shih për më gjatë: Th. Popa, Glavinica e lashtë në Ballshin e sotëm,
Studime historike, 1964, 2, f. 238-239). Nisur nga gojëdhëna se reliktet e Shën Gorazdit dhe Shën
Angjelarit vijnë nga Manastiri i Ballshit na bëjmë të mendojmë se një pjesë të aktivitetit të tyre, të paktën
në periudhën e fundit të jetës, ata e kanë ushtruar në krahinën e Mallakastrës. Deri më sot vetëm një e
dhënë tepër anësore vjen nga toponimi “Goras” i ruajtur në fshatin Gjerbës (Mallakastër), ku ruhen dhe
rrënojat e një kishe mesjetare. Fjala sllave gorë-a ka marrë format goran, gorjan, goraj (Xh. Ylli, Das
sllavische Lehngut im Albanischen, Bd. 1 dhe 2, München 1997 dhe 2000, f. 114), dhe nuk njohim
shembull tjetër në formën goras. Formën gor/ë-a e gjejmë edhe si toponim për kështjellën mesjetare të
Qytezës (Cakran). Forma goras mund të lidhet me Gorazd, por kjo kërkon një studim më të thelluar nga
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aktivitetin në territorin Prespë/Ohër/Vlorë. Ndër këta të fundit veçohet Shën Kelementi i
Ohrit (886-916), një nga figurat kryesore të kishës së krishterë që përhapi krishterimin
ndër sllavët. Nga jetëshkrimi i Theofilaktit mësohet se “princi bullgar Boris i dhuroi
shenjtit vende për pushim në Ohër dhe Glavinicë”173, kurse nga jetëshkrimi i Homatianit
ndër të tjera lexohet: “Kohën më të madhe Klementi e kalonte në qytetin e ilirëve në
Lihnid, që ishte metropol i qyteteve përreth …, dhe në Qefalini, të quajtur në gjuhën
bullgare Glavinica”174. Këto të dhëna i përkasin periudhës së parë të aktivitetit të
Klementit (886-893), kur i ngarkuar nga Borisi I, ai hapi në krahinën e Kutmiçevicës
shkolla për përgatitjen e teologëve të parë dhe mësuesve në gjuhën sllave. Nga këto
shkolla u përgatitën rreth 3500 dishepuj në gjuhën sllave duke përdorur alfabetin
glagolitik. Alfabeti cirilik që zëvendësoi në fillim të shek. X atë glagolitik, nga shumë
studiues i kushtohet Klementit.
Në vitin 893 ai shugurohet peshkop i Velika-s, po në krahinën e Kutmiçevicës175.
Ky post nuk ka qenë në rangun e peshkopëve të tjerë të peshkopatave sufragane të
strukturës administrative të Patriarkatit Bullgar176, por më tepër një peshkop nderi, i
atashuar në një territor ku banonte popullsi sllave apo enklava të rëndësishme po të kësaj
popullsie177. Nisur nga kontributi i tij në hapjen e shkollave për përgatitjen teologëve të
parë dhe mësuesve në gjuhën sllave do na dukesh më e arsyeshme që ky shugurim të
lidhesh më shumë me këtë mision, se sa me shërbimet ndaj një popullsie të etnisë sllave.
Përpjekjet për identifikimin e Velikës deri tani nuk kanë dhenë ndonjë zgjidhje të
besueshme dhe përfundimtare, për sa kohë të dhënat burimore kanë qenë fragmentare dhe
nuk janë bërë kërkime arkeologjike në favor të zgjidhjes së tij. Mendimi i shprehur nga
Miatevi se zbulimi rrënjësor i kishës triabsidale do të japë mundësi të përcaktohet me
saktësi vartësia e planit të saj nga plani i kishës triabsidale të Klementit në Ohër dhe
gjuhëtarët përkatës të kësaj fushe. Toponimi sllav Goras nuk është i vetmi në këtë zonë por shoqërohet
edhe nga toponime të tjera si Leshnjë, Ladogë, Gudas, Selitë, Goricë, Bregas, Bozhaj, Kamenik, etj. Fjala
“gudas” është gjithashtu një emërtim i përdorur për popujt sllavë.
173
K. Mijatev, Gde se e namirala Glavinica?, Archeologija 4, 1962, 1, f. 5-6.
174
J. Ivanov, Bëlgarski starin is Makedonia, Sofia, 1931, f. 551.
175
S. Mucaj, S. Xhyheri, I. Ristani, A. M. Pentkovskiy, Medieval Churches in Shushica Valley (South
Albania) and the Slavonic Bishopric of St. Clement of Ohrid, Slověne, 2014, 1, f. 5-42. Këtu jepet e plotë e
gjithë bibliografia kryesor për Shën Klementin si peshkop dhe identifikimin e peshkopatës.
176
Në mbishkrimet e kishës së Shën Akilit, vetëm dy peshkopata i takojnë territorit që ne kemi në shqyrtim,
njëra e Qefalonisë dhe tjetra e Selasforit janë shënuar nga C. N. Mucopullos, Rezultatet e gërmimeve në
bazilikën e Shën Akilit në Prespë, Monumentet 2, 1987, f. 73-93; N. Moutsopoulos, Byzantinische und
nachbyzantinische baudenkmäler aus Klein-Prespa und aus Hl. German, Aristotelian university of
Thessaloniki. Byzantine research centre, Selanik 1989.
177
Mendimi zotërues tek studiuesit bullgar dhe maqedonas për identifikimin e Velika-s shkon në favor
Drembica (Velika), por të tjerë nisur nga kisha treabsidale e zbuluar në Velçishtë e identifikojnë atë në këtë
fshat. Toponimi Velç, Velesh, Velishte, Velk, Velçisht, përveç se në territorin e Maqedonisë ka qenë
shumë i përhapur edhe në korridorin Vlorë-Prespë. Në formën Velçë dhe Veliçe (Suret-i defter-i sancak-i » Arvanid 1431-1432, BOA, TD 99, 411, f. 323 nahija e Vlorës), Velishte (lagje e qytetit të Skraparit BOA,
TD 99, 63, f. 312), Gosto Velishte (Suret-i defter-i sancak-i -» Arvanid 1431-1432, BOA, TD 99, 357, f.
321, fshat në krahinën Velk (Kolonjë), Velishte (Suret-i defter-i sancak-i -» Arvanid 1431-1432, BOA, TD
99, 475, 325 (Veleshnje, Berat). Tre prej tyre Velça, Velishte (lagje e Skraparit dhe Velishte (Veleshnje)
mund të merren në konsideratë, se për veç emrit janë dhe qendra kishtare. Velça me kishën e Asomatit
(BOA, TD 99, 421, 323); në qytetin e Skraparit njëra prej lagjeve të tjera quhet Manastir (BOA, TD 99, 64,
f. 312), kurse në Velishte (Veleshnje) ka po ashtu dhe toponimin “Manastir”.
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lidhja e tyre kronologjike duket se është e tejkaluar. Më e drejtë na duket përpjekja e
ndërmarr kohët e fundit për të studiuar afërsitë që liturgjia sllave ka me ato të Italisë së
Jugut si dhe preferenca që ka pasur Klementi që kishat e ndërtuara prej tij të kishin për
pajtor kryeengjijt Mihal dhe Gabriel, të njohur deri në shek. XI me emrin Asomat178.
Ngjashmëritë në liturgji midis kishës sllave dhe asaj të Italisë së Jugut bënë që studiuesi
A. Pentkovski t’i orientojë studimet e tij në territorin rreth Vlorës nga ku përmes
Otrantos, gjatë sundimit bullgar, kryheshin lidhjet e ndërsjella me territoret e Italisë
Jugut.
Në të njëjtën hulli me kërkimet në fushën e liturgjisë përqasen dhe rezultatet e
dala nga kërkimet arkeologjike të bëra në zonën e Vlorës dhe rreth Ballshit kryesisht në
monumentet e kultit të krishterë179. Rrënojat e zbuluara u përkisnin një tipi kishe një
nefshe të paraprirë nga një narteks, të ndërtuara mbi rrënoja më të vjetra, apo që në
ndërtim janë përdorur shumë spolje180. Dy nga ato, njëra midis fshatrave Peshkëpi dhe
Kropisht, në vendin e quajtur “Maja e Lutrojit”181 dhe tjetra në Asomat182 ishin ngritur
mbi rrënoja tempulli të periudhës helenistike, kurse një e tretë në fshatin Sherishtë ishte
ndërtuar mbi rrënojat e një banese romake, dyshemetë e të cilës ishin shtruar me mozaikë.
Nga vëzhgimet sipërfaqësore u pa se në këto tre kisha dhe në të tjerat (Xhyherinë, Risili,
Kutë, Panahor, Metoh) teknika e ndërtimit ishte e njëjtë: spolje pjesësh të ndryshme
178

A. M. Pentkovskiy, K istorii slavianskogo bo gosluzheniia vizantiiskogo obriada v nachalnyi period
(kon. IX – nach. X v.): dva drevnikh kanona arkhangelu Mikhailu, Bogoslovskie trudy, 43–44, 2012, f.
401–442; S. Mucaj, S. Xhyheri, I. Ristani, A. M. Pentkovskiy, Medieval Churches in Shushica Valley
(South Albania) and the Slavonic Bishopric of St. Clement of Ohrid, Slověne, 2014, 1, f. 5-42.
179
Në kuadrin e përgatitjes së kësaj teze doktorature tempulli i Asomatit dhe i Lutrojit janë zbuluar gjatë
një ekspedite përnjohëse të organizuar në rrethin e Vlorës të drejtuar nga S. Muçaj dhe me pjesëmarrje të S.
Xhyherit, E. Halil dhe L. Sheremetaj. Lutroi është përmendur dhe nga E. Barbarich në monografinë e tij si
kalaja e Lutro-s (E. Barbarich, Albania, Monografia antropogeografica, Romë 1905, f. 310), por ka
mundësi që te ketë patur një keqkuptim se toponimi Kala përdoret nga banorët e zonës vetëm për rrënojat
në majën përballë saj, mbi fshatin Kropisht (përmendur dhe në regjistrat osmanë).
180
S. Xhyheri, S. Muçaj, E. Halilaj, L. Sheremetaj, Kërkime arkeologjike në zonën e Vlorës. Raport 2012,
Iliria XXXVII (2013), 2015, f. 453-455.
181
Në “Majën e Lutrojit” apo siç thirrët më së shumti nga banorët “Maja e Qishës”, gjenden rrënojat e
dukshme të një monumenti tepër të rëndësishëm. Fillimisht ai ka qenë një tempull i tipit me ante, ndërtuar
me blloqe të gdhendur guri, kurse më vonë mbi rrënojat e tempullit janë ngritur muret e një kishe, të paktën
që nga shek. XI. Koprishta (Kropishta), ashtu si Asomati, ka qenë pronë e Peshkopatës së Kaninës (shih
shënimin e më poshtë) dhe ka shumë të ngjarë, që duke qenë një vend pelegrinazhi, peshkopi i Kaninës ta
ketë përdorur këtë si seli të përkohshme, nga ku duhet të vijë dhe emri i Peshkëpisë.
182
Asomat vjen nga greqishtja “pa trup” dhe personifikon kryeëngjëjt dhe engjëjt. Sot, në pjesën më të
madhe ky emër ndeshet si emër fshati dhe ku kisha i kushtohet Kryeëngjëjve Mëhill dhe Gabriel: Greqi,
Shën Asomates, një mauzole i periudhës romake i transformuar për kultin e krishterë në fillim të shek. VI,
ka qenë kushtuar engjëjve por dhe martirëve lokalë, shih. (Ch. Munier, P. Maraval, Lieux saints et
pèlerinages d’Orient. Histoire et Géographie des origines à la conquête arabe. Préface de G. Dagron, In
Revues de Siences Religieuses, vol. 59, no. 3, Paris 1985, f. 397; D. Feissel, Recueil des inscriptions
chrétiennes de Macédoine du IIIe au VIe siécle, Bulletin de Correspondance Hellenique, Supplementary
volume VIII, Paris 1983, f. 103-110; Kisha e Asomatit në kepin Tenaron (Mani), pranë tempullit të
Poseidonit, shek. XIII; Kisha e Shën Asomates, Plaka (Athinë), shek. XI. Një vendbanim në veri të liqenit
të Prespës së Madhe (Maqedoni) mban po ashtu emrin Asamat. Në dy fshatra të Qipros që mbajnë këtë
emër dhe një në fshatin Siamat (forma arabe e Asomat) të Libanit kishat i kushtohen Shën Mëhillit, etj. Në
Shqipëri kisha ruan vetëm emrin e vjetër “Asomat”, ndoshta se ajo ka dalë jashtë përdorimit para se në këto
territore ato të përdornin emrin e ri Shën Mëhill që të paktën deri tani këtë e kemi të datuar që nga shek.
XIII (Shën Mëhilli, Berat, shih. A. Meksi, Tri kisha bizantine të Beratit, Monumentet, 4, 1972, f. 59-83).
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arkitektonike, blloqe gurësh të gdhendur ose jo, si dhe tulla e tjegulla të ripërdorura.
Katër shtylla të lira në nef me prerje thuajse katrore të zbuluara dhe në kishën e Asomatit,
tregojnë, ashtu si dhe në kishën e Shën Gjergjit (Brataj), se këto janë të njëjta si në plan
dhe lartësi, kryq i brendashkruar me kupolë mbështetur në katër shtylla të lira dhe narteks
të mbuluar me qemer cilindrik183.
Ngjashmëria e teknikës së ndërtimit me atë të kishës së Glavinicës (Ballsh) e
datuar në shek. IX na dha një argument për t’i datuar paraprakisht në periudhën e
sundimit të Mbretërisë Bullgare në këtë territor duke e lidhur dhe me aktivitetin e Shën
Klementit. Të gjitha vendet: Sherishtë, Kropisht, Xhyherinë (Mihaillova), Risili, Asomat,
Treblovë, Smokthinë, ku janë gjetur rrënojat e këtyre kishave kanë qenë që para 1307
prona të peshkopatës së Kaninës184. Se kur ka filluar kjo varësi është e vështirë të
përcaktohet, por duke ditur se Basili i II i njohu të gjitha privilegjet kishës ashtu si ajo i
kishte pasur në kohën e Mbretërisë Bullgare, na lind e drejta të supozojmë se varësia nuk
ka ndryshuar që nga ajo periudhë.
Në se në planin dhe arkitekturën e kishës së periudhës së Mbretërisë Bullgare ka
dhe disa tipare që i lidhin me njëra tjetrën në një territor më të gjerë, kjo nuk ndodh me
skulpturën dekorative. Deri tani ato janë të pakta dhe vijnë nga kisha e Ballshit, Manastiri
i Apolonisë, kisha e Perondisë dhe fshati Armen, kurse jashtë këtij korridori i kemi nga
kisha e Shën Janit (Delvinë), kisha e Peshkëpisë (Gjirokastër) dhe qyteti i Durrësit. Në to
shihet fryma e përgjithshme që mbizotëron në skulpturën dekorative të kishave në
Perandorinë Bizantine gjatë shek. IX-XI. Ndër trashëgiminë me vlera të veçanta që vjen
nga kjo periudhë janë edhe dy kodikët, “Beratinus-2” dhe “Kodiku i Vlorës”. “Beratinus2”ose “Kodiku i Anthimit” (Codex Aureus Anthimi) - për shkak të shkronjës prej ari që
është përdorur, i takon shek. IX. Ai përmban katër ungjijtë (sipas Gjonit, Lukës, Markut
dhe Mateut) dhe është me motive floreale dhe gjeometrike. “Kodiku i Vlorës” po ashtu
është datuar afërsisht shek. X.
Toponimia e trashëguar deri më sot apo e vjelë nga defterët osmanë të shek. XVXVI tregon se ajo që rrjedh nga sllavishtja zë një vend të rëndësishëm në territorin që ne
kemi marrë në studim. Përveç emërtimeve të fshatrave një numër të madh zë dhe
mikrotoponimia dhe fjalëformimi sipas morfologjisë sllave185.
Gjuha sllave në këto territore ka hyrë gjatë tre periudhave kohore, e para në
periudhën pas dyndjeve sllave në fund të dhek. VI dhe ngulimit të tyre të mundshëm në
183

Në këtë grup futet dhe kisha e Shën Kollit në Armen, ku në vend të katër shtyllave të lira janë katër
pilastra të lidhura me muret anësore. Nisur nga një brokë e përdorur për akustikë, e datuar në shek. IX-X,
ndërtimi i kësaj duket se renditet edhe me kishat e tjera të ndërtuara gjatë periudhës së mbretërimit bullgar.
184
Androniku II Paleolog i rinjeh më 1307 kristobulat e mëparshme Peshkopatës së Kaninës ku janë
përfshirë një sere pronash në Sarishtë, Mihalovë, Koprishtë, ullishtet e Mercevishtës e të Çikës, tokat prej
njëmijë modesh të Risilisë, ato të Asomatit, fshatin e Smokthinës, arat e Marmiroit, në Malomir (Malomiri,
mbret bullgar 831-836), në Treblovë, kripore në Mifol, shih tekstin dhe komentin e bërë në: P. J.
Alexander, A Chrysobull of the Emperor Andronicus II Palaeologus in Favor of the See of Kanina in
Albania, Byz. XV, 1940-1941, f. 167- 207. S. Muçaj, Vendet e shenjta të pelegrinazhit në Shqipëri,
Candavia 4, 2014, f. 5-18; S. Xhyheri, S. Muçaj, E. Halilaj, L. Sheremetaj, Kërkime arkeologjike në zonën
e Vlorës. Raport 2012, Iliria XXXVII (2013), 2015, f. 437-458.
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Xh. Ylli, Das sllavische Lehngut im Albanischen, Bd. 1 dhe 2, München 1997 dhe 2000.
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disa ishuj të veçuar, gjë që nuk është dokumentuar në atë masë të pranushme, jo vetëm
nga burimet e shkruara por as nga ato arkeologjike. Në territorin tonë, në se do të
pranonim një gjë tillë, atëherë do të ishte vetëm krahina e Shqerisë në zonën e Përmetit.
Periudha e dytë është ajo e Mbretërisë Bullgare që jo vetëm që zgjati shumë, por me
administratën dhe shkollat në gjuhën sllave si dhe me ngulimet në këto territore të
kolonëve bullgarë, ka lënë gjurmë të shumta në këtë territor. Periudha e tretë është ajo e
pushtimit të Stefan Dushanit, që nuk vazhdoi më pak se dy dekada.
Sipas regjistrave të vitit 1431-1432 (Suret-i defter-i sancak-i Arvanid 1431-1432)
emërtimet e fshatrave në vilajetet e mëposhtme paraqitet e tillë:
Kanina, gjithsej 119 fshatra, sllav. 41 fshatra, 34,4%; Belgrad, gjithsej 142
fshatra, sllav. 66 fshatra, 46,4%; Myzeqe, 22 fshatra, sllav. 11 fshatra, 50%; Klisura, 41
fshatra, sllav. 20 fshatra, 48,7%; Përmeti, gjithsej 123 fshatra, sllav. 62 fshatra, 50,4%;
Skrapar. Gjithsej 70 fshatra, sllav. 44 fshatra, 62,8%; Tomorrica, 31 fshatra, sllav. 16
fshatra, 51,6%; Korça, gjithsej 222 fshatra, sllav. 86 fshatra, 38,7%; Nahija e
Mallakastrës më 1573 kishte 83 fshatra, sllav. 24 fshatra, 29%. Çartallos, gjithsej 104
fshatra, sllav. 30 fshatra, 28,8%. Në vilajetet e tjera, jashtë këtij korridori, por pjesë e
Mbretërisë Bullgare, përbërja është e tillë: Himarë 28,5%; Sopot 29%; Gjirokastër
38,8%, Zagori 40%; Edrine (Lunxhëri) 38,2%; Kirelash (Rrëza) 33%; Vajoneti 46,8%;
Delvinë 41%.
Në zonën midis Matit dhe Shkumbinit, ku sundimi bullgar ka qenë i pranishëm
për periudha të shkurtëra dhe ku ai Stefan Dushanit ishte i pranishëm që nga viti 1336,
prania e toponimeve sllave në përgjithësi është tepër e kufizuar.
Sipas regjistrave të vitit 1431-1432 (Suret-i defter-i sancak-i Arvanid 1431-1432)
emërtimet e fshatrave në vilajetet e mëposhtme paraqitet e tillë, sipër e Shkumbinit:
Akçahisar, gjithsej 172 fshatra, sllav. 15 fshatra, 8,7%; Pavllo Kurtikut, gjithsej 190
fshatra, sllav. 35 fshatra, 18,4%. Edhe sipas Register des Sancaks Ohri, 1582-1583, në
nahijen e Krujës, Ishmit dhe Malesisë, nga 83 fshatra vetëm 9 prej tyre i përkasin
prejardhjes nga sllavishtja (10,8%).
Këto raporte janë shumë më të vogla se ato në zonat ku bullgarët kanë qenë për
një kohë të gjatë, ku më e ulta është 29% (Himara, Sopoti, Mallakastra) dhe më e lartë
62,8 % (Skrapari). Të dhënat statistikore tregojnë se ato nuk janë ngulitur në periudhën e
shkurtër të sundimit serb, por as dhe në atë para bullgar, por vetëm në periudhën e
Mbretërisë Bullgare. Në këto përfundime kanë arritur dhe studiuesitt, që kanë parë se
shumica e toponimeve të trashëguara i përkasin fondit të bullgarishtes.

II. 2. Rivendosja e sundimit bizantin (shek. X/1018-1204)
Pavarësisht nga egërsia me të cilën Bazili II asgjësoi Perandorinë Bullgare ndaj
vendeve e popullsive, që futi përsëri nën sundimin bizantin, ai ndoqi një politikë të
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matur186. Kështu, ai la këtu në fuqi edhe paskëtaj sistemin e detyrimeve në natyrë, të
vendosur gjatë sundimit bullgar. Po kështu Patriarkatit të Ohrit Bazili II i njohu një sërë
privilegjesh që kisha e Ohrit i kishte fituar në kohën e sundimit bullgar. Mjaft peshkopata
që s’kishin qenë sufragane të Ohrit dhe që ishin bërë të tilla nën sundimin bullgar,
perandori i pajisi me toka e bujq me anë diplomash të veçanta187.
Me toka, privilegje, tituj dhe me ofiqe Bazili II pajisi edhe ata krerë shqiptarë, që
gjatë luftërave me Samuelin kishin qëndruar në krah të tij188.
Pas vdekjes së Perandorit Bazili II dhe fundit të dinastisë maqedone me
Konstandinin IX Monomahos (1042-1055), mori fund edhe epoka e karakterizuar nga
prona e vogël e lirë e bujkut-ushtar (stratiotit) duke i lënë vendin ekspansionit të pronës
së madhe feudale. Këto ndryshime në pronësinë e tokës sollën edhe rënien e rolit të
kastës së krerëve ushtarakë (strategëve) dhe rritjen e peshës së pronarëve të mëdhenj të
tokave dhe e aristokracisë burokratike të kryeqytetit bizantin, Kostandinopojës. Këto
zhvillime të reja në gjirin e perandorisë Bizantine prekën nga afër territorin e Shqipërisë,
që ishte vendi klasik i fshatarësisë së lirë dhe i stratiotëve. Ndaj, disa nga kryengritjet
ushtarake më të fuqishme të shek. XI (viti 1043, 1073, 1077) patën si teatër kryesor
pikërisht trojet shqiptare. Historiani bizantin i shek. XI, Mihal Ataliati, shprehet se në atë
kohë shqiptarët, dikur aleatë të Perandorisë Bizantine (symmachioi), u bënë “papritur”
kundërshtarë të saj (polemioi).
Midis përkrahësve të dukëve të Durrësit që ngritën krye kundër perandorisë ka
qenë edhe peshkopi i Devollit, Teodori. Territori i Devollit u pjesë e kryengritësve të
udhëhequr nga djali i princit të Dioklesë, Konstandin Bodini. Por, përballë Dukëve
kryengritës, në krye të forcave qeveritare ishte gjenerali Aleks Komneni që i shpartalloi
ata.
Shekulli XI solli ndryshime thelbësore në strukturën e brendshme ekonomikoshoqërore të Perandorisë Bizantine si dhe në marrëdhëniet e saj me botën e jashtme.
Hipja në fron e perandorit Aleksi I Komneni (1081-1118), shënon fillimin e epokës së
artë të feudalizmit ushtarak, që karakterizohet nga ekspansioni i pronës ushtarake të
kushtëzuar (pronies) dhe që në Shqipëri u shfaq me ngritjen e një sërë familjesh
shqiptare, pjesëtarë të së cilave fitojnë prona, tituj dhe funksione të larta nga pushteti
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Në zonat që organizuan rezistencën e fundit, duket se ai ndoqi politikën e shpërnguljes duke i
zvëndësuar me banorë të rinj nga komuniteti vlleh. Me këtë mund të shpjegohet prania e emrave të këtij
komuniteti në regjistrat osman, në toponimi dhe në kujtesën e banorëve të fshatrave të ndryshëm.
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Kryepeshkopit të Ohrit i akordoheshin 30 klerikë e po aq parikë, njëlloj sa edhe peshkopit të Kosturit.
Kurse peshkopi i Glavinicës, 40 klerikë e 40 parikë, po aq sa dhe peshkopi i Beratit. Peshkopë të eparhive
më pak të rëndësishme, si të Cernikut (Cërrikut), .... do të kishte 15 për secilën nga të dy kategoritë (Acta
Albaniae, nr. 58; 59). Aktet e dhurimit të perandorit bizantin Bazili II të viteve 1018-1020 zbulojnë një fazë
embrionale të sistemit të pronies (pronoia), i cili nga shek. XI u bë forma tipike e pronës feudale në Bizant.
Institucioni i pronies pati një përhapje të gjerë edhe në trevat shqiptare, aq sa fjala “pronie” u trashëgua në
fjalorin e shqipes, duke marrë në dallim nga kuptimi që kishte fillimisht, kuptimin e çdo forme zotërimi të
pakushtëzuar (pronë).
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David Arianitit, që llogaritej ndër komandantët më të shquar të tij në betejat me bullgarët, perandori i
besoi postin e rëndësishëm të strategut të Temës së porsakrijuar të Shkupit.
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qendror189. Zotërimi feudal në Shqipëri, si kudo në Bizant apo në Perëndim, përbëhej nga
dy pjesë kryesore: toka e fshatarëve (parikë) dhe toka e zotërisë që në Bizant njihesh me
emrin “paraspor”190.
Gjatë shek. XI-XII, Bizanti kishte një marrëdhënie të veçantë “partneriteti” me
shqiptarët, atë të që historiani bizantin i asaj kohe, Mihal Ataliati e quan izopolitia, që
ishte pak a shumë e barazvlefshme me federatën (foedus) e romakëve, duke nënkuptuar
një aleancë ushtarake me perandorinë dhe një autonomi të gjerë të strukturave drejtuese
vendase. Ekzistenca e strukturave të tilla dëshmohet që në atë kohë, kur degëzime të
familjeve më të shquara shqiptare të trevës së Vlorës e Beratit, siç ishin Matrëngajt,
Skurajt (Zgurrajt) e Muzakajt, gjenden në nivelet më të larta të administratës civile e
ushtarake të Kostandinopojës191.
Edhe në planin e jashtëm, Perandoria Bizantine merr një orientim të qartë
perëndimor që do të ruhet përgjatë gjithë sundimit të dinastisë Komnene (1081-1185).
Me gjithë politikën agresive të ndjekur nga mbretërit normanë gjatë kësaj
periudhe, ata mundën të shkëpusin vetëm në brigjet e Adriatikut pjesë të shkëputura
territoresh dhe këto për periudha të shkurtra kohore. Në këto pushtime afat shkurtra futen
edhe disa pjesë të korridorit Vlorë-Prespë. Në se në planin e okupimit të territorit bizantin
mbretëria normane nuk arriti ndonjë sukses të dukshëm, në atë të shkëmbimit ekonomik,
kulturor dhe të emancipimit të parisë arbërore ndikimi i mbretërisë normane dhe
strukturave të tjera shtetërore në Gadishullin Apenin apo kryqëzatat, kanë qenë një faktor
parësor dhe tepër përcaktues i zhvillimit.
Që në shek. XI, në qytetet bregdetare të territorit shqiptar, kanë qenë të pranishëm
edhe tregtarët venedikas dhe amalfitenë192, kurse me zbarkimet e para normane, së
bashku me ushtrinë erdhën edhe një numër i madh specialistësh të fushave të ndryshme,
një pjesë e të cilëve duket se nuk u larguan nga ky territor. Ata sollën me vetë dhe një
eksperiencë të re, ku ne mund ta vërejmë më mirë në teknikat e reja të përdorura në
fushën e ndërtimeve të shumta që bëhen gjatë shek. XII. Për sa i përket rolit favorizues që
mori Shqipëria në atë kohë në lidhje me Italinë, shpjegimin e gjejmë nga njëra anë tek
afërsia që kishte nga Vlora në bregun e Brindisit nëpërmjet ngushticës së Otrantos, që më
së miri e ka dhënë udhëtari anonim në vitin 1308193 dhe nga ana tjetër ky territor ishte në
periferi të Perandorisë Bizantine. Ndryshimet e shpeshta në balancën Lindje-Perëndim
gjatë shek. XII është e shprehur më së miri edhe në shumë fusha që janë edhe objekt i
kësaj teme si në ndërtimet mbrojtëse, ndërtimet e kultit të krishterë, eksportin dhe
importin e mallrave, qarkullimin e monedhave, etj.
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Pas marrëveshjes së bërë midis Aleks Komnenit dhe Venedikut më 1082, që ky i
fundit të ndihmonte me flotën e tij të fuqishme në luftën kundër Guiskardit, kundrejt
njohjes së privilegjeve tregtare, solli atë që Venediku të bëhet zotëruesi në detet e në
tregjet bizantine. Një gjë e tillë shihet edhe në qarkullimin monetar, kur krahas
monedhave të tij Venediku hedh në treg monedha të falsifikuara bizantine194, duke e
mbizotëruar tregun, jo vetëm në bregdet, por dhe në brendësi të territorit shqiptar. Po
ashtu Aleksi I i njohu privilegje të rëndësishme tregtare edhe Pizisës me anë të një
traktati të nënshkruar në tetor të vitit 1111195.
Ballafaqimi i Perandorisë Bizantine me normanët e Italisë dhe me kryqëzatat në
shek. XI-XII, nxori në plan të parë rolin e shqiptarëve dhe të tokave shqiptare që u
ndodhën në qendër të këtij ballafaqimi, prandaj të dyja palët u përpoqën të mbanin secili
në anën e vet fisnikërinë shqiptare, duke i dhënë tituj dhe privilegje të ndryshme196. Kjo
solli rritjen e shkallës së autonomisë së tyre, që më e plotë u krye në trevën qendrore të
Arbrit. Në gjysmën e dytë të shek. XII, falë marrëdhënieve të mira që vendosi perandori
Manuel me Papatin, u shënuan lidhje më të ngushta midis kishës ortodokse të territorit të
Shqipërisë me jugun e Italisë si dhe shënoi përhapjen e ritit katolik edhe në Shqipërinë
Qendrore. Këto shihen më së miri në influencat e kishës së Italisë së Jugut në skulpturën
e kishës së Shën Mërisë së Apolonisë si dhe në ndërtimet e shumta të kuvendeve katolike
(Priskë, Shërmizë, Kumardhë, etj). Po ashtu edhe përdorimi i latinishtes në mbishkrimet e
fisnikërisë së Arbrit është një fenomen i ri që ndeshet në varrin e Sevastit Mihal Sgura në
kishën e Shën Mërisë së Brarit. Këto dëshmojnë për një pozitë të papërcaktuar të gjithë
kësaj treve midis katolicizmit e ortodoksisë e në një kuptim më të gjerë midis qytetërimit
perëndimor e atij bizantin.
Këto zhvillime në Shqipëri, që përkonin me thellimin e procesit të feudalizimit të
Perandorisë Bizantine, çuan në krijimin e një strukture me tipare të qarta shtetërore
vendase në trevën e Arbrit, të quajtur “Principata e Arbrit” dhe në kristalizimin e një
dinastie sunduese vendase. Në kapërcim të shek. XII-XIII, pas rënies së dinastisë së
Komnenëve dhe ardhjes në fron të dinastisë së dobët të Engjëllorëve, familja e princërve
të Arbrit, ashtu si dhe shumë fisnikë të tjerë shqiptarë, ishte më e ndikuar nga kultura dhe
feudalizmi perëndimor. Me gjithë ndikimet që modelet feudale perëndimore patën në
organizimin dhe në ndërtimin e Principatës së Arbrit dhe në fisnikët e tjerë shqiptar,
tradita bizantine mbetej ende shumë e fuqishme.
Principata e Arbrit, megjithëse nuk e shtriu sundimin e saj poshtë Shkumbinit, ajo
shërbeu si një katalizator i zhvillimit dhe i pavarësimit edhe për shumë nga fisnikët që
kishin qenë pjesë e drejtimit të ushtrisë apo administratës bizantine.
Nëse lihet mënjanë një shtrirje e kufizuar e territorit bregdetar shqiptar, ku në
periudha të veçanta u ndie fort ndikimi i feudalizmit perëndimor, në përgjithësi në
Shqipëri vepronte e drejta bizantine, por dhe kjo ishte efektive në viset fushore, pranë
qendrave të mëdha administrative. Kjo e drejtë njihte si zot e pronar të vetëm shtetin, në
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personin e perandorit, ndërsa feudalët e veçantë s’ishin veçse përdorues të tokës, të cilën
vetë perandori ua kalonte me dekret të veçantë, për një kohë të kufizuar dhe me kushte të
përcaktuara, ndër të cilat shërbimi ushtarak në favor të perandorit përbënte kushtin
kryesor197. Ky qe thelbi i sistemit të pronies, që përbënte bazën e feudalizmit bizantin në
shekujt XI-XIV. Kuptohet që një sistem i tillë, ndërsa krijonte një shtresë fisnikësh të
lidhur me pushtetin qendror, i krijonte tej mase pengesa fuqizimit dhe emancipimit të tyre
politik, për sa kohë ata nuk ishin pronarë me të drejta të plota të tokës së tyre. Në rast se
proniari ose pasardhësi i tij nuk u përmbaheshin detyrimeve ndaj perandorit, përkatësisht
detyrimit ushtarak, ata privoheshin nga pronia, e cila po me dekret perandorak
(krysobullë) i jepej një personi tjetër. Rrjedhimisht, sistemi qe menduar i tillë që nuk
nxiste fuqizimin e feudalëve të veçantë, qoftë nëpërmjet kufizimit e kushtëzimit të
institucionit të trashëgimisë.

II.3. Sulmi norman dhe kundërveprimet e Bizantit
Më 1071 Bizanti humbi kështjellën e tij të fundit në Italinë e Jugut, Barin. Nga ai
çast, kundër territoreve bizantine filluan sulmet e pandërera të normanëve dhe të
kryqtarëve perëndimorë. Pas pushtimit të Barit, më 1071, Robert Guiskardi arriti të
bashkojë të gjitha zotërimet e princërve normanë të Italisë së jugut dhe krijoi një mbretëri
të fuqishme, që menjëherë i hodhi sytë në anën tjetër të Adriatikut (Tab. VIII,2). Kjo
dinamikë e re në marrëdhëniet Lindje-Perëndim i vendosi trevat shqiptare në qendër të
ngjarjeve. Ato përbënin tashmë kufirin skajor perëndimor të Bizantit, ndërkohë që për
fuqitë e reja të perëndimit ishte rruga ideale që bënte të mundur avancimin e ushtrive
pushtuese drejt Kostandinopojës. Për rrjedhojë, trevat shqiptare u bënë vendi i
përplasjeve të mëdha ushtarake, kulturore e fetare, që ndikuan së tepërmi zhvillimin
historik të tyre198 (Tab. VIII,1).
Në pranverën e vitit 1081, një ushtri e madhe normane u nis nga portet e Brindisit
e të Otrantos nën drejtimin e vetë Guiskardit dhe të djalit të tij, Boemundit199. Ky i fundit
me një pjesë të flotës zbarkoi në brigjet e Vlorës dhe, brenda një kohe të shkurtër, pushtoi
këtë qytet dhe qendrat e rëndësishme strategjike të Kaninës e të Jerikos (Orikumit),
Glavinicën, etj200. Të dy palët ndërluftuese si synim kishin mbrojtjen apo pushtimin e
qytetit kryesor të Adriatikut, Durrësin. Por në një betejë vendimtare jashtë mureve të
Durrësit, fitorja qe në anën e normanëve201.
Pas rënies së Durrësit ushtritë normane u lëshuan drejt lindjes dhe në pak kohë
zunë edhe trevën e fundit të korridorit Vlorë-Prespë, atë të Devollit202. Por në pranverë të
vitit 1082 Robert Guiskardi u detyrua të kthehej në Itali, dhe djali i tij, Boemundi, nuk
mundi t’i mbajë për shumë kohë pozicionet e fituara. Pas vdekjes së Robert Guiskardit
(1084) normanët u tërhoqën nga Shqipëria, për t’u rikthyer përsëri më 1107 nën drejtimin
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e Boemundit203. Flota e madhe normane zbarkoi në tetor të këtij vitin në viset e Vlorës,
nga ku ushtritë e Boemundit iu drejtuan nëpër tokë Durrësit 204. Qyteti mundi t’u qëndrojë
përpjekjeve të përsëritura të normanëve, të cilët përdorën të gjitha mjetet dhe teknikat e
kohës për pushtimin e tij (Tab. VIII,3). Pa e hequr rrethimin e qytetit, Boemundi vazhdoi
marshimin e tij drejt Lindjes. Perandori Aleks Komneni u përpoq të ndalte përparimin e
ushtrive normane duke bllokuar vendkalimet që çonin drejt Ohrit e Dibrës, duke u besuar
komandantëve më të sprovuar. Vet perandori ishte pozicionuar në zonën e Ohrit, Devollit
e të Kolonjës, nga ku mbështeste njerëzit e tij të angazhuar në luftimet me normanët në
Arbër, Vlorë e në Glavinicë205. Pas disa muaj luftimesh rraskapitëse, ushtria normane, e
bllokuar në Ultësirën Perëndimore, u detyrua të heqë dorë e të kthehet në Itali. Boemundi
nënshkroi në kampin e perandorit bizantin në Diabolis në muajin shtator të vitit 1108
kapitullimin. Nga prania e normanëve në Glavinicë vjen dhe mbishkrimi mbivarror i
gjetur në Ballsh kushtuar kalorësit Robert Monteforte206, i cili ka vdekur si
nënkomandant i normanëve edhe i anglezëve në një kryqëzatë dhe është varrosur në
Ballsh. Kavaljeri Robert ka shumë të ngjarë që të jete identik me një burrë, po me të
njëjtin emër, i cili sipas Historia Ecclesiae të Odericus Vitalis, në vitin 1107 u përzu nga
Anglia, e u hodh në Apuli nga ana e Boemundit të Tarantit207. Mori pjesë në rrethimin e
Durrësit, dhe me sa duket vdiq në Shqipëri me 1108208. Duke qenë se figura e tij deri tani
ka ngelur jashtë vemëndjes së studiuesve të historisë, jam përpjekur të sjellë disa të dhëna
që kanë të bëjnë më tepër me gjeanologjinë e familjes së tij, se sa me aktivitetin e tij në
radhët e ushtrisë normane.
Për të njohur historinë e vërtetë të Robertit të Montfort duhet të nisemi nga e
dhëna më e sigurt që kemi për të, pra mbiemri i tij, që flet se ai e ka origjinën nga familja
fisnike Montfort. Në Francë ka dy familje fisnike me këtë emër, me fillesat e tyre nga
shek. XI-XII, njëra në Montfort-l’Amaury (sot provinca e Rambujesë) ku në vitin 996
mbreti Robert II Kapet (972-1031) ndërtoi një donzhon dhe tjetra në Montfort-sur-Risle
në Normandinë e Sipërme, edhe kjo e fundit me një kështjellë të ndërtuar në shek. XI.
Nga kërkimet e bëra nga specialistë të ndryshëm të gjenealogjisë së këtyre familjeve del
se Roberti i Montfort që përmendet në Ballsh i përket familjes së Montfort-sur-Risle209.
Pjesëtari më i famshëm i kësaj familje është Hugo II i Montfort (?-1083) i cili u bë i
njohur gjatë betejës së Hastings në Angli dhe falë së cilës mori si shpërblim nga anglezët
114 zotërime. Për Hugo II de Montfort (secundus Hugo) nuk është se dihet shumë, por
pas vdekjes së gruas së tij të parë, ai u rimartua (aliam) dhe nga martesa e tij e dytë,
kishte “Hugonem tertium et Robertum fratrem eius”. Sipas Wilhelmit të Jumieges, Hugo
III dhe Roberti ishin vëllezër dhe babai i tyre ishte Hugo II, duke specifikuar se që të dy
203
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vdiqën pa fëmijë në pelegrinazh210. “...Robert de Montfort...” ishte dëshmitari i një akti
dhurimi, pa datë, me anë të së cilës Roberti III, dukë i Normandisë, i dhuronte prona Shën
Etienit të Kanës211. Të gjithë pronat e tij u konfiskuan pasi u akuzua për tradhti në vitin
1107. Ai ishte në Durrës në vitin 1108212. Kur Henriku II, mbret i Anglisë rikonfirmon
zotërimet e abacisë së Bec, në të përfshiheshin edhe dhuratat e “Roberti de Monte
Forti…Adeline sororis ipsius Roberti”, sipas aktit të nënshkruar në vitin 1181/89213.
Nën sundimin e djemve të Aleksit I, Johanit II (1118-1143) e Manuelit I Komnen
(1143-1180), normanët dhe bizantinët bënë secili nga një përpjekje për të kapërcyer
Adriatikun. Më 1149 mbreti Ruxheri II i Sicilisë pushtoi Korfuzin dhe brigjet e bregdetit
të Epirit, kurse Manueli I Komeni më 1155 me një flotë bizantine të nisur nga portet
shqiptare kapi gjithë vijën bregdetare nga Ankona në Taranto. Por shumë shpejt trupat
bizantine u larguan nga trevat italiane të pushtuara përballë një koalicioni të drejtuar nga
mbreti norman Guljelmi I, ku kundër tyre u rreshtua edhe Venediku.
Në vitin 1185 mbreti Guljelmi I bëri përpjekjen e fundit të dinastisë normane të
Italisë për të pushtuar territorin bizantin. Së pari, krahas qyteteve dhe kështjellave të
zonës së Vlorës, ata pushtuan qytetin e Durrësit dhe më pas përmes Egnatias mbërritën
para qytetit të Selanikut, të cilin garnizoni i kështjellës, i përbërë prej luftëtarësh nga
Kunavija e dorëzoi atë. Kjo lëvizje e ushtrisë përmes Egnatias është e dokumentuar edhe
përmes monedhave të mbretit Guliem I, të gjetura së fundi në kishën jashtë mureve të
Scampis214. Gjithsesi, Durrësi e disa ishuj të Jonit mbetën edhe për disa kohë në zotërim
të normanëve. Me vdekjen e Guljelmit I në krye të Mbretërisë së Sicilisë erdhi sovrani
gjerman Henriku VI, që inauguroi sundimin e dinastisë Hohenshtaufen në Italinë e Jugut.
Sovranët e rinj, bashkë me mbretërinë, trashëguan nga paraardhësit e tyre normanë
politikën e pushtimeve lindore. Jo më kot mbreti Henriku VI Hohenshtaufen, sipas
kronistit bizantin Niketa Konjati, e konsideronte veten “zot të tokave që shtrihen nga
Durrësi në Selanik”.

II.4. Kryqëzatat
Afërsia me bregdetin italik215, portet dhe rrugët e përshtatshme për në
Kostandinopojë para së gjithash rruga e vjetër Egnatia që rrihej pa pushim që nga kohët e
perandorëve romakë, e kthyen Shqipërinë në një urë-kalimi të ushtrive kryqtarë, të cilat
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zbarkuan në bregun lindor të Adriatikut duke filluar nga ekspedita e parë e mbretit Robert
Guiskard të Sicilisë, në 1081216.
Më 1096 në portin e Vlorës, krahas atij të Durrësit e të Butrintit, zbarkuan ushtritë
e Kryqëzatës I, të drejtuara nga sovranë e princër të ndryshëm të Evropës. Midis tyre
ishte dhe Roberti i Flandrës dhe vetë Boemundi. Të tjerë kryqtarë, nën komandën e
Rajmondit të Tuluzës, mbërritën në rrugë tokësore në trevat, që vite më parë kishin qenë
fushëbetejë mes normanëve e bizantinëve. Perandori Aleks Komneni nuk dëshironte një
përplasjeje me këta luftëtarë, prandaj u përpoq për të përshpejtuar largimin e kryqtarëve
drejt Lindjes. Ana Komnena dhe historianë perëndimorë që shoqëruan kryqëzatën e parë,
tregojnë se kryqtarët e lodhur e të rraskapitur nga lundrimi në Adriatik, gjetën në tregjet e
panairet e begata të Durrësit, Glavinicës e të Adrianopojës (Gjirokastër) prehjen dhe
furnizimet e nevojshme për të vazhduar marshimin e tyre drejt vendeve të shenjta.
Ndër gjurmët arkeologjike që kanë lënë kryqtarët në territorin tonë janë grabitja e
relikeve në kishat e braktisura, kryesisht të periudhës paleokristiane. Një gjë e tillë është
vërejtur në kishat e Bylisit, Amanties, ku të gjithë depot e relikerit janë hapur me
thyerje217.

II.5. Mbretëria e Sicilisë, Despotati i Epirit, Mbretëria e II Bullgare,
Perandoria e Nikesë, Manfredi i Sicilisë, Anzhuinët
Pas gati një shekull nga momenti kur Normanët e Sicilisë organizuan ekspeditën e
tyre të parë pushtuese në Shqipëri (1081), e deri në vitin 1185, kur u realizua ekspedita e
fundit e udhëhequr nga mbreti Guljelm II Altavilla, normanët mundën të shkëpusin aty
vetëm një minimum territoresh.
Megjithëse pushtimi i territoreve bizantine në lindje të Adriatikut përbënte tashmë
një projekt të qëndrueshëm të sovranëve të Italisë së Jugut, askush nga pasardhësit e
Guljelmit nuk mundi të fuqizonte praninë e vet në Shqipëri. Nuk mundën ta bëjnë këtë as
sovranët e parë të dinastisë gjermane Hohenshtaufen që zëvendësoi dinastinë e
mëparshme normane në Italinë e jugut e Sicili. I pari i tyre, Henriku VI Hohenshtaufen,
megjithëse e konsideronte veten “zot të gjithë territoreve midis Durrësit e Selanikut”218,
nuk arriti të tentojë pushtimin efektiv të tyre. Kjo situatë nuk ndryshoi as me Frederikun
II Hohenshtaufen (1212-1250).
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C. Jirecek, Albanien in der Vergangenheit, Illyrisch-Albanische Forschungen, Band I, München und
Leipzig, 1916, f. 220-223; E. Léonard, Les Angevins de Naples, Paris 1954, f. 103; A. Ducellier, La façade
maritime de l’Albanie au Moyen Age. Durrazzo et Valona du XI e au XVe siècle (Documents et recherches
sur l’economie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs relations commerciales au Moyen Age
XIII), Institute for Balkan Studies, Thessalonique 1981, f. 44. 230.
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Informacion i ofruar nga Prof. Dr. S. Muçaj.
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Nicetae Choniatae, Historia, (përkth. nga E. Weber) Bonn 1835, f. 627-628; W. Leonhardt, Der
Kreuzzugsplan Heinrichs l’I, Borna-Leipzig, 1913, f. 48. Sipas Choniatae, Henriku VI u mjaftua t’i
kërkonte Perandorit të Bizantit një tribut të madh në të holla, të cilin ky e mblodh në formën e një takse të
jashtëzakonshme mbi shtetasit bizantin (alamaiukon). Shih: Nicetae Choniatae, Historia, (përkth. nga E.
Weber) Bonn 1835, f. 627.
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“Traktati i ndarjes së tokave”, i nënshkruar nga Venediku e fuqitë e tjera
pjesëmarrëse në Kryqëzatë IV (1204), parashikonte që një pjesë e mirë e bregdetit
shqiptar, prej Durrësit deri poshtë në Prevezë, të kalonte nën sundimin e Venedikut. Pas
kësaj venecianët morën vetëm Durrësin dhe rrethinat e tij duke krijuar “Dukatin e
Durrësit”, kurse në jug, Mihal Engjëlli “Despotatin e Artës” apo siç quhet në historiografi
“Despotati i Epirit”.
Despotati i Epirit e ndryshoi disa herë shtrirjen e tij, në vitin 1210 kufiri midis
Despotatit dhe Dukatit venecian të Durrësit ishte vendosur në rrjedhjen e lumit Shkumbin
(Tab. IX,3), kurse më 1213 ai pushtoi dhe Durrësin. Përveç kryeqendrës, Artës, despot
Mihali parapëlqente si rezidencë të zgjedhur të tij kështjellën e Beratit, ku dhe vdiq në
vitin 1216. Në qytetin e Beratit ruhen dëshmi të shumta të punimeve fortifikuese e të
ndërtimeve të kultit të ndërmarra në kohën e sundimit të tij.
Despoti Teodor arriti i zgjerojë kufijtë e Despotatit dhe më 1224 Selaniku u bë
qendra e re ku u zhvendos oborri i tij, kurse qeverisjen e zotërimeve shqiptare ia besoi të
vëllait, Konstandinit. Në përpjekje për zgjerimin e kufijve në vitin 1230, trupat e Teodorit
pësuan një disfatë të rëndë nga ushtritë e carit bullgar, Ivani II Aseni, në vendin e quajtur
Klokotnica.
Pas kësaj gjithë territori, prej Adrianopoje në Durrës, u pushtua nga Ivani II Aseni
i Bullgarisë, por krahinat e Epirit nuk u përfshinë në kufijtë e rinj të mbretërisë bullgare.
Mihali II Engjëlli i ruajti lidhjet e ngushta me Beratin, Vlorën e me parinë e këtyre dy
qyteteve. Me qeveritarin e tyre, Jan Frëngun, pinjoll i një familjeje të vjetër fisnike
vendase, despoti kishte edhe lidhje familjare.
Shthurja e Mbretërisë së Bullgarisë, pas vdekjes së Ivanit II Aseni (1241), e lejoi
Mihalin II të zgjerojë kufijtë e Despotatit, por edhe kësaj radhe Despotati ndeshi në një
kundërshtar të fuqishëm, siç ishte Perandoria e Nikesë. Perandori i Nikesë, Joan Vatatze
(1222-1254), pasi pushtoi territoret lindore (Trakinë, Maqedoninë dhe qytetin e
Selanikut) dhe më 1253 duke tërhequr në krahun e vet krerët lokalë ai pushtoi Kosturin,
Devollin dhe Krujën. Në vitin 1256 edhe qyteti i Durrësit iu dorëzua perandorit të Nikesë.
Mbretëria e Sicilisë, vetëm pas ardhjes në fron të Manfredit, u rikthye në traditën
e politikës agresive, të zbatuar më parë nga mbretërit normanë Altavilla219.
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Janë të shumtë autorët që nënvizojnë politikën e ndryshme lindore të Manfredit në krahasim me të atin e
tij, Frederikun II. Shih: W. Norden, Papsttum und Byzanz, f. 329; S. Runciman, Sizilianische Vesper, f. 42,
45; D. Geanakoplos, The Battle of Pelagonia, Dumbarton Oaks Papers, 7, 1953, f. 107-108; R. Morghen,
L'età degli Svevi in Italia, Palermo, 1974, f. 134; A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen
Age. Durrazzo et Valona du XIe au XVe siècle (Documents et recherches sur l’economie des pays byzantins,
islamiques et slaves et leurs relations commerciales au Moyen Age XIII), Institute for Balkan Studies,
Thessalonique 1981, f. 173. Në të kundërtën, Meredino (E. Meredino, Manfredi fra Epiro e Nicea, Actes du
VI Congrès Internationale d'Etudes Byzantines, IV, Athènes 1980, f. 248-252) kërkon ta ridimensionojë
angazhimin e Manfredit në Lindje. Në kohën e tij edhe F. Schneider, Eine Quelle für Manfreds
Orientpolitik, Quelle und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (QFIAB), vol. 24,
1932, f. 112-122, kishte shfaqur rezerva për politikën Orientale të Manfredit. Por duhet thënë se njohuritë e
tij për këtë politikë bazoheshin gjithë-gjithë në një dokument të diskutueshëm (përkthyer nga S. Thomae),
ndërkohë që burime të tjera autentike sidomos bizantine, që janë krejt të panjohura nga Fedor Schneider,
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Në mesin e dimrit të vitit 1257-1258 flota e Manfredit, e komanduar nga admirali
i tij, Filip Kinardi, zbarkoi në bregdetin shqiptar dhe pushtoi Durrësin, Vlorën, Spinaricën
e Beratin220. Ndonëse këto kështjella juridikisht ishin në atë kohë nën sundimin e
perandorit të Nikesë (Durrësi), apo të despotit të Epirit (Vlora, Berati e Spinarica), as
njëri e as tjetri nuk ushtronin pushtet real në to. Kryengritja e fundit e vitit 1257 e
shqiptarëve i kishte detyruar garnizonet dhe administratën e perandorit apo të despotit të
tërhiqeshin dhe ta linin qeverisjen e atyre vendeve në dorë të parisë lokale, e cila, me sa
duket, ishte marrë vesh paraprakisht me Manfredin e Sicilisë për ndërmarrjen e tij.
Despoti Mihali II Engjëll i Epirit duke synuar pushtimin e Kostandinopojës dhe
rimëkëmbjen e Perandorisë Bizantine, i hodhi sytë nga një aleancë e re me mbretin
Manfred, që u bë fakt i kryer me martesën e këtij të fundit me vajzën e despotit Mihal,
Helenën. Megjithatë përforcimet që mori nga Manfredi e dhëndri tjetër i tij, princi
Guljelm II Vilëharduen i Akesë, nuk i mjaftuan despotit të Epirit për të ndalur ofensivën
e filluar në pranverën e viti 1259 nga perandori i ri i Nikesë, Mihali VIII Paleolog. Pas
pushtimit të kështjellës së Ohrit, ushtria e Nikesë, nën komandën e sebastokratorit Jan,
vëlla i perandorit Mihali VIII Paleolog, rrethoi kështjellën e Devollit, të cilën e mori pas
luftimesh të ashpra. Në pranverë 1259, Mihali II Engjëlli pësoi disfatën përfundimtare në
fushën e Pelagonisë (Manastir) (Tab. IX,4).
Mihali VIII Paleologu, e vazhdoi mësymjen deri në bregdet, duke marrë të gjitha
zotërimet e Manfredit, me përjashtim të Durrësit. Në shtator të vitit 1261 Manfredi
organizoi një fushatë të re në Shqipëri dhe arriti përsëri zotërimet e bregdetit, të cilat i
mbajti deri në fund të jetës së tij (1266).
Si mëkëmbës të përgjithshëm të zotërimeve të tij në Shqipëri, Manfredi caktoi
njeriun e tij të besuar, admiralin Filip Kinardi. Fillimisht, selia e admiral Kinardit ndodhej
në Korfuz, por me kohë u zhvendos në Kaninë. Këtu ai u martua me të venë e një fisniku
nga familja e vjetër Frëngu, që ishte njëherësh kunata e despot Mihalit II të Epirit.
Miqësia që Filip Kinardi kishte me peshkopin ortodoks të Kaninës është një tjetër tregues
i lidhjeve të ngushta, që Kinardi, e në përgjithësi gjithë administrata e Manfredit, vendosi
me mjedisin, e veçanërisht me parinë vendase. Me këtë shpjegohet fakti që, pas vrasjes së
Manfredit në Betejën e Beneventit (1266), disa nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të tij,
midis tyre dhe konti Frederik Lançia, dajë i Manfredit dhe personi numër një në oborrin e
tij, erdhën dhe u strehuan në Shqipëri.
Baza e qeverisjes së zotërimeve të Manfredit në Shqipëri ishin kështjellat, ku u
vendosën garnizonet siciliane nën komandën e kështjellarëve. Kështjellari i Kaninës, që
kontrollonte dhe zonën e Vlorës, në vitet 1258-1274 ishte Jakob Balsiniani, juridiksioni i
tij përfshinte edhe arkonditë e Orikumit dhe Brohotit221.

provojnë në mënyrë të pakundërshtueshme që Manfredi para vitit 1258 pushtoi një copë të mirë të bregdetit
shqiptar.
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Një monedhë e Manfredit e gjetur në një shtresë djegie në rrënojat e kishës së Shën Mërisë në Ballsh
është një dëshmi e këtyre ndeshjeve të kësaj periudhe.
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Acta Albaniae I, nr. 258. Neapoli 27 octobris 1269. Carolus I, rex nuntio Jacobi de Balsiniano,
castellani Avlonae salvum conductum concedit.
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Sovrani i ri i mbretërisë së Sicilisë, Karli I Anzhu, trashëgoi synimet e vjetra të
dinastive të Altavilëve normanë e të Hohenshtaufëve gjermanë dhe në qendër të politikës
së tij u vu pushtimi i Lindjes e marrja e Kostandinopojës. Dhe që të arrihej kjo së pari
duhet të rimerreshin zotërimet e ish-mbretit Manfred, në bregdetin shqiptar.
Karli I Anzhu u mundua të afirmonte të drejtat e tij në vijë trashëgimie mbi
zotërimet shqiptare të Manfredit, duke i shndërruar në vasalë të tij bashkëpunëtorët e
Manfredit në Shqipëri. Por as kështjellari i Kaninës, Jakob Balsiniani, as ai i Korfuzit dhe
kapiteni i Durrësit-Arbrit, Andrea Vrana nuk dëgjuan të kalojnë nën sovranitetin anzhuin.
Përkundrazi, marrëdhëniet e mbretit Karl me bregun përballë mbetën të ndera deri në
vitin 1271, kur u përpoq të tërhiqte me anë premtimesh krerët shqiptarë. Kthesa e
fisnikëve shqiptarë në marrëdhëniet me mbretin anzhuin ndodhi për një sërë arsyesh të
jashtme dhe të brendshme. Në atë kohë bizantinët dhe serbët e kishin rritur presionin në
trevat shqiptare që ishin ende jashtë kontrollit të tyre. Serbët i ishin afruar tashmë zonës
së Dibrës, kurse Perandoria Bizantine e kishte rivendosur sundimin e saj në një pjesë të
mirë të Shqipërisë së brendshme. Vështirësive të aristokracisë shqiptare në marrëdhëniet
me këto fuqi të huaja, u shtoheshin edhe ndarjet e konfliktet midis vetë fisnikëve
shqiptarë. Në këtë mënyrë, njohja e një sovrani të huaj u pa edhe si një mjet për të
qetësuar rivalitetet midis tyre.
Në fillim të shkurtit 1272 u shpall bashkimi i “Mbretërisë së Arbrit” (Regnum
Albaniae) me mbretërinë e Sicilisë nën sovranitetin e mbretit Karl (Carolus I, dei gratia
rex Siciliae et Albaniae).
Njohja e sovranitetit anzhuin nga krerët shqiptarë nuk qe një “dorëzim” pa kushte,
por një ujdi e arritur, siç shprehej vetë mbreti Karl, “pa kurrfarë dhune e shtrëngimi”
(absque aliqua violentia seu cohactione). Anzhuinët përcaktuan qysh në fillim hapësirën
midis Matit e Devollit, si zonë e interesave të tyre jetike në Shqipëri Pavarësisht nga
premtimet joshëse të anzhuinëve, jo menjëherë dhe jo të gjithë fisnikët shqiptarë u
tërhoqën prej tyre.
Për t’i detyruar krerët shqiptarë që t’i rrinin besnikë e mos të ngrinin krye, Karli I
filloi të marrë peng fëmijët e tyre, të cilët i çonte e i ruante në kështjellat e Italisë së
Jugut, ku këta trajtoheshin si të ishin robër, aq sa në mjaft raste ata të tentonin të
arratiseshin.
Përplasjet e shqiptarëve me anzhuinët i shfrytëzuan bizantinët për të bërë në verën
e vitit 1274 një aleancë me fisnikët shqiptarë që kishin mbajtur një qëndrim të rezervuar
ndaj anzhuinëve (Pal Gropa, Gjin Muzaka). Kjo solli atë që fronti i luftimeve të
zhvendosej me shpejtësi në afërsi të kështjellave anzhuine të bregdetit. Zotërimet
shqiptare të Karlit Anzhu apo, siç preferonte t’i quante ai, “Mbretëria e Arbrit”, u
reduktua, pas armiqësimit me ta, në kështjellat bregdetare të Durrësit, Vlorës e Kaninës.
Bizantinët kishin kthyer Beratin në qendrën ku së bashku me fisnikët shqiptarë
organizoheshin operacionet kundër kështjellave anzhuine. Komandën e kësaj kështjelle
ata ia kishin besuar një fisniku vendas, sebastit Stano, që kryente funksionin e qefalisë
(qeveritarit) të qytetit. Në atë kohë bizantinët kishin arritur të rrëmbenin edhe Spinaricën.
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Në këtë mënyrë, zotërimet jugore të anzhuinëve ishin ndarë nga Durrësi nëpërmjet këtij
pykëzimi bizantin nga Berati në bregdet dhe komunikimi midis tyre kryesh nga deti. Por
edhe komunikimi detar ishte bërë i rrezikshëm, sepse një flotë bizantine me bazë në
Spinaricë e në Butrint sulmonte anijet anzhuine. Forcimi i flotës bizantine me bazë në
Spinaricë, aleanca shqiptaro-bizantine dhe afrimi Mihalit VIII Paleolog, me Papën222 bëri
që Karli të nënshkruante një armëpushim me Mihalin VIII Paleolog në vitin 1276. Për të
dale nga gjendja e vështirë në Shqipëri Karli I Anzhu mendoi të nënshtronte krerët
kryengritës shqiptarë dhe të merrte kështjellat e pushtuara nga perandori bizantin Mihali
VIII Paleolog dhe goditja kryesore u përqendrua në kështjellën e Beratit 223. Së pari, Karli
I Anzhu konfirmoi aleancat me Serbinë e me Despotatin e Epirit dhe bëri përpjekje për t’i
rregulluar marrëdhëniet me shqiptarët224.
Rrethimi anzhuin i Beratit zgjati disa muaj dhe në dhjetor të vitit 1280 anzhuinët
mundën më në fund të zinin lagjet e jashtme të qytetit (suburbia), por në betejën finale
pësuan disfatë dhe u tërhoqën me shpejtësi në kështjellën e Kaninës. Brenda vitit 1285
anzhuinët braktisën edhe Durrësin, Vlorën e Kaninën. Pas kësaj anzhuinët u detyruan të
tërhiqen e t’ia lënë vendin Perandorisë Bizantine, që sakaq rivendosi autoritetin e saj në
një pjesë të mirë të tokave shqiptare. Në shek. XIV me gjithë ftesat e fisnikërisë vendase
ku renditen edhe krerët nga familjet Arianiti, Matrënga, Muzaka, anzhuinët në gjithë
përpjekjet e bëra nuk e shtrinë dot pushtetin apo ndikimin e tij në jug të Shkumbinit.
Presionet e Anzhuinëve dhe më pas të Serbëve sollën braktisjen nga Bizanti të
territorit në veri të vijës Durrës-Ohër si dhe ato të Despotatit të Epirit në jug, duke u
ngushtuar vetëm në krahinën që sot njihet me emrin Toskëria. Në këtë krahinë gjatë
viteve 1280-1350 u formësua një formacion politik si një njësi administrative më vete, i
njohur si “Despotati i Beratit”.

II.6. Despotati i Beratit
Despotati i Beratit shtrihej në kufij të përcaktuar, në perëndim bregdeti nga
grykëderdhja e Shkumbinit deri në Gjirin e Vlorës, kurse në lindje në vijën Ohër-PrespëKostur duke përfshirë viset e Myzeqesë, Vlorës, Beratit, Tomorricës, Këlcyrës, Skraparit,
Ohrit, Korçës, Kolonjës e Kosturit225. Berati dhe Vlora ishin dy qendrat kryesore të tij, i
pari si qendër administrative, kurse i dyti si qendra më e rëndësishme tregtare.
Viset poshtë Vlorës e rrjedhës së Vjosës vazhduan, kur më shumë e kur më pak,
të bëjnë pjesë në Despotatin e Artës (Epirit). Territoret e fituara rishtazi në veri të tij,
222

Në Koncilin e Lionit, më 1274, perandori Mihali VIII Paleolog ra në ujdi me papën Grigori X për të
realizuar bashkimin e kishave ortodokse dhe katolike (Conciliorum oecumenicorum decreta, a cura di G.
Alberigo, Bologna 1973, f. 309-331; G. Ostrogorski, Historia e perandorisë Bizantine, Dituria 2007).
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“nuk mund ta shprehte me fjalë rëndësinë që i jepte pushtimit të kështjellës së Beratit” (ad captionem
castri Bellgradi, que ultra quam dici valeat cordi nostro residet).
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Karli I liroi nga burgjet italiane një numër krerësh shqiptarë kryengritës, mes të cilëve Gjin Muzakën, i
cili mbahej “i lidhur me pranga të forta hekuri” në burgun e kështjellës së Brindizit. Qëndrimi i vendosur
antianzhuin i shumicës së fisnikëve shqiptarë kushtëzoi në mënyrë vendimtare ecurinë e mësymjes
anzhuine.
225
Kufijtë e kësaj njësie administrative e politike kanë ndryshuar duke u zgjeruar apo tkurrur, në vitin
1308, ju bashkua Janina dhe një pjesë Vagenetisë.
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Perandoria Bizantine i organizoi në një njësi të veçantë politiko-administrative,
Despotatin e Beratit. Qyteti buzë Osumit, përveçse qendër e rëndësishme strategjike, fitoi
tani një profil të plotë edhe për sa i përket zhvillimit ekonomik. Në këtë territor nga viti
1204 deri në vitin 1385 ushtruan pushtetin e tyre politik Engjëllorët e Despotatit të Epirit,
Hohenshtaufenët e Mbretërisë së Sicilisë, Anzhuinët e Napolit, Paleologët e Bizantit,
Nemanjiçët e Serbisë, Balshajt e Shkodrës, Muzakajt e Beratit, si dhe atë ekonomik,
Venediku, Raguza, Gjenova.
Së fundi, P. Xhufi, i ka kushtuar një studim të plotë dhe të thelluar Despotatit të
Beratit, në veprën e tij “Nga Paleologët tek Muzakajt. Berati dhe Vlora në shekujt XIIXV”. Para tij, në literaturën historike, për formacionin e vonë bizantin të Beratit, një nga
problemet kryesore ka qenë emërtimi i tij. D. Nicol, e ka quajtur atë thjesht me emrin e
përgjithshëm e jo-angazhues “provincë”, kurse A. Ducellier ka përdorur edhe emrin
“despotat”, që Bizanti nënkuptonte një njësi me rëndësi të veçantë strategjike.
Ky territor është përmendur për herë të parë me emrin “despotat”, në një
dokument të vitit 1357, ku përmenden “Vlora dhe vende të tjera të despotatit”, kur
“despoti” Ivan Komnen Asen ishte emëruar aty si mëkëmbës i carit serb Stefan Dushani.
Dihet që Stefan Dushani duke pretenduar të bëhej trashëgimtar i Perandorisë Bizantine,
qeverisi sipas modeleve bizantinë. Edhe pas ndarjes në vitet ‘50 të despotatit në dy njësi
të veçanta, përkatësisht me qendër Beratin e Vlorën, Berati së bashku me rajonet e tij
vazhdonin të quheshin despotat, fakt që konfirmohet nga Gjon Muzaka226.
P. Xhufi shprehet se pavarësisht nga zhvillimet që pësoi ndër vite, qoftë për arsye
të përmbajtjes, apo edhe për arsye të emërtimit formal, ai ka zgjedhur që gjithë atë territor
të njësuar politik e administrativ nën sundimin bizantin, me kryeqendër Beratin ta quajë
me emrin “despotat”. Dihet se brenda këtij territori ka pasur persona që mbanin titullin
“despot” por kjo nuk do të thoshte se edhe territori ku ky titullar tepër i lartë sundonte, të
quhej domosdoshmërisht “despotat”227.
Brenda kufijve të despotatit të Beratit, dallohen dukshëm dy zona me tipare të
ndryshme, pjesa perëndimore midis trekëndëshit Vregos-Berat-Vlorë dhe pjesa lindore.
Pjesa perëndimore ishte zona më e rëndësishme ekonomike e politiko – strategjike e
despotatit. Këtu janë shënuar ngjarjet e momentet më të qenësishëm të historisë së tij, jo
vetëm në epokën për të cilën po flasim228. Në këtë territor ishin qytetet e Aulonës,
Kaninës dhe Beratit, skelat grykëlumore të Vregos (Bregu), Pirgut të Devollit, Spinaricës
dhe porti i Vlorës229.
Që nga diplomat e Bazilit II (1018), tek ato anzhuine e më tej në burimet
venedikase e raguzane të shek. XIII-XIV, kjo zonë paraqitet si një rajon me feudalizëm të
226

G. Musachi, Breve Menioria, f. 282.
L. Stiernon, në: “REB”, 21 (1963) f. 296 (recension i librit: B. Ferjancic, Despoti u Vizantiji
ijiiznoslovenskim zemljama, Beograd, 1960); Lucien, Stiernon, Revue des études byzantines, Vol. 21, No. 1,
1963, f. 179-198.
228
Shih më sipër, Ana Komnena e quante atë “fusha ilirike”, apo “fusha e Savrës”, siç e quan Barleti me
rastin e betejës së zhvilluar këtu më 1385, apo që me sundimin e Muzakajve “Myzeqe”.
229
Secila prej tyre është analizuar veçmas, shih më poshtë: Kreu III dhe IV.
227
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zhvilluar. Roli ekonomik i këtij rajoni evidentohet veçanërisht aty nga fundi i shek. XIII,
kur rajoni trajtohet si një treg kryesor për Raguzën, nga ku ajo siguronte kripën,
mëndafshin, lëkurët, dyllin e sidomos drithërat230. Tregtia me këtë zonë të begatë të
Shqipërisë mesjetare ishte tepër e rëndësishme edhe për Republikën e Venedikut dhe
qytetin e Ankonës.
Berati mbeti qendra më e rëndësishme politike, administrative e kishtare e
Despotatit, kurse Vlora ishte qendra kryesore ekonomik e tij. Roli i Berati u rrit së
tepërmi, pas shkëputjes të rrugës së vjetër Egnatia nga sfera e sundimit bizantin dhe kur
rolin e saj filloi ta luaj arteria e re që lidhte pellgun e Prespës me portin e Vlorës. Vetëm
në kohën e pushtimit serb të Stefan Dushanit (1346), kur Despotati i dikurshëm ndahet në
dy pjesë, Vlora kthehet nga ana e saj në një kryeqendër paralele, ndërkohë që Berati
bëhet selia e despotëve shqiptarë nga shtëpia e Muzakajve.
Në fund të dhjetëvjeçarit të VII të shek. XIII, Vlora fiton një rol të rëndësishëm,
duke zëvendësuar rolin që për shekuj të tërë e kishte luajtur qyteti i Durrësit. Po në këtë
qytet, në vitin 1276, u projektua edhe takimi midis perandorit bizantin, Mihal VIII
Paleolog, dhe papës Grigor X. Për një periudhë të gjatë kohe duke filluar nga shek. XI,
paralelisht me Vlorën ka ecur edhe kështjella e Kaninës. Në Kaninë duket se ishte edhe
rezidenca e despotit në kohën e pushtimit serb (1346-1355) e të sundimit të Balshajve.
Dikur seli peshkopale në varësi të Glavinicës, Kanina ishte gjithashtu selia e peshkopatës
me të njëjtin emër.
Një rol të rëndësishëm në Despotatin e Beratit kanë luajtur skelat grykëlumore të
Spinaricës, Devollit dhe Vregos (Tab. XI). Deri tani vetëm ajo e Devollit është
identifikuar në shtratin e vjetër të Devollit, në veri të fshatit Ndërnënas, kurse për dy të
tjerat përveç hamendësimeve të autorëve të ndryshëm nuk ka ndonjë gjurmë arkeologjike.
Edhe me hulumtimet e bëra nga ana jonë, kemi mundur të identifikojmë vetëm rrënojat e
skelës së Sllanicës, që duket se ka zëvendësuar atë të Spinaricës231.
Spinarica, pranë derdhjes së Vjosës, ishte porti kryesor nga ku eksportoheshin
produktet e Despotatit të Beratit në drejtim të Venedikut e Raguzës, ku ata kishin edhe
konsujt e posaçëm tregtarë. Përveç se port tregtar i Despotatit, Spinarica ka luajtur edhe
një rol të rëndësishëm ushtarak, ku janë ankoruar dhe flota ushtarake232.
Skela dhe tregu bregdetar i vendosur në derdhje të lumit të Devollit233, i mbrojtur
nga një kullë (pirg), ishte i specializuar kryesisht në eksportin e drithërave.
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B. Hrabak, Eksportimi i drithërave nga Shqipëria në shekujt XIII, XIV dhe XV, Gjurmime
Albanologjike 1-2, Prishtinë 1970, f. 23-90.
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Në fshatin Boçovë, përveç toponimit Sllanik (Sallanicë) që përdoret nga banorët për të emërtuar një nga
meandrat e lumit të vjetër, aty gjenden edhe rrënojat e një muri që duket se i përkasin një kështjelle të
vogël. Më në perëndim të tij, më pranë bregut të detit, ku vërehen gjurmë të shtratit të vjetër ka një toponim
“Përtiq” që banorët e shpjegojnë me “port i vogël”, kurse në bregun e djathtë të Vjosës ka një tjetër
toponim “Skela”, shih më posht; Kreu III.
232
Më 1277, bizantinët kishin krijuar bazën e tyre detare, kurse më 1279 anzhuinët ankoruan një flotë të
madhe, e drejtuar nga Hugo de Sully.
233
Devolli paraqitet si një treg feudal, fillimisht i Matrëngëve e më tej i Muzakajve.
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Skela grykëlumore e Vregos234, ashtu si Devolli, ishte një treg në zotërim të
Matrëngëve dhe më pas i Muzkajve dhe ishte i specializuar në eksportimin e drithërave235
dhe lëndës drusore.
Zona lindore e Despotati të Beratit gjen përputhje me zonën lindore të korridorit
dhe përfshinë rajonin e thyer malor që fillon pas Ultësirës bregdetare dhe mbyllet me
fushëgropën e Korçës. Në këtë territor autorët përmendin si qytete apo kështjella
Këlcyrën, Skraparin, Tomorrin dhe Devollin, kjo e fundit përmendet edhe si qendër
peshkopale dhe si krahinë ashtu si dhe Kolonja. Për këtë trevë malore, megjithëse i jepte
fytyrën e vërtet Despotatit të Beratit, burimet si ato historike dhe ato arkeologjike janë
shumë më të pakta në krahasim me rajonin perëndimor.
Të dhënave të përgjithshme të Anonimit të vitit 1308 dhe ato që shkruajnë për
kryengritjen e vitit 1336 dhe ekspeditën e Andronikut III, mund t’i shtohet një burim i
vonë por tepër i rëndësishëm për historinë e kësaj treve siç është kronika e Gjon
Muzakës.
Sipas autorit Anonim në këto treva prodhohej bukë e verë në mënyrë të
mjaftueshme, por mbi të gjitha mish, djathë e qumësht. Kushtet e terrenit bënin të
mundur që produktet blegtorale të ishin me bollëk dhe këtë e mbështetet Kantakuzeni, që
flet për kopetë e pafundme të bagëtive, që kullosnin në këto anë236. Fakti që nga viset e
Beratit e të Këlcyrës importoheshin edhe fije mëndafshi, tregon se prodhimi i ishte
përshtatur kërkesave të tregut edhe në këto zona të brendshme. Natyrisht, ekzistenca e një
ekonomie të zhvilluar blegtorale, nuk ka përjashtuar edhe zhvillimin e bujqësisë mjaft të
feudalizuar.
Në kuadrin e Perandorisë Bizantine të restauruar pas vitit 1260, Despotati i Beratit
zinte një vend të veçantë dhe këtë e shikojmë më mirë gjatë periudhës 1280-1340.
Ndërtimet e monumenteve kishtare nga Androniku II Paleolog237, apo ekspeditat e
përsëritura ushtarake të Andronikut III Paleolog tregojnë më së miri që Perandoria
Bizantine do ta ruante deri në fund këtë provincë perëndimore. Edhe në pikëpamje
ekonomike Perandoria në këtë territor vilte taksa të shumta për të mbajtur pushtetin
perandorak gjë që provohet edhe në krisobullën e perandorit Andronik II Paleolog për
Kaninën (1307). Në këtë kuadër, ishte rritur rëndësia edhe e postit të qeveritarit të
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Këtë e dëgjojmë të përmendet për herë të parë në vitin 1210, me rastin e traktatit të nënshkruar nga dogji
i Venedikut. Pietro Zen, dhe despotit të Epirit, Mihal I Engjëll (flumen qui dicitur Vrecus). Nisur nga kjo e
dhënë dhe ato më të vona duke dihur se në atë periudhë lumi njihej me emrin Shkumbin (Scampinum,
Scombino, Scumpinos) është e vështirë identifikimi i saj me grykëderdhjen e Shkumbinit, për më gjerë shih:
Kreu IV.
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B. Hrabak, Eksportimi i drithërave nga Shqipëria në shekujt XIII, XIV dhe XV, Gjurmime
Albanologjike 1-2, Prishtinë 1970, f. 29-52.
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Kantakuzeni flet për 300 mijë kokë qe, 5 mijë kuaj e 1 milion e 200 mijë krerë dhen të rrëmbyera
pronarëve shqiptarë pas shtypjes së kryengritjes. Po ashtu se këto trevajanë tregje të rëndësishme nga ku
realizohej importimi i produkteve blegtorale e pohojnë edhe dokumentet raguzane e venedikase.
237
Kjo është e shprehur më së mirë në afreskun e kishës së Shën Mërisë së Apolonisë, ku paraqitet edhe
familja perandorake. Th. Popa, Saktësime rreth datimit të kishës së Manastirit të Apolonisë, Studime
Historike 1, 1967, f. 137-144.
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Despotatit të Beratit, që siç duket ishte bërë tepër i lakmuar, sepse ishte tepër
fitimprurës238.
Despotati i Beratit ka qenë një zonë nevralgjike, jo vetëm në luftën për pushtet
midis perandorit Andronik II Paleolog dhe nipit të tij Andronikut III, por edhe për t’u
mbrojtur nga ekspansioni drejt jugut i shtetit serb të Nemanjiçëve, Anzhuinëve, apo për të
ushtruar presion ndaj Despotatit të Artës239. Në këtë periudhë Despotati i Beratit me
bregdetin e tij kishte mbetur e vetmja pikë komunikimi me Perëndimin240.
Përfaqësues i drejtpërdrejtë i pushtetit bizantin në Despotatin e Beratit ishte
Qefaliu, që ishte para së gjithash një funksionar ushtarak, përgjithësisht përfaqësues i
aristokracisë lokale siç ishte njeri me emrin Stano (1277) ose tjetri Gjon Pikerni (1314).
Roli i tij megjithatë ishte i kufizuar pasi pushteti qendror dërgonte “guvernatorë të
përgjithshëm” nga rrethi familjar i perandorit. Nivelet më të ulëta të administratës dhe të
ushtrisë së despotatit përfaqësoheshin në pjesën dërrmuese nga familjet fisnike
(Matrënga, Skurra, Muzaka, Ganxha, Frëngu etj.).
Forcimi i elementit vendas në administratën bizantine dhe forcimi ekonomik i
fisnikërisë solli që disa territore të brendshme dhe malore të Despotatit në vitet ’30 të
qeveriseshin nga fisnikët vendas. Perandoria Bizantine u detyrua ta njihte edhe me
marrëveshje të veçanta (synthekai) pushtetin e tyre duke u dhënë edhe tituj të lartë si në
rastin e Andrea I Muzaka që iu akordua titulli “despot”.
Por kjo nuk e zgjidhi konfliktin e lindur që u bë shumë i pranishëm pas ardhjes në
fuqi të perandorit Androniku III Paleolog dhe që rezultoi me kryengritje nga njëra anë në
shumë treva (Vlorë, Berat, Këlcyrë, Skrapar, Kolonjë, Ohër) dhe shtypje dhe grabitje me
forcë nga pala tjetër në pranverën e vitit 1336. Shtypja e kryengritjes shkaktoi valën e
parë të madhe të eksodit shqiptar drejt Peloponezit.
Rivendosja e pushtetit bizantin në trevat e Despotatit të Beratit nuk vazhdoi gjatë
se duke filluar nga viti 1345 ato ranë nën varësinë e Serbisë.

II.7. Shqipëria gjatë sundimit të car Stefan Dushanit (1331-1355)
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Vetëm pak muaj pas emërimit të tij në këtë post, më 1327, Protovestiari Andronik Paleolog i emëruar në
këtë post më 1327 kishte mundur të bëhej në një kohë të shkurtër zot i pronave të pafundme dhe i kopeve të
panumërta me bagëti dhe pas vdekjes së tij u gjet një pasuri përrallore prej 12 mijë monedhash ari e
bizhuteri për një vlere prej 40 mijë hyperperësh.
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Në vitin 1314 ushtria dhe flota e Despotatit të Beratit, nën komandën e qefalisë Gjon Pikerni dhe
protontinit të Vlorës, Gjergj Ganxha, kryen një inkursion mbi Artën nga toka e nga deti.
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Vlora u bë atë kohë porti nga ku niseshin në drejtim të Venedikut, Napolit e Romës e gjetkë dërgatat
bizantine dhe ku zbarkonin emisarët e huaj me misione të rëndësishme për Kostantinopojën. Dërgata e
Perandorit Mihal VIII Paleolog, e kryesuar nga Bekos, për tek mbreti i Francës, mbërriti me tokë nga
Kostantinopoja në Vlorë, dhe prej aty vazhdoi udhëtimin me anije për në Brindizi. Në Vlorë, ose në
Brindizi, u projektua pas Pashkëve të vitit 1276. Vetë takimi midis Mihalit VIII Paleolog dhe Papës Grigori
X, takim që nuk u realizua për shkak të vdekjes së këtij të fundit. Edhe djali I Andronikut II Palolog.
Teodori, zgjodhi Vlorën për udhëtimin e tij të vitit 1319 drejt Venedikut.
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Stefan Dushani në verën e vitit 1336, në marrëveshje edhe me Andronikun III,
mundi të pushtoi disa vise midis Matit e Shkumbinit, kurse në dimrin e viteve 1342-1343
ata ndërmorën një sulm të gjerë në territoret korridorit Vlorë-Prespë dhe këtë e
dokumentojnë më së miri edhe thesaret e monedhave të gjetura në Bylis, Ballsh, Kafaraj,
Këlcyrë, etj. Gërmimet e kryera kanë treguar se gjatë këtij sulmi Stefan Dushani nuk e
kurseu shkatërrimin e vendbanimeve, duke përfshirë dhe vendet e kultit të krishterë, si
dhe dëbimin e popullsisë ashtu siç kish vepruar 6 vjet më parë edhe Andronikun III.
Në verën e vitit 1346 ishte vetë Stefan Dushani, që në krye të një fushate të
madhe, pushtoi njërën pas tjetrës kështjellat e Kosturit, Beratit dhe të Kaninës. Ai zgjeroi
kufijtë e asaj që ai e quajti “Perandoria Romanisë, i Sklavonisë dhe i Arbërisë” nga
Danubi në veri, në gjirin e Korintit në jug dhe në lindje në detin Egje. Në krahinat apo në
qytetet e pushtuara u vendos një administratë serbe, në krye të provincës së Beratit u vu
despoti Ivan Aseni, kunati i carit serb.
Pushtimi serb solli ndryshime të reja nëpërmjet intensifikimit të shtypjes
ekonomike e shoqërore të popullsisë shqiptare dhe kjo u ligjërua edhe nga “Kodi i Stefan
Dushanit”.
Qëndresa e shqiptarëve kundër pushtimit serb u bë më e organizuar pas vdekjes së
carit serb, Stefan Dushanit (1355). Kryengritjet e zonës së Beratit (1356) dhe të Himarës
(1358), e reduktuan pushtetin e despotit sllav Ivan Komnen Asenit vetëm në qytetin e
Vlorës e në rrethinat e tij. Më 1356 dështoi një përpjekje për të ripushtuar Beratin me
ndihmën e ushtrisë së Simeon Uroshit, sundimtarit serb të Epirit. Dobësimi i pushtetit
serb solli ringjalljen e formacioneve politike të dyerve më të shquara shqiptare, Balshët,
Gropajt, Topiajt, Matrëngët, Muzakët, Arianitët, etj.

II.8. Shtrirja e zotërimeve veneciane në Shqipëri
Pas dështimit të përpjekjeve për të krijuar edhe në Shqipëri një zotërim të vetin në
kohën e Kryqëzatës IV dhe shkrirjes së Dukatit venecian të Durrësit, më 1213, Republika
e Shën Markut ishte mjaftuar të mbronte interesat e saj tregtarë. Tregtarë venecianë
përshkonin me karvanë rrugët që lidhnin portet detare e lumore me viset e brendshme
duke çuar e duke tërhequr mallra prej andej. Prania e konsujve venecianë në qendra të
tilla, në Spinaricë (1277) apo në Vlorë (1359), nënvizonte praninë e shkëmbimeve
tregtare midis porteve shqiptare dhe Venedikut241. Në shek. XIV fisnikë venecianë kishin
blerë toka e bagëti edhe në rrethinat e Vlorës, duke ngritur aty fermat (casale) të bazuara
në shfrytëzimin intensiv të tokës e të bagëtisë.
Angazhimi i Venedikut në Shqipëri synonte që të mbante të hapura rrugët
kryesore tregtare, tokësore e detare dhe mbrojtjen e interesave të qytetarëve venecianë.
Por shfaqja e turqve osmanë dhe dalja e tyre eventuale në bregdet, rrezikonte të këpuste
rrugët tregtare të Venedikut. Një gjë e tillë e bëri të pashmangshëm angazhimin e këtij të
fundit në ngjarjet që zhvilloheshin në Shqipëri. Republika e Venedikut, për t’i mbajtur
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osmanët larg nga qytetet-porte të Adriatikut, u përpoq të forconte marrëdhëniet me krerët
feudalë shqiptarë që kontrollonin rrugët dhe shtigjet që çonin drejt tyre.

II.9. Fisnikëria vendase: Muzakajt, Aranitët, Balshajt
të shumë faktorëve. Së pari, sundimi i perandorive e i mbretërive të huaja kufizoi
rritjen e klasës feudale shqiptare si dhe larminë e ndikimit dhe të integrimit të mjaft prej
tyre me sistemet e huaja shtetërore. Kjo e fundit është e shprehur qartë në titujt e
fisnikërisë që mbanin krerët shqiptarë: tituj bizantinë (despot, sebastokrator, sebast,
heteriark, protokathimen, kabalarios, qefali etj.); tituj perëndimorë (kapiten, judex, miles,
kastelan, mareskalk, protontin, admiral); sllavë (zhupan, kasnec, vojvodë etj). Mjaft nga
fisnikët shqiptarë ishin edhe pjesë e administratave të huaja (bizantine, italike) duke
filluar që nga shek. XI.
Kjo nuk i pengoj ata të mos kërkonin edhe një farë autonomie apo edhe pavarësi
në zonat e tyre, kryesisht larg qendrave ku ishte administrata e huaj. Sunduesit e radhës,
bizantinët, anzhuinët apo serbët, detyroheshin t’i tërhiqnin ata duke u njohur pushtetin e
tyre mbi zonat respektove, duke u dhënë tituj e prona dhe duke i përfshirë kështu në
sistemin e qeverisjes. Kjo u shoqërua me dhënie prone dhe tituj të ndryshëm. Kështu
ndodhi me Muzakajt e malësisë së Oparit, të cilët po atë kohë shtinë në dorë një pjesë të
mirë të ultësirës midis Beratit, Vlorës e Karavastasë, e cila filloi të quhet e “Muzakje”
dhe Berati u bë kryeqendra e tyre.
Krijimi i zotërimeve e i principatave të pavarura shqiptare në shek. XIV kurorëzoi
një proces të gjatë zhvillimi, gjatë të cilit klasa feudale shqiptare fitoi gjithnjë e më shumë
atribute e pavarësi ekonomike, politike e së fundi dhe ato gjyqësore242. Lidhja familjare
midis familjeve të mëdha, përveç anëve politike e ushtarake243, përmbante edhe
elementin ekonomik, për sa kohë që shoqërohej edhe me dhënien e feudeve në formë
paje. Këtë e mësojmë më së miri nga Gjon Muzaka që sipas traditës pretendonte të ishte
zot i ligjshëm sa i zotërimeve atërore, aq edhe i atyre të Zenebishëve, të Gropajve, të
Balshajve (Vlorë), Arianit-Komnenëve etj.
Për konsolidimin e pushtetit të tyre, feudalët shqiptarë nuk nënvleftësonin edhe
faktorët fetarë e kulturorë, që sipas koniunkturës politike ndërronin edhe besimin, apo
futeshin në radhët e klerit.
Fuqizimi ekonomik e politik i fisnikëve nga shek. XIII, bëri që të rritej edhe
funksioni i tyre shoqëror. Ata filluan të merrnin përsipër veprimtari të tilla me interes të
përgjithshëm, si ndërtime kishash e manastiresh, hapje e meremetime rrugësh, ndërtim
veprash me karakter mbrojtës, veçanërisht në dobi të qyteteve e manastireve të mëdha.
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Ndër fisnikët e këtij territori renditen edhe Matrëngët, që ishin pronar të skelave
grykëlumore të Pirgut të Devollit, Vregos dhe të Karavastasë, por që nuk kanë luajtur
ndonjë rol me interes të përgjithshëm në fatet e vendit244.
II.9.1. Muzakajt
Historiania bizantine e shek. XI-XII, Ana Komnena, përmend e para emrin e një
fisniku nga familja Muzaka, i cili rreth vitit 1090 ishte ndër komandantët më të besuar të
perandor Aleksi I Komneni. Origjina e familjes ishte nga zona e Oparit, ku Muzakajt
kishin zotërimet fillestare të tyre me fshatrat Voskop, Lavdar, Xerje, Bec, Mazrek,
Marjan, Dushan, Zerec etj245. Kronisti Gjon Muzaka (1510) kujton se varret e të parëve të
familjes ndodheshin pranë kishës së Shën Triadhës në Lavdar të Oparit.
Gjatë luftërave me anzhuinët e Napolit (1273-1281), i pari i derës së Muzakajve,
Gjoni I Muzaka, u shqua si një ndër krerët kryesorë të qëndresës dhe që u zu rob në tetor
të vitit 1279 dhe u burgos në kështjellën e Brindisit.
Në fund të shek. XIII, duke përfituar nga marrëdhëniet e tyre me pushtetin
qendror bizantin, Muzakajt mundën të siguronin prona të shumta në krahinat fqinje të
Tomoricës, Skraparit, Këlcyrës e Beratit në perëndim dhe në ultësirën e Korçës në lindje.
Atë kohë Muzakajt afrohen me anzhuinët, që vazhdonin të mbanin Durrësin, dhe
nëpërmjet tyre me Papatin, i cili ishte vënë në krye të koalicionit të fuqive evropiane e
ballkanike kundër mbretërisë serbe246. Qëndresa e organizuar nga bujarët Muzaka kundër
ekspansionit të serbëve në trevat shqiptare u vlerësua edhe nga perandorët e Bizantit, të
cilët i shpërblyen me prona e me tituj fisnikërie. Andrea II Muzaka (1335-1372), që mori
titullin despot më 1335, ishte ai krijuesi i një principate të vërtetë të kësaj familjeje. Nën
drejtimin e tij, Muzakajt u vunë në krye të lëvizjeve antibizantine të viteve 1335-1341,
duke lidhur edhe një aleancë me anzhuinët e Napolit (30 dhjetor 1336).
Pas shtypjes së kryengritjeve antibizantine të jugut më 1336 Muzakajt njohën
shpronësime dhe dëbime nga trojet e tyre. Në kohën e pushtimit serb të Stefan Dushanit,
Muzakajt ishin në luftë me qeveritarin e zonës së Beratit e të Vlorës, despotin Ivan
Komnen Asenin, të cilit Andrea II Muzaka në vitin 1350 i mori Beratin. Pushteti i
Muzakajve u shtri ndërkohë në Myzeqe. Pas vdekjes së car Dushanit dhe shthurjes së
Perandorisë Serbe, despot Andrea II Muzaka i zgjeroi kufijtë në drejtim të zonës së
Korçës e Devollit. Nga fundi i viteve 60 ai aneksoi zotërimet e zotit të Karavastasë,
sebastokratorit Vlash Matrënga, mori toka edhe mbi Shkumbin, si dhe mori Vlorën e
Kaninën nga duart e sebastit Aleksandër, pasues i despotit Ivan Komnen. Vlorën e
Kaninën, despot Muzaka, shumë shpejt ia kaloi në formë paje këto dy qytete vëllait të
vogël të Balshajve, Balsha II. Me ndihmën e Balshajve, despot Andrea II Muzaka theu
më 1370 pranë Kosturit ushtrinë e krajl Vukashinit dhe me këtë rast Johani V Paleologu i
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Kreu IV).
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vëllezërit Muzakaj, zotër në Këlcyrë.
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konfirmoi Andrea II Muzakës titullin e despotit, fronin dhe flamurin (shqiponjën me dy
krerë e me yll në mes që zëvendësoi emblemën e hershme të Muzakajve) si dhe qytetin e
Kosturit.
Në fund të jetës Andrea II Muzaka, kishte përfshirë në principatën e tij Myzeqenë,
Beratin, Tomoricën, Skraparin, Këlcyrën, Përmetin, Oparin, Devollin, Kolonjën e
Kosturin. Më pas me zgjerimin e pushtetit të Balshajve ata kanë humbur kryeqendrën e
Mallakastrës, siç e dëshmon edhe mbishkrimi i “Epitaf i Glavinicës”. Rreth vitit 1374,
ishin tërhequr edhe nga tokat përtej Shkumbinit, si dhe tregu i Bregut, që i kaluan rivalit
të tyre, princit Karl Topia.
Pas vdekjes së despot Andrea II Muzakës më 1372, zotërimit e Muzakajve u
ndanë midis tre bijve të tij: Gjinit (trashëgoi zotërimet stërgjyshore të familjes), Teodorit
(Beratin e zonën e Myzeqesë) e Stojës (viset nga Devolli në Kostur). Me gjithë përpjekjet
e serbëve, qyteti i Kosturit mbeti në duar të Muzakajve247, deri në pushtimin përfundimtar
nga osmanët, më 1385. Me vdekjen e djemve të despotit Andrea II (Stoja më 1384,
Teodori, u vra në betejën e Fushë-Kosovës, më 1389 dhe Gjini më 1390), dhe pushtimeve
të para osmane, zotërimet e Muzakajve u rrudhën kryesisht në viset malore.
II.9.2. Arianitët
Në fillim të shek. XI, në burimet historike haset për herë të parë emri i një familje
që ishte në shërbim të Perandorisë Bizantine, kur perandori i Bizantit emëron si strateg të
Selanikut dhe më pas të Shkupit, patricin David Arianitin. Po ai drejtoi edhe trupat
qeveritare kundër rezistencës së fundit të forcave të mbretërisë bullgare të udhëhequra
nga Ivace. Edhe djali i tij, Konstandini, përmendet në vitet 1049-1050 si ushtarak në
shërbim të Perandorisë Bizantine. Dy shekuj më vonë, më 1274, në një marrëveshje që
Karli I Anzhu lidhi me disa fisnikë shqiptarë, përmendet edhe sebast Aleks Arianiti. Emri
i Arianitëve do të vazhdonte të ishte i pranishëm edhe më shumë nëpër dokumente të
shek. XIV ku njiheshin privilegjet nga princi Tarentit, mbreti i Sicilisë dhe Papa, si në
Epitafin e Glavinicës ku gjendet edhe emri i qëndistarit Gjergj Arianiti. Veprimtaria
politike e Arianitëve do të pasqyrohet më mirë në dokumentet e shek. XV, sidomos qysh
nga vitet 30 e më pas, kur Gjergj Arianiti korri një varg fitoresh kundër ushtrive osmane.
Krahas mbiemrit Arianiti kjo familje fisnike përmendet në burimet historike edhe me
emra të tjerë familjarë, si Komneni, Golemi, Topia, Shpata e Çermenika.
Për këto figura me mbiemrin Arianiti nuk mund të krijohet një lidhje e sigurt dhe
të pohohet se domosdo ata i përkisnin të njëjtit trung familjar. Po ashtu nuk del qartë
vendi i origjinës, mendimi i parë ai K. Gegës e lidh me fshatin Aranitas, kurse Dh.
Shuteriqi mendon se Arianitët ishin një familje fisnike e vjetër e Shqipërisë Qendrore,
dhe e vendos përgjatë Rrugës Mbretërore (Egnatia) duke u mbështetur në gojëdhënat e
këtyre trevave248 si dhe në Gjenealogjinë e Gj. Muzakës. Zotërimet e Arianitëve, ashtu si
dhe ato të fisnikëve të tjerë shqiptarë, gjatë periudhave të ndryshme kanë njohur zgjerime
e ngushtime. Gjon Muzaka shkruan se Arianit Komneni (Gjergj Arianitit), babai i
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Këtë e vërteton edhe një mbishkrim ktitorial në kishën e Shën Thanasit, të ngritur më 1382 nga
vëllezërit Stojë e Teodor Muzaka.
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Andronikës që u martua me Zotin Skënderbe, ishte zot Çermenikës, i Mokrës dhe i
Spatienës (Shpati) deri në rrjedhjen e lumit Devoll249.
Në kohën e Gjergj Arianitit territoret e përfshirë në zotërimin e tij duhet të ishin
në lindje pjesë të rajonit të liqenit të Ohrit, ndoshta edhe qytetet e Manastirit e të
Follorinës. Në perëndim Arianitët kanë pasur dalje të gjerë në detin Adriatik në jug të
Durrësit dhe në rajonin e Myzeqesë, në zotërimin e tij duhet të ketë qenë edhe krahina e
Mallakastrës dhe treva në zonën e Vlorës.
II.9.3. Balshajt dhe përpjekjet për një shtet të bashkuar shqiptar
Ndër principatat e pavarura shqiptare, që lulëzuan pas mesit të shek. XIV, më e
rëndësishmja ishte ajo e familjes Balsha. Pas vitit 1368 veprimet e vëllezërve Balsha u
përqendruan në zgjerimin e zotërimeve të tyre drejt Vlorës. Aleanca e Balshajve me
Muzakajt e Beratit u vulos me martesën e Komnenë Muzakës, vajzës së despot Andresë,
me më të voglin e sundimtarëve të Gentës, Balshën II.
Pas hyrjes së Balshajve në Vlorë, përfaqësues të fisnikërisë qytetare dhe bashkë
me ta edhe tregtarë venecianë të Vlorës, e braktisën qytetin dhe u vendosën përkohësisht
në Sazan e në zotërime të tjera të Venedikut.
Balshajt nëpërmjet lidhjeve të vasalitetit apo aleancave familjare, e shtrinë
ndikimin në mbarë Shqipërinë e Poshtme.
Në çastin e fuqizimit dhe të shtrirjes së tij më të madhe, shtetit të Balshajve iu
desh të ballafaqohej me mësymjet e para të osmanëve. Në vjeshtë të vitit 1385, një ushtri
osmane, nën komandën e Hajredin Pashës, depërtoi në zotërimet jugore të Balshajve dhe
iu drejtua Vlorës. Në Savër forcat e mbledhura me ngut nga Balsha II u ndeshën me
osmanët, duke pësuar një humbje katastrofale, ku Balsha II ra në fushën e betejës. Kjo
shënon dhe betejën e parë me turqit osman dhe fundin e një zhvillimi të gjatë të këtij
territori midis Bizantit dhe Perëndimit.

II.10. Pushtimet e para osmane
Pas pushtimit të Adrianopojës në mes të viteve 60 dhe fitores më 1371 pranë lumit
Marica u hap rruga për pushtimet masive osmane në Ballkan. Gjatë dhjetëvjeçarëve që
vijuan, në qendër të veprimtarisë politike dhe ushtarake të sulltan Muratit I (1362-1389)
dhe të pasardhësve të tij, ishte zgjerimi i kufijve të Perandorisë Osmane në drejtim të
Ballkanit, ku bënin pjesë dhe viset shqiptare. Të udhëhequra nga bejlerbeu i Rumelisë,
Timurtash Pasha, në vitin 1385 ushtritë osmane, pasi morën Sofjen, avancuan në
perëndim duke pushtuar qytetet e Shtipit, të Përlepit, të Manastirit dhe të Kosturit. Në
muajin gusht të vitit 1385 Balsha II i shkruante Republikës së Venedikut se zotërimet e tij
ishin nën sulmet e përditshme të ushtrive osmane dhe kur Balsha II ishte i zënë në
konflikt me mbretin e Bosnjës, në shtator të vitit 1385 Timurtash Pasha në krye të një
ushtrie të fuqishme osmane u fut me shpejtësi në thellësi të tokave shqiptare. Nga ana
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tjetër Balsha II së bashku me një grup fisnikësh të udhëhequr prej tij me ushtrinë e
organizuar shpejt u dolën përpara osmanëve në fushën e Savrës. Në betejën e Savrës, që u
zhvillua më 18 shtator 1385, forcat ushtarake shqiptare u thyen dhe vetë Balsha II gjeti
vdekjen. Fitorja e betejës i dha mundësi ushtrisë osmane që të pushtonte Beratin, Krujën
etj., të cilat i mbajti përkohësisht, derisa ua lëshoi zotëruesve të mëparshëm. Për disa
familje fisnike të njohura, si Balshajt, Muzakajt etj., beteja e Savrës shënoi rënien e tyre
nën vasalitetin osman. Edhe koalicioni i gjerë ballkanik nuk mundi t’i bëjë ballë ushtrisë
osmane në betejën e Fushë-Kosovës më 15 qershor 1389, duke shënuar edhe fundin e
krijimit të koalicioneve ballkanike.
Në 18 shtator i vitit 1385 shënon dhe fundin e historisë së gjatë që viset midis
Devollit e Vjosës kishin kaluar si një zonë e spikatur zhvillimi ekonomik e kulturuar
përgjatë historisë antike e mesjetare, si pjesë e rëndësishme e formacioneve të ndryshme
shtetërore.

64

Kreu III
III. Rrugët dhe monumentet kryesore përgjatë tyre
Në periudhën mesjetare, pas pushtimeve të Mbretërisë Bullgare, dalja jashtë
funksionit për një periudhë të gjatë kohe e segmentit perëndimor të rrugës Egnatia 250, bëri
të domosdoshme rigjallërimin e rrjetit rrugor jugor, që si pikë nisje ka gjirin e Vlorës dhe
pikëmbërritje Kostandinopojën (Tab. I,1). Njëra nga degët shkon në drejtim të Prespës
për t’u lidhur më pas me Egnatian në Manastir (Tab. I,2), kurse tjetra e quajtur “Rruga
Jugore” ndjek trasenë e vjetër, që ka qenë në përdorim edhe gjatë periudhës antike, e
përmendur edhe nga gjeografi arab i shek. XII Al Idrizi251 (Vlorë-Drinopolis, Janina,
Kosturi, Trikalla, Larisa, Almiros) (Tab. II,1). “Rruga Jugore”, me gjithë rolin e
rëndësishëm që ka luajtur, do të merret në shqyrtim vetëm në segmentin e parë nga Vlora
deri në grykëderdhjen e Drinosit në Vjosë (Tab. IV,1).
Studimet për rrjetin rrugor në territorin e Shqipërisë kanë mundësuar një njohje
më të mirë të rrugëve për një periudhe të gjatë, duke filluar nga antikiteti e deri përgjatë
Perandorisë Osmane. Të dhënat e para i ndeshim tek udhëtarët e studiuesit e ndryshëm që
kanë përshkruar territorin dhe në përgjithësi kanë ndjekur trasetë e përmendura edhe nga
burimet e ndryshme. Midis tyre mund të përmendim Likun, Pouqueville, Hughs, Hahn,
Boue, Patch, Prashniker, Baldacci, E. Vlora, etj252. I pari që e trajtoi si një të tërë
sistemimin rrugor në territorin e Shqipërisë, jo vetëm në hapësirë por dhe në kohë, ka
qenë J. Adami253. Më pas me to janë marrë H. Ceka, N. Ceka, L. Papajani, A. Baçe, V.
Shtylla, etj254. Studiuesit, për të arritur përfundime sa më të plota, janë munduar që të
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shfrytëzojnë çdo burim të mundshëm të trashëguar si ato të shkruara, gojore dhe
arkeologjike. Ndër studimet më të arrira, falë burimeve dhe gjurmëve të ruajtura, kanë
qenë ato që u janë kushtuar rrugëve kryesore të periudhës romake dhe atyre të periudhës
osmane. Por nuk kanë ngelur jashtë vëmendjes së tyre edhe studimet për rrugët e
periudhës helenistike, mbështetur përgjithësisht në lëvizjet e ushtrive.
Në përgjithësi studiuesit kanë parë se shumë nga rrugët kanë ndjekur të njëjtat
trase gjatë periudhave pasardhëse. Ndërprerja apo ripërdorimi i tyre ka qenë i ndërvarur
nga faktor të ndryshëm ku rol të rëndësishëm kanë pasur faktorët politik dhe ndryshimet e
drejtimit të ekonomisë së rajoneve të veçantë. Në studimet e bëra, megjithëse ato kanë
prekur vetëm pjesë të veçanta të rrugëve më të rëndësishme, janë marrë në shqyrtim
shumë elementë që lidhen direkt apo indirekt me rrjetin rrugor. Më të rëndësishmet kanë
qenë trasetë e ruajtura të rrugëve të shtruara me kalldrëm, urat, portet detarë apo lumorë,
stacionet rrugorë, kështjellat, kullat, kishat dhe manastiret, panairet, qarkullimi monetar si
dhe toponimia. Ky rrjet sipas studiuesit A. Baçe, u ruajt dhe më tej pasi nyjet e tij
kryesore, qytetet, me përjashtime të pakta, vazhduan të mbijetojnë edhe në mesjetë255.
Megjithatë, në përputhje me kushtet specifike historike, pati rrugë antike që në mesjetë u
zbehën por pati edhe nga ato që u punuan bile me intensitet e ngarkesë256. Shtrirja e tyre
dhe përmendja jo më e shtigjeve, por e rrugëve të thella malore (rasti i rrugës në
Tomor)257, tregon për një shtrirje të rrjetit edhe në zonat malore të jugut. Rrugët e tjera
tregtare, veçanërisht në Shqipërinë e Jugut, kuptohen nga gjetjet monetare258, të cilat
duke u nisur nga shek. IX rriten në numër dhe shtrihen gjithnjë e më gjerë në brendi.
Doganat e shek. XI në tokat mes Durrësit, Ohrit dhe Kaninës tregojnë për gjallërimin në
këto rrugë dhe të tregtisë së jashtme259.
Në shek. XII-XIV, në periudhën e feudalizmit të mirëfilltë dhe fuqizimit të zotëve
vendas, zhvillimi i rrjetit rrugor u ndihmua nga mbi prodhimi gjë që ndihmoi edhe në
rritjen e qarkullimit të tij. Marrëdhëniet feudale ishin përcaktuese në pjesën më të madhe
të trojeve të Shqipërisë, përfshi dhe zonat malore260. Bujqësia, tregtia arritën zhvillimin
më të madh që kishin njohur gjatë periudhës së mesjetës. Rrugët mes fshatrave (Libizdë

Shtylla, Rrugët dhe Urat e Vjetra në Shqipëri, Tiranë 1998; M. Fasolo, La Via Egnatia da Apollonia e
Dyrrachium ad Herakleia Lynkestidos, Roma 2003, f. 148; M. G. Amore, L. Bejko, Y. Cerova, I. Gjipali,
Via Egnatia: rezultate të vitit 2003, Candavia, 1, 2004, f. 31-56; C. Praschniker, Muzakhia und Malakastra,
Jahreshefte d. Oest. Arch.Inst (XXI-XXX), Wien 1920, k..106 – 125; V. Shtylla, Disa ura të vjetra në
Shqipërinë e Jugut, Monumentet, 1977, 14, f. 101-123; V. Shtylla, G. Samimi, Ura të hershme në Berat dhe
Skrapar, Monumentet, 1985, 2, f. 45-59; V. Shtylla. Ura të vjetra në disa krahina të Shqipërisë së jugut,
Monumentet, 1981, 1, f. 69, A. Baldacci, Itinerari Albanesi, Roma, 1917, f. 492; A. Boue, Recueil
d'itineraires dans la Turquie d'Europe, T. I, Vienne, 1854, f. 322; V. Shtylla, Ndërtime të fortifikuara gjatë
rrugëve mesjetare në Shqipëri (shek. XVIII-XIX), Monumentet 1987, 2, f. 189-192.
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të Kolonjës)261 ndikuan në krijimin e tregut krahinor, të panaireve (Esahor të Kaninës)262
etj. Ky treg fillimisht i përkohshëm u kthye në të përhershëm. Në “Tabula Rogeriana” e
Al-Idrizit të vitit 1153, përgjatë rrugëve tregtare, përmenden 13 qendra tregtimi të
pajisura me dyqane, 5 në bregdet dhe 8 në prapatokë 263. Qenia e tyre kryesisht dy ditë
larg njëra-tjetrës i tregon ato qendra të tregtisë krahinore me rreze tregtimi një ditë rrugë.
Kjo ndarje që shmangte ndërfutjet midis njërës e tjetrës qendër, dëshmon njëkohësisht
për një rrjet të menduar të qendrave dhe rrugëve tregtare.
Ngritja e skelave të reja gjatë këtyre shekujve264 dhe vendosja e përfaqësive
tregtare të Venedikut dhe Raguzës pranë tyre çoi në rritjen e prodhimit vendas për
eksport si dhe ndërtimin e një rrjeti të ri rrugor në fushën e Myzeqesë, shpeshtimin e
lundrimit për gjatë bregdetit si dhe në lumenjtë Vjosë, Osum e Devoll.
Studiuesit e ndryshëm kanë mundur të përcaktojnë në vija të përgjithshme edhe
disa nga rrugët kryesore apo pjesë të shkëputura të tyre. Sipas tyre midis rrugëve të
rëndësishme të këtij korridori gjatë periudhës që ne kemi marrë në shqyrtim ishte ajo që
nisesh nga Aulona në Ballsh, Berat dhe kështjellën e Tomorit, prej ku dilte në lumin e
Devollit, qytetin e Deabolit (Zvezdë), Kostur dhe Ohër265.
Rruga tjetër tokësore nisej nga Vlora dhe vazhdonte në luginën dhe Vjosës për të
arritur në Tepelenë. Më tej një krah i saj që kthehej në luginën e Drinos, pasi bashkohej
në Adrianopol (Melan) me rrugën nga Butrinti, dilte në Janinë266. Krahu tjetër që i
përmbahej Vjosës, kalonte pranë kështjellave të Këlcyrës, Përmetit, dhe pasi bashkohej
261

Rruga e Libizdës (K. Bozhori, Dokumenta të periudhës bizantine për historinë e Shqipërisë, Tiranë,
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në Petran me rrugën Janinë-Ohër, vazhdonte përgjatë Langaricës, Barmashit për të dalë
në Kolonjë e Korçë.
Gjatë punës që kam bërë në terren jam munduar të evidentojë dhe dokumentojë
trasetë e rrugëve, si dhe monumentet e lidhura drejtpërdrejt me të (urat, stacionet). Po
ashtu kam konsideruar si shumë të rëndësishëm vlerësimin e rolit që kanë luajtur rrugët
në zhvillimet historike, kulturore, ekonomike e politike të këtij korridori të rëndësishëm.
Rrjeti i rrugëve mesjetare në këtë korridor i është përmbajtur me pak ndryshime
rrjetit të rrugëve të vjetra të periudhës helenistike, duke u shmangur në pjesën më të
madhe nga ato që zanafillën e kishin pasur në periudhën romake. Mbyllja e rrugës gjatë
Shkumbinit për transportin e madh që nga fundi i shek. VI bëri që një nga arteriet e dorës
së dytë që kalonte nëpër luginën e mesme të Devollit, të marrë rol parësor për të lidhur
Durrësin me Lindjen. Rrjeti rrugor mesjetar që siguronte ndërlidhjen e sigurt, të trevave
dhe qendrave jo vetëm që krijoi kushtet për kompaktësimin ekonomik e politik, por nga
ana tjetër përmirësoi edhe më tej këtë rrjet. Është për këtë arsye që identifikimi i
vendbanimeve apo të dhënave të tjera arkeologjike në të dy krahët e rrugëve ka zënë një
vend të rëndësishëm në aktivitetin në terren. Midis tyre, megjithëse si kohë i përkasin
periudhave të vona, i është kushtuar pranisë së toponimit “Derven” apo edhe gjurmë të
karakollëve. Dervenët kanë qenë ndërtuar në grykat ose në qafat malore, duke pasur veç
funksionit të vjeljes së taksës rrugore dhe atë të ruajtjes së Karvanëve nga grabitësit e
ndryshëm si dhe të mirëmbajtjes267. Toponime të tilla i ri gjejmë në fshatin
Osmanzezë268, në Qafën e Gurit të Prerë pas Dusharit269 dhe Tepelenë.
Formimi në mesjetë i popullit e më tej i kombësisë shqiptare, kërkonte ndër të
tjera një truall të përbashkët dhe një lidhje të mirë rrugore. Ky rrjet u ruajt dhe më tej pasi
nyjet e tij kryesore, qytetet, me përjashtime të pakta, vazhduan të mbijetojnë edhe në
mesjetë. Kjo vazhdimësi lëndëzohet nga meremetimi dhe përdorimi i urave dhe
kalldrëmeve të antikitetit të vonë edhe në mesjetë, Armenë, Drenovë, Panahor, Aranitas,
Sinjë, Qafë Dardhë, Moglicë në Devoll, etj270 dhe përforcohet nga ndryshimi i toponimisë
nga “dromë” në “vromë”. Urat, gjetjet arkeologjike, vargëzimi i fortifikimeve, burimet e
shkruara dhe fshatrat derven na lejojnë rikrijimin e rrjetit rrugor mesjetar.
267

Fshati Bulqizë, sipas Defterit të vitit 1467 ishte fshat derven që kishin në dorë urdhrin e perandorit në
gjuhën greqisht, atyre u ishte ngarkuar prej shekujsh ruajtja dhe mirëmbajtja e rrugës (S. Pulaha, Lufta
shqiptaro-turke e shek. XV, Defteri i vitit 1467, f. 4). Kjo dëshmon se ruajtja dhe mirëmbajtja e rrugëve ka
qenë një institucion i hershëm dhe që rrjedhimisht tregon për një rrjet të rregullt të rrugëve edhe në mesjetë.
268
Këtu kalonte njëra nga rrugët sekondare që vinte nga Mallakastra e Sipërme për t’u bashkuar me rrugën
e karvanëve në Qafën e Sinjës.
269
A. Baldacci, Itinerari Albanesi, Roma, 1917, f. 492.
270
Traseja e rrugës mesjetare Krujë ose Tujan-Dibër, në lagjen Mastnesh të Patinit dhe në fshatin Kurdari
përkon për nja 100-200 m me traktet e rrugës së vonë antike. Në urën e Topçiasit, të shek. II, që i përket
degës Elbasan-Berat shihen dy duar rindërtimesh mesjetare. Pesë rindërtime ruhen dhe në urën e po këtij
shekulli në Tepelenë. Gjurmë rindërtimesh mesjetare shihen në urën e Konicës (sipas fotografisë së botuar
nga N. G. L. Hammond, Epirus, Oxford, 1967) dhe në Moglicë mbi Devoll (N. Ceka, A. Baçe, Vrojtime
arkeologjike në rrethin e Pogradecit, në luginën e Devollit dhe të Shkumbinit, Monumentet 3, 1972, f. 208)
Së fundi në Qafën e Muzinës ku është gjetur një gur miliar (H. Ceka, S. Anamali, Mbishkrime latine të
pabotueme të Shqipërisë, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Seria Shkencat Shoqërore, Tiranë,
1961, I, f. 118) shihet qartë traseja e rrugës mesjetare.

68

Rruga Egnatia, me madhështinë dhe burimet e shkruara për të, ka lënë në hije jo
vetëm rrugët e tjera por dhe një nga gjiret më kryesore, atë të Vlorës, ku së pari zbrisnin
jo vetëm ushtritë por edhe tregtarët e udhëtarët. Por dihet se dyndjet e shek. VI-VII
shmangën Dyrrahun nga roli i tij i rëndësishëm në komunikimin tregtar mes Perëndimit
dhe Lindjes. Nga fundi i shek. VI pa ndonjë rol të veçantë dhe e lënë pas dore, Egnatia u
mbyll për lëvizjen e madhe. Gjatë shekujve në vazhdim, administrata bizantine nuk ishte
e interesuar që të hapte një portë, nëpërmjet së cilës mund të vërshonin pushtimet si nga
lindja në bregdet, ashtu dhe në të kundërt. Me mungesën e këtij boshti rrugor ndoshta
shpjegohet dhe ndasia dialektore dhe e kulturës lëndore midis Shqipërisë Veriore e
Jugore, e cila siç e tregojnë studimet e fundit lindi që në shek. VII-VIII, kohë që përkon
pikërisht me mbylljen e rrugës së Shkumbinit271.
Me vendosjen e mbretërisë Bullgare, meqenëse Durrësi ngeli jashtë saj, atëherë
rruga Egnatia gati u ndërpre dhe më pas rruga që nisesh nga Vlora filloi të luaj një rol të
rëndësishëm. Normanët dhe më pas anzhuinët ndoqën rrugët e reja të Devollit, Vjosës
apo rrugën e vështirë të Matit. Edhe ushtria osmane vazhdoi të ndiqte të njëjtat rrugë
përderisa e rihapën rrugën e Shkumbinit në vitin 1466.
Ky rrjet i përbërë nga trasetë kryesore të përshkuara tërthor nga rrugë të tjera,
krijonte lidhje të sigurta, shpesh të dyfishta, të qendrave dhe krahinave. Kështu nga Ana
Komnena kuptohen traktet e rrugës Ohër – Deabol, Deabol – Petra – Myl, Belgrad – Myl
– Kaninë – Vlorë272.
Gjurmët e shumta arkitektonike dhe arkeologjike të zbuluara kanë treguar se nga
Vlora në drejtim të Shkodrës, krahas asaj detare, një rrugë tokësore kalonte buzë detit,
duke prekur tërë skelat273. Gjurmët e rrugëve dhe përshkrimi nga kronistët i begatisë së
Ultësirës Perëndimore, tregojnë se kjo ultësirë ku kryqëzoheshin rrugët e tërthorta ka
qenë e pa kënetëzuar dhe pjellore duke filluar nga shek. XI deri në shek. XVI274.
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Një rol të rëndësishëm për eksportin e mallrave që prodhoheshin në këtë territor275
si dhe për importet kanë luajtur portet detare dhe ata breglumor, si ai Aulonës, Orikut,
Triportit, Spinaricës, Sllanicës, Pirgut të Devollit dhe Vregos, që ishin pjesë e rrugës
detare nga Budva në Korfuz276.
Në kuadrin e përgatitjes së tezës, krahas gjurmimit të qyteteve, kështjellave dhe
monumenteve të ndryshme, të njohur ose jo më parë, një vëmendje e veçantë i është
kushtuar dhe vjeljes së të dhënave për praninë e rrugëve të ndryshme që kanë përshkruar
këtë zonë. Në gjurmimin e tyre jemi munduar që të marrim në konsideratë çdo të dhënë
që lidhet direkt ose indirekt me praninë e rrugëve gjatë periudhave të ndryshme, nga më
të afërtat deri ato më të lashtat. Në mungesë të gjurmëve të ruajtura, apo edhe kur kanë
qenë të paqarta, një vëmendje e veçantë i është kushtuar çdo gjurme arkeologjike. Tek
gjurmët arkeologjike në radhë të parë jemi munduar të vjelim të dhëna për kalldrëmet,
urat dhe gjemitë, stacionet rrugore apo hanet, panairet-pazaret apo dyqanet, kështjellat,
kullat apo karakollet që kanë qenë në shërbim të qarkullimit të mallrave dhe njerëzve. Në
mungesë të këtyre gjurmëve ne kemi shfrytëzuar toponiminë, domethënien e saj dhe
kohën kur ajo është formuar. Nisur nga gjurmimet e bëra jo vetëm në këtë zonë, por dhe
në zona të tjera, kemi vërejtur se përgjatë rrugëve kryesore të mesjetës ka një lidhje të
ndërsjellët me disa nga pajtorët e kishës, si Shën e Premte, Shën Ilia, Shën Mitër.
Nga të dhënat e vjela në terren, të ballafaquara dhe me burimet e ndryshme
historike, kemi arritur në përfundim se ky territor ka qenë përshkruar nga tre akse kryesor
tokësor lindje- perëndim dhe i katërti transporti lumor i pleksur me rrugët fushore. Për dy
nga ato kemi përdorur emërtimet e gjetura në popull “Udha e Karvanëve” dhe “Udha e
Kopeve”, kurse për dy të tjerat emërtimet janë konvencional “Rruga e Ushtrisë” dhe
“Rrugët e Eksportit” (Tab. IV,1).
Në këtë territor, deri para pushtimit bullgar, ka funksionuar rruga e lëvizjes së
kopeve dhe ajo e ushtrisë dhe më pak ajo e lëvizjes së mallrave dhe njerëzve. Blegtoria
që lëvizte nga njëra zonë në tjetrën në kullotat verore dhe dimërore të korridorit VlorëPrespë ka shërbyer si mjet lidhje dhe kompaktësimi. Përveç katër rrugëve kryesore, ky
territor është përshkruar dhe nga rrugë të shumta që kryenin lidhjet e zonave të veçanta
me rrugët kryesore, ose të tjera me drejtim veri-jug që përshkonin këtë territor (ShkodërElbasan-Berat-Përmet-Janinë). Dalja nga funksioni i rrugës Egnatia pas pushtimit bullgar,
bëri që rolin e saj ta luaj rruga e re Vlorë - Ballsh (Glavinicë)-Berat (Belgrad)-Zvezdë
Komnenës lundrohej deri në Ballsh (II, XIII, 5), Deri mbi Vaun e Danjës (Acta Albaniae, II, 339) Osumi në
Berat (G. Pachimeres, Historiae, Bon, 1835, I, VI, 32). Cektësimi dhe zgjerimi i shtratit duket se erdhi si
pasojë e prerjes masive të drurëve që nisi nga fundi i shek. XIII (Acta Albaniae, 402, 714). Si rrjedhim i
erozionit u rritën prurjet e ngurta, u lartësuan konet e depozitimit në derdhje me pasojë drenazhimin e
dobët. Kjo bashkë me zhytjen tektonike sollën kenetëzimin në mesjetën e vonë të fushës bregdetare.
275
Në shek. XI abati i Rialtos dërgon njerëz në Durrës dhe Epir për të blerë drithë e bishtaja (A. Ducellier,
L’Albanie entre Orient et Occident aux XI et XII siécles, Cahiers de civilisation médiévale, 1, 1976). Në
shekujt më pas në eksportet shihet një rritje e këtyre prodhimeve (B. Hrabak, Eksportimi i drithit nga
Shqipëria në shek. XIV-XV, Konferenca e dytë e studimeve albanologjike, l, 1969, f. 157-161). Ky eksport
që kryhej në skelat nga Buna e deri në Vjosë është e qartë se bazohej në të korrat e fushës bregdetare, pasi
transporti nga zonat e thella do të qe pa leverdi.
276
Qiriako i Ankonës jep rrugën detare Jadera-Durrës-Lingua (Kepi i Gjuhëzës)-Korfuz. Në kthim ai
shënon dhe Gramatën e Vlorës (E. Bodnar, Cyriacus of Ancona and Athens, Brussel, 1960).
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(Devoll), që ka funksionuar deri në fillimin e shek. XX. Tregues i qartë për praninë e
kësaj rruge janë emërtimet si “Vromi i Madh”, “Udha e Madhe”, “Udha e Karvanëve”, si
dhe një prani e dendur ndërtimesh të ndryshme si kështjella, kisha, manastire, ura, etj. Për
emërtimin e saj, përmes toponimeve të trashëguara, ne kemi zgjedhur emërtimin “Udha e
Karvanëve” dhe kjo jo për vjetërsinë por për shpeshtësinë e përdorimit të saj. Fjala
“karvan”, me prejardhje perse, duket se ka hyrë në gjuhën tonë përmes dialektit venecian
të italishtes277.
Rrugët e tjera tregtare, veçanërisht në Shqipërinë e jugut, kuptohen nga gjetjet
monetare278, të cilat duke u nisur nga shek. IX rriten në numër dhe shtrihen gjithnjë e më
gjerë në brendi.

III.1. Udha e karvanëve
Në studimet e mëparshme kjo rrugë, megjithëse është përmendur nga shumica e
studiuesve që janë marrë me studimin e rrugëve gjatë mesjetës dhe periudhës osmane,
nuk është trajtuar me të dhëna sa më të plota dhe të larmishme që mund të vileshin vetëm
nga gjurmimi në terren.
Kjo rrugë duke qenë se nuk ka shërbyer gjatë mesjetës si itinerar për lëvizjen e
ushtrive vuan edhe mungesën e burimeve të shkruara. Mungesa e burimeve ka qenë dhe
është një pengesë objektive për studimin sa më të plotë të kësaj rruge të rëndësishme për
lëvizjen e mallrave dhe njerëzve gjatë mesjetës dhe periudhës osmane. Në mungesë të
burimeve të shkruara tërë vëmendja jonë ka qenë drejtuar në fushën e kërkimit
arkeologjik dhe gjuhësor. Për të vjelë të dhëna sa më të plota në fushën e kulturës
materiale kërkimi ynë arkeologjik, krahas mesjetës, mori në shqyrtim edhe materialin që
u përkiste periudhave paraardhëse dhe pasardhëse. Nga këto gjurmime u konstatua se
traseja e “Udhës së Karvanëve” në shumë segmente të saj ndiqte kryesisht trasenë e
rrugës së periudhës helenistike, paksa atë të antikitetit të vonë dhe vetëm segmente tepër
të shkurtra të atyre romake. Megjithëse studimi i plotë i kësaj rruge ka qenë ndër
objektivat kryesore tonat, nuk mundëm të gjurmonim gjithë trasenë e saj nga Vlora deri
në Prespë dhe degëzimin drejt Ohrit. Megjithatë deri tani është parë e plotë traseja e kësaj
rruge nga Vlora deri në Vodicë (Berat), segmenti Ura e Moglicës - Guri i Shqipes; MaliqKorçë-Zvezdë-Goricë e Madhe, si dhe segmenti Zvezdë – Peshkëpi - Shën Naum - Ohër.
Segmenti i ngelur që shtrihet në një zonë të vështirë dhe pak të njohur nga ana
arkeologjike Vodicë - Qafë Dardhë - Tomorricë - Guri Prerë - Ura e Moglicës, si dhe
Guri i Shqipes - Maliq, shpresoj të realizohet në vitet në vazhdim.
Gjithashtu ne kemi gjurmuar në se kanë ekzistuar rrugë tokësore, krahas atyre
detare, për të lidhur portin e Orikut dhe Treportit me qytetin e Vlorës, aty ku dhe fillonte
rruga e Karvanëve. Por nga vëzhgimet e bëra përgjatë bregdetit nga Oriku në Vlorë, ne
nuk mundëm të identifikonim ndonjë të dhënë arkeologjike për ndonjë rrugë tokësore.
Relievi shkëmborë dhe lehtësia e transportit detar ka bërë që transporti i mallrave të bëhej
277

Fjala ka hyrë në gjuhën italiane nga persishtja dhe më ndeshet dhe në frëngjisht.
H. Spahiu, Monedha bizantine të shek. V-XIII të zbuluara në territorin e Shqipërisë, Iliria IX-X, f. 353357.
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me det. Në segmentin Treport - Kavalonë-Vlorë depozitimet e shumta kanë fshirë çdo
gjurmë të relievit të periudhave më të vjetra, përfshi dhe atë të mesjetës.
Nga të dhënat e mbledhura na rezulton që stacionet në rrugën e Karvanëve kanë
ndryshuar nga njëra periudhë në tjetrën, në mesjetë janë vendosur në një largësi rreth 30
km, kurse gjatë periudhës osmane largësia shkon rreth 40 km. Me krijimin e qytetit të
Voskopojës “Udha e Karvanëve” pëson ndryshim, braktiset traseja e Devollit për t’u
ç’vendosur në drejtim të Voskopojës.
Prania e haneve dhe dyqaneve, që në pjesën më të madhe kanë funksionuar gjatë
Perandorisë Osmane, së bashku dhe me tregimet e banorëve na kanë mundësuar, jo vetëm
ndjekjen e trasesë së kësaj rruge, por edhe përcaktimin e vendndodhjes së ndalesave
ditore të karvanëve. Ndalesat e kësaj periudhe janë vendosur në një distancë rreth 30-40
km, e ndërvarur dhe nga vështirësitë e terrenit. Kështu një karvan i nisur nga Vlora për në
Korçë ose anasjelltas i duheshin 5 ditë udhëtim. Veç tyre toponime që lidhen me praninë
e haneve i gjejmë dhe pranë lumenjve, ku qëndrimi bëhesh i detyrueshëm për shkak të
vërshimeve. Të tilla gjenden së pari në kalimin në lumin e Vjosës (Gryka e Haneve,
Selishtë); ku kryqëzoheshin rrugët (Aranitas), në qafa të vështira (Hani i Perisnakes,
Dardhë), Konak, etj. Duket se vend-ndërtimi i haneve është përzgjedhur jo vetëm për
pozicionin përgjatë rrugës, por dhe për vazhdimin e një tradite nga periudhat më të vjetra.
Kjo është bërë e qartë dhe nga gjetjet arkeologjike që u përkasin periudhave të ndryshme,
ku nuk kanë munguar edhe monedhat, si dhe nga ajo se rruga ruan dhe emrin e vjetër
(Udha e Madhe, Vromi i Madh).
Në mesjetë stacionet duket se kanë qenë vendosur pranë qendrave kryesore duke
filluar nga Vlora, dhe duke vazhduar në Glavinicë, Belgrad, Tërovë, Strelckë, Zvezdë, ku
ruhet edhe një distancë e përafërt.
Gjatë mesjetës rruga nga Vlora deri në bregun e majtë të Vjosës ka ndjekur në
pjesën më të madhe trasenë e rrugës së periudhës romake të përmendur në Tabula
Peuntegeriana, ku ne mundëm të identifikojmë njërin nga stacionet (Mansio Aulona) në
Xhyherinë si dhe mbetje të një ure në përroin e Vllahinës279.
Në një periudhë më të vonë, ndoshta duke filluar nga mesjeta e vonë, rruga ka
kaluar pranë Qytezës së Armenit në Qafën e Karvanëve, ku ruhen disa gjurmë edhe të
kalldrëmeve, që nga teknika njëri mund të datohet në periudhën mesjetare, kurse të tjerët
në atë osmane. Vjosa që nga periudha e antikitetit të vonë dhe më pas duket se është
kaluar në vendin ku ka funksionuar gjemia (Bregu i Nishanit, Selishtë280) dhe ku ruhet
toponimi “Qytezë”.
Duke filluar nga Qyteza rruga ka vazhduar në faqen perëndimore të vargut
kodrinor dhe pasi përshkon qafën pranë Gradishtës së Drenovës rruga zbret përgjatë faqes
lindore dhe përfundon në Glavinicë. Pasi lë Glavinicën rruga kalon Gjanicën pranë fshatit
Lavdan për të vazhduar përmes luginës së saj deri në Urën e Thellë dhe më pas ngjitet në
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S. Xhyheri, S. Muçaj, E. Halilaj, L. Sheremetaj, Kërkime arkeologjike në zonën e Vlorës. Raport 2012,
Iliria XXXVII (2013), 2015, f. 447.
280
Në regjistrin osman të vitit 1519-1520 ajo është quajtur Sllanicë.
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Qafën e Sinjës. Pas Qafës së Sinjës rruga nuk ka ndjekur gjithmonë të njëjtën trase, ajo e
hershmja dhe ajo e vona në fundin e periudhës osmane ka kaluar pranë Kalasë së
Mbolanit për të vazhduar në luginën e Gjorovenit për në Velabisht. Në periudhën
mesjetare dhe në një pjesë të asaj osmane duket se ka ndjekur rrëzën e malit Shpirag, në
Prokop, Paftal, Sadovicë, Palikësht, Sveti Petka (Starovë), Velabisht, Belgrad.
Nga Berati përmes fushës së Uznovës arrihet në Vodicë, dhe pasi kalon në një
terren të vështirë kodrinor e malor, futet në luginën e lumit të Tomorricës. Nga Tomorrica
pasi kalonte lartësinë më të madhe tek “Guri i Prerë”, rruga fillonte të zbriste drejt Zerecit
për të përfunduar në urën e Moglicës. Më tej rruga ka vazhduar përmes luginës për të
dalë në fushën e Korçës në Maliq. Gjatë periudhës së mesjetës duket se traseja ka kaluar
përmes fushës së Korçës për të arritur në Zvezdë (Deabolis). Më pas, ndoshta si pasojë e
kënetëzimit, traseja e rrugës ka ndjekur rrëzën e kodrave dhe më pas Korçë–Zvezdë281.
Nga rruga e Karvanëve dalin ose kryqëzohen shumë degëzime sekondare apo
rrugë kryesore. Fillimisht në Peshkëpi degëzohen dy rrugë, e para ndjek luginën e
Shushicës për të dalë në Borsh dhe në Tatzat, tjetra ndjek kurrizin kodrinor në fshatrat
Penkovë- Kocul, Dorëz, Tepelenë për t’u ndarë më pas, njëra drejt jugut përmes luginës
së Drinosit, kurse tjetra në luginën e Vjosës, drejt Kolonjës. Në Qytezë (Selishtë) rruga e
karvanëve kryqëzohet me rrugën lumore dhe tokësore që vjen nga grykëderdhja e Vjosës.
Në Aranitas, Berat dhe Zvezdë me të kryqëzohen rrugët e lëvizjes veri-jug, kurse në
Moglicë i bashkohet rruga mesjetare që niset nga Durrësi dhe vazhdon nëpër luginën e
Devollit. Në Tomorricë “Udhës së Karvanëve” i bashkohen edhe dy rrugë të tjera, e para
që ishte vazhdim i rrugës fushore (Pirgu i Devollit-Lapardha) Lapardha-Sheqez-LumasPëllumbas-Mëndrakë-Beresnikë-Dumberas-Ulovë-Sotirë-Kërpicë-Dobrenjë dhe e dyta
rruga që kalonte nga Qafa e Devries.
Në gjithë gjatësinë e rrugës nga Vlora deri Zvezdë, përveç toponimit “Udha e
Karvanëve”, ndeshen edhe toponimet “Udha e Madhe”282, “Udha e Vjetër”, “Vromi” 283,
281

Gj. Karaiskaj mendon se me pushtimin turk shumica e kalave të vjetra u prishën për të mos i bërë ato
qendra rezistence të popullsisë vendase dhe riparuan vetëm ato që iu dukën të përshtatshme për vendosjen e
garnizoneve. Përsëritet si të thuash edhe një herë ai fenomen që ndodhi edhe gjatë pushtimit romak. Në
zonën e Korçës krahina kishte nevojë për një qendër administrative dhe kjo u vendos në Korçë, rreth 8 km.
larg Zaradishtës së dikurshme (Gj. Karaiskaj, Gradishta e Symizës në periudhën e vonë antike dhe Mesjetë,
Iliria IX-X, viti 1979-1980, f. 171-210). Mendojë se si qendër administrative e kishtare ajo duhet të ketë
zëvendësuar Deabolisin (Zvezda), kurse si qytet atë të Mborjes.
282
Fjala udhë është më e vjetra e leksikut të gjuhës shqipe me prejardhje nga greqishtja, kurse fjala rrugë
dhe xhade duket se janë futur vonë në përdorim.
283
“Vromi”, fjalë që fillimet i ka tek fjala e greqishtes së vjetër dhromos (δρόμος) = rrugë, por që në shqip
ka ardhur jo nëpërmjet greqishtes por me sllavishten mesjetare Vromi (dh = v) = rrugë. Ky toponim është
nga toponimet me më shumë interes që përdoret edhe sot nga banorët lokalë në luginën e Ishmit, të
Zhullimës, përgjatë përroit të Kushes dhe në fushën e Lazarenit (Peqin). Për gjatë këtyre luginave ka kaluar
një nga arteret e rrugës veri -jug që fillonte nga skela e Shufadajës për t’u lidhur me rrugën Egnatia në
Elbasan. Toponimin “Vromi“ apo “Vromi i Vjetër“ e kemi ndeshur në Mallkuç, Mazh, Baldushk, Krrabë e
Vogël, kurse në fushën e Lazarenit, segment i Egnatias thirret “Vromi i Qerres”, shih: S. Muçaj, S.
Xhyheri, Raport për kërkimet në terren në zonën e Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit në kuadrin e projektit
“Arbëri Arkeologjik” 2011 – 2012 (Arkivi i IA). Vromi i Sukthit (Kurbin) nga Zef Pjetri më 12/04/2016
(Toponimia e Kurbinit); Vromi është fjala e vjetër e rrugës së karvanëve, që vinte nga Elbasani për në
Berat, për të vazhduar më tej. E gjejmë në përdorim këtë emërtim vetëm në gojën e të moshuarve. Emri i
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“Vromi i Madh”. Po ashtu për këtë rrugë apo dhe degëzimet e saj ndeshen toponimet
“Udha e Pazarit”, “Udha e Frëngut”. Të lidhur me rrugët e këtij korridori janë dhe
toponimet, “Kalldrëmaj”, “Uraz”, “Derven”, “Hani” ose dhe forma “Hanore”284, “Bregu i
Pazarit” apo “Dyqanet”, etj.
Të dhënat e vjela përgjatë rrugës së Karvanëve u përkasin periudhave të ndryshme
nga ajo osmane dhe deri në prehistori dhe shumë prej tyre do t’i paraqesim më poshtë.
III.1.1. Monumentet përgjatë segmentit Aulonë-Glavenicë
Ky segment i rrugës kalon në pjesën më të madhe në një terren të butë kodrinor,
ku vështirësitë kryesore i haste në kalimin e dy lumenjve Vjosë dhe Shushicë. Në pjesën
fushore, që fillon në Xhyherinë (Mihallovna) dhe vazhdon në fshatrat Peshkëpi, Penkovë,
Lubonjë, Picar, Armen, Mesarak e deri në Selenicë, duket se ka shfrytëzuar trasenë e
rrugës romake. Pasi kalonte Vjosën ajo vazhdonte në dy shpatet e kodrës së Drenovës për
të përfunduar në Glavinicë.
Segmenti nga Vlora deri në Vjosë pa tjetër ka shërbyer edhe për karrot dhe qerret.
Edhe segmenti i dytë, nisur nga pjerrësia e vogël që ndjek traseja si dhe nga gjerësia e
pjesëve të ruajtura, duket se deri në qendrën e rëndësishme mesjetare të Glavinicës të
ketë vazhduar me të njëjtat mjete. Në rrugën Vlorë-Ballsh, ndër ato monumente që kanë
qenë pjesë e rrugës apo në shërbim të saj mund të veçojmë dy urat në fshatin Peshkëpi,
pjesë kalldrëmi pranë qytezës së Armenit (Qafa e Karvanëve) dhe disa të tillë në fshatin
Drenovë, si dhe stacionin në Qafën e Zallit (Xhyherinë). Për periudhën osmane tregues
janë rrënojat apo dhe vetëm toponimet e haneve, dyqaneve, apo shesheve të pazareve.
Toponimin “han” si dhe rrënoja i gjejmë në Vlorë (Hanet), Selishtë (Gryka e Haneve),
Aranitas (Hani), Perisnakë (Hani), Konak (Hani). Toponimin “Pazari” e gjejmë në
segmente të kësaj rruge: Bregu i Pazarit, Muxhit (Cakran) 285, kalaja e Trajanit (Qafa e
Pazarit), kurse “Dyqanet” në Aranitas, Sadovicë, etj. Po ashtu pranë rrugës ka një numër
të madh qendrash arkeologjike (qyteza dhe kështjella) dhe monumente të tjera, të cilave
mund t’u shtohen dhe shumë të tjerë, megjithëse janë paksa të larguar, por kanë qenë të
lidhura ngushtësisht me këtë rrugë.
Në këtë segment të rrugës ne kemi gjurmuar në fshatrat Babicë, Risili, Xhyherinë,
Sherishtë, Peshkëpi, Penkovë, Lubonjë, Picar, Armen, Mesarak, Selenicë, Selishtë,
Rromës-Fermë, Cakran, Drenovë, Ballsh-Fshat, Dukas dhe Ballsh. Pranë tri qafave që
vjetër nuk u përdor në kohët e mëvonshme ndoshta për shkak të fjalëve të reja. Vromi kalonte përfund
kodrave deri vonë, (vitet ‘60 të shekullit të kaluar) pasi u hap rruga e re mes për mes fushës. Megjithëse ajo
ishte një arterie pak e përshkruar dhe pak e njohur në dokumente historike (Mollas) Pëllumb Gorica: Në
thellësi të toponimeve, E Premte, 19. 06. 2015, 09:00 PM (Zemra shqiptare); Vromi në fshatin Dollogozhdë
(Strugë), Anisa Kurtishi, Friday, May 29, 2015 Dollogozhda, në perëndim është lumi i thatë i ashtuquajtur
"Vromi", cili më parë ka bërë vërshime shumë të mëdha (Wikipedia); Vromi (Koshovicë) Dropull Aleks
Llambro «Fshat i bukur, por i ndarë» Koshovica, Monografi, 2006; Vromi, porti i vockël në Ishullin e
Zantës (Zakinthos) afër Korfuzit. Torsar = Tërshëre, në greqisht: vromi, vriza, eidhos krithariu.
284
Hanore e ka marrë këtë emërtim ngase këtu gjendej një ndërtesë bujtje (han) ku kalonin natën karvanët
që vinin e shkonin nga Berati në Elbasan e anasjelltas (Mollas) Pëllumb Gorica.
285
Ky toponim që gjendet dhe në kepin e Rodonit si dhe në fshatin Drisht, në trajtën “Muzhli” ka nevojë
për hulumtime të reja, jo vetëm në fushën e gjuhësisë.

74

përshkon ky segment rrugor, në atë të Zallit, të Karvanëve dhe Drenovës në periudhën
helenistike por dhe atë mesjetare, ngriheshin Kalaja e Xhyherinës, Qyteza e Armenit dhe
Gradishta e Drenovës. Në afërsi të rrugës, e lidhur me rrugë dytësore mund të radhiten
qytete dhe kështjella si Kanina, Gurëzeza, Mashkjeza dhe Gradishta e Belishovës.
Numri i vendbanime të periudhës prehistorike, helenistike, romake e mesjetare,
varret e veçuara apo varrezat, janë një pasuri që i shtohet qendrave të mëdha
arkeologjike. Ndër monumentet e tjera të vendosura pranë rrugës apo në afërsi të saj
mund të rreshtohen një numër i madh kishash në Xhyherinë, Sherishtë, Risili, Peshkëpi,
Penkovë, Armen, Mesarak, Qytezë, Buzmadh, Hambar, Gurzezë, Drenovë, Dukas dhe
Ballsh. Po ashtu gjenden dhe rrënojat e manastirit të Glavinicës ndërsa nisur nga
gojëdhënat dhe nga gjetje rastësore, identifikohet edhe një tjetër në Risili (Manastiri).
Segmenti nga Vlora deri në Vjosë është nga më të pasurit me rrënoja dhe
monumente arkeologjike. Në dy qafat që përshkon kjo rrugë, në atë të Zallit dhe të
Armenit, në shek. IV – II p. Kr. ngriheshin dy qyteza. Veç tyre, vendbanime të hapura
dhe varreza të periudhës helenistike i gjejmë në Qafën e Kumit (Xhyherinë) dhe në
Shpëndra (Picar). Përgjatë kësaj rruge më të qarta janë ndërtimet e periudhës romake që
lidhen me vetë rrugën, një stacion rrugor në Qafën e Zallit dhe këmba e një ure të
ndërtuar në shek. II m. Kr. në përroin e Vllahinës, pranë bregut të Shushicës në fshatin
Peshkëpi. Një tjetër ndërtim i periudhës romake gjendet në fushë, në vendin e quajtur
“Ledhi i Madh”, ku ka dhe gjetje të teselae-ve të mozaikëve. Po ashtu, përkundrejt saj, në
Kodrën e Beshos, dhe fare pranë stacionit rrugor është një tjetër vilë fshatare e shtruar me
mozaikë.
Gjatë antikitetit të vonë, një pjesë e kufizuar e qytezës së periudhës helenistike të
Armenit, duket se është fortifikuar. Në këtë kështjellë, gjurmët e një ndërtimi që ka
formën e një kishe me tre nefe dhe orientuar lindje-perëndim si dhe një kapitel mermeri
me katër gjethe, tregojnë se në shek. VI m. Kr. ka pasur një kishë. Rruga pas shek. XI
duket se mori vlera të veçanta dhe këtë më së miri e tregon një këmbë ure pranë urës
romake dhe kisha në Xhyherinë (Bregu i Qishës), tri kisha në Sherishtë, kisha në
Penkovë, si dhe kisha e Shën Kollit në fshatin Armen, që është e vetmja e ruajtur in situ.
III.1.1.1. Kalaja e Xhyherinës
Gjendet mbi fshatin e Xhyherinës, në majën e kodrës me lartësi 141,8 m, që nga
banorët thirret “Kalaja” (190 33’ 16,18” E; 400 28’ 36,08” N) (Tab. XIII,1). Më parë
kalaja nuk ka qenë në vëmendjen e arkeologëve dhe kjo për arsyen e thjeshtë pasi ka qenë
pak e dukshme mbi sipërfaqe. Sipas të dhënave të banorëve të zonës, gjurmë të murit të
ndërtuar me blloqe të skalitur nga faqja e jashtme ka pasur deri në vitet ’60 të shek. të
kaluar, kurse tani mund të ndiqen vetëm gjurmët e themelit dhe ashkla të shumta të
ngelura nga thyerja e blloqeve. Përreth kësaj qyteze, me gurët dhe materialin tjetër
arkitektonik janë ndërtuar shumë monumente të periudhave të mëvonshme.
Duke qenë në një pozicion tepër të përshtatshëm në lidhje me rrugën që dilte nga
Vlora dhe në një distancë të shkurtër nga kjo e fundit, ka të ngjarë që gurët e saj mund të
jenë përdorur për ndërtimet në Aulonë.
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Materiali arkeologjik i gjetur, gjatë një vëzhgimi të shpejtë, fillonte që nga
prehistoria: një sëpatë guri neolitike e tipit “kallëp këpuce” e periudhës neolitike, më pas
e brimuar për t’u ripërdorur si varëse, parete të pakta të qeramikës prehistorike, kurse ato
të periudhës antike ishin më të shumta duke filluar me ato të shek. IV p. Kr. (tjegulla,
qeramikë me vernik të zi, pitosa, etj.) dhe më së fundi edhe një shtresë e antikitetit të
vonë. Materiali tjetër që ne mundëm të shikonim në sipërfaqe i përkiste shek. XV-XVII.
III.1.1.2. Mansio i periudhës romake në Qafë Zall
Poshtë faqes së rrëpirët të Kalasë së Xhyherinës, aty ku Qafa e Zallit pret vargun
kodrinor, gjenden rrënojat e një ndërtimi të periudhës romake. Më pranë qafës, nga
gërmimet e bëra për të nxjerrë tubat e gazsjellësit të dalë jashtë funksionit, kishin dalë
rrënojat e një çezme dhe një depozite uji (190 33’ 12,81” E; 400 28’ 49,55” N;), si dhe
shumë tuba prej qeramike. Njëri tubacion furnizonte depon dhe tjetri e transportonte ujin
në një godinë që ndodhesh 50 m poshtë saj (190 33’ 16,18” E; 400 28’ 48,30” N). Muret
dhe qemeri i depozitës ishin ndërtuar me zaje, gurë të vegjël dhe tulla të lidhur me llaç
gëlqereje shumë të fortë.
Nga vëzhgimet e bëra në të dy këto pika u pa se kishim të bënim me një termë,
pjesë e ndalesës së parë në rrugën që fillonte nga porti i Aulonës286. Tullat rrethore për
hipokaust si dhe një numër i madh pllakash të vogla prej balte të pjekur si edhe teselae-t
prej guri gëlqeror tregojnë se mjedise të veçanta të mansio-s kanë qenë të shtruar me
dysheme parketi dhe mozaik. Tjegullat, tullat dhe qeramika e gjetur (pitosa, amfora
transporti dhe tavoline, broka, vorba, tenxhere, sigilata orientale SOB 80), një daltë
hekuri etj., e datojnë këtë stacion rrugor në shek. II – IV m. Kr. Mansio Aulona e
përmendur në itinerar mund të identifikohet me rrënojat në Qafën e Zallit.
Në breg, në të veri të trasesë së rrugës në qafë, kishte gjurmë varresh, të ndërtuar
me gurë, por materiali nuk mundësoi për datimin e tyre.
III.1.1.3. Kisha në Bregun e Kishës, Xhyherinë
Në Bregun e Kishës, në veri të fshatit Xhyherinë gjenden rrënojat e një kishe (190
32’ 36,39” E; 400 29’10,20” N), mbi themelet e së cilës vitet e fundit është ndërtuar një
ndërtesë religjioze. Ashtu si dhe kisha në Bregun e Beshos, muret e saj ishin ndërtuar me
blloqe guri të ripërdorur, gurë mesatar dhe të vegjël, tulla dhe fragmente tjegullash të
lidhura me llaç (Tab. XIII,2). Përreth kishës ka pjesë kolonash mermeri, në njërën prej
tyre ishte gdhendur edhe një kryq monogramatik287, shtyllë dritareje po prej mermeri,
kapitel jonik me impost etj (Tab. XIII,3-8).

286

Itinerarium / a Burdigala Hierusalem usque / et ab Heraclea per Aulonam / et per urbem Romam
/Mediolanum usque (Itinerari nga Bordoja në Jeruzalem dhe nga Heraklea deri në Milano nëpërmjet
Aulonës dhe qytetit të Romës). 608, 8-10: civitas Apollonia milia XVIII / mutatio Stefana milia XII / mansio
Aulona treiectum milia XII. Qyteti i Apolonisë 18 milje, stacioni për ndërrimin e kuajve Stefana 12 milje,
bujtina e Aulonës 12 milje (itinerari datohet rreth vitit 333 m. Kr).
287
Kjo është parë në vitin 1986 gjatë një ekspedite të bërë nga S. Muçaj dhe V. Bereti, tani ka humbur.
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Kjo kishë, nisur nga emri i fshatit Mihalovës288, duhet të ketë pasur si pajtor Shën
Mëhillin, por ndryshe nga kisha në Asomat ajo nuk ka përdorur emrin e vjetër (Asomat).
Kjo është dhe një tregues se kisha është jo më herët se shek. XI dhe se duhet të jetë
braktisur të paktën në shek. XIII.
III.1.1.4. Vendbanim në Qafën e Zhurit, Xhyherinë
Në zonën e fshatit Xhyherinë, përgjatë kurrizeve kodrinore të formuar më shumë
me depozitime ranore, gjenden gjurmë të shumë vendbanimesh. Më i rëndësishëm prej
tyre është ai i Qafës së Zhurit (190 32’ 27,08” E; 400 29’ 14,41” N), që ndodhet pranë
Bregut të Kishës, i cili ka dalë në sipërfaqe nga marrja e rërës. Aty ka depozitime të
shtresëzuara, pjesë pitosash in situ, mokra, pjesë kionisku, blloqe gurësh, qeramikë e
ndryshme duke filluar nga ajo helenistike e vonë dhe duke vazhduar me terra sigilatë
italike, lindore dhe afrikane të hershme. Ndër pjesët e pitosave, që janë të madhësive dhe
formave të ndryshme, ka dhe një fragment të lidhur me plumb.
Nisur nga materiali arkeologjik këtu kemi të bëjmë me një vendbanim që fillon
nga shek. II p. Kr. – shek. III m. Kr.
III.1.1.5. Vendbanim në Babicë të Vogël
Në vazhdim të vargut që fillon nga Bregu i Kishës dhe që vazhdon në drejtim të
Babicës së Vogël (190 30’ 49,99” E; 400 29’ 36,56” N), faqja jugore e saj në pjesën më të
madhe ka qenë e banuar. Në rrugën automobilistike që të çon për në Risili, në të majtë saj
në një sipërfaqe prej gati një 0,1 ha, u gjetën gjurmë të një vendbanimi. Ndër gjetjet, më
të shumta ishin tjegullat, pak fragmente amforash dhe gjetje të tjera enësh kuzhine. Këtu
u gjetën dhe disa pjesë mokrash të ndryshme. Si kohë ky vendbanim i përket periudhës së
vonë helenistike.
III.1.1.6. Vendbanim në Risili
Edhe në kodrat e fshatit Risili ka gjurmë vendbanimesh të periudhave të
ndryshme, që fillojnë në periudhën e bronzit, helenistike, romake, antikitetit të vonë dhe
mesjetare. Në radhë të parë është Maja e Sotirës (190 31’ 48,72” E; 400 30’ 16,86” N)
(Fig. 2), ku gjenden rrënojat e një kishe dhe në rrëzë të kësaj kodre që mban emrin
Manastiri (190 32’ 07,30” E; 400 30’ 10,75” N), ka të tjera rrënoja dhe pjesë arkitektonike
(pjesë kolonash dhe një impost të periudhës paleokristiane). Edhe emrat Sotirë dhe Risili
duket se lidhen me këto dy monumente, i pari ndoshta me Shpëtimtarin289 dhe i dyti me
Shën Risile, i panjohur në historinë kishtare, por e gjejmë si emër fshati në regjistrin e
osman të vitit 1431-1432 në nahijen e Vagnetisë290. Rrënojat e kishës, tepër të
288

Androniku II Paleolog i rinjeh më 1307 kristobulat e mëparshme Peshkopatës së Kaninës ku janë
përfshirë një sërë pronash (Sarishtës, Mihalovës, Koprishtës, ullishtave të Mercevishtës dhe Çikës, Risilisë,
etj.). Mihalova duhet të identifikohet me fshatin Xhyherinë (emërtim i periudhës otomane) që është në kufi
me Sherishtën. Rrënojat e kësaj kishe janë trajtuar nga banorët si tepër të shenjta dhe që kanë bërë dhe
bëjnë çudira.
289
Emri mund të vijë edhe nga peshkopi Soterus (Soterus reverendissimus episcopus Aulonis) që merr
pjesë në sinodin e Kostandinopojës (5 maj- 2 qershor 553).
290
H. Inalçik, Hiçri 835, Suret-i defter-i sancak-i Arvanid, Ankara 1954.
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shkatërruara nga një gërmim i bërë për sheshimin e majës, nuk na dhanë mundësi për të
përcaktuar përmasat dhe fazat e saj të ndërtimit.
Në materialin arkeologjik mbizotërojnë tjegullat e antikitetit vonë dhe më pak ato
mesjetare, shumë pllaka mermeri për shtrim të dyshemesë dhe një monedhë argjendi e
Perandorisë Osmane (gjysma e parë e shek. XVII) që i datojnë këto rrënoja në antikitetin
e vonë dhe atë mesjetare291. Në faqen jugore (190 31’ 45,22” E; 400 30’ 16,38” N) të
Majës së Sotirës ne gjetëm një vegje horizontale në formë mjekre, paksa masive, që nga
balta ngjason më shumë me qeramikën e bronzit të mesëm dhe qeramikë të periudhës
romake ku mund të veçojmë një fragment të sigilatës lindore (SOB 80).
Në rrëzë të kodrës, në fushë vendi quhet Manastir dhe përveç materialit qeramikë
(tjegulla dhe tulla) që i përkasin shek. X-XI, më parë janë parë dhe kolona, kurse ne
gjetëm vetëm një kapitel-imost të periudhës paleokristiane.
Në jug të fshatit, përballë Majës së Sotirës, në rrëzë të kodrës në vendin e quajtur
Gorrica (190 32’ 12,99”; E 400 29’ 57,84” N) ka një vendbanim që shtrihet në një
sipërfaqe të gjerë, dhe ku mbizotërojnë tjegullat dhe pitosa të periudhës helenistike,
romake dhe antikiteti i vonë.
III.1.1.7. Vendbanime në Kala dhe Qishë, Sherishtë (Qishëbardhë)292
Mbi fshat, në vendin e quajtur Kala (190 33’ 04,69” E; 400 27’ 33,30” N), pranë
rrugës që dikur lidhte qytetin e Kaninës me rrugën e Karvanëve, gjenden rrënojat e një
banese të periudhës helenistike. Midis saj dhe mureve të Kaninës janë zbuluar mbetje të
nekropolit të qytetit.
Në fushë, në vendin e quajtur Qishë (190 32’ 41,73” E; 400 27’52,74” N) gjenden
rrënoja dhe nisur nga materiali i ndërtimit: tulla, gurë, blloqe të ripërdorur, tjegulla dhe
ndonjë fragmente qeramike ajo mund të identifikohet me një kishë mesjetare. Në
veriperëndim të Sherishtës njëri nga brigjet mban emrin “Bregu i Kishës” (190 31’08.5”E
400 27’29”N).
III.1.1.8. Vilë romake në Breg të Beshos
Në kodrën përballë Kalasë së Xhyherinës, në vendin e quajtur Bregu i Beshos
(19 33’ 53,74” E; 400 28’ 09,11” N), gjatë punimeve bujqësore ishte zbuluar një
dysheme me mozaikë293 dhe që u mendua si kishë paleokristiane. Gjatë vizitës sonë pamë
se mozaiku i përkiste njërit prej mjediseve të një vile romake, që shtrihesh në një
sipërfaqe të gjerë. Në vend kishte akoma pjesë kolonash prej mermeri dhe blloqe guri të
skalitur, si dhe mure ndërtuar me gurë shtufor të thyer të lidhur me llaç gëlqereje.
0
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Maja e Sotirës ka qenë një vend pelegrinazhi për banorët e krishterë të Nartës dhe monedha mund të
lidhet me kohën që vendi përdoresh vetëm për pelegrinët.
292
Fshati Sherishtë ose Qishëbardhë që ka mbërritur deri në ditët tona me të dy emrat e përmendur, i pari
(Sarishta) më 1307 dhe i dyti (Aspro Kilisa) në rregjistrin e vitit 1431-1432 (Suret-i defter-i sancak-i
Arvanid) ka qenë pronë e peshkopatës së Kaninës.
293
Për herë të parë kjo u vizitua nga I. Çano që njoftoi punonjësit e IMK për ta vënë në mbrojtje.
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Materiali arkeologjik i pakët, tjegulla, tulla, qeramikë, pjesë tubi balte si dhe
teknika e ndërtimit të mozaikëve dhe mureve e datojnë vilën në shek. II – III m. Kr. Në
një pjesë të kufizuar të kësaj rrënoje, ishin ngritur më vonë muret e një kishe, absida e së
cilës kishte prerë dhe dyshemenë me mozaik.
III.1.1.9. Kisha në Bregun e Beshos
Në një pjesë të kufizuar të kësaj rrënoje, ishin ngritur më vonë muret e një kishe
(19 33’ 52,49” E; 400 28’ 09,89” N), absida e së cilës kishte prerë dhe dyshemenë me
mozaik. Nisur nga relievi dhe disa fragmente të mureve të kishës që dilnin në sipërfaqe,
kisha kishte qenë një nefshe e paraprirë nga një narteks, me përmasa të përafërta gjatësi
11 m dhe gjerësi 9,30 m (Ta. XX,1).
0

Kisha, nisur nga teknika e ndërtimit të mureve me blloqe guri e kolona të
ripërdorura, gurë mesatar dhe të vegjël, tulla dhe fragmente tjegullash lidhur me llaç,
radhitet me kishat e tjera të zonës që datohen në periudhën e mesjetës së mesme.
Në materialin e përdorur për ndërtim në këtë kishë mbizotëron guri gëlqeror i
bardhë. Nisur nga kjo dhe për sa kohë nuk kemi të dhëna për kishën në “Bregun e
Kishës”294 dhe tjetrën në vendin e quajtur “Qishë”, mund të mendojmë se ka qenë kjo
kishë që i ka dhenë fshatit emrin “Qishëbardhë”, krahas emrit sllav “Sherishtë”.
III.1.1.10. Peshkëpi
Fshati Peshkëpi, i vendosur përballë Kodrës së Beshos, është ndërtuar në shpatin e
një kodre që kufizohet nga lumi i Shashicës dhe përroi i Vllahinës dhe që lartësohet drejt
Majës së Lutrojit, e gjejmë të përmendet vetëm në regjistrat osman295. Përballë fshatit të
vjetër ndodhet fshati Penkovë ku ndodhen dhe rrënojat e një kishe.
Në territorin shqiptar në të gjitha vendet që thirren Peshkëpi apo Peshkopi, në
mesjetë kanë pasur një kishë të rëndësishme, që i përkiste një qendre peshkopale të
rangut administrativ ose ndonjë e përkohshme.
III.1.1.10/1. Ura romake, Peshkëpi
Në bregun e djathtë të lumit të Shushicës, në vendin e quajtur Kroi i Qishës, në
shtratin e përroit të Vllahinës, ne kemi zbuluar rrënojat e shpatullës së një ure romake
(190 34’ 23,67” E; 400 28’ 23,12” N). Gjerësia e saj ishte 2,20 m dhe lartësia e ruajtur
1,20 m.
Ura është ndërtuar me blloqe të ripërdor, ku dallohet dhe një fron shkallareje
teatri, i lidhur me llaç të fort romak. Disa metër sipër saj duken gjurmët e një ndërtimi
tjetër, që i përket një ure të periudhës mesjetare apo osmane.
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Nga banorët thirret “Bregu i Qishës”, siç ndodh në pjesën më të madhe të Shqipërisë, por ne po
përdorim emërtimin e fiksuar në harta (Koordinatat e transformuara në WGS84).
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Ura romake, nisur nga teknika e ndërtimit, ngjason me urën e Topçiasit dhe digën
e Krapësit që datohen në shek. II m. Kr.
III.1.1.10/2. Vilë romake në Peshkëpi
Në Peshkëpi, në tarracën e krijuar nga lumi Shushicë, në vendin e quajtur “Ledhi i
Madh” (190 34’ 44,55”; E; 400 27’ 55,20” N) gjenden në sipërfaqe fragmente tjegullash,
tullash, pitosash, fragmente të ndryshme qeramike, fragmente mokre prej guri vullkanik,
etj. Midis gjurmëve të ndërtimeve u gjetën dhe teselae guri që vijnë nga një dysheme e
shtruar me mozaikë. Një pjesë e qeramikës, dhe kryesisht për mbajtjen e rezervave
ushqimore, i përkiste qeramikës lokale të lyer me bitum. Herët këtu është gjetur dhe një
stelë ku është paraqitur figura e një gruaje me një fëmijë296.
Materiali i gjetur në sipërfaqe i përket shek. II –III m. Kr., dhe duhet të lidhet me
një vilë romake.
III.1.1.11. Penkovë
Fshati Penkovë ndodhet mbi fushën e Peshkëpisë (Skënderbeut) dhe në rrugën që
ndjek kurrizin kodrinor përgjatë fshatrave Vezhdanisht, Treblovë, Kocul, Mërtiraj, Dorëz,
Sinanaj, Tepelenë, etj. Në Penkovë, pranë rrugës, në vendin e quajtur “Maja e Kishës”
(190 35’41.1”E 400 28’49.6”N), ndodhen rrënojat e një kishe mesjetare. Në këtë kodër si
dhe në faqen deri pranë lagjes Poçare janë zbuluar herë pas here varre.
III.1.1.12. Kisha e Shën Kollit, Armen
Gjendet në hyrje të fshatit Armen dhe pranë Udhës së Karvanëve dhe paraqet, si
ndërtim planimetrik e vëllimor, një shembull të kishave të tipit sallë me kupolë dhe që
datohet në fund të shek. X fillimi i shek. XI (shih: Kreu III).
III.1.1.13. Skulpturë arkitektonike në fshatin Armen
Përveç kishës së Shën Kollit, në shtëpitë e fshatit gjenden dy kapitele, një kokë
burri, pllaka të zbukuruara me figura të ndryshme.
Në murin e shtëpisë së V. Harizaj është vendosur një kapitel me 4 gjethe
gdhendur në mermer të bardhë me damarë gri. Përmasat: brinja e matshme e shtratit
mbajtës 0,38 m; diametri i shtratit mbështetës 0,205 m; lartësia 0,24 m. Kapiteli është i
zbukuruar me gjethe akanti që në bashkimet e tyre krijojnë figurën e maskës dhe që
datohet në shek. VI m. Kr.
Një kapitel tjetër i gdhendur në gur gëlqeror, ruhet në shtëpinë e Q. Haxhiraj.
Kapiteli është i tipit kompozit me përmasa: shtrati mbajtës 0,49 x 0,49 m; shtrati
mbështetës, diametri 0,31 m; lartësia 0,41 m. Në qoshe ai përfundon me voluta, kurse
thurima është e zbukuruar me gjethe akanti dhe figura të ndryshme.
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Në një shtëpi tjetër (T. Kasës) janë vendosur në mur një kokë burri punuar në gurë
dhe një pllakë guri gëlqeror ku është gdhendur një helikë. Në një shtëpi tjetër në një gur
shtufor është incizuar fytyra e një burri.
Në shtëpi të tjera janë përdorur edhe pllaka guri të gdhendura (0, 40 x 0,60 m) dhe
tulla plint me brinjë 0,60 m.
Skulptura arkitektonike e gjetur në fshat i përket dy periudha të ndryshme, i pari
vjen nga një kishë paleokristiane, kurse pjesët e tjera i përkasin një kishe që datohet në
fund të shek. X fillimi i shek. XI. Si kohë përputhen me kishën e Shën Kollit, por duhet të
vijnë nga një kishë tjetër që duhet ta kërkojmë në “Qytezë”.
III.1.1.14. Qyteza e Armenit
Gjendet aty ku nis vargu kodrinor, në vendin e takimit midis Shushicës dhe
Vjosës. Qyteza ka një pozitë shumë të favorshme sepse ndodhet pranë lumit Vjosë dhe
mund të kontrollojë lëvizjet nëpër luginën e Vjosës e të Shushicës. Në periudha të
ndryshme rruga ka ndjekur herë luginën dhe herë duke kaluar pranë mureve të kalasë, në
Qafën e Karvanëve. Kodra ku ndodhen rrënojat antike (190 36’ 29,63” E; 400 32’ 24,89”
N), vetëm në anën veriore është e rrëpirët, kurse në anët e tjera ajo vazhdon me pjerrësi të
vogël.
Historiku i kërkimeve arkeologjike. Qyteza e Armenit është vizituar në vitet ’60
nga T. Frashëri297, kurse më vonë në qytezë dhe në zonën përqark saj ka ndërmarrë
kërkime dhe gërmime edhe V. Bereti, i cili ka botuar materialet e zbuluara në një varrezë
larg Qytezës298.
Gjatë vëzhgimeve tona në këtë qytezë, ne mundëm të shihnim në anën lindore
vetëm një fragment të murit rrethues, ndërtuar në me blloqe gurësh gëlqeror dhe shtufor.
Pranë tij u gjet dhe një monedhë bronzi e qytetit të Bylisit (Neoptolem me përkrenare
korintike – topurre dhe legjenda BYΛ-ΛIΣ).
Në sipërfaqe kishte tjegulla, tulla dhe qeramikë që i përkiste periudhës helenistike
dhe antikitetit të vonë. Muri rrethues, nisur nga fragmenti i ruajtur dhe gjurmët e lëna nga
themelet e murit, ka ndjekur në anën e rrëpirët buzën e kreshtës, kurse në anët e tjera ka
vazhduar sipas vijave rrushkulluese.
Forma e relievit në majën e kodrës tregon se edhe aty ka pas një fortifikim me
përmasa 170 m x 40 m dhe nisur nga prania e tjegullave që nga forma fillojnë në gjysmën
e dytë të shek. VI dhe vazhdojnë deri në shek. XI, fortifikimi duhet t’i përkasë më shumë
periudhës së fundit, fundi i shek. X dhe fillimi i shek. XI.
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T. Frashëri, Të dhëna të reja arkeologjike nga lugina e Vjosës, Monumentet, 1971, 1, f. 185, ku thekson
se në kodrinën e quajtur Qytezë bien në sy gjurmë muresh dhe gjetjet janë tjegulla helenistike dhe romake,
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Në shpatin perëndimor kanë dalë në sipërfaqe rrënojat e një sterne, ndërtuar me
tulla të harkuara, kurse në Qafën e Karvanëve kishte mbetje të një varreze të periudhës
helenistike (190 36’ 34,34” E; 400 32’ 18,37” N).
Përfundime. Nisur nga sipërfaqja, pozicioni dhe burimet e shumta që ai ka pasur,
përfshi dhe minierat e bitumit, ai duhet të radhitet ndër qytet antike që duhet të ketë
luajtur një rol të rëndësishëm në marrëdhëniet e amantëve me apoloniatët dhe bylinët,
kurse në fazën e dytë duhet të shohim një qendër të vogël të fortifikuar, ndoshta në
periudhën e sundimit të mbretit Samuel.
III.1.1.15. Vendbanim në Mesarak
Në veriperëndim të fshatit Armen, aty ku sot është ndërtuar fshati Mesarak, tek
“Bregu i Kishës” (190 35’ 33,65” E; 400 32’ 51,66” N), T. Frashëri ka gjetur mure të
ndërtuar me gurë shtufi dhe tulla të lidhura me llaç. Nisur dhe nga emri ai mendon se
rrënojat duhet t’i kenë përkitur një kishe bizantine. Gjatë vizitës sonë pamë se ndërtimet e
reja i kishin zhdukur gjurmët e mureve, dhe në sipërfaqe shiheshin vetëm tjegulla të
periudhës romake, tulla rrethore për hipokaust, një fragmente tubi qeramike dhe
fragmente amforash të datuara në periudhën romake. Nisur nga vendi ku është ndërtuar,
poshtë një burimi uji, duhet të kemi të bëjmë me një shtëpi të shek. II – III m. Kr. Nuk
mund të përjashtohen edhe rrënojat e një kishe të periudhës mesjetare, gjë që mund të
shpjegojë praninë e skulpturës mesjetare në muret e një prej banesave të fshatit. Poshtë
këtyre rrënojave, në fushë (190 35’ 28,60” E 400 32’ 51,79” N), në profilin e një kanali të
thellë ka qeramikë të periudhës prehistorike datuar në bronzin e hershëm.
III.1.1.16. Rromës, Bregu i Kishës
Rrënoja ka qenë ndërtuar në majën e një kodre të ulët të quajtur “Bregu i Kishës”
(19 39’12.5” E 400 33’26.6 “ N). Vetë këto rrënoja janë pjesë e një zonë më të gjerë të
quajtur nga banorët me toponimin “Qytezë”, e cila ndodhet në bregun e djathtë të Vjosës,
aty ku ka qenë dhe gjemia kryesore mbi lumin Vjosë.
0

Historiku i kërkimeve arkeologjike. Rrënojat janë vizituar fillimisht në vitet ’70
nga N. Ceka dhe S. Muçaj, por për shkak të shkurreve të dendura nuk u vëzhgua e plotë
rrënoja, megjithëse pjesë të mureve, kolona dhe një kapitel ruheshin të plotë299. Në
vizitën tonë gjatë vitit 2013, mbi rrënojë ishin ndërtuar dy shtëpi banimi, duke
shkatërruar gati të plotë muret e ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje.
Përveç kësaj rrënoje, gjurmë të një banese dhe disa monedha të antikitetit të vonë
të gjetur herët300, gjatë gjurmimit tonë të pjesshëm nuk u zbulua ndonjë gjë e re. Gjatë
gërmimeve për ndërtimin e shtëpive ishin zbuluar trungje kolonash, një bazë kolone,
fragmente pitosash, tjegulla, tulla, si dhe pjesë skeletesh.
Përfundimi. Materiali i zbuluar, në pjesën më të madhe, datohet në antikitetin e
vonë, por nuk mungojnë edhe ato të periudhës mesjetare. Mendojmë se materiali i
299
300

S. Muçaj, Vendbanime të antikitetit të vonë në krahinën e Mallakastrës, Iliria, IX-X (1979-1980), f. 290.
S. Muçaj, Vendbanime të antikitetit të vonë në krahinën e Mallakastrës, Iliria, IX-X (1979-1980), f. 290.
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zbuluar lidhet me kishe një nefshe, fillimisht paleokristiane dhe e rindërtuar edhe në
mesjetë.
Për Gradishtën e Drenovës deri tani mungojnë të dhënat arkeologjike. Ajo do të
jetë objekt i kërkimeve arkeologjike në të ardhmen.
III.1.1.17. Dukas i Vogël
Në faqen e kodrës, rreth 100 m mbi luginën e Gjanicës, midis fshatrave Ballsh
dhe Dukas i Vogël, Prashniker shkruan se gjendet rrënoja e një kështjelle në dukje
mesjetare, të cilën ai nuk ka mundur ta skicojë për shkak të shkurreve të dendura dhe
rrëshqitjeve të dherave301 (190 43'16.6"E, 400 36'05.6"N).
Në vitet ‘70 të shekullit të kaluar këto rrënoja janë vërejtur edhe S. Muçaj, i cili ka
parë aty rrënojat e një kishe dhe të dy mjediseve të banimit, njëri i pajisur dhe me
hipokaust. Po pranë tyre është zbuluar edhe një varr me tjegulla në formë çatie që në
inventarin e pjesshëm të tij kishte një togës hekuri, një sumbull kocke dhe një grep
peshkimi. Në njërën nga shtëpitë e fshatit Dukas ishin vendosur në mur pjesë të një pllake
kangjele dhe të një kapiteli të periudhës mesjetare302.
III.1.1.18. Rrënojat e kishave në Drenovë-Fushë dhe Hekal
Në Ballsh kryqëzohesh edhe një rrugë sekondare që niste nga Myzeqeja e Fierit,
kalonte nëpër luginën e Gjanicës për të vazhduar më pas për në jug në drejtim të
Gradishtës së Hekalit (Bylis), Gradishtës së Klosit (Nikaia) dhe për t’u bashkuar në
Poçem me rrugën që kalonte përgjatë luginës së Vjosës. Gjatë periudhës mesjetare,
përveç kalasë në Gurëzezës dhe asaj në Margëlliç, mund të përmendim edhe rrënojat e
kishave në Drenovë-Fushë dhe tjetra në Hekal.
Në fshatin Drenovë-Fushë, në krahun e majtë të Gjanicës (190 42'48.5"E, 400
37'16.7"N), janë identifikuar rrënojat e një kishe dhe ku janë ripërdorur fragmente
pllakash të ikonostasit të datuara në antikitetin e vonë303.
Kisha e Hekalit gjendet në vendin e quajtur “Shënjon” (190 44'00.3"E, 400
32'35.7"N), por deri tani janë zbuluar vetëm pjesë të një varreze, me varre të ndërtuara
me mur guri në të thatë që nisur nga materiali i gjetur jashtë varreve ajo datohet në shek.
XII-XIV304. Po ashtu, këtu nga punimet për hapjen e një kanali është gjetur dhe një varr
masiv305, në formë kanali të ndërtuar me mur guri me llaç, i cili më vonë u mbulua. Në
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fshatin e Hekalit, pranë varrezës së re të fshatit, është zbuluar një tjetër varrezë, me varre
të tipit cist. Varret janë vendosur në nivele të ndryshme, në ndonjë rast edhe sipër njëri
tjetrit, që flet për një përdorim të gjatë të saj. Pranë kësaj varreze ka gjurmë të një
ndërtimi, dhe që banorët e njohin si kishë. Në afërsi të saj është gjetur një pjesë amboni
prej mermeri, një pllakë prej guri gëlqeror ku është vizatuar portreti i një burri me anë të
incizimit (Tab. XLVI, 5), që datohet në shek. X-XII. Në dy varre, njëri në “Shënjon” dhe
i dyti në varrezën tjetër, janë gjetur shumë rruaza prej bronzi në formë zile që
aplikoheshin në veshje. Këto kanë një përdorim pothuajse gjatë gjithë mesjetës duke
mbërritur deri në shek. XV. Në Bylis janë gjetur fragmente qeramike që datohen nga
shek. IX-XIV si dhe disa monedha të Stefan Dushanit dhe të principatave latine.
III.1.2. Monumentet përgjatë segmentit Glavenicë-Belgrad
Në këtë segment rruga është njohur më shpesh me toponimin “Udha e Madhe”.
Traseja e saj nuk ka pësuar ndryshime gjatë shekujve, duke e bërë më të lehtë gjurmimi i
saj. Nga Ballshi deri në qendër të fshatit Aranitas, ndërtimi i rrugës automobilistike në
vitin 1933, mbi trasenë e rrugës së vjetër, fshiu çdo gjurmë të kalldrëmeve më të vjetër.
Më pas nga Aranitasi deri në Berat, në trasenë e vjetër ruhen gjurmë kalldrëmesh në
Metoh dhe Sinjë, këto të fundit nisur nga teknika e ndërtimit ngjajnë më shumë me ato
mesjetare. Një urë (Ura e Thellë) e periudhës osmane ruhet pjesërisht në fillimet e degës
së Gjanicës që vjen nga Shpiragu, kurse tjetra në Velabisht 306. Veç gjurmëve të
kalldrëmeve, në fshatin Aranitas ruhet toponimi “Uraz” dhe që banorët e shpjegojnë me
praninë e dy urave të vjetra, njëra mbi Gjanicë dhe tjetra në përroin e Spilavës. Edhe vetë
forma e toponimit me prapashtesën az në vend të at tregon hershmërinë e formimit të
këtij toponimi që nga mesjeta307.
Në Aranitas “Udha e Karvanëve” kryqëzohet me një segment rruge me drejtim
veri-jug që përshkon Myzeqenë dhe vazhdon në Roskovec, Kurjan, Ngjeqar, Ngraçan
(bashkohet edhe me atë të Dimalit e Mbjeshovës), Kalanë e Cfirit, Aranitas, Gjerbës dhe
më pas për t’u ndarë në dy degë njëri Gjerbës-Kutë-Amantie, tjetri Gjerbës- AllkomenajKalaja e Rabies- Dragot.
Në periudhën prehistorike dhe helenistike, nisur nga vendbanimet fshatare,
banesat e fortifikuara dhe varret përgjatë trasesë së rrugës, duket se ka qenë e
rëndësishme jo vetëm që ndërlidhte qytetet dhe qytezat kryesore të krahinës së
Mallakastrës (Bylis, Nikaja, Dimali, Cfiri, Rabia dhe Kalivaçi), por ka shërbyer dhe për
të kaluar tek amantët, luginën e Drinos dhe luginën e Vjosës së Sipërme.
Nga periudha mesjetare përveç rrënojave të manastirit, kishës dhe kalasë në
Ballsh, ndeshen dhe rrënojat e kishave në Panahor, Aranitas, Metoh dhe Sinjë.

së bashku me monedhat e gjetura të Stefan Dushanit, mund të lidhen me murtajën (1346-1353) dhe me këtë
do të shpjegohej gëlqerja dhe vetë varri masiv, e cila përdorej si disifektues; ndërsa kafka e dëmtuar do të
shpjegonte betejat e kohës.
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III.2.2.1. Panahor
Në fshatin Panahor gjenden shumë pranë njëra tjetrës tri kisha, e para në Bregun e
Drizës, e dyta tek Lisat e Kalenjës dhe e treta në lagjen Zotaj. Dy të parët gjenden pranë
rrugës së sotme automobilistike, e cila ka qenë ndërtuar që në vitin 1933, mbi trasenë e
rrugës së vjetër të karvanëve, kurse e tretë 500 m në veri të Bregut të Drizës308.
Gjatë ekspeditës sonë u vëzhguan vetëm dy të parat. Ndërtimi i kishave ka qenë i
ndërvarur së pari me peshkopatën e Bylisit, kurse gjatë mesjetës me peshkopatën e
Glavinicës, e cila ka qenë dhe pronarja e shumë pronave në luginën e Gjanicës309.
Rrënojat në “Bregun i Drizës” (E 19 46’52.8"; N 40 36’16.2") janë bërë të
dukshme nga punimet bujqësore dhe ndërtimi i një segmenti të rrugës në vitet ’70.
Krahas zbulimit të një pjese të mureve të ndërtuara me gur e llaç të një cilësie të mirë,
janë zbuluar dhe shumë elementë arkitektonikë si kolona të plota me gjatësi rreth 1,50 m
të gdhendur në gur gëlqeror, bazament kolonash, kapitele, pjesë të pllakave të kangjeles
së ikonostasit, etj310.
Për të përftuar të dhëna më të plota në vitin 1983 u bënë disa pastrime në pjesën
lindore të saj për të zbuluar absidën, gjë që nuk u arrit. Nga të dhënat e vjela gjatë
vëzhgimit të bërë nga ana jonë, kisha ka mundësi të ketë qenë tre nefshe, e paraprirë nga
narteksi dhe anekse në krahë të tij. Teknika e ndërtimit të mureve, elementët
arkitektonikë, tjegullat dhe ndonjë fragment qeramike i zbuluar në sipërfaqe, e datojnë
këtë monument si kishë paleokristiane të shek. VI m. Kr.
Rrënoja tek “Lisat e Kalenjës” (E 19 46’27.3"; N 40 36’17.4"), megjithëse të
identifikuara në listën e monumenteve të kulturës si varrezë mesjetare, duke vëzhguar
muret e ruajtura në sipërfaqe, krahas varrezës, duhet të shohim edhe rrënojat e një kishe
mesjetare. Nisur nga teknika e ndërtimit të mureve, të ngjashëm me muret mesjetare të
kishës së Ballshit, ajo mund të datohet në shek. X-XI.
III.2.2.2. Aranitas
Fshati Aranitas me kushte të përshtatshme natyrore dhe i ndodhur në kryqëzimin e
rrugëve që shkonin nga perëndimi në lindje dhe nga veriu në jug, ka qenë e banuar me
intensitet të lartë gjatë periudhave të ndryshme. Përgjatë rrugëve, përveç monumenteve
kryesore si banesa e fortifikuar në Resnje dhe varreza në Bakaj, në gjithë luginën e
Gjanicës ku kalonte Udha e Karvanëve, ka shumë gjurmë vendbanimesh të periudhës
helenistike (Uraz, Çiflik, Vilat, Fusha e Babait, Fusha e Dyqanit, Rrathët, Hani, Resnja,
Kuqulina, Bozhaj, Leshnje, Bregu i Qishës, Bregu i Vilës, Xhanova, Kamenik, etj).
Nga periudha romake mund të përmendim një monument të ndërtuar me blloqe
guri gëlqeror, rrethuar nga jashtë me një kanal të izoluar me bitum, i zbuluar pjesërisht në
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vitet ’80 të shek. XX në bregun e majtë të Gjanicës. Nga sondazhi i bërë u zbulua një
pjesë stele ku ishte gdhendur në reliev të ulët shtati i një nëpunësi dhe që datohet në shek.
I-II m311. Në oborrin e shkollës (ish shtëpia e Xh. Aranitasit) në vitin 1957 janë zbuluar
dy varre të ndërtuar me tulla, ku midis objekteve të ruajtur të plota ishin dy kandila dhe
një lotore (shek. II m. Kr.)312. Njëra nga lagjet e fshatit mban emrin Kalldrëmaj, të marrë
nga rruga me kalldrëm që në mesjetë të çonte në Leshnjë dhe Goras, sot pjesë e fshatit
Gjerbës.
Një pjesë e këtyre të dhënave kanë qenë të botuara, por për të fituar të dhëna të
reja disa prej tyre u gjurmuan sërish nga ana jonë.
Rrënojat e një vile antike gjenden në njërën nga fushat e bregut të djathtë të
Gjanicës, në vendin e quajtur “Fusha e Tunit” (E 19 48’37.2"; N 40 36’05.4"), e cila
është pjesë e një zone që njihet me emrin “Vilat”313. Të dhënat e përftuara gjatë vizitës
sonë qenë të kufizuara, megjithatë tjegullat e shumta dhe ndonjë fragment qeramike na
lejuan për ta datuar në periudhën helenistike. Pranë kësaj rrënoje është gjetur dhe një
rruazë bronzi bikonike si dhe qeramikë, kryesisht e shek. VII p. Kr.314.
Më në lindje të saj në vendin e quajtur Mushqeta (19 48’58.3’’ E 40 36’23.3’’
N), pranë rrugës së karvanëve, që këtu quhet “Udha e Madhe”, në vitet ’60 është zbuluar
një vendbanim dhe një varr i shek. III-II p. Kr.315, kurse gjatë vëzhgimeve tona u pa
vetëm material qeramike. Më në veri të saj, në faqe të kodrës, në vendin e quajtur
“Bahça” (E 19 48’56.1"; N 40 36’29.2"), pranë rrënojave të një banese të zbuluar në vitin
1956, në vitet 2000 në mënyrë rastësore u zbuluan mbetjet e një varri të ndërtuar me tulla.
Gjatë vizitës sonë ne vërejtëm se paretet e varrit dhe dyshemeja ishin ndërtuar me tulla
katërkëndëshe, kurse mbulesa me tulla të harkuara, i njëjtë me varret e zbuluar në
Margëlliç, Gurzezë dhe Kutë. Varri kishte qenë i hapur, dhe nga inventari kishin ngelur
fragmente skifosi, kupa, piksidë si dhe një petëz në formë gjethe ulliri prej ari. Nisur nga
arkitektura dhe inventari, varri datohet në shek. III p. Kr.
Objekt i gjurmimit tonë, nisur dhe nga toponimi, ishte dhe maja e kodrës në
Bregun e Vilës (E 19 48’14.5”; N 40 36’54.3”) që ndodhet përballë Resnjes, ku janë
zbuluar rrënojat e një banese të fortifikuar dhe në afërsi të rrugës që të çon në drejtim të
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veriut316, dhe përmes degëzimeve të saj në kalanë e Cfirit 317, Dimalit318 dhe
Mbjeshovës319. Në një vend të sheshtë, të orientuar nga jugperëndimi, me sipërfaqe rreth
40 m2, ne zbuluam fragmente qeramike të bronzit të vonë, që duhet t’i përkasin një
kasolleje të kësaj periudhe, kurse në veri dhe jug të saj kishte kryesisht tjegulla të
periudhës helenistike. Në veri tjegullat mund të kenë qenë pjesë e një banese, kurse në
jug, një tjegull e lyer me bojë të kuqe e dalë pak mbi sipërfaqe, duket se ishte pjesë e një
konstruksioni varri.
Në fshatin Aranitas, veç rrënojave të periudhës prehistorike dhe helenistike, ne
mundëm të vizitojmë edhe disa mbetje rrënojash apo elementë të skulpturës arkitektonike
që i përkasin kishave, njëra paleokristiane dhe dy të tjera mesjetare.
Në kërkimin tonë si shtysë shërbyen emrat e vendeve ”Bregu i Qishës” ose “Bozhaj”.
Toponimi i parë gjenden në dy vende të ndryshme të fshatit, i pari në majën e një
kodre të ulët, mbi rezervuarin e Aranitasit (E 19 49’06.2”; N 40 36’41.8”), i dyti në
lagjen Murataj (E 19 49’19.4”; N 40 35’57.2”), kurse me toponimin e dytë në radhë të
parë është thirrur një lis i madh dhe moshë disa qindra vjet (E 19 49’24.9”; N 40
35’50.2”). Deri në fillim të shek. XX, ky lis dhe vendi rreth tij janë të trajtuar si të shenjtë
nga banorët e fshatit.
Në të parën, ku kanë qenë të ruajtur mbi sipërfaqe mure të ndërtuar me gurë të
lidhur me llaç, gjatë vizitës sonë kishin ngelur pjesërisht vetëm mbetje të themeleve.
Nisur nga orientimi lindje perëndim, përmasat e përafërta të saj 11 m x 7 m, tjegullat e
ruajtura dhe ndonjë fragment ene prej qeramike, rrënoja mund të datohet në mesjetë,
mbas shek. XI.
Pranë shtëpive të lagjes Murataj, në Bregun e Qishës, ka rrënoja muresh të
ndërtuar me llaç gëlqereje dhe varre të tipit “cist” të orientuar lindje-perëndim. Për
ndërtimin e cisteve janë përdorur jo vetëm pllaka guri shtufor, por dhe prej guri gëlqeror.
Të parat gjenden në territoret e afërta, kurse gëlqerori vjen nga kodra e Shëndëllisë, po në
fshatin Aranitas.
Në afërsi të kësaj rrënoje janë gjetur herë pas herë pjesë të ndryshme elementësh
arkitektonikë, havanë, apo dhe një stelë me mbishkrim latin320. Vitet e fundit, gjetjeve të
mëparshme, u janë shtuar dhe disa të tjera ku mund të radhisim pjesë kolonash prej
mermeri, një fragment pllake kangjele dhe një kapitel. Sipas banorëve ato janë gjetur në
316
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shpat, poshtë sheshit Bozhaj, dhe ka mundësi që disa të jenë të rrokullisura gjatë shpatit
të pjerrët, kurse të tjerat mund të jenë ripërdorur në kishën mesjetare që ndodhet, tek
“Bregu i Qishës”. Elementët arkitektonik prej mermeri janë të një cilësie të mirë dhe kjo
tregon se vijnë nga një monument i rëndësishëm i periudhës paleokristiane. Më shumë
gjasa ka që kisha të ketë qenë ndërtuar në sheshin Bozhaj, jo vetëm për trashëgiminë që
sjell si një vend i Zotit, por dhe pozicionin që ajo ka mbi luginën e Gjanicës. Meqenëse
në këtë kohë, për shkak të vegjetacionit qe i pamundur vëzhgimi, u la për t’u kryer në një
kohë tjetër. Në majën e Shëndëllisë, mbi rrënojat e një kishe mesjetare është ndërtuar një
mekam bektashi, që thirret nga banorët Baba Shëndëlliu.
III.2.2.3. Metoh
Vetë emri mbart në vetvete deri ku shtriheshin për gjatë luginës së Gjanicës
pronat e peshkopatës së Glavinicës, që është e njohur të paktën që nga fundi i shek. IX
dhe deri në shek. XIV. Nisur nga synimi ynë për të njohur monumentet mesjetare, ne
vizituam vendin që mban emrin “Bregu i Kishës” (E 19 50’14.6”; N 40 37’38”), që
ndodhet përgjatë një kurrizi që të çon në qendër të fshatit dhe më pas në drejtim të Qafës
së Sinjës. Gjatë rrugës, në vendin e quajtur Lurushk (E 19 49’58.2”; N 40 37’06.4”), ne
ndeshëm në rrënojat e një banese dhe të një varri të dëmtuar, ndërtuar me tulla. Nisur nga
fragmentet e qeramikës, si banesa ashtu edhe varri datohen në periudhën helenistike.
Rrënoja e kishës u gjet shumë e dëmtuar, megjithëse sipas banorëve muret e saj
kanë qenë të dukshme mbi sipërfaqe dhe të pajisura me hyrje në veri dhe jug. Nga pjesët
e ruajtur të mureve dhe relievi, kisha duket se ka pasur përmasat 14 x 7 m dhe nisur nga
madhësia ajo duhet të bëjnë pjesë tek kishat një nefshe me narteks. Materiali ndërtimor i
shpërndarë në sipërfaqe, si blloqe gjysmë të punuar dhe tulla të madhësive të ndryshme të
ripërdorura, e rendisin me grupin e kishave të mesjetës. Këtë e përforcojnë dhe tjegullat e
gjetura me shumicë, që nisur nga forma dhe madhësia ngjasojnë me tjegullat që në
monumentet e tjera të ngjashme i takojnë shek. XI-XIII.
III.2.2.4. Kalaja e Cfirit
Kalaja e Cfirit ngrihet mbi një kurriz kodre në fshatin Cfir (E 19 48’35.3”; N 40
38’07.7”) dhe nga aty kontrollohet Udha e Karvanëve që nga Gradishta e Drenovës deri
në Qafën e Sinjës, si dhe rruga drejt Roskovecit, Dimalit321 dhe Gradishtës së
Mbjeshovës322.
Historiku i kërkimeve arkeologjike. Kalaja e Cfirit në literaturën arkeologjike është
përmendur herët323, por publikimi si një kështjellë e antikitetit të vonë është bërë në vitet
’70 dhe më pas është trajtuar në kuadrin e vendbanimeve të fortifikuara të antikitetit të
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vonë të Mallakastrës324. Një mur i ndërtuar me blloqe kuadratikë të punuar trashë është
identifikuar nga N. Ceka si një kullë e periudhës helenistike325. Në kuadrin e kësaj teme
në vitin 2013 bëmë një vizitë në këtë kala, me qëllim për të vjelë të dhëna të reja,
meqenëse në të ishin kryer disa gërmime për ndërtimin e një antene, dhe për të parë në se
kish ndonjë shtresë të mesjetës.
Përshkrimi. Syprina e kodrës që përfshin kalaja, paraqitet si një rrafsh në formë
eliptike me sipërfaqe 0.5 ha. Pjerrësia e faqeve të kodrës është e madhe dhe vetëm nga
ana jugore kurrizi është i butë, por i ngushtë dhe i papërshtatshëm për sulm. Muri i kalasë
ndiqet në të gjithë gjatësinë e tij, duke konturuar kodrën buzë rrafshit të saj me një
planimetri eliptike. Teknika e ndërtimit të mureve është ajo me gurë dhe llaç dhe në disa
pjesë të tij janë përdorur edhe blloqe të mëdhenj në formë kuadratikë të punuar trashë.
Nga gërmimet e bëra për ndërtimin e antenës, përveç shtresës së antikitetit të vonë që
i mbështetësh murit rrethues, kishte edhe disa vatra të vogla me qeramikë të pakët
prehistorike, por pa forma datuese. Materiali tjetër, si dhe ai i gjetur në vizitat e
mëparshme, i përkiste pitosave dhe mokrave. Midis lagjes Laksiras të Cfirit dhe
Shpatarak të Aranitasit (E 19 49’06.8”; N 40 37’19.6”) ne ndeshëm fragmente tjegullash
dhe pitosash të ngjashme me ato në kala dhe që i përkasin antikitetit të vonë.
III.2.2.5. Sinjë
Në jug të fshatit, në vendin e njohur me toponimin “Manastiri”, ndodhen rrënojat e
kishës së Shën e Premtes (E 19 52’17.7”; N 40 38’38.7”). Në kishë janë bërë shumë
ndërhyrje që kanë prishur strukturat më të hershme të saj dhe vetëm nga vëzhgimi në
sipërfaqe nuk mund të arrihet ndonjë rezultat. Edhe rreth kishës ishte e pa mundur të
gjurmohesh për shkak të vegjetacionit të dendur.
Pranë kishës së Shën Mërisë326 ruhet një mjedis që kishte shërbyer si mulli vaji (E 19
52’22”; N 40 38’49.8”). Mulliri ka qenë në pronësi të kishës, megjithëse fshati Sinjë,
ndryshe nga fshatrat e tjerë që janë në lindje dhe perëndim të Shpiragut, për shkak të
kushteve klimaterike nuk ka kultivuar ullinj. Në gërmimet e bëra për të ndërtuar rrugën
për në kishë, në profil dhe në dherat e lëvizura, kishte qeramikë të periudhës së bronzit
dhe mesjetës. Këto të fundit ishin tepër të fragmentuara dhe nuk mund të përcaktohet një
datim më i kufizuar në kohë.
Në fotot satelitore të malit të Shpiragut ne kishim mundur të dallonim një rrënojë të
orientuar lindje – perëndim që ngjasonte me një kishë një nefshe me narteks, të cilën
banorët e Sinjës na i konfirmuan. Kisha quhet e Shëndëllisë, dhe është në majën më të
lartë të Shpiragut (E 19 51’58.4”; N 40 40’07.7”).
III.2.2.3. Kalaja e Mbolanit
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Kalaja e Mbolanit ngrihet mbi një kodër midis fshatrave Sinjë dhe Arpaxhias
(Gjoroven) të rrethit të Beratit327 (19 53'56.6"E; 40 39'32.4"N). Pjesa e sipërme e kodrës
përfundon me një sipërfaqe të sheshtë mjaft të përshtatshme për banim, konturet e së cilës
rrethohen nga një mur me gjatësi 660 m, që përfshin një sipërfaqe prej rreth 3 ha. Në
qendër të kalasë, në pjesën më të ngritur të saj, ndodhet Akropoli, që ka një formë
katërkëndëshe. Muret, përkatësisht me trashësi 1,40 m dhe 2,30, janë ndërtuar me gurë
gëlqerorë të shtresëzuar të vendosur në të thatë.
Në ambientet e brendshme të kalasë janë parë gjurmë të një stere uji, në formë
rrethore, si dhe disa mjedise banimi. Mjedise të tjera ruhen edhe në anën Lindore, jashtë
murit rrethues. Në sipërfaqe ka gjurmë të shumta qeramike, që datohen në periudhën
helenistike. Nisur nga pozicioni që ka kjo kala në lidhje me rrugën, duhet të ketë qenë e
banuar edhe gjatë periudhës mesjetare, por vërtetimi i kësaj hipoteze bën të nevojshme
kryerjen e gërmimeve arkeologjike.
Në fshatin Mbrezhdan ruhen rrënojat e njohura me emrin “manastiri i Shën
Gjergjit” dhe “manastiri i Shën Mërisë”, në të parin sipas gojëdhënave janë ruajtur librat
dhe lipsanat e Shën Gorazdit dhe Shën Angjellarit të sjella aty në shek. XIV pas
pushtimeve serb328. Në regjistrin e vitit 1431 në nahijen e Beratit bënë pjesë fshati Ayo
Priskivi, kurse në regjistrin e vitit 1519 Svjeti Petka ose i quajtur ndryshe Starovë. Duket
se kemi të bëjmë me të njëjtin fshat, që nisur nga Starova, duhet të kërkohet në zonën
rreth Starovë-Velabisht-Palikësht. Emërtimet në greqisht apo sllavisht duhet të jenë
përkthime të shkruesve, se në të gjitha rastet ruhet forma Shën e Premte.
Në qafën e Sinjës me rrugën e Karvanëve bashkohet edhe një rrugë e thjeshtë që
vazhdon në drejtim të jugut (Osmanzezë, maja e Dervenit, Bardhaj, Rabie, Izvor,
Memaliaj Fshat, Beçisht, Dragot për të vazhduar drejt luginës së Drinos), kurse një tjetër
vazhdon në drejtim të Myzeqesë (Mbjeshovë, Allambrez, Kurjan). Në degëzimin e parë
veçohet kalaja e Rabies, kurse në të dytën Kështjella e Mbjeshovës dhe kisha e Shën
Kollit në Kurjan. Pranë kësaj rruge në periudhën antike në Krotinë ishte qyteti i Dimalit.
Për praninë e kësaj rruge gjatë periudhës mesjetare dëshmojnë edhe monedhat e gjetura
në lagjen Shabanaj të fshatit Allambres329.
III.2.2.7. Kështjella e Mbjeshovës
Pranë lagjes Xhaxhaj të fshatit Mbjeshovë, në një kurriz të lartë shkëmbor me
lartësi 734 mbi nivelin e detit, të quajtur me toponimin “Maja e Kishës”, gjendet një tjetër
kala e quajtur nga banorët “Kalaja e Xhaxhajt” (19 50'49.4"E; 40 41'39"N). Muret
rrethues me perimetër rreth 545 m, rrethojnë një sipërfaqe të përgjithshme prej 1,18 ha
(Tab. XIV,1). Në anën lindore, perëndimore e veriperëndimore, shkëmbi është i thepisur
dhe formon një mbrojtje të mirë natyrore; vetëm ana jugore ku muri tërthor ka ndarë në
pikën më të lartë të kurrizit, terreni ka një zbritje të lehtë, gjë që ka bërë të nevojshëm
327
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përforcimin e kësaj ane me tri kulla mbrojtëse, dy gjysmërrethore dhe e treta
katërkëndëshe. Një kullë e katërt, në forme katërkëndëshe, mbron njërën nga portat e
vendosur pranë qoshes në anën veriperëndimore të kështjellës. Një portë tjetër me
përmasa të vogla (1.20 m) ndodhet në trasenë lindore të rrethimit. Kullat dhe kurtinat janë
pajisur me shkallë që të ngjisin në shtegun e kalimit që është i lartë rreth 6 m. Muri ku
mbështeten basamakët e shkallëve i është mbështetur faqes së brendshme të murit.
Kurrizi në anën jugore të kështjellës, në një sipërfaqe prej 2 ha është i rrethuar nga
një mur me trashësi 1 m, ndërtuar me gurë të vegjël të vendosur në të thatë. Autorët e
ndryshëm që kanë vizituar kështjellën, të mbështetur vetëm në vëzhgime dhe gjetje
sipërfaqësore, kanë propozuar si periudhë të ndërtimit të saj antikitetin e vonë 330 apo
mesjetën331. Nisur nga disa ngjashmëri me planin dhe kullat gjysmë-rrethore të
kështjellës së Gurëzezës, që falë gërmimeve është datuar së fundi në periudhën mesjetare,
duhet të ri parë në se në kështjellën e Mbjeshovës ka ndonjë fazë po të kësaj periudhe.
Nga kështjella e Mbjeshovës, një rrugë tjetër që pasi kalon kreshtën veriore të
Shpiragut të çon në Mbrezhdan, ku ruhen rrënojat e manastirit të Shëngjergjit, vendi ku
sipas gojëdhënës u ruajtën së pari reliktet e shenjtëve Gorazd dhe Angjellar332.
Midis Metohut dhe Mbjeshovës një kodër mbi lagjen Heskaj (Mbjeshovë) quhet
Maja e Granicës (19 50'15.8"E; 40 39'26.8"N) lartësia 688 m, që është e vështirë për të
gjetur një shpjegim të pranueshëm, si në rastin e Kutës, Gjirokastrës apo Çamërisë.
III.1.3. Monumentet përgjatë segmentit Belgrad-Zerec
Traseja pasi linte Beratin vazhdonte nëpër fushën e Uznovës deri tek Ura e
Vodicës, dhe më pas rruga kryesore ngjitësh për në lindje, kurse tjetra vazhdonte për në
jug përgjatë luginës së Osumit në drejtim të Këlcyrës dhe Përmetit. Udha e Karvanëve
pasi linte Vodicën kalonte në fshatrat Karkanjoz-Tomorr-Qafa e Dardhës-TerovëDunckë-Dobrenj-Qafa e Gurit të Prerë-Zerec.
Qafa e Gurit të Prerë ka qenë pika fundore ku rruga në periudha të ndryshme ka
ndryshuar drejtim. Deri më sot nuk kemi ndonjë të dhënë që të ofrojë një datë për
zëvendësimin e degës së Devollit me degën e Voskopojës. Ndoshta që me forcimin e
familjes së Muzakajve duhet t’i kërkojmë fillimet e saj, por e sigurt është periudha kur u
themelua qyteti i Voskopojës.
Një të dhënë të plotë për rrugën Berat – Tomorr - Guri Prerë - Qafa e Kumbullës
– Dushar – Protopapë – Lavdar – Voskopojë – Turan – Korçë, e gjejmë tek udhëtimi i
dytë i Likut. Liku në 11-13 shtator të vitit 1805 përshkon rrugën Korçë – Voskop –
Voskopojë – Lavdar – Protopapë – Dushar - Guri Prerë – Dobrenjë – Tomor – Berat,
330
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duke bujtur një natë në Lavdar dhe tjetrën në Tomor. Gjithë këtë rrugë, që në shumë
vende ishte jashtëzakonisht e keqe, sa që lëvizja ishte shumë e ngadalshme, ai e përshkon
vetëm për 23 orë. Segmentin Guri Prerë-Dobrenjë-Dunckë-Terovë-Tomorr-Berat ai e
përshkon për 1025orë333.
Të dhënat për lëvizjen e ushtrisë maqedonase gjatë periudhës së luftës
maqedonase romake nëpër Dasareti në vitet 200-199 p. Kr. janë jo të mjaftueshme për të
pranuar praninë e kësaj rruge në këtë periudhë. Për periudhën mesjetare të dhënat,
megjithëse të pakta, e tregojnë praninë e saj.
E. Vlora në vitin 1906 ka parë midis Qafë Dardhës dhe Dardhës mbetje të një
rruge me gjerësi 6 m, për të cilën mendon se i përket kohës romake, si dhe mbetje të një
ure të vjetër334. Pjesë të ruajtura të rrugës i ka parë dhe L. Ylli në ekspeditat përnjohëse
në këtë zonë. Midis të tjerave ai shprehet: “Në afërsi të qytezës së Terrovës ruhen
ndërtime të një rruge me gjerësi 2 m. shtruar me rrasa të mëdha, vendosur horizontalisht
pranë njëra-tjetrës. Gjurmët e saj duken edhe në fundin e fshatit Dobrenj. Edhe në Dardhë
është ruajtur një pjesë e rrugës”335.
Një e dhënë me interes është edhe toponimi “Vromi i Madh” me të cilin banorët
vendas quajnë, jo vetëm atë pjesë të rrugës që përmend edhe E. Vlora, por edhe pjesët e
tjera që fillojnë tek Hani i Perisnakës. Të dhënat më të shumta për praninë e kësaj rruge
gjatë mesjetës na vijnë nëpërmjet monumenteve të kultit të krishterë të renditura për gjatë
saj, së pari nga toponimia: Shëndëlli, Shëmrizë, Sotira336, Bogdan, Shëmbërdhenj dhe
Shimër (Shën Mateu337); së dyti nga burimet e shkruara: Manastiri i Shën Vlashit338); së
treti nga emrat e fshatrave në regjistrat kadastralë të nahijes së Skraparit apo kazanë e
Tomorricës: fshati Isfeti – Petre ose Shin Petri në nahijen e Skraparit339 apo fshati Shën
Aprimede (Shëne Premte) në kazanë e Tomorit340); dhe së fundi nga rrënojat e kishave
mesjetare (kisha në Osnat, Terrovë341). Gjatë këtij segmenti, apo pranë tij numri i
333
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kështjellave është i kufizuar. Midis tyre mund të përmendim kështjellën e Tomorit, kullën
e Tërrovës, kështjellën e Vidhanit, kështjellën e Gurit Prerë dhe Gradishtën e Zerecit.
Kalaja e Tomorit, megjithëse e përmendur në ngjarjet e vitit 1336 nga Kantakuzeni si një
kështjellë e banuar, deri më tani është trajtuar vetëm në bazë të vëzhgimeve
sipërfaqësore. Po ashtu të dhënat edhe për kështjellat e tjera janë të fragmentuara dhe në
të ardhmen do të kenë nevojë për studime më të thelluara. Në këtë segment të rrugës, që
ka funksionuar edhe gjatë periudhës otomane342, në Gurin e Prerë është ndërtuar mbi
rrënojat e një kështjelle më të vjetër, një karakoll343, kurse një tjetër e viziton E. Vlora në
Qafën e Dardhës, ku ishte vendosur një taborr që kishte për detyrë të siguronte këtë pjesë
të rrugës Berat-Korçë.
Veç karakollëve mund të përmendim dhe hanet, ku më i përmenduri ka qenë
“Hani i Perisnakës”, i njohur edhe nga shprehja “si hani i Perisnakës”, ku bëhesh dhe
pazar. Një tjetër han ishte në Zriz (Konak, Trebël), në bregun e djathtë të lumit të
Tomorricës, ku ishte zhvendosur prej Tomorricës (Gjerbës) edhe zyra e mudirit dhe
gjykatës, se në Zriz jo vetëm që kalonte rruga, por dhe për shkak “se prej së lashti, çdo të
enjte bëhej një pazar i madh i zonës”344.
Kjo zonë është e pasur dhe me toponime të shumta që lidhen me periudhat antikemesjetare si “Bregu i Kishës”, “Kisha”, “Varri i Kaurit” “Çuka e Frëngut” 345 etj. Në
fshatrat që ndodhen përgjatë kësaj rruge herë pas here janë gjetur në mënyrë rastësore
objekte të ndryshme arkeologjike, kryesisht enë të vogla qeramike, pitosa dhe monedha
Pranë rrënojave të hanit në vendin e quajtur “Qivuri i Perisnakës” ka mbetje të një
varrezë antike, kurse në vendin e quajtur “Beja” janë gjetur dy kolona mermeri 346. Të
shumta kanë qenë gjetjet në fshatin Tërrovë, së pari në vendin e quajtur “Qytezë” është
zbuluar një monument në formë rrethor347, së dyti në vendet e quajtura “Shpella e
Madhe”, “Shpella e Lagjinës”, “Osnat” dhe “Kisha” është zbuluar qeramikë, që i përket
periudhave të ndryshme si dhe monedha të periudhës helenistike348. Gjetje të ndryshme
vijnë dhe nga fshatrat Sotirë (tek Kisha)349; Ulovë (tek Kisha)350 dhe në Postenë351.
Materiali arkeologjik i gjetur në këto fshatra që i përket periudhave të ndryshme
tregon jo vetëm që këto territore kanë qenë pjesë e rëndësishme e kullotave verore, por
për gjatë tyre kanë kaluar rrugë kryesore apo sekondare.
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III.1.3.1. Kalaja e Tomorit
Emri: Shkëmbi i Qytetit dhe Maja e Gradishtës (200 06' 23.1" E; 400 42' 03.5"N
dhe 200 06' 40.7"E; 400 42' 18.8" N).
Kalaja e Tomorit ndodhet rreth 2,5 km në jug të “Udhës së Karvanëve” e
vendosur në shpatin perëndimor të Tomorit, poshtë majës më të lartë të Tomorit (Çuka
Partizane ose Çuka e Tomorricës). Pak më në jug të Kalasë gjendet fshati Tomor i Madh.
Kalaja e Tomorit është ndërtuar në një platformë shkëmbore, me një pozicion të spikatur
strategjik, nga ku vëzhgohet gjithë lugina e Osumit, deri në Berat. Rrënojat janë të
vendosur tek “Shkëmbi i Qytetit” dhe “Maja e Gradishtës” (200 06' 23.1" E; 400 42'
03.5"N dhe 200 06' 40.7"E; 400 42' 18.8" N). Nisur nga shtrirja e vendbanimit, ku së pari
është kështjella dhe poshtë saj një vendbanim i hapur që i përket varoshit, kjo rrënojë
ngjan më së shumti me një qytet tipik mesjetar, tek i cili nuk mungon edhe tregu i
vendosur pranë rrugës. (Shih: Kreu IV, Qyteti i Tomorit).
III.1.3.2. Qyteza e Tërrovës dhe kisha në Osnat
Me emrin “Qytezë” ose “Gurët e Pellazgut” thirret nga vendasit një kodrëz mbi
fshatin Terrovë ku ndodhet rrënoja e një monumenti në formë rrethore (200 10' 19"E; 400
43' 12.1"N). Nga këtu, në horizont në lindje e juglindje, shihet mali i Koshnicës dhe Qafa
e Guri i Prerë”. Po ashtu kontrollohet pjesa me madhe rrugës që përshkonte këtë pjesë të
Tomorricës.
Historiku i kërkimeve. Shënimet e para për këtë monument na janë transmetuar
nga ekspedita përnjohëse (Projekti FoAP) e organizuar në tetor 2006 dhe drejtuar nga A.
Miti, E. Serjani352. Monumenti në formë rrethor, nga i cili shihet në sipërfaqe vetëm një
pjesë e harkut, ёshtё i ndërtuar me gurë gëlqerorë, kuadratikë, të vendosur në formë harku
dhe të lidhur me njëri tjetrin me ganxha hekuri. Gurët janë të punuar me kujdes në tre prej
faqeve të tyre dhe “in situ” ruhen 7 gurë. Nga vëzhgimi i bërë prej tyre nuk janë vërejtur
mbetje qeramike. Nga një e dhënë gojore e I. Koçollarit, i cili e ka vizituar këtë
monument më herët, na është kumtuar se ka parë edhe blloqe të tjerë të shpërndarë në
zonën përreth. Nisur nga përdorimi ganxhave për lidhjen e blloqeve, teknikë e përdorur
në monumentet e shek. I-II m. Kr., dhe për sa kohë nuk kemi siguruar të dhëna të tjera,
do të propozonim si kohë të ndërtimit po këtë periudhë.
Në fshat, në një arë të fshatit e njohur si ara “Osnat” janë gjetur tre pitosa të
mëdhenj, të dëmtuar gjatë punimeve bujqësore. Po këtu ka dhe një rrënojë të njohur me
toponimin “Kishë” (200 11' 49.1" E; 400 42' 44.3" N), e pranë saj gjatë punimit të tokës
janë zbuluar dhe gjurmë varresh. Prania e varrezës tregon se kjo kishë ka qenë në
funksion edhe në periudhën e mesjetës (shek. XI-XIV).
Përfundime. Monumenti i ndërtuar me blloqe guri nga forma na kujton një varr
monumental si ai zbuluar së fundi edhe në Amantia353, por përdorimi i ganxhave prej
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hekuri tregon se monumenti ka qenë i ngritur në lartësi. Në se do të pranojmë që
monumenti është i ngritur në lartësi atëherë do të mendojmë për një heroon që do të
ngjasonte me atë të Apolonisë, nga i cili kemi vetëm disa blloqe të gjetur në oborrin e
Manastirit. Një mendim për këtë monument ka shprehur dhe S. Muçaj që nisur nga
toponimi “Osnat” ai propozon se ndoshta ky monument i është kushtuar Asenathit, gruaja
e Jozefit354. Asenathi (Asenat, Osnat, Asenith), është një personazh që përmendet në
Librin e Gjenezës355. Ajo ishte një grua egjiptiane, të cilën faraoni ia dha për
bashkëshorte Jozefit, të birit të Jakobit356. Duke filluar nga shek. V m. Kr. Ajo u bë një
shenjtore e kishës së krishterë dhe kultin e saj gjejmë të përhapur në Azi dhe Ballkan.
Tek ne ka dhe një tjetër toponim në një nga malet e larta të Pogradecit. Megjithatë
problemi ngelet i hapur për sa kohë nuk do të kryhen gërmime.
III.1.3.3. Kalaja e Vidhanit
Rrënojat e kështjellës së Vidhanit ndodhen në shpatin perëndimor të Koshnicës,
në një kodër strategjike ballë për ballë Tomorit, që quhet nga banorët “Kroi i Qytetit”
(200 16' 02.3" E; 400 43' 50.8" N). Nga ky vend shihet pjesa më e madhe e luginës së
Tomoricës, e krahinës së Sulovës dhe nga jugu tërë gryka e Tomoricës së Skraparit, duke
qenë kështu në një pozicion tepër kontrollues për “Udhën e Karvanëve”. Kodra në të
cilën ka qenë ndërtuar kështjella është mjaft e mbrojtur nga natyra, në anën perëndimore
dhe lindore të kalasë terreni është shkëmbor e mjaft i thepisur, ku shkëmbi bie thikë në
thellësi 10-20 m, ndërsa në anën jugore e veriore terreni është më i butë (Tab. XV,1).
Historiku i kërkimeve. Të dhënat e para për këtë kështjellë i jep P. Basha, i cili
nisur nga toponimi “Kroi i Qytetit” ka vizituar në vitin 1982 kodrën ku ka mundur të
vërejë rrënoja të shumta që i ka identifikuar me një kështjellë357. Në publikimin e tij,
nisur nga rrënojat e murit të rrëzuar, ka dhënë dhe një skicë planimetrike të kështjellës në
formë katërkëndëshe me përmasa 70 x 20 m, si dhe gjurmët e një kulle në formë
gjysmërrethi. Muret janë ndërtuar me gurë të madhësive të ndryshme, kryesisht mesatarë
dhe të vegjël, të lidhur me llaç gëlqereje dhe duke u bazuar tek teknika e punimit të murit
dhe qeramika, ai mendon se i takon antikitetit të vonë. Nisur dhe nga një gojëdhënë që
këtu ka pushuar Skënderbeu pas një beteje, ai mendon se ajo ka qenë në përdorim edhe
në kohën e Skënderbeut.
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Përfundime. Të dhënat e përftuara vetëm nga një vëzhgim sipërfaqësor i bërë që
herët nga autori i këtij publikimi si dhe në mungesë të ndonjë burimi historik, problemi i
datimit të saj mendoj se mbetet i hapur. Për të vjelë të dhëna më të plota duhet të bëhet
patjetër të paktën një vëzhgim i plotë sipërfaqësor, por duke marrë në konsideratë praninë
e kullës së rrumbullakët me përmasa të vogla si dhe mos prekjen e gurëve të rrëzuar nga
muret, mund të mendojmë që kështjella ka më shumë gjasa të jetë ndërtuar në periudhën
mesjetare se sa në antikitetin e vonë.
III.1.3.4. Kështjella në shkëmbin e “Gurit të Prerë”
Gjendet pranë fshatit Gurazezë të krahinës së Tomorricës, në vargun malorë të
Koshnicës, në një lartësi 1330 m mbi nivelin e detit (20 19'23.5"E; 40 41'12.9"N), e
vendosur në një shkëmb me lartësi 16 metra.
Historiku i kërkimeve. Të dhënën për praninë e një kështjelle në qafën e quajtur
“Guri i Prerë”e kemi vetëm nga W. M. Liku, i cili në 12 shtator i nisur nga Lavdari për në
fshatin Tomor, qëndron për të drekuar këtu, ku ishte dhe një garnizon ushtarësh i Ali
Pashës. Liku shkruan “Mbasi vazhduam ngjitjen nga Dushari, arritëm në Komneno
Lithari, në gjuhën shqipe “Guri Prei”. Ky është një shkëmb i vogël që ngrihet nga kreshta
e një vargu që shtrihet në malin e Lenies dhe ndan luginën e thellë të lumit Helidhon nga
ajo e një dege tjetër kryesore të Devollit, i cili rrjedh përgjatë anës lindore të malit
Tomor. Duke qenë vargu më i ulët dhe më i kalushmi nga çdo pjesë tjetër, Guri i Prerë
është pika e natyrshme e kalimit nga njëra luginë në tjetrën dhe për këtë arsye është
ngritur një kështjellë që e rrethon shkëmbin. Fortesa nuk është gjë tjetër veçse një mur i
hollë që rrethon një hapësirë katërkëndëshe, në qendër të së cilës ngrihet një kullë
kryesore mbi vetë shkëmbin. Kjo kullë ka qenë në kohët e para e vetmja kështjellë”358.
Një e dhënë tjetër na është transmetuar dhe nga A. Aleksudhi: “Pranë Tomorit, në
vendin Guri i Prerë ka ardhur vet sulltan Sulejmani në vitin 1532, ku është pritur nga
Sinan Pashë Vlora”359. Të tërhequr nga gojëdhënat për fshehje thesaresh në këtë vend,
gërmuesit e ndryshëm, kanë shkatërruar çdo gjë nga rrënojat e dikurshme dhe sot nuk ka
asnjë gjurmë të tyre.
Përfundimi. Nisur nga pozicioni që ka në këtë rrugë të rëndësishme dhe nga
ngjashmëritë me shkëmbinjtë “Guri i Qytetit” dhe “Petrani ” të fortifikuar gjatë periudhës
mesjetare, mendojë se kjo kështjellë e parë nga Liku duhet t’i përkiste kësaj periudhe.
III.1.4. Monumentet përgjatë segmentit Zerec-Ura e Moglicës-MaliqRrëmbec/Korçë-Zvezdë
Segmenti i parë i rrugës, nga Zereci në Maliq, i ndodhur në një zonë tepër të
vështirë, ka qenë larg vëmendjes së kërkimit arkeologjik. Edhe gjatë vizitave të shkurtra
të bëra nga N. Ceka, A. Baçe, P. Lera, V. Shtylla, nuk ka qenë e mundur që të vëzhgohet
në tërësinë e saj, prandaj dhe është më pak e njohur.
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E para për t’u shënuar është ura mbi lumin Devoll, pranë qytezës së Gopeshit, si
dhe mbetje të dy urave në fshatin Nikollarë. Në mbyllje të luginës së Devollit, në të dy
krahët e saj, ndodhen dy kështjellat kryesore, njëra në Gradishtën e Symizës dhe tjetra në
Hijen e Korbit. Segmenti i dytë i rrugës, nga Maliqi për në Zvezdë, duket se ka ndryshuar
drejtim. Fillimisht ai ka përshkruar në një vijë të drejtë fushën e Korçës, ku sot ndodhen
fshatrat Maliq – Rrëmbec – Pendavinj – Pojan – Zvezdë, kurse më vonë ka ndjekur
rrëzën e kodrave Maliq – Libonik – Hoçisht – Korçë – Mborje – Barçë – Dëshnicë –
Plasë – Zvezdë/Cangonj.
III.1.4.1. Gradishta e Zerecit
Gradishta e Zerecit, e cila është një vendbanim i mbrojtur nga natyra, i ngritur
mbi një kodër me lartësi 1139 m, në bregun e majtë të Devollit, në juglindje të fshatit
Zerec (200 52’ 13,9’’E; 400 44’ 07,4” N). Përbëhet nga dy maja që lidhen me një kreshtë
të pakalueshme. Vendbanimi shtrihej në majën lindore në një pllajë të pjerrët. Nga të
gjitha anët terreni është i thyer dhe vetëm një shteg, në anën lindore, lejon ngjitjen në këtë
vend. Prej këtu kontrollohet e gjithë lugina e lumit dhe rruga që kalonte nëpër urën e
Devollit, për në Gurin e Prerë.
Historiku i kërkimeve. Ky vendbanim është vizituar në vitin 1971 nga N. Ceka
dhe A. Baçe, nga të cilët janë publikuar të dhënat e vetme për të. Sipas autorëve me gjithë
emrin “Gradishtë” që ajo mban aty nuk janë vërejtur gjurmë të mureve që mund të
justifikonin atë. Qeramika e pare në sipërfaqe tregon për një diapazon të gjerë jete në këtë
vendbanim me karakter strategjik. Aty janë gjetur fragmente të periudhës së pare të
hekurit, helenistike, romake të vona e mesjetare360.
Përfundimi. Në territorin e Shqipërisë, për sa unë kam mundur të konsultojë
praninë e këtij toponimi, e kam gjetur gjithmonë të pandarë nga rrënojat e një fortifikimi.
Toponimi i përket fondit të gjuhës mesjetare bullgare dhe më të shumtën janë emërtuar
kështjellat rrënojë por nuk mungojnë edhe rastet për ato që ishin në përdorim. Për të
përftuar të dhëna të reja në të ardhmen duhet të kryhen kërkime arkeologjike të
shoqëruara dhe me ndonjë sondazh.
III.1.4.2. Ura e Moglicës
Pranë fshatit të Moglicës, në bregun e djathtë të lumit Devoll, ndodhen gjurmët e
një ure mesjetare. Ura e Moglicës është e vetmja në Udhën e Karvanëve, që ka të ruajtur
pjesë të saj që i përkasin periudhës mesjetare. Për të dhëna më të plota, shih më poshtë,
Kreu IV.
III.1.4.3. Kalaja e Gopeshit
Kalaja e Gopeshit ndodhet në krahun e djathtë të rrjedhës së Devollit, në
veriperëndim te qendrës së re të fshatit Moglicë (200 23' 29,7" E;400 42' 31,3" N).
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Rrënojat e saj gjenden në një kodër flishore që nga banorët thirret “Kalaja”, kurse në
hartë është e shënuar me emrin “Qytezë”.
Historiku i kërkimeve. Kalaja për herë të parë është vizituar nga P. Lera361, kurse
më vonë është rimarrë në shqyrtim edhe nga Karaiskaj - Lera, të cilët japin të dhëna për
vendndodhjen, gjendjen tepër të dëmtuar, trashësinë e murit rreth 2 m, teknikën e
ndërtimit me gurë të lidhur me llaç gëlqereje të përzier me pluhur tulle, e njëjtë me atë të
kullës së Malit të Dishnicës. Në mungesë të materialit arkeologjik, nisur nga përdorimi i
llaçit të përgatitur me pluhur tulle e kanë datuar në periudhën e antikitetit të vonë.
Përfundime. Kodra ku ngrihet “Kalaja” lartësohet duke filluar nga ura mesjetare e
ngritur mbi shtratin e lumit të Devollit. Vetë pozicioni që kjo kështjellë e vogël zë pranë
urës tregon se ajo ka shërbyer për të kontrolluar kalimin në të edhe gjatë mesjetës.
Gjendja tepër e dëmtuar e saj nuk na lejoi që të vilnim të dhëna të reja gjatë vizitës së
bërë aty.
III.1.4.4. Urat e Gopeshit
Në lumin Devoll, midis fshatit të ri të Moglicës dhe poshtë fshatit Gopesh,
gjenden rrënojat e dy urave. Ato gjenden në një vend ku lumi ngushtohet dhe disa gurë
gjigand kanë rënë në shtratin e tij.
Historiku i kërkimeve. Së pari ato janë parë dhe publikuar nga N. Ceka dhe A.
Baçe362. Ata kanë dhënë vendndodhjen, gjendjen e ruajtjes së pjesëve të urës, prishjet e
shumta të terrenit, të ndërtuara si pjesë e rrugës Gramsh-Voskopojë.
Këto ura janë vizituar edhe nga ana ime, ku vërejta se terreni në të dy brigjet e
lumit kishte pësuar rrëshqitje të shumta. Vetëm në bregun e majtë të lumit ruheshin
gjurmë të trasesë së rrugës që të shpinte në drejtim të grykës së Dusharit, për në
Voskopojë apo për në Tomorricë dhe Skrapar. Në bregun e djathtë nuk qe e mundur që të
vërenim pjesë të kësaj traseje që shkonte në drejtim të Grabovës.
Gjendja e pjesëve të urave ishte pothuajse ajo që kanë parë dhe përshkruar Ceka
dhe Baçe. Të dyja janë prishur nga rrëshqitjet e brigjeve të Devollit dhe nga lëvizjet e
shkëmbinjve në shtratin e lumit, mbi të cilët kanë qenë ngritur këmbët e të dy urave. Tek
ura më afër Moglicës, në bregun e majtë ruhet njëra këmbë e urës, ndërsa tjetra është
ngritur mbi njërin nga gurët në mes të lumit. Tek ura tjetër, që ndodhet në rrjedhjen e
lumit pak metra më lart, shihen këmbët e një ure të dytë, e të njëjtit tip. Urat kanë qenë pa
hark, me vendosje dërrasash mbi këmbët vertikale.
Përfundime. Është e vështirë të përcaktohet përkatësia kohore jo vetëm me urën e
madhe të Moglicës, por edhe midis tyre, por duke qenë se të paktën riparimi i fundit në
urën e Moglicës ka ngjashmëri me ndërtimet e shek. XV, atëherë për dy urat e tjera si
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kohë do të propozonim periudhën kur lulëzuan dy qendrat e rëndësishme, qyteti i
Voskopojës dhe Grabova.
III.1.4.5. Kalaja e Grabovës së Poshtme
Kalaja ndodhet në fshatin Grabovë e Poshtme, ku ka kaluar një nga degëzimet e
hershme të rrugës Egnatia (Përrenjas-Mokër-Grabovë- Bersnikë-Strelcë). E vendosur në
shpatin që ngrihet mbi përrenjtë e Kuratës dhe Babunjës, rrënoja e kësaj kështjelle thirret
nga vendasit “Guri i Kalasë” ose “Kalaja”. Megjithëse kalaja ngrihet në një lartësi mbi
1000 m mbi nivelin e detit, fushëpamja është e kufizuar.
Historiku i kërkimeve. Të dhënat për këtë kështjellë janë publikuar nga P. Basha, i
cili e ka vizituar atë në vitet ’80 të shek. të kaluar. Mjedisi ku janë gjurmët e kalasë është
i sheshtë dhe vetëm në anën veriore e veriperëndimore kalaja është më e mbrojtur nga
ana natyrore. Muret e ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje, megjithëse ruhen
rrafsh me tokën, traseja e tyre ndiqet duke përcaktuar planimetrinë në formë
katërkëndëshi me përmasa 170 m x 150 m (Tab. XV,2). Kështjella është pajisur me kulla
katërkëndëshe dhe gjysmë-rrethore. Sipas autorit në mjedisin e brendshëm të kalasë
shihen shumë fragmente qeramike enësh me parete të holla, pitosash etj. Sipas autorit
kështjella i përket shekujve IV – V m. Kr.
Përfundime. Siç kemi theksuar edhe në rastet e tjera, prania e kullave
gjysmërrethore, teknika e ndërtimit të mureve e ngjashme me ato të Kalasë së Tervolit, e
datuar në shek. XII-XIII363, mendojë se duhet të paktën në këtë kështjellë të pranojmë
edhe një ri fortifikim të periudhës mesjetare.
III.1.4.6. Qyteza e Bersnikut
Ndodhet mbi një kodër pranë rrugës tradicionale që kalon nga Gramshi,
Shënepremte për t’u bashkuar në Strelcë me “Udhën e Karvanëve”.
Historiku i kërkimeve. Për herë të parë kjo kështjellë është vizituar nga N. Ceka,
në ekspeditat e organizuara në rrethin e Elbasanit në vitet 1966-1967, rezultatet e të
cilave i ka paraqitur në Sesionin Arkeologjik të mbajtur në Tiranë më 2-3 nëntor 1967.
Në të jepet vendndodhja e kështjellës, terreni ku ngrihet kalaja, teknika e ndërtimit dhe
nisur nga materiali arkeologjik i gjetur mendon se mund t’i përkasë periudhës së
Justinianit364.
Përshkrimi. Nga jugu dhe perëndimi kodra ku ndodhen rrënojat e kalasë është e
pjerrët, dhe muret krijojnë një sistem të mbyllur prej 230 m gjatësi, ku mungojnë kullat.
Muret janë ndërtuar me gurë mesatarë dhe të vegjël të lidhur me llaç të dobët gëlqereje.
Trashësia e mureve arrin deri në 3 m, aty ku është shfrytëzuar një mur më i vjetër prej
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gurësh të mëdhenj të vendosur në të thatë . Materiali më i hershëm i gjetur në sipërfaqe i
përket antikitetit të vonë dhe autori e ka datuar në kohën e Justinianit.
Përfundime. Këtë kala nuk kemi mundur ta vizitojmë, por nisur nga pozicioni që
ajo zë në një nga krahinat më të rëndësishme që ishte ajo e Shënepremtes, mendojmë se
kështjella duhet të jetë përdorur edhe gjatë mesjetës.
III.1.4.7. Gradishta e Symizës
Rrënojat e Gradishtës së Symizës gjenden mbi një kodër të lartë në veri të luginës
së Devollit, aty ku ai lë fushën e Korçës për të çarë masivet malore që shtrihen në
perëndimi (200 41’25’’E, 400 43’ 20,9” N). Nga kjo majë kodre vështrimi të kap një
horizont që shtrihet nga skaji më verior i fushës dhe gjithë faqen perëndimore të Malit të
Thatë deri tek Mali Ivan. Gradishta e Symizës, falë gërmimeve të kryera dhe publikimit
të rezultateve nga Gj. Karaiskaj, është tani një nga kështjellat më të njohura në zonën e
Korçës365. Meqenëse kjo kështjellë ka të dhëna të siguruara nga gërmimet edhe për
periudhën mesjetare (Tab. CXXIII,12-13) do të trajtohet e plotë së bashku me kështjellat
e tjera (Shih: Kreu IV).
III.1.4.8. Kështjella e Hijes së Korbit
Kështjella ngrihet mbi një kodër të lartë 1251 m që thirret “Hija e Korbit” (200
41’25’’E, 400 43’ 20,9” N) dhe nga “Gradishta e Symizës” e ndan lugina e Devollit.
Kodra me shpate të thepisur përfundon në majë me një platformë të gjerë, që ka formën e
një elipsi të çrregullt. Një kodër e vogël në formën e një kupole ndodhet në juglindje të
saj dhe që lidhen me njëra tjetrën me anë të një qafe të lartë.
Historiku i kërkimeve arkeologjike. Rrënojat janë vizituar nga autorë të ndryshëm
por ata që kanë lënë shënimet e tyre janë Zh. Andrea dhe Karaiskaj - Lera. Andrea në
vizitën e saj të bërë në fshatin Klocë, ka zbuluar apo ka dëgjuar nga banoret se në vende
të ndryshme të fshatit si në arën “Brate” dhe në dy ara të tjera pranë saj janë zbuluar
pitosa, gjurmë varresh, furrë për pjekjen e qeramikës, dhe fragmente qeramike helenistike
të vona dhe romake. Në kodra të ndryshme të vargut kodrinor të “Hijes së Korbit” si në
“Kula”, “Hazna”, “Thekra”, ajo ka ndeshur gjurmë muri fortifikues që i ngjan ledhit,
qeramikë, fibul, monedhë e Getës (prerje e Apolonisë) si dhe një numër të madh
pitosash366.
Karaiskaj - Lera bëjnë një përshkrim të fortifikimit në dy kodrat e “Hijes së
Korbit”, në të parën një kështjellë me sipërfaqe të madhe, kurse në të dytën një kullë367.
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Planimetria. Në të dyja këto maja ka gjurmë fortifikimesh, në të parën ruhen mbi
sipërfaqe dy trakte të shkëputur, njeri 100 m i gjatë në anën jugperëndimore të
platformës, tjetri në anën verilindore 150 m i gjatë. Këto gjurmë tregojnë se dikur muret
rrethonin gjithë sipërfaqen e platformës, duke ndjekur konturin natyral të saj. Edhe në
majën e kodrës fqinje ruhen të paktën gjurmët e një kulle katërkëndëshe.
Përfundime. Deri tani materiali arkeologjik i mbledhur në mënyrë rastësore në
platformën e madhe përbëhet kryesisht nga qeramikë dhe monedha të periudhës
helenistike dhe romake, kurse teknika e ndërtimit të mureve me gurë të lidhur me llaç
gëlqereje tregon se fortifikimi ka një datë më të vonë, të paktën mund t’i përkasin
antikitetit të vonë ose mesjetës.
Kjo qendër e rëndësishme, qytet i dasaretisë, mbi lumin Eorde është e përmendur
nga disa autorë antikë në betejat e Aleksandit të Madh kundër mbretit të taulantëve
Glaukia ose përgjatë luftimeve të Filipit V me romakët (Ruf. Suppl. I 12; Arr. Anab. I
5,5; Liv. XXXI, 40 14,3). Disa studiues e identifikojnë edhe me Pelionin, të cilin N. Ceka
e ka identifikuar me rrënojat në Selcën e Poshtme368. Por, për deri sa kohë në këtë qendër
nuk do të zhvillohen gërmime atëherë nuk do të ketë dhe një përgjigje, jo vetëm për
identifikimin e saj por dhe periudhat e ndryshme nëpër të cilat kjo qendër ka qenë
fortifikuar.
III.1.4.9. Varreza mesjetare në fshatin Rrëmbec
Varreza shtrihet në fushë, disa qindra metra në perëndim të Rëmbecit, në vendin e
njohur me emrin “Rrumbullaku” (200 41’25’’E, 400 43’ 20,9” N). Varreza mesjetare në
Rrëmbec është një tregues se kjo zonë gjatë shek. VIII-XII ka qenë e banuar dhe pranë
saj ka kaluar rruga Maliq-Libonik-Rrëmbec-Pendavinjë-Pojan-Zvezdë, që ishte dhe më e
shkurtra.
Historiku i kërkimeve arkeologjike. Gjatë vitit 2003 banorët e fshatit Rrëmbec
duke punuar për të nxjerrë rërë si lëndë e parë për ndërtim, kanë zbuluar herë pas here
kocka njerëzore, enë qeramike dhe disa objekte zbukurimi prej bronzi e argjendi. Të
dhënat e përftuara nga pohimet e fshatarëve, si dhe vrojtimet sipërfaqësore të një grupi
arkeologësh, treguan se kjo varrezë shtrihej në një sipërfaqe mjaft të gjerë.
Gjatë dy ekspeditave të kryera në vitin 2003 dhe 2004, u kryen gërmime në dy
sektorë, nga të cilat u zbulua një varrezë mesjetare369. Numri i përgjithshëm i varreve të
zbuluar ishte 39 dhe vetëm në disa prej tyre kishte inventar mortor që përbëhesh prej
enësh qeramike (vorba, shtamba) (Tab. CXIX), stoli bronzi apo brumi qelqi
(vathë,rruaza), objekte metalike (thika, tokëza).
Varreza e Rëmbecit ka dhënë vetëm një tip varri, me një grope të thjeshtë
drejtkëndëshe, me përmasa të ndryshme. Orientimi i varreve në të dy sektorët ka qenë
368
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VP–JL. Pozicioni i trupit në varr është gjetur i vendosur në shpinë, koka në pozicion
ballor, gjymtyrët e poshtme të shtrira, . gjymtyrët e sipërme të përthyera mbi bark ose të
shtrira. Veç inventarit të varreve janë zbuluar dhe objekte jashtë tyre, kryesisht qeramikë
me ose pa glazurë.
Nisur nga analiza e objekteve të zbuluar në këtë varrezë autorët e gërmimit dhe
publikimit të materialit e kanë datuar në shek. VIII –XII.
Udha e Frengut. Udha e Karvanëve, para se të ngjitet për në qafën e Zvezdës,
kryqëzohet me rrugën veri jug, që vjen nga liqeni i Ohrit përgjatë rrëzës perëndimore të
Malit të Thatë dhe që vazhdon nëpër Devoll në drejtim të Kosturit.
Nga banorët rruga thirret “Udha e Frengut”, për të cilin nuk ka ndonjë spjegim të
njëjtë, disa mendojnë se është një emërtim i vjetër, kurse të tjerë e lidhin me pushtimin
francez të Korçës gjatë Luftës së I Botërore. Duke qenë se këtë emërtim e gjejmë edhe në
zonën e Skraparit dhe atë të Përmetit që nuk kanë lidhje me “Republikën e Korçës” më e
arsyeshme na duket se duhet t’i përkasin periudhës së pushtimeve normane, të cilët kanë
qenë të pranishëm në këtë territor. Këtë ne e mbështesim edhe me toponime të tjera si
“Qafa e Martës” apo edhe me pikturën e Trenit, që është pranë kësaj rruge dhe që është
realizuar në këtë periudhë. Ndër monumentet më të rëndësishëm që mund të renditen
përgjatë kësaj rruge janë Manastiri i Shën Naumit, fshati Peshkëpi, Kalaja e Podgorisë,
manastiri i Shën Gjergjit, Piktura e Trenit, Kalaja e Trajanit.
III.1.4.10. Deabolis, qytet në “Shkëmbin e Zvezdës”
Deabolis është përmendur në burimet bizantine si qytet, kështjellë dhe seli
peshkopale370. Rrënojat e këtij qyteti të periudhës mesjetare, mbështetur kryesisht në
burimet e shkruara, janë identifikuar me rrënojat brenda dhe jashtë kalasë tek “Shkëmbi i
Zvezdës” (200 52’13,9’’E; 400 44’ 07,4” N) (Shih, Kreu IV).
III.1.4.11. Muri barier në qafën e Zvezdës
Në qafën e Zvezdës ruhet pjesërisht një mur barrierë që fillon në faqen
veriperëndimore të malit të Ivanit dhe ngjitet në faqen tjetër nga Shkëmbi i Zvezdës.
Muri është ndërtuar me gurë të vendosur në të thatë dhe ka një trashësi 2,50 m. Ky mur
ka ngjashmëri me murin barrierë të quajtur Portat e Hekurta, ndërtuar në qafën midis
kalasë së antikitetit të vonë të quajtur “Goricat e Blushit” dhe kodrës përballë (Vodicë,
Kolonjë) (Tab. XXIII,1). Në këtë të fundit ishte e pranishme si qeramika prehistorike dhe
ajo e antikitetit të vonë, kurse në Qafën e Zvezdës ne nuk arritëm të gjejmë material
arkeologjik.
III.1.4.12. Manastiri i Shëngjergjit
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Në rrëzën e Malit të Thatë, mbi fshatin e ri të Shën Gjergjit, në Bregun e Manave
(20 49’ 42,6’’E; 400 45’ 27,4” N) shihen rrënoja dhe qeramikë të neolitit të mesëm dhe
mesjetës.
0

Sipas banorëve aty kish pasur një Manastir të fortifikuar me mure me blloqe të
mëdhenj, disa prej të cilëve ruhen in situ. Kodra tani ishte rrafshuar për ndërtimin e një
depozite uji, duke shkatërruar të gjitha gjurmët e një ndërtimi me llaç, që është parë në
vitin 2002 edhe nga S. Muçaj. Gjatë gërmimit, sipas banorëve, janë zbuluar një numër i
madh kafkash, ndoshta një ossario. Më në veri të këtyre rrënojave ka dhe mbetje të një
kishe tjetër. Reliefi dhe mbetjet e rrethimit tek Kodra e Manave (Tab. CXXIII,15-16)
kanë ngjashmëri me manastirin e Shën Gjergjit në Bratajt. Fillimisht aty mund të ketë
katedralja e Deabolisit dhe më pas me transferimin në një vend tjetër mund të jetë
transformuar në një manastir.
III.1.4.13. Kalaja e Podgories
Kalaja e Podgories e thirrur nga vendasit “Qyteti në Podgorie”, ndodhet mbi
vargun e kodrave që shënojnë skajin më verior të fushës së Korçës (Tab. XXXVII,2).
Maja e kodrës përfundon me një platformë të përzgjatur, konturet e së cilës i rrethonte një
mur me gurë të papunuar që nga autorët është datuar në periudhën e hekurit371. Në një
periudhë të dytë, maja shkëmbore fortifikohet duke ndjekur një plan të çrregullt me
perimetër 60 m, të pajisur dhe me katër kulla të vogla rrethore. Gj. Karaiskaj këtë
kështjellë e krahason me kështjellën e Mborjes dhe e daton në periudhën mesjetare (shek.
XI-XIV). Në rrëzë të kodrës, në fushë shtrihet edhe këtu një vendbanim, që vazhdon deri
në mesjetën e mesme372.
III.1.4.14. Fshati Peshkëpi
Në zonën e Pogradecit, në skajin verior të rrëzës së malit të Thatë, ndodhet fshati
Peshkëpi. Fshati është i ndërtuar në një pllajë, që gjendet në kufi me Maqedoninë, mbi
Manastirin e Shën Naumit.
Në fshat kishin qenë tri kisha, Shën Mërisë, Shën Kollit dhe Shën Thanasit,
rrënojat e të cilave nuk mund t’i vizitonim. Kisha e Shën Mërisë, sipas banorëve kishte
qenë kisha më e madhe dhe më e përmendura në zonë.
III.1.4.15. Kalaja e Trajanit
Kalaja e Trajanit, një kala që ka funksionuar në periudhën prehistorike, antikitetin
e vonë dhe mesjetë gjendet pranë rrugës “Udha e Frengut”. Kështjella ngrihet mbi një
kreshtë malore të lartë 1247 m mbi nivelin e detit dhe nga ana veriore e verilindore
mbrohet nga një terren i thyer shkëmbor që bie thikë mbi liqenin e Prespës së Vogël (210
00' 02.7"E; 400 40' 15.3"N) (Tab. XXXVI,1).
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Duke qenë se në të ka të dhëna që tregojnë se ajo ka funksionuar si e tillë edhe
gjatë mesjetës ajo do të trajtohet veçmas në kreun IV.
III.1.4.16. Piktura e Trenit
Piktura e Trenit ndodhet në faqet e shkëmbit të Spilesë, në gjirin e ngushtë të
liqenit të Prespës së Vogël. Vendi ku ndodhet piktura është i mënjanuar dhe vetëm një
shteg i ngushtë që kalohet me vështirësi të çon rrëzë faqes së shkëmbit ku është piktura.
Në pikturën e Trenit paraqitet një skenë gjahu drerësh, që ndiqen nga gjahtarë, të hipur në
kuaj dhe nga qen (Shih, kreu IV).
Në trasenë e re Maliq – Libonik – Hoçisht – Korçë – Mborje – Barçë – Dëshnicë
– Plasë – Zvezdë/Cangonj, së pari ndeshemi me toponimin Episkupja, pranë varrezës së
qytetit. Më pas në këtë rrugë ndeshet një nga qendrat më të rëndësishme mesjetare
“Qyteza” dhe kisha e Ristozit në fshatin Mborje. Gjatë periudhës mesjetare, përgjatë
rrugës nga Mborja deri në Zvezdë, përveç dy kështjellave, ndeshen dhe disa varreza
mesjetare.
III.1.4.17. Qyteza e Mborjes
Kështjella dhe qyteti është ndërtuar në pllajën e një kodre të lartë mbi fshatin e
Mborjes373. Kodra, e ndarë nga pjesët e tjera të vargut nga dy përrenj, njëri në veri dhe
tjetri në jug, krijon një njësi më vete. Mborja, me pozicion që ka kontrollon pjesën më të
madhe të fushëgropës së Korçës, si dhe qafat kryesore që të fusin në të. (Shih Kreu IV)
Fortifikimi i parë, i datuar në antikitetin e vonë, ka rrethuar gjithë sipërfaqen e pllajës,
gjurmët e të cilit janë të dukshme në sipërfaqe. Në pjesën veriore të kështjellës në një
fazë të dytë është ndërtuar një kështjellë në formë trekëndëshi e pajisur me kulla rrethore.
Në të gjithë sipërfaqen e pllajës dallohen mure banesash që i mbështeteshin edhe mureve
të fortifikimit. Materiali i vetëm që u vërejt ishin fragmente pitosash dhe tjegulla të
periudhës antikitetit të vonë. Në faqen perëndimore të kodrës, jashtë murit të kështjellës,
ka gjithashtu gjurmë banesash, të vendosur në pjerrësinë e kodrës dhe materiali i pakët
arkeologjik i përket mesjetës. Në rrëzë të kodrës, aty ku ndodhet fshati i sotëm i Mborjes
është kisha e Ristozit dhe tregu nga vetë emri Mborje (treg). Kalaja e Mborjes, në fillim
të shek. XV, gjatë pushtimit turk vazhdoi të përdorej si fortesë garnizoni dhe këtë e
tregon edhe qeramika e shek. XV-XVI.
Për nga topografia dhe pjesët përbërëse të saj, kështjellën, varoshin, tregun,
burimet e ujit, plotëson më së miri tiparet e një qyteti të mirëfilltë mesjetar që zakonisht
fillimet i ka në shek. XI-XII. Fillimi i shek. XII duhet të jetë dhe koha e krijimit të kësaj
qendre të re në zonën e Korçës, në një kohë kur qyteti i Deabolisit vuajti dhe pasojat e
betejave normane-bizantine gjë që duhet të ketë sjellë dhe dobësimin e tij. Është e
vështirë për të parë se si është zhvilluar procesi i zëvendësimit të qendrës së vjetër të
kësaj zone që ne e kemi identifikuar me Zvezdën, së pari me qytetin në kodrën e Mborjes
dhe më pas me qytetin e Korçës. Nisur jo vetëm nga burimet e shkruara që përmend
peshkopatën e Deabolit e Korçës, apo në regjistrin osman një mezra me emrin Piskupja
373
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dhe që është e identifikuar nga toponimia në afërsi të varrezave të qytetit të Korçës. Deri
më sot, për veç një rrënoje muri të ndërtuar me gurë e llaç, me trashësi mbi 1,50 m,
zbuluar gjatë punimeve të bëra në qytetin e Korçës, nuk ka gjurmë më të hershme se
shek. XV. Zona e Korçës, për sa kohë që do të mungojnë kërkimet dhe gërmimet
arkeologjike për periudhën antike dhe atë mesjetare, kjo e fundit po aq e pasur sa dhe
prehistoria, studimet do të ngelin në vetëm në kuadrin e hipotezave.
III.1.4.18. Kisha e Ristozit
Kisha e Ristozit është një vepër arkitekture me stil bizantin dhe e tipit në forme
kryqi të brendashkruar. Përbëhet prej kungës dhe naosit, pa narteks, me një abside
trefaqëshe nga jashtë, me tryezën e altarit murosur në murin e absidës, me një kube
oktogonale dhe mbulesë prej qemerësh374. Sot ajo ruan vetëm një porte të vogël nga ana
perëndimore, nga e cila dhe ndriçohet.
Kisha brenda ka qenë e veshur e gjitha me pikturë monumentale, e cila,
fatkeqësisht, është ka pësuar ndërhyrje para Luftës së Dytë Botërore. Nga mbishkrimi
ktitorial mbi portën perëndimore të Kishës së Ristozit rreth ndërtimit dhe pikturimit të
këtij monumenti dalin këto të dhëna kryesore: “U ngrit (u ndërtua) prej themeli ky
tempull... dhe u pikturua prej peshkopit Nimfon, në kohën e sundimit të Amiralit... në
vitin 1369”375.
Piktura e Ristozit, për tiparet reale që e karakterizojnë si pikturë e shek. XIV, i
përket stilit artistik më të zhvilluar në vendin tonë që ka filluar nga gjysma e dytë e shek.
XIII dhe gjatë shek. XIV i cili njihet si stil i rilindjes së artit bizantin (Shih Kreu IV).
III.1.4.19. Varrezë mesjetare në Barç
Pranë kishës së Shën Kollit janë zbuluar rastësisht gjatë punimeve bujqësore varre me
objekte zbukurimi. Në një sondazh të kryer nga Zh. Andrea u zbuluan vetëm fragmente
enësh me glazurë që i përkasin mesjetës së vonë376 (materiali qeramikë: Tab. CXXIV,11).
III.1.4.20. Kalaja e Dëshnicës
Kështjella në “Majën e Kalasë” ngrihet mbi një nga majat e vargut kodrinor që
ndodhet në lindje të qytetit të Korçës, në jugperëndim të fshatit Dishnicë (200 49'03.4"E;
400 38'18.1"N) Maja e kodrës, që nga vendasit quhet “Mali i Dishnicës”, kurse në hartat
topografike “Maja e Kalasë” është e sheshtë dhe ka formë katërkëndëshe me sipërfaqe
rreth 3000 m2. Gjithë kjo sipërfaqe është e rrethuar me mure, gjurmët e të cilëve shihen
në sipërfaqe kryesisht në anën lindore dhe jugore të platformës.
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P. Thomo, Arkitektura e Kishës se Ristozit në Mborje të Korçës, Studime historike, nr. 2, 1967, f. 151.
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Historiku i kërkimeve. Rrënojat e këtij fortifikimi janë vërejtur së pari nga Zh.
Andrea në vitin 1967 gjatë një ekspedite informative të bërë në rrethin e Korçës. Ajo ka
përshkruar vendndodhjen, pozicionin që zë, teknikën e ndërtimit të murit me blloqe guri
në të thatë, përmasat: trashësia 1,70 m-2 m, lartësia e ruajtur 0,80 m, si dhe gjurmë muri
të ndërtuar me gurë të lidhur me llaç. Murin në të thatë e krahason me atë të Gajtanit,
kurse atë me llaç e vendos në kohën romake apo mesjetare. Më pas kjo kështjellë është
vizituar nga Karaiskaj-Lera që kanë identifikuar në majën më të lartë të kodrës rrënojat e
një kulle vrojtimi, muret e së cilës me trashësi prej 3m janë ndërtuar me gurë të thyer të
madhësive mesatare të lidhur me llaç të përziere me pluhur të imët tullash. Nisur nga
teknika e ndërtimit ata mendojnë se është ndërtuar gjatë antikitetit të vonë.
Përfundime. Të dhënat e përfituara deri tani për Kështjellën në “Malin e
Dishnicës”, në mungesë dhe të materialit arkeologjik, janë të pamjaftueshme për të
përcaktuar fazën e ndërtimit të murit me gurë të thyer të lidhur me llaç, trasenë që ndjek
ky mur, elementët përbërës të tij. Po ashtu duhet të plotësohen me të dhëna të reja edhe
rrënojat në majën e kodrës ku janë identifikuar mbetjet kullës së vrojtimit, për të
përcaktuar më mirë funksionin dhe datimin e tyre.
Mbështetur në të dhënat e trashëguara nga Andrea dhe Karaiskaj-Lera si dhe nga
ato të përftuara gjatë gjurmimeve tona në disa prej kështjellave të korridorit Vlorë-Prespë
mendoj se më shumë gjasa ka që ky kompleks t’i përkasë më shumë periudhës mesjetare
se atij të antikitetit të vonë377.
III.1.4.21. Kalaja e Kuçit të Zi
Në verilindje të fshatit ngrihet një kodër e rrethuar në dy anë nga një brez
shkëmbor i thepisur. Në pjesën e sipërme ajo përfundon më një platformë të gjerë, një
pjesë e të cilës thirret “Lëndina e Pazarit”, kurse pjesa më e ngritur “Guri i Madh”. (200
49'03.4"E; 400 38'18.1"N). Ajo ngrihet si një ballkon i stërmadh mbi fushë, dhe së bashku
me Shkëmbin e Zvezdës, janë si kështjella natyrore. Kodra ka një pozicion shumë
strategjik dhe kontrollon gjithë pellgun e Korçës (Tab. XV,3).
Historiku i kërkimeve. Në vizitën e bërë aty Andrea ka parë rrënojat e një kalaje të
rrethuar me mure mbrojtëse nga tri anë, me përjashtim të pjesës perëndimore, ku shkëmbi
është tepër i thiktë. Muret kanë trashësi 1,50 m-1,70 m dhe ruhen pjesërisht mbi
sipërfaqe, me lartësi maksimale të ruajtur 0,50 m. Në përshkrimin e bërë nuk ka të dhëna
për teknikën e ndërtimit të mureve. Materiali arkeologjik i gjetur në sipërfaqe sipas
autores datohet i gjithë në periudhën mesjetare378.
III.1.4.22. Varrezë mesjetare në Kuç të Zi
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Në fushën poshtë fshatit të Kuçit të Zi në vitet 1961-1962 është zbuluar një
varrezë mesjetare (she. X –XI), si dhe një furrë e po kësaj periudhe për pjekjen e tullave
dhe tjegullave379. Gjatë gërmimit të tumës së I Kuçit të Zi, midis varreve të shumta të
epokës së bronzit dhe asaj të hekurit, bëjnë pjesë edhe 11 varre që nuk kanë lidhje me
kohën e ngritjes dhe të përdorimit të këtyre tumave, por i përkasin një periudhe shumë më
të vonë, asaj të ripërdorimit të tumave si vendvarrim, e pikërisht periudhës mesjetare.
Varret mesjetare janë vendosur kryesisht në periferi të tumës, në një zonë ku nuk
janë gjetur varre të epokës së hekurit. Tipa i varreve përfaqësohej nga gropa e thjeshtë,
kurse riti i varrimit me vendosje të trupit në varr në shpinë, me këmbë e duar të shtrira
dhe me duar të vendosura mbi gjoks ose mbi bark.
Analiza e gjetjeve. Tetë nga 12 varret mesjetare ishin me inventar, i cili në
përgjithësi qe i varfër dhe përbëhej kryesisht nga stoli (unaza, vathë, byzylykë), e më pak
nga qeramika, tri enë të plota (vorba) (materiali qeramikë: Tab. CXXIV,8,9). Sipas
autores ato janë dy variante, varianti i parë i datuar në shek IX-XI, kurse ato të variantit të
dytë në shek. X-XIV.
Si pjesë përbërëse kryesore e inventarit të varreve stolitë përfaqësohen nga pesë
unaza, gjashtë vathë dhe një byzylyk dhe sipas autores janë në shek. IX-X.
III.1.4.23. Gjurmë arkeologjike mesjetare në fshatin Malevec dhe Biranjë
Në arën e “Plloçës” janë zbuluar materiale arkeologjike, kryesisht qeramikë, që i
përkasin periudhës mesjetare380.
Ne perëndim të fshatit Biranjë, në kodrën e quajtur Shkozë, gjatë punimeve
ushtarake në vitet ’60 janë zbuluar rrënojat e një kishe me përmasa të vogla dhe pranë saj
dhe gjurmë varresh që Andrea i ka datuar në shek. X-XI381.
Nga Qafa e Zvezdës për gjatë bregut perëndimor dhe lindor të Prespës së Madhe
ndeshen vetëm monumente që i përkasin kultit të krishterë. Mbas muri barrierë të Qafës
së Zvezdës, janë gjurmët e një kishe një nefshe kushtuar Kostandinit dhe Helenës, kurse
më pas ndeshen një sërë kishash apo shpellash në breg të liqenit apo në ishuj. Midis tyre,
ku gjurmët mesjetare janë të dukshme, mund të rendisim shpellën eremite të Bllashtonjës
(Pustec), kishën e Shën Mërisë (Maligrad), kishën e Shën Mërisë (Gollomboç), rrënojat e
një kishe paleokristiane dhe një kishe njënefshe mesjetare në fshatin Goricë e Madhe,
kishën e Shën Mitrit (Bezmisht), Kishën e Shën Mërisë në shpellën eremite të Gllubokos,
kishat e shumta në ishullin Golemgrad (Maqedoni), si dhe kapela e Arkangjelit në
Shpellën e Tresenikut, në bregun lindor të liqenit. Për kishat në ishullin e pabanuar të
Golemgradit nuk njohim ndonjë publikim.
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III.1.4.24. Kisha e Shën Mërisë në Maligrad
Kisha e Shën Mërisë ndodhet në ishullin e vogël të Maligradit në Liqenin e
Prespës, e ndërtuar në një shpellë të lartë shkëmbore Kisha është me planimetri
drejtkëndëshe me përmasa 3.30 x 4.60 m, mbuluar me qemer të mprehtë e çati dyujëse.
Në kishë vërehen dy faza të ndryshme, fillimisht kisha ka qenë e ulët, mbuluar me
çati dyujëse mbi strukturë druri dhe me mure prej guri të papunuar lidhur me llaç balt.
Më 1369, Kesar Novaku, sundues i këtyre anëve, e rindërtoi kishën me gurë të lidhur me
llaç dhe mbuluar qemer382 (Shih Kreu IV).
III.1.4.25. Shpella e Bllashtonjës
Ndodhet në bregun perëndimor të liqenit të Prespës, mbi një shkëmb të thepisur.
Shpella quhet vendasit Crnapesh (Shpellë e zezë), në të cilën ruhet një paraklis me emrin
në gjuhë të vjetër sllave, Bllashtojna (Blagovestenie, ungjillëzimi) dhe pranë tij një guvë
tjetër e cila, padyshim, duhet të ketë qenë banesa e eremitit.
Në paraklis ruhen dy skena të pikturuara, njëra e quajtur “Krishti gjykatës i
drejtë” dhe tjetra “Ungjillëzimi pikturë të Bllashtojnës, dhe sipas autorëve që janë me
studimin e saj piktura duhet t’i atribuohet, afërsisht, gjysmës së dytë të shek. XII ose
dekadave të fundit të atij shekulli383.
III.1.4.26. Kisha e Shën Mërisë në Gollomboç
Kisha ndodhet pranë bregut të liqenit të Prespës së Madhe, në fshatin Gollomboç
(Tab. LXX,1). Në origjinën e saj kisha ka qenë një kapelë e vogël një nefshe, e mbuluar
me qemer gjysmë cilindrik dhe absidë (Tab. LXX,3). Arkitektura e saj dhe dimensionet
reflektojnë tipare të identifikuara edhe në monumente të tjera të Prespës.
Dekorimi i brendshëm i kishës së Shën Mërisë është ruajtur në mënyrë
fragmentare në dy faza (Tab. LXX,2,4,5,6). Programi ikonografik i fazës së parë është i
thjeshtë duke iu përshtatur përmasave modeste dhe arkitekturës së saj. Pikturën për shkak
të dëmtimit të mbishkrimit autorët nuk kanë mundur të përcaktojnë me saktësi identitetin
e themeluesit të kishës, megjithatë duke iu referuar ngjarjeve historike të fundit të shek.
XIV dhe monumenteve të shumta me karakter eremit në zonën e Prespës, piktori mund të
jetë Aleksi, nxënës i Jovan Zografit384.
III.1.4.27. Rrënojat e kishës paleokristiane në Goricën e Madhe
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Gjurmët e kishës u zbuluan rastësisht gjatë punimeve për të ndërtuar një kishë të
re aty ku banorët njihnin rrënojën e një kishe të vogël385. Nga pastrimet u vërejt se
rrënojat i përkisnin një bazilike paleokristiane të fillimit të shek. VI m. Kr. që ishte
shkatërruar nga një zjarr i fuqishëm.
Në periudhën mesjetare në pjesën e sanktuarit dhe absidës ishte ndërtuar një kishë
e vogël, të cilën banorët e kujtonin vetëm si rrënojë. Nga kjo kishë mesjetare ne nuk
mundëm të vjelim të dhëna.
III.1.4.28. Kisha e Shën Mitrit në fshatin Bezmisht
Kisha e Shën Mitrit në Bezmisht të Prespës së Madhe është kishë njënefshe, me
një abside trefaqëshe, e ndërtuar me gurë, përfshirë nga të katër anët me korniza tullash.
Nga ndërtimi i vjetër ruan murin lindor të ndërtuar me teknikën e zakonshme të
kluasonazhit386 dhe në vetëm në faqen e murit lindor dhe mbi portën perëndimore ruan
pikturën dhe një mbishkrim në gjuhën sllave. Kjo pikturë, për tiparet që e karakterizojnë
ka shumë mundësi t’i atribuohet kohës nga gjysma e shek. XI, deri në fund të këtij
shekulli387 (Shih Kreu IV).
III.1.4.29. Shpella në Glluboko
Shpella eremite në Glluboko ndodhet në lindje të fshatit Bezmisht, në faqen e një
shkëmbi të lartë, që bie pingul në ujërat e thella të liqenit të Prespës. Kjo shpellë ka dy
zgavra natyrore, të cilat janë punuar edhe nga dora e njeriut. Njëra nga këto është paraklis
që gjendet 3-4 m mbi sipërfaqen e ujit, kurse mbi të parë duhet të ketë qenë banesa e
eremitit. Zgavra e paraklisit ka formën e një katërkëndëshi kënddrejtë me përmasa 3,17 x
2,10 m. Faqet perëndimore dhe veriore të brendisë të saj janë shkëmbore, kurse ato
lindore dhe jugore janë prej muresh, ndërtuar me gurë ranorë, lidhur me balte. Në murin
lindor ka tri nika, njëra i përket absidës.
Kunga e këtij paraklisi ndahet nga naosi me anë të ikonostasit prej druri, ndonëse
me vizatime të thjeshta, rezulton ndër më të vjetrit në vendin tonë, afërsisht i dekadave të
fundit të shek. XIII. Në brendësi të paraklisit faqet e suvatuara të shkëmbit e të mureve
stolisen me pikturë kishtare, me tematikë të ndryshme.
Nga analiza e këtij ansambli pikturor të Gllubokos rezulton se kjo pikturë është e
stilit bizantin, me prirje jetësore. Duke u mbështetur dhe në tiparet e traditës që përmban
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kjo pikturë, studiuesit ia atribuojmë përafërsisht dekadave të fundit të shek. XIII388. (Shih
Kreu IV).
III.1.4.30. Shpella e Arkangjelit në Trestenik
Shpella eremit ndodhet në vendin e quajtur Trestenik, mbi një faqe shkëmbi të
bregut jugor të liqenit të Prespës. Shpella përbëhet nga dy zgavra. Në zgavrën e sipërme
të “Shpellës së Arkangjelit” gjendet paraklisi i vogël i Kryeengjëllit. Faqja lindore e
paraklisit ka të gdhendur në shkëmb absidën dhe nikën e prothesit të veshura me suva
gëlqerore dhe me piktura. Nga studimi i bërë afreskut ë kishës, dallohen dy faza: faza e
parë, që është dhe ajo më e hershmja, i përket shek. XI-XII, ndërsa faza e dytë i përket
shek. XIII. Nga një mbishkrim në forme lutjeje në gjuhën greke, është Jeromonak
Visarioni389. Nga përshkrimi analitik i kësaj pikture, rezulton se kjo është një nga më të
vjetrat; këto tipare njihen si të shek. XI, sidomos të shek. XII. Si tipare të kësaj kohe
konsiderohen dhe ornamentet e brezit të absidës dhe ato të brezit të nikës së prothesit që
janë të stilizuara. Të gjitha i përkasin periudhës së shekujve XI - XII, gjë që e daton këtë
pikturë të shek. XII390 (Shih Kreu IV).

III.2. Rruga e ushtrisë
Gjiri i Vlorës, më i madhi dhe më i mbrojturi në vendin tonë, 19 km i gjatë dhe 1
km i gjerë, nis në veri me kepin e Treportit dhe përfundon në perëndim me kepin e
Gjuhës, midis të cilave ndodhet ishulli i Sazanit që në një farë mënyre e mbyll atë. Nga
toka ai rrethohet me male të larta, që jo vetëm e mbrojnë por prodhojnë dhe lëndën e parë
për kantierët e ndërtimit të anijeve, që herë pas here e ndeshim dhe në burimet. Në jug
ndodhet fusha e Dukatit, e cila kufizohet prej maleve, detit dhe lagunës. Në Orik kanë
funksionuar dy porte, i brendshmi (portus introitus) i përmendur nga Cezari391 është
lokalizuar në lagunë392, e cila lidhet me detin me një kanal që përshkon rripin ranor
ndarës. Në brendësi të lagunës shihen gjurmët e një muri me trashësi 1,80 m, që lidh dy
brigjet dhe që ka shërbyer si bankinë për ankorimin e anijeve. Para se anijet të zbarkonin
në gjirin e Orikut, ato ndiqnin brigjet e Sazanit dhe ato të Karaburunit.
Rruga e Ushtrisë, megjithëse nuk është njohur me këtë emër, ajo gjatë gjithë
periudhave që ushtritë lëviznin ka shërbyer në radhë të parë për to, kurse në periudha
qetësie, kryesisht në periudhën antike, pjesë të veçanta të saj ka qenë të rëndësishme për
lëvizjen e njerëzve dhe mallrave. Itinerari i rrugës është i njohur nga lëvizjet e ushtrive
maqedonase dhe romake apo lëvizjet e ushtrisë së normanëve dhe ato të bizantinëve gjatë
luftërave të zhvilluara midis tyre. Itinerari që ato kanë ndjekur ka qenë Orik – Dukat Qafa e Shëngjergjit – Tërbaç – Brataj – Velçë – Amantia – Matohasanaj – Tepelenë –
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Dragot – Këlcyrë – Kosinë – Piskovë – Petran – Lugina e Langaricës – Gryka e
Barmashit – Qafa e Qarrit – Fusha e Korçës – Ohri/Prespa/Kosturi.
Segmenti i parë i kësaj rruge nga Oriku në Amantia deri tani ka qenë jashtë
vëmendjes së studiuesve. Nga burimet antike mësojmë se flotat ushtarake romake edhe
gjatë luftërave romake-maqedonase apo asaj civile, në të shumtën e rasteve zbarkonin në
Orik dhe shumë më pak në Aulonë apo Treport. Në se ato avanconin gjatë rrugëve të
bregdetit për të vazhduar më pas në rrugën Egnatia, do hasnin rezistencë jo vetëm nga
qytetet ilire por dhe nga Apolonia, kurse Udha e Karvanëve, në shumë pjesë për shkak të
terrenit paraqiste shumë pengesa për ushtrinë. Përgjatë “Rrugës së Ushtrisë” ushtria e
kishte shumë të lehtë të siguronte ushqime se ishte një zonë me një blegtori shumë të
zhvilluar. Kalimi në këtë rrugë shmangte dhe kalimet në pjesën e poshtme të Vjosës, ku
prurjet e ujit ishin të mëdha edhe në periudhën e verës.
Gjatë kësaj rruge ka shumë qendra dhe monumente të natyrave të ndryshme, por
që në përgjithësi janë të vogla. Një pjesë e tyre janë të lidhura me vetë rrugën si ura e
Bogdanit, gjurmët e hershme në urën e Tepelenës, apo muri mbajtës i rrugës në grykën e
Këlcyrës, ndërtuar me blloqe guri të gdhendur, që duhet t’i përkas si kohë periudhës
helenistike.
III.2.1. Monumentet përgjatë segmentit Orikum-Lugina e Shushicës –
Amantia – Tepelenë
Deri tani nuk kam mundur të vizitojë ishullin e Sazanit dhe një pjesë të madhe të
Karaburunit. Të dhënat që do të paraqesim i kemi vjelë kryesisht nga toponimet apo nga
burimet e ndryshme.
III.2.1.1. Monumente në Ishullin e Sazanit
I pari që përmend një fortifikim dhe rrënojat e dy kishave në ishullin e Sazanit
është Piri Reis, i cili shkruan: “Katër milje në veri perëndim të kepit të Karaburunit dhe
12 milje nga Avlonja është një ishull i vogël dhe i shkretë i quajtur Sazana. Në krahun
verior të këtij ishulli gjendet një kishë e rrënuar dhe në det, para kësaj kishe, është një
vend strehim. Në pjesën lindore është gjithashtu një kishë tjetër e rrënuar. Para kësaj
kishe gjendet uji i pijshëm”. Prania e dy kishave gjatë mesjetës është një tregues që na
lejon për të supozuar që edhe në periudhën antike të ketë pasur ndonjë monument të kultit
pagan.
Në një fotografi të bërë në vitin 1920 shihen qartë rrënojat e një fortifikimi,
brenda të cilit ishte ndërtuar kinemaja verore e bazës ushtarake. Rrënojat ndodhen pranë
gjirit të Shën Kollit, dhe nga fotografija duket se ka qenë një kështjellë katërkëndëshe.
Mbi gjirin e Shën Kollit, në pjesën më të ngritur të kodrës së anës lindore, sipas
ushtarakëve që kanë banuar atje, gjendeshin rrënojat e kishës, që sipas toponimit duhet të
identifikohen me kishën e Shënkollit.
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Rrënojat e kishës tjetër në pjesën lindore të ishullit duhet të kenë qenë pranë gjirit
i Japrakut, ku gjendet dhe plazhi zallor i Admiralit dhe ku ka qenë dhe burimi i
përmendur nga Piri Reis.
Për sa kohë që këto monumente nuk janë parë nga arkeologët, njëra datë është e
sigurtë ajo kur Piri Reis e ka vizituar ishullin para vitit 1513, kishat ishin rrënojë dhe
ishulli ishte i pabanuar. Një e dhënë e vitit 1368 tregon se kur Balshajt hynë në Vlorë,
përfaqësues të fisnikërisë qytetare dhe bashkë me ta edhe tregtarë venecianë të Vlorës, e
braktisën qytetin dhe u vendosën përkohësisht në Sazan. E dhëna tjetër i takon një
periudhe më të vonë, dhe kjo shënohet më 26 Shtator 1690, kur flota veneciane ishte
duke zbarkuar në Vlorë, banorët e fshatit Shën Koll të Sazanit, të quajtur kryezinj u
bashkuan me venedikasit.
Përfundimi. Kështjella dhe rrënojat e kishave të Sazanit deri për sa kohë nuk kemi
të dhëna nga terreni si datë të fundit do të marrim shek. XIV.
III.2.1.2. Monumente dhe gjetje arkeologjike në Gadishullin e Karaburunit
Gjatë vijës vijës bregdetare të Karaburunit ka shumë gjire të vegjël (Raguza e
Parë, Raguza e Dytë, Ravena, Shën Jani, Shën Vasili etj.) dhe faleza të larta, një pjesë e
tyre janë shfrytëzuar në periudhën antike si gurore.
Historiku i kërkimeve. Gadishulli i Karaburunit dhe Rrëza e Kanalit, kanë qenë
objekt i kërkimeve të vazhdueshme arkeologjike duke filluar nga vitet 1982-1987 nga
arkeologët M. Korkuti, N. Ceka, M. Zeqo, F. Drini393 dhe më pas nga P. Cabanes394 dhe
A. Anastasi395, ku të dhënat e përftuara nga ky i fundit vetëm sa rikonfirmuan pjesë të
rezultateve të nxjerra nga autorët e mëparshëm. Kërkimet e viteve ‘80 në këtë zonë u
përqendruan në gjurmimin e guroreve, mbishkrimeve, vizatimeve dhe relieveve në
shkëmb dhe pjesërisht të gjurmëve arkeologjike nën det396, kurse të fundit në studimin më
të thelluar të mbishkrimeve të Gramatës dhe të një skanimi sa më të plotë të fundit të
detit.
Guroret. Gjurmët e këtyre guroreve shihen qartë, nga Gjiri i Dukatit deri në veri të
gadishullit, si dhe në Shpellën e Haxhi Aliut. Shfrytëzimi ka qenë përqendruar në disa
393

M. Zeqo, Mbishkrimet e vizatimet në shkëmb të Gramatës, gazeta Zëri i popullit, 3, 1982; M. Zeqo,
Kartëvizita të shekujve, revista Shqipëria e Re, I, 1983; N. Ceka, M. Zeqo, Kërkime nënujore në vijën
bregdetare dhe në ujërat e brendshme të vendit tonë, Monumentet, 1984, 2, f. 127-140; Në vitin 1986 nga
qendra e kërkimeve arkeologjike u organizuan dy ekspedita në Gjirin e Gramatës. Raporti i parë u botua në:
M. Korkuti, N. Ceka, Ekspeditat Gramata 1986, gazeta Zëri i Popullit, 9. 7. 1986; ndërsa përshkrimet e
para në: Vizatime e relieve të lashta mbi shkëmbinjtë e malit të vetëtimave, revista Shqipëria e Re, nr. 6,
1986; M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 153-176.
394
P. Cabanes, F. Drini (nën drejtimin), Corpus des Inscriptions Grecques D’Illyrie Méridionale et D’Épire
3, (en dehors des sites d’Épidamne-Dyrrhachion, Apollonia et Bouthrôtos), (me bashkëpunimin M.
Hatzopoulos), École française d’Athènes, Athènes 2016.
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A. Anastasi, Harta arkeologjike nënujore e bregdetit shqiptar, Iliria XXXVII (2013), Tiranë 2015, f.
462.
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pika në gjiret Raguza e Parë dhe Raguza e Dytë, Mermer, Ravenë, Shën Vasil dhe Shën
Jan. Prej tyre më tepër është shfrytëzuar gurorja e Mermerit, në vendin e quajtur Zhuri i
Zhapovelit397. Deri tani, megjithë përpjekjet e bëra, nuk ka një studim të thelluar për të
përcaktuar edhe historikun e shfrytëzimit të këtyre guroreve.
Një nga guroret më të mëdha është ajo e Gjirit të Gramatës, në bregun perëndimor
të Rrëzës së Kanalit dhe për vlerat që mbartin mbishkrimet e gdhendura në të ai renditet
ndër monumentet kryesore mbishkrimore.(Shih Kreu IV).
Monumente kishtare dhe kështjellë. Gjiri i Shën Janit gjendet pranë kepit të
Gjuhzës, kurse ai Shën Vasilit, në verilindje të Gadishullit. I vetmi material arkeologjik
që njohim nga këto dy gjire, janë disa fragmente tjegullash të shek. III-IV të gjetura pranë
bregut, në plazhin e gjirit të Shën Vasilit. Të dy pajtorët e kishave janë të hershëm, Shën
Jani i trashëguar si toponim, ka qenë pajtor në kishën e shek. X në Shijan (Delvinë). Në
toponimet e tjera, ku rrënojat janë para shek. XIV, ai ka marrë trajtat Shën Gjin dhe Shën
Gjon. Shën Vasili sipas traditës është patron i seminaristëve dhe i murgjeve në
përgjithësi, gjë që shpjegon edhe toponimin “Kepi i Kallogjerit”.
Gjetje arkeologjke në gadishull. Bregdeti i Karaburunit ka shume shpella karstike,
por shumica e tyre nuk kishin gjurmë te jetës njerëzore. Deri tani gjetjet e pakta
arkeologjike vijnë vetëm nga shpellat: Haxhi Aliut, Dukë Gjonit, Gjirit të Ariut, Shpella
me reliev, si dhe ne dy shpellat e vogla sipër Gjirit te Gramatës, por në asnjërën prej tyre
nuk ësht vrejtur ndonjë gjurmë e pranisë së eremitëve. Në pllajën e Ravenës, në kodrën e
e quajtur “Qytezë”, është një fortifikim që nga teknika e ndërtimit ngjason me
fortifikimin e tipit Karos I dhe është në një pozicion të tillë që kontrollon rrugën që lidh
bregdetin perëndimor me gjirin e Orikut.
Gjetje arkeologjike nën det. Në fundin e Gjirit të Raguzës së Parë janë gjetur
amfora italike të shek. II p. Kr., broke të shek. VII m. Kr.. Në hyrjen e shpellës së Haxhi
Aliut një amforë e fragmentuar e Rodit (shek. IV p. Kr.) Në Gjirin e Ariut fragmente
amforash të plota dhe një prej tyre datohet në shek. XII e XIII. Ne thellësinë 15 metra
gjendej karkasa e drunjtë e një anije të mbytur. Jo shume larg anijes ndodhej dhe një
spirance antike prej bronzi.
Përfundime. Gadishulli i Karaburunit, megjithë rezultatet e arritura deri tani, nisur
nga pozicion që ai ka nevojë për një kërkim arkeologjik sa më të plotë në gjithë territorin
dhe gjithëpërfshirës përsa i përket periudhave të ndryshme.
III.2.1.3. Qyteti i Orikut
Oriku ndodhet në skajin jugperëndimor të gjirit të Vlorës, rrëzë Maleve të
Karaburunit (Akrokerauneve). Qyteti është mëse i përshtatshëm si bazë detare, çka
kuptohet nga luftimet e Cezarit me Pompeun. Trualli ku ndodhet kodra që mbart qytetin
është një gadishull i lidhur me token me një rrip të ngushtë e të gjatë ranor, 2,2 km të
gjatë. Në veri të tij ndodhet deti dhe në jug ujërat e lagunës së Dukatit e cila bashkohet
397

M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 153, fig. 1-2.
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me detin me dy kanale, njëri artificial. Kodra e Paleokastrës në të cilën shtrihet qyteti
është fare e ulët, 20 m, dhe e pambrojtur nga natyra. Në mesjetë nuk përmendet më si
qytet por si Arkondia e Jerikos, ashtnë një bregore të vogël është ndërtuar Kisha e
Marmiroit (Shih Kreu IV, Qyteti i Orikut dhe Kisha e Marmiroit).
Archont-ët ishin edhe komandantët e bazave detare dhe zona e juridiksionit të një
archon-ti quhej një archontia (ἀρχοντία). Titulli i Megas Archon bëhet shumë i përhapur
në mesin e shek. XIII dhe vazhdon gjatë gjithë periudhës së Paleologëve. Sot fshati,
lugina, laguna dhe lumi njihen me emrin “Dukat” që duket se ka zvëndësuar “Arkondinë”
e shek. XIII398.
III.2.1.4. Kisha e Marmiroit
Kisha e Marmiroit në Orikum, Vlorë, gjendet prapa Pashalimanit, në një vend te
veçuar në majë të një kodre, në këndin juglindor të një oborri. Kisha përbëhet nga naosi,
me planimetri kryqi të lirë, dhe narteksi, i rrënuar në anën perëndimore të tij. (Shih Kreu
IV).
III.2.1.5. Vendbanimi mesjetar në Rrëzën e Kanalit
Streha shkëmbore e Rrëzës së Kanalit ndodhet në ekstremin perëndimor të malit
të Kanalit, i njohur ndryshe si mali i Karaburunit, në faqen që sheh drejt verilindjes. Ajo
ngrihet në lartësinë 140 m mbi nivelin e detit, mbi skajin perëndimor të fushës së Dukatit,
që nga vendasit quhet Rrëza e Kanalit. Streha përbëhet nga ambienti kryesor, i cili sheh
drejt VL, nga dy guva në pjesën veriperëndimore dhe nga tarraca e cila shtrihet para
hyrjes.
Historiku i kërkimeve. Për herë të parë streha u bë objekt kërkimi nga L. Cardini
në vitin 1939399. Sipas një sondazhi të kryer në brendësi të strehës, Cardini përmend
gjetje të shtresave të fundit si qeramikë e stralle, të eneolitit. Në vitin 2001 u krye një
vëzhgim i shkurtër në brendësi të strehës dhe në territorin përreth saj, gjatë të cilit u
mblodhën ashkla dhe vegla stralli400, në vitin 2004 në ambientet e strehës u kryen disa
sondazhe nga R. Kurti401 për qartësimin e stratigrafisë të dhënë nga Cardini.

398

Një dukat është një territor ose njësi gjeopolitike e sunduar nga një dukë. Termi nënkupton një zotërim
toke, në të cilën duka ka nën varësi subjekte dhe pronat të mëdha tokësore, nga të cilat burojnë të ardhurat
të tij personale, duka i ka si detyrim sovranit besnikëri dhe shërbime të ndryshme. Në vitin 1332, Roberti,
princ i Tarentit, mori në këmbim të Principatës së Akesë 141,75 kg. ar dhe të drejtat për Mbretërinë e
Albanisë, por pa titullin e Dukës së Durrësit, gjë që nënkupton se ai ishte një post tepër i veçantë. Në vitet
’30 të shek. XIV ai humbi këtë rëndësi dhe filloi t’u jepej personave që zotronin një pronë të
konsiderueshme, bujqësore, tregtare, etj. Kjo mund të jetë edhe periudha e konvertimit të “Arkondisë “ në
“Dukat”.
399
K. Francis, Explorations in Albania: Relocating the caves of Luigi Cardini, Report prepared for the
Institute of Aegean Prehistory. Institute of World Archaeology, 2001, f. 28-33.
400
D. Bescoby, The geomorphology of the Kanalit rockshelter, në K. Francis, I. Gjipali, D. Bescoby, The
Cardini project phase 6: excavations and survey at Kanalit rockshelter, Albania, Report prepared for the
Institute of Aegean Prehistory, October 2004, f. 9-10.
401
R. Kurti, Qeramikë mesjetare nga streha shkëmbore e Rrëzës së Kanalit, Candavia 2, 2005, f. 393-398.

114

Përshkrimi. Nga ky gërmimim u bë e mundur nxjerrja e plotë e stratigrafisë në ambientin
kryesor të strehës dhe sheshit para saj dhe u zbulua një material arkeologjik që datohet në
tre periudha kryesore: mezolit, mesjetë dhe periudha osmane dhe ai sipërfaqësor i
periudhës moderne. Në fund të tarracës janë zbuluar një përqëndrim i lartë ashkalsh
stralli, rreth 120 copë, midis të cilave dhe disa mikrolite të retushuara, të periudhës së
Mezolitit.
Po ashtu gjatë gërmimit janë identifikuar një dysheme banimi e shek. XVII402, një
vatër prej balte të pjekur e vendosur mbi shtratin shkëmbor që siç sugjerojnë dhe gjetjet e
shtresave që e mbulojnë i përket shek. XIII-XIV dhe një varr.
Varri ishte me gropë të thjeshtë dhe i orientuar VP-JL dhe i përkiste shek. XX,
kurse mbushja kishte fragmente qeramike mesjetare403. (Tab. CXXIII,1). Ndër fragmentet
e enëve dallohet një buzë broke e shek. XIII-XIV404 (Tab. CXXIII,4). Nën të shtrihet një
shtresë më e ngjeshur me ngjyrë e verdhë në gri (007), përzier me mbetje qymyri dhe hiri.
Shtresa e tretë (009) ka ngjyrë kafe më të errët dhe përbëhet prej dheu argjilor shumë të
ngjeshur.
Qeramika përbëhet nga vegje të shek. XIII-XIV405 (Tab. CXXIII,3,6), ene e
mbyllur406 (Tab. CXXIII,2), buzë broke lyer në sipërfaqen e brendshme me një shtresë
angobe me ngjyrë të bardhë, në sipërfaqen e jashtme me glazurë të kuqe (shek. XIIIXIV), një fragment vorbe e shek. XIII-XIV407 një fund ene me glazurë të gjelbër
monokrome e tipit Metallic Ware, e cila datohet në fund të shek. XIII - XIV408 (Tab.
CXXIII,5). Midis gjetjeve edhe një monedhë e Perandorisë së Nikesë, e cila datohet në
gjysmën e parë të shek. XIII409.
III.2.1.6. Varre mesjetare në tumën e Dukatit
Varreza tumulare e Dukatit shtrihej dikur në fushën e fshatit Dukat i Ri, në të
majtë të rrugës Vlorë-Himarë, në shpinë të qytetit antik të Orikut. Në vitin 1974
arkeologu N. Bodinaku, ndërmori një fushatë gërmimesh në tumën “Kula e Idrizit” ose
Tuma nr. 2410.
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Ndërtimi i tumës. E vendosur në një terren fushor, që përfaqëson një tarracë
lumore të formuar nga prurjet e lumit të Dukatit dhe përroit të Gjin Marës, tuma ngrihej
mbi një varr qendror, dhe kishte formë rrethore me diametër 20 m dhe lartësi mesatare
rreth 2 m. Tuma është ripërdor si vend rivarrimi në periudhën e antikitetit të vonë dhe
mesjetës (shek. IX-X) dhe vetëm në një rast në shek. XIII. Në tumë janë zbuluar gjithsej
53 varre dhe 22 prej tyre i përkisnin periudhës mesjetare.
Tipi i varreve dhe mënyra e varrimit. Varret e periudhës mesjetare të kësaj tume
ishin të tipit me gropë të konturuar e të mbuluar me gurë. Riti i varrimit ishte me
vendosje trupi, kurse orientimi i skeleteve nuk ka ndjekur kritere të rrepta në vendosjen e
tyre.
Inventari i varreve mesjetare. Gjetjet përfaqësohen nga stolitë ku bëjnë pjesë
vathët, gjerdanët, unazat, si dhe objekte zbukurimi që lidhen me veshjen.
Vathët përbëjnë objektet më të spikatura në grupin e stolive. Ata janë të përgatitur
prej argjendi ose bronzi. Më përfaqësuesit ndërmjet tyre janë dy palë vathë argjendi të
punuar me një teknikë fine, ku gjen përdorim dhe filigrani, të ashtuquajtura vathë me
varëse në trajtë vile rrushi dhe të formave të thjeshtëzuara, që gjenden në varrezat
mesjetare të shek. IX-X. Në grupin e vathëve janë përfshirë edhe rrathët e vegjël prej
argjendi ose bronzi, që vijnë nga varret, si kohë datohen pas shek. IX.
Gjerdanët janë janë të përbërë nga rruaza prej qelqi, ose brumi qelqi dhe që
datohen në shek. IX-X.
Unazat e gjetura janë të punuara edhe prej argjendi edhe prej bronzi Unazat e
bronzit i kanë fushat të pajisura me fole për vendosjen e gurëve stolisës, me fushën të
zbukuruar me vija të incizuara që kryqëzohen, rrethin të punuar prej telash bronzi të
përdredhur gërshet, dhe fushën me fole për vendosjen e gurit, të qarkuar përreth me
puçrriza të vogla zbukuruese.
Kopsat, përfaqësohen nga 13 copë rozeta prej fletë të hollë bronzi në trajtë lule
lotuesi, një në trajtë trekëndëshi dhe gjashtë të tjera katërkëndëshi Të tëra ato janë të
pajisura në ekstremitetet e tyre me tri ose katër vrima për t’u kapur pas veshjes. Si gjetje,
përbëjnë shembujt e vetëm të gjetur në vendin tonë
Objekte të përdorimit praktik. Janë gjetje fare të pakta dhe përfaqësohen nga një tokëz
bronzi, rrathë hekuri dhe hallka mbajtëse të tyre, si aksesorë të rripave të mesit.
Gjerdanët, unazat dhe kopsat, sipas autorit, datohen në shek. IX-XI.
III.2.1.7. Kalaja e Sofës
Kalja e Sofës ndodhet në jug të fshatit Tragjas i Vjetër dhe nga këtu kontrollohen
më së mirë dy rrugë, në perëndim rruga që kalon përmes Llogarasë, dhe tjetra pranë saj
për në Qafën e Shëngjergjit. Nga këtu ka dhe fushëpamje të gjerë në drejtim të Gjirit të
Orikut.
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Historiku i kërkimeve. Kalaja ka qenë pjesë e kërkimit arkeologjik të realizuar
nga A. Baçe. Në publikimin e tij autori jep të dhënë për vendodhjen, pozicionin që ajo ka
në zonë, sistemin e fortifikimit, planimetrinë e kështjellës, teknikën e ndërtimit,
identifikimin me kështjellën Tragasai të dhënë nga S. Bizantini411.
Përshkrimi. Kështjella ngrihet mbi një kodër që përfundon në një pllajë të
rrafshtë, dhe një sipërfaqe prej 4 ha ka qenë rrethuar me mure të ndërtuar me blloqe
gurësh të pa punuar që i përket periudhës së parë të hekurit gjë që dëshmohet dhe nga
qeramika. Një rrethim i dytë ka fortifikuar vetëm pjesën e sipërme të pllajës me sipërfaqe
0,18 ha me muretë trashë 1,55 m-1,70 m, të ndërtuar me gurë të lidhur me llaç me mjaft
gëlqere. Nga fortifikimi ruhet vetëm një kullë drejtkëndëshe, me përmasa 6,1 m x 3,8 m,
e vendosur në një vend të thikët. Nisur nga teknika djhe qeramika e gjetur A. Baçe e
daton në shek. IV-VI m. Kr412.
Përfundime. Kulla me vendosjen e saj na kujton kullën e Zvezdës, që ne kemi
datuar në shek. XI, prandaj mendoj se në këtë kështjellë duhet të kërkojmë një fazë
ndërtimore edhe në mjestë, në shek. X-XI.
Pasi linte Dukatin ushtrisë i duhesh të kapërcente qafën e Shëngjergjit, për të
zbritur në Tërbaç dhe më pas pranë bregut të Shushicës të bashkohesh me rrugën që
ndiqte luginën e Shushicës për të zbritur në bregdet në Borsh, apo për të dalë në zonën e
Delvinës (Tatzat). Një gjë të tillë e ka venë në dukje më parë A. Baçe duke theksuar se
rruga Vlorë –Finiq, ku përmendet stacioni i Akrokerauneve dhe lihet jashtë Himara, nuk
kalonte nga bregdeti por ndiqte luginën e Shushicës413.
Për kalimin në bregun e djathtë të Shushicës, fillimisht ka shërbyer ura e
Bogdanit, kurse më vonë ura e Bratit. Gjithashtu nga burimet mësohet se gjatë shekullit të
XI-të nëpër rrugën e njohur antike të luginës së Vjosës patën kaluar kryqtarët normanë të
Beomundit414.
Gjurmimi, studimi dhe botimi në të ardhmen sidomos i fortifikimeve e
vendbanimeve mesjetare pranë këtyre rrugëve që janë trajtuar në këtë studim do ta
ndriçojë dhe saktësojë trasenë e tyre gjatë periudhës së rëndësishme të mesjetës
paraturke.
III.2.1.8. Ura e Bogdanit
Rrënojat e Urës së Bogdanit gjenden në rrëzë të qytezës së Cerjes, mbi degën
kryesore të Shushicës (lumi i Kuçit).
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Steph. S.v. Tragasai; A. Baçe, Qendrat e fortifikuara të Gjirit të Vlorës në antikitet, Monumentet, 10,
1975, f. 14.
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A. Baçe, Qendrat e fortifikuara të Gjirit të Vlorës në antikitet, Monumentet, 10 (1975), f. 7-8.
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I. Ristani, S. Muçaj, S. Xhyheri, Të dhëna të reja për fshatin mesjetar të Kamenicës (Raport i shkurtuar
2012), Candavia 4, Tiranë 2014, f. 219-220.
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Historiku i kërkimeve. N. Ceka pas vizitave që ka bërë në qendrat e fortifikuara të
akantëve dhe publikimit të tyre në vitin 1975, ka bërë një përshkim të plotë për mbetjet
që ai ka parë në urën e Bogdanit415.
Përshkrimi. Nga ura ruhet më mirë njëra këmbë që mbështetej në trapin e bregut
të majtë dhe një këmbë tjetër, 7 m larg të së parës, ku ruhen in situ vetëm dy blloqe. Në
shtratin e lumit ka një shkëmb të gdhendur në syprinë, që ka shërbyer si këmbë e tretë.
Këmbët e urës janë ndërtuar me blloqe guri të gdhendur mirë, ku shihen edhe kanale për
lidhje plumbi dhe ku nuk ka përdorim të llaçit. Nisur nga ngjashmëria e muraturës së saj
me atë të qytezës së Cerjes, N. Ceka mendon se ajo është e së njëjtës kohë me Qytezën
(shek. IV p. Kr.).
Përfundime. Megjithëse nga ura nuk ruhet ndonjë element ndërtimi që të përqaset
me periudhat e mëvonshme, nisur nga emri “Bogdan/Dita e Zotit, të paktën ajo duhet të
ketë qenë në përdorim gjatë periudhës së Mbretërisë Bullgare, kur dihet se kjo zonë ka
pasur një rol të veçantë.
III.2.1.9. Qyteza e Cerjes
Qyteza e Cerjes ndodhet në afërsi të vendtakimit të lumit të Smokthinës me lumin
Shushica pranë fshatit Brataj. Kodra në forme piramide, mbi të cilën ndodhet qyteza, ka
një pozite dominuese mbi luginë (320 m mbi nivelin e detit) dhe nga aty kontrollohej
rruga që shkonte për në Kaoni.
Historiku i kërkimeve. Të dhënat për kalanë antike të Cerjes i përkasin publikimit
të N. Cekës416.
Përshkrimi. Në shpatet e kodrës ruhen mbeturinat e murit të një vendbanimi antik
me një sipërfaqe rreth 2 ha (Tab. XXXVII,1). Planimetria e qytezës është pothuaj
katërkëndëshe dhe hyrja kryesore gjendet nga ana juglindore dhe një rrugë që zbret në
breg të lumit të shpie tek këmbët e urës së Bogdanit. I gjithë muri i qytezës paraqet një
dorë të vetme ndërtimi, dhe muratura e qytezës së Cerjes i takon katërkëndëshit izodomik
me faqe të sheshtë.
Në sipërfaqen e rrethuar nga muret dallohen gjurmë banesash të ndërtuara me
gurë të papunuar, një pjesë prej tyre të ngjashëm me muret që janë në fshatin mesjetar,
midis Qytezës dhe Urës së Bratit.
Në kështjellë, mes shkurreve të dendura, gjenden rrënojat e një kishe, muret e të
cilës janë ndërtuar me blloqe të ripërdorur dhe gurë mesatar, të lidhur me llaç417.
Në sipërfaqe të qytezës ka edhe mjaft gjetje qeramike të shek. III-I p. Kr., por nuk
mungojnë edhe të tilla që datohen në mesjetë. Qyteza e Cerjes për të përfituar të dhëna
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më të plota për periudhën mesjetare, kërkimet sipërfaqësore duhet të shoqërohen të
paktën me sondazhe.
III.2.1.10. Kështjella e Boderit
Qyteza e Boderit ndodhet pranë lagjes “Parik” të fshatit Shalës-Mesaplik të krahinës
së Mesaplikut. Ajo është në të njëjtin varg kodrinor që fillon në majën e Cerjes dhe
ngrihet në një kodër me lartësi 526 m, në krahun e majtë të lumit të Smokthinës (190 44'
37.5"E; 400 17' 31.5"N).
Historiku i kërkimeve arkeologjike. Rrënojat e kështjellës në Qytezën e Boderit
janë vizituar për herë të parë nga D. Komata dhe të dhënat e përftuara nga vëzhgimet
sipërfaqësore i ka publikuar në një përmbledhje të shkurtër. Në të ai përshkruan
vendndodhjen, formën planimetrike, teknikën e ndërtimit, një kullë katërkëndëshe dhe
disa fragmente qeramike. Nisur nga këto të dhëna ai e daton kështjellën në antikitetin e
vonë418.
Plani. Muret e saj rrethojnë pjesën më të lartë të kodrës dhe formojnë një
shumëkëndësh të çrregullt, me një perimetër rreth 270 m. Muri mund të ndiqet në të
gjithë gjatësinë e tij, por më mirë është i ruajtur në anën lindore e jugore ku lartësia është
4 m. Në qoshen jugore të kështjellës ruhet një kullë në formë katërkëndëshe me përmasa
5 m x 4 m.
Teknika e ndërtimit. Muri rrethues është 1,80-1,90 m i trashë dhe është i ndërtuar
me gurë mesatarë, të marrë në lumë ose të nxjerrë në vend dhe të lidhur me llaç të fortë
gëlqereje. Në faqe të murit midis gurëve janë përdorur copa tullash 3 cm të trasha. Nisur
nga teknika e ndërtimit dhe pamja e tij në fasadë muri të kujton atë të Gurzezës që
datohet në periudhën mesjetare, të paktën para sulmit norman të vitit 1081.
Materiali arkeologjik. Në sipërfaqe, brenda mureve të rrethimit, janë gjetur
fragmente tjegullash si dhe parete e vegjë enësh prej qeramike të përdorimit të kuzhinës
me ngjyrë kafe në të kuqërremtë, që përveç deltinës përmbajnë edhe kokrriza rëre.
Përfundime. Kështjellën e Boderit, nisur nga teknika e ndërtimit, pozicioni që ajo
zë në zonën e sipërme të luginës së Shushicës, si dhe me toponiminë e shumtë që lidhet
me bullgarishten e hershme, jemi të prirur ta shikojmë të lidhur më shumë me shek. X-XI
se sa me antikitetin e vonë. Po ashtu toponimi “parik” që është përdorur në Perandorinë
Bizantine duke filluar X-XI tregon një lidhje indirekt me këtë periudhë mesjetare.
III.2.1.11. Brataj, rrënojat e një fshati mesjetar
Në bregun e djathtë të Shushicës, pranë urës së vjetër mesjetare të Bratit (190 33’
16,18” E; 400 28’ 36,08” N) gjenden rrënoja të shumta banesash që shtrihen në një
sipërfaqe të madhe, deri në rrëzë të kalasë së Cerjes. Banesat janë vendosur midis
shkëmbinjve të veçuar dhe të mëdhenj.
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Përshkrimi. Muret janë ndërtuar me gurë të mëdhenj e mesatar të vendosur në të
thatë ose të lidhur me llaç gëlqereje (Tab. XII,1). Paturat e dyerve, në përgjithësi janë
ndërtuar me blloqe (Tab. XII,3; Tab. LIX,13). Midis rrënojave njëri nga blloqet ishte
gdhendur duke i dhënë një formë froni, por që nuk ishte përfunduar (Tab. XII,2; Tab.
LIX,15). Në sipërfaqe nuk arritëm të gjenim tjegulla apo rrasa për mbulimin e çatisë dhe
as qeramikë. Gjurmë kalldrëmesh të periudhës paraturke ruhen duke filluar nga ura e
Brataj dhe që përshkon këtë vendbanim duke vazhduar në drejtim të kalasë së Cerjes.
Mungesa e materialit arkeologjik e bënë të pamundur përcaktimin e kohës se kur
ky vendbanim ka qenë i banuar. Të dhëna të ndryshme burimore përmendin Brohotin si
mal, arkondi dhe fshat. Brohoti për herë të parë përmendet në vitin 1018, ku u bë
qëndresa e fundit e pasardhësve të mbretit bullgar Samuel kundër perandorit Vasili II.
Kedreni e përshkruan Brohotin të vendosur në një mal mjaft të thepisur 419. Në vitin 1274
ai përmendet përsëri si Arkondia e Brohotit, që varesh nga kështjellari i Kaninës dhe ku
bënin pjesë disa fshatra420. Një të dhënë me interes e gjejmë edhe tek A. Komnena që
shkruan se në rrugën nga Kosturi në Vlorë ka një kishë të rëndësishme të Shën
Gjergjit421, rrënojat e të cilës dhe të manastirit ndodhen pranë fshatit.
Përfundime. Nisur nga të dhënat e burimeve shohim se ky territor duke filluar që
nga periudha e Mbretërisë Bullgare duket se ka pasur një status të veçanë, se ndryshe nuk
ka si shpjegohet që Ibaca zgjodhi pikërisht Brohotin për të vazhduar rezistencën ndaj
Perandorisë Bizantine. Edhe një fakt tjetër domethënës është se Peshkopata e Velikas, ku
u shugurua peshkop Klementi, ka më tepër gjasa për t’u identifikuar me Asomatin apo
me rrënojat e Shën Gjergjiti. Po ashtu barazimi i peshkopatës së Akrokerauneve me atë
Glavinicës, ku Klementi mori toka apo kalonte pushimet, na bënë që të mendojmë se në
zonën e Lumit të Vlorës ka pasur një prani të shtuar të një komuniteti sllav. Termi
“archon” brenda territorit të Perandorisë bizantine, në kuptimin administrativ përdorej
për klasën e qeveritarëve të provincave dhe në shek. VIII-IX, ata ishin qeveritarët e
krahinave periferike, të cilat kishin një status më të ulët se thema. Archont-ët ishin edhe
në krye të rajoneve gjysmë të pavarura të banuara nga popullsitë sllave (sclaviniae), të
cilat ndodheshin nën territorin bizantin. Basili II, u rinjohu shumë të drejta, territoreve që
më parë kishin qenë nën Mbretërinë Bullgare, dhe këtë të drejtë mund ta ketë fituar dhe
Arkondia e Brohotit. Qendra e Brohotit (Brat, Brataj) në periudhën e Mbretërisë Bullgare
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mund të identifikohet me këto rrënoja në bregun e lumit të Shushicës. Këto përfundime
janë akoma paraprake dhe kërkojnë studime tepër të thelluara në shumë fusha.
III.2.1.12. Ura e Bratit
Ura e Bratit është e ndërtuar mbi lumin e Shushicës, dhe lidh fshatin Brataj me
fushën e Brate dhe Smokthinën. Ura gjatë periudhës osmane ka shërbyer për të lidhur
Udhën e Karvanëve, që ishte në bregun e djathtë të lumit, me rrugën e Rrëzës. Ajo ruhet e
plot dhe është në përdorim për lëvizjen e njerëzve dhe kafshëve. Ura është e tipit me
harqe, e lartë 9 m dhe gjatë 30 m (Tab. LIX,11).
III.2.1.13. Manastiri i Shën Gjergjit
Në bregun e djathtë të lumit Shushicë, në fshatin Brataj, aty ku gjenden rrënojat e
Kishës së Shën Gjergjit (Tab. LXI,1), monument kulture (E 190 40'16.2"; N 400 17'20.7")
gjenden rrënojat edhe të një manastiri422 (Tab. LX,1).
Gjatë ekspeditës së vitit 2015, nga vëzhgimet sipërfaqësore rreth kishës, u panë
rrënoja të shumta që mund të identifikohen me një manastir të fortifikuar me një
sipërfaqe rreth 0,7 ha. Manastiri është ndërtuar në një kokojkë që ngrihet mbi territorin
përreth dhe ku ka shkëmbej me përmasa të mëdha të lartë 3-4 m. Kokojka është e rrethuar
me mure të ndërtuar me gurë të mëdhenj të vendosur në të thatë, të ngjashëm dhe me ato
të manastirit të Shëngjergjit (Korçë).
Brenda këtij rrethimi, në qendër të tij është kapela (Tab. LVIII,11), në jug
perëndim dhe perëndim janë rrënojat e konakëve. Në juglindje një tjetër mur me trashësi
1,40 m, ndërtuar me gur të lidhur me llaç, veçon një pjesë të zonës së rrethuar. Ngjitur me
murin, por jashtë tij, shihen disa mure paralel, që krijojnë një grup të madh ndërtimor.
Pjesë muresh që dalin në nivelin e sipërfaqes shihen edhe në veri të kishës, por për të
përftuar të dhëna më të plota për planin e tyre duhet të kryhen pastrime. Një kompleks me
disa mjedise ndodhet edhe jashtë rrethimit të murit të parë rrethues, në juglindje të tij.
Teknika dhe materialet e përdorura për ndërtimin e mureve të konakëve janë të
njëjta me ato të kishës gjë që mundëson datimin e njëkohshëm të tyre.
Kapela në manastirin e Shëngjergjit renditet në grupin e kishave një nefshe të tipit
kryq të brendashkruar me kupolë mbi katër mbështetje të lira dhe me një narteks që ka të
ngjarë që të jetë po ashtu i mbuluar me kupolë. Duke u nisur nga tipi arkitekturor dhe nga
ndërtimi i mureve të absidës, A. Meksi mendon se kisha duhet t’i përkasë shek. XIIIXIV423. Nga të dhënat e përftuara, dhe ngjashmëritë me kishat e tjera të këtij tipi,
mendojmë se datimi i saj duhet të shtyhet më herët në kohë, në shek. X-XI, të paktën para
sulmit norman.
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Në regjistrin e nahijes së Kaninës (1431) është dhe fshati Ajo Jorgji (Shën Gjergji).
A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë, 2004, Fig. 180b, f. 220.
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Zbulimi i rrënojave të manastirit së bashku me kishën dhe të dhënat e para të
përfituara nga materiali arkeologjik e rendit manastirin e fortifikuar si më të vjetrin të
zbuluar deri tani në territorin e Shqipërisë424.
Në jug të Manastirit të Shën Gjergjit (E 190 40'27.1"; N 400 17'05.2") gjenden
rrënojat e një banese, muret e të cilës ishin ndërtuar me gurë të lidhur me llaç dhe ku
kishte pjesë pitosash të lyer me bitum, që si kohë i përkisnin antikitetit të vonë.
III.2.1.14. Karriera të prodhimit të elementëve arkitektonik
Midis shtratit të lumit të Shushicës dhe kishës së Shën Gjergjit (E 190 40'02.8"; N
400 17'21.5") janë zbuluar disa trungje kolonash prej guri gëlqeror nga ai që gjendet me
shumicë në këtë zonë. Po aty ku janë gjetur këto kolona kishte shumë ashkla të dala gjatë
gdhendjes së tyre, gjë që tregon se ato ishin punuar po aty. Dy kapitele dorik dhe dy
këmbë tavoline janë gjetur më në jug të Manastirit. Në bregun e majtë të lumit në vendin
e quajtur “Gropat e Çekiçit” (E 190 39'35.4"; N 400 17'43.1") si dhe në rrëzë të malit (E
190 39'13.4"; N 400 17'28.1") janë gjetur kolona të tjera. Banorët tregojnë se dhe në
majën e malit të Bratit ka gjurmë të gdhendjes së shkëmbinjve. Ndër punët e tjera të
kryera gjatë këtyre ekspeditave ishte dhe identifikimi i përdorimit të pjesëve të gdhendura
nga ky gur edhe në tempullin e Amanties, të Asomatit dhe në urën e Peshkëpisë, por kjo
nuk e përjashton edhe mundësinë që disa nga këto pjesë arkitektonike të jenë përgatitur
edhe gjatë periudhës mesjetare. Në favor të kësaj është dhe prania e një manastiri të
rëndësishëm, që për vlerat e kishës, ka qenë pjesë e lutjeve të ushtrisë së Aleks Komnenit
që lëvizte nga Kosturi për në Vlorë.
III.2.1.15. Varrezë helenistike në Lepenicë
Në veri të manastirit, pranë hidrocentralit të Smokthinës, gjurmuam disa varre, të
vendosur në një largësi nga njeri tjetri rreth 500 m (190 39’ 53,3”E; 400 17’ 56,1 N; dhe
190 40'19.9" E; 400 17'51.3" N). Një pjesë e tyre ishin gërmuar në mënyrë klandestine
dhe në to kishte një varr monumental të ndërtuar me blloqe të gdhendur dhe të mbuluar
me një bllok të vetëm të gdhendur në formë çatie. Një bllok tjetër po në formë çatie vjen
nga një tjetër varr. Varret e tjerë ishin të tipit “cist” të ndërtuar me rrasa shtufi. Fragmente
enësh qeramike të lëna në rrënojat e varreve i përkasin periudhës helenistike. Ngjitur me
varrezën është rruga që banorët e quajnë “Udha e Karvanëve” që vjen nga Shëngjegji për
të vazhduar në drejtim të Asomatit. Varreza e periudhës helenistike është një dëshmi se
kjo rrugë mund të ketë funksionuar edhe gjatë kësaj periudhe.
III.2.1.16. Kisha e Shën Kollit
Midis fshatit të vjetër të Lepenicës dhe Gjormit (190 33’ 16,18”E; 400 28’
36,08”;) ruhen rrënojat e kishës së Shën Kollit. Muret ruhen pjesërisht në sipërfaqe dhe
janë të ndërtuar me gurë e llaç. Nisur nga teknika dhe tjegullat kjo kishë datohet në
periudhën mesjetare. Për gjatë rrugës, të shtruar me kalldrëm, që të çonte në fshatin e
vjetër ne gjetëm disa ashkla stralli.
424

Për më gjatë për manastirin dhe kishën shih: Kreu III, në sythet Kishat dhe Manastiret.
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III.2.1.17. Ura e Frëngut në Gjorm
Ura e Frëngut është një urë e ngritur përmbi buzët e dy shkëmbinjve. Gërryerja
nga ujit ka formuar një përrua të thatë më tepër në verë. Ura ka dy frëngji, njëra në formë
dritareje. Ka dëmtime në pjesën e sipërme.
III.2.1.18. Rrënojat arkeologjike në Asomat, Velçë
Asomati është përmendur për herë të parë në vitin 1307, krahas Sarishtës,
Mihalovës, Koprishtës, ullishteve të Mercevishtes dhe Çikës, Risilisë, Smokthinës,
Marmiroit, Malomirit, Treblovës dhe kriporeve të Mifolit si pronë e peshkopatës së
Kaninës425. Po ashtu Asomatin e gjejmë si fshat në regjistrin osman të vitit 1519 – 1520,
kurse sot ai përmbledh një hapësirë të gjerë, si pjesë e fshatit Velçë. Në pika të ndryshme
të tij ne mundëm të gjejmë tjegulla, pitosa, qeramikë, mbetje varresh dhe rrënojën e një
monumenti. Ato u përkisnin periudhave të ndryshme: helenistike (Beun, përroi i Turbullt,
Bregu i Qeramidhes); romake (Maja e Qytetit, Kaminat, Qisha Mëne), mesjetare (Qisha
Mëne)426.
Ndër to veçohet rrënoja në vendin e quajtur nga banorët “Qisha Mëne” (190 39’
55,47” E; 400 20’ 37,90” N;) që së pari i përkisnin një tempulli dhe më pas një kishë.
Blloqe të shumtë prej guri gëlqeror me të cilët ka qenë ndërtuar tempulli janë ripërdorur
për të ndërtuar gjatë mesjetës muret e një kishe. Blloqe të tjerë janë gdhendur enkas për të
ndërtuar harqet e dyerve apo për dritaret e kishës mesjetare. Në muret e kishës përveç
blloqeve janë përdorur, pjesë kornizash, tjegulla të çatisë së tempullit prej guri gëlqeror,
tulla dhe gurë mesatarë e të vegjël. Në vazhdim të gjurmimeve sipërfaqësore të bëra në
vitet 2011-2012 në zonën e Asomatit, gjatë fushatave të viteve 2013-2015, kërkimet u
përqendruan në kishën Mëne (Shih, Kreu IV).
Për gjatë rrugës së luginës së Shushicës ka një numër të madh monumentesh, ku
përveç qytetit antik Olimpas, të tjerat kanë qenë të panjohur më parë. Një pjesë e tyre i
përkasin periudhës mesjetare, ku një vend të veçantë zë pasuria kishtare në fshatin
Kropisht. Ndër nëntë prej tyre që njihen nga banorët me emrin kishë, ne kemi arritur të
vizitojmë vetëm dy prej tyre. Po ashtu kanë ngelur për t’u parë edhe territoret e fshatrave
të bregut të majtë të lumit, ku janë fshatrat Drashovicë, Vodicë, Mazhaj, Gumenicë,
Tërbaç, Vranisht, Kallarat. Këto fshatra nisur jo vetëm nga burimet e shkruara, por dhe
nga toponimia që ato mbartin në vetvete, i përkasin të gjithë periudhës para shek. XV, kur
dhe janë përmendur në regjistrat osman.
III.2.1.19. Tempulli dhe kisha në Majën e Lutrojit (Kropisht)
425

Androniku II Paleolog i rinjeh më 1307 kristobulat e mëparshme Peshkopatës së Kaninës ku janë
përfshirë një sërë pronash (Sarishtës, Mihalovës, Koprishtës, ullishtave të Mercevishtes dhe Çikës, Risilisë,
Smokthinës, Marmiroit, Malomirit, Treblovës dhe kriporeve të Mifolit) si dhe ato në fshatin Asomat, tekst
dhe koment i bërë në: P. J. Alexander, A Chrysobull of the Emperor Andronicus II Palaeologus in Favor of
the See of Kanina in Albania, Byz. XV, 1940-1941, f. 181-182; S. Muçaj, Vendet e shenjta të pelegrinazhit
në Shqipëri, Candavia 4, 2014, f. 11.
426
S. Xhyheri, S. Muçaj, E. Halilaj, L. Sheremetaj, Kërkime arkeologjike në zonën e Vlorës. Raport 2012,
Iliria XXXVII (2013), 2015, f. 455-456.

123

Në “Majën e Lutrojit” (190 36’ 07,15” E; 400 27’ 21,70” N;) apo siç thirrët më së
shumti nga banorët e fshatrave Peshkëpi dhe Kropisht “Maja e Qishës”, gjendet një
vendbanim prehistorik, një tempull i periudhës helenistike dhe një kishë mesjetare e
ndërtuar mbi rrënojat e tempullit. “Maja e Lutrojit” me lartësi 385 m është pjesë e vargut
kodrinor që fillon nga fshati Peshkëpi dhe përfundon në Kropisht. Maja e saj është e
sheshtë dhe e qarkuar nga formacione shkëmbore që kanë shërbyer si gurore për nxjerrjen
e blloqeve me të cilët është ndërtuar tempulli. Nga “Maja e Lutrojit” shihen kodrat ku
dikur ishin qytetet dhe qytezat antike të Kaninës, Amanties, Olimpas, Cerjes, Hadëraj,
Treportit, Armenit, Bylisit, Gurëzezës, Apolonisë.
Historiku i kërkimeve. Gjatë vëzhgimeve të vitit 2011, përveç një vendbanimi të
periudhës së bronzit, ne pamë rrënojat e dukshme të një tempulli antik prostil, ku
bazamenti i tij ruhet i plotë427 (Tab. LIX,8). Nisur nga prania e tjegullave mesjetare dhe
nga toponimia ne ngritëm hipotezën se mbi rrënojat e tempullit duhet të ishte ndërtuar një
kishë. Mungesa e materialeve të përdorura për ndërtimin e mureve të kishës e
vështirësonte problemin, prandaj vendosëm që në vitin 2014 të bënim një sondazh, nga i
cili u zbuluan mbetje të absidës (Tab. LIX,9).
Vendbanimi prehistorikë. Në rrafshin e kodrës dhe faqen lindore të saj të quajtur
“Vllaho” ne gjetëm në sipërfaqe vetëm qeramikë dhe ashkla prej stralli që i përkasin
periudhës prehistorike, por të pa shoqëruar me struktura banimi apo fortifikimi. Qeramika
e gjetur në dy vizitat e bëra, ku midis saj mund të veçohet një fragment që i përket tipit
pyraunos, e gjetur deri tani në gërmimet e Maliqit, Kuçit të ZI, Sovjan, Tumës së
Lofkëndit. Nisur nga format e enëve të qeramikës dhe përkimeve tipologjike me qendrat
e tjera, materiali arkeologjik i gjetur në Majën e Lutrojit më shumë ngjason me format e
bronzit të hershëm dhe atij të mesmit428.
Tempulli i periudhës helenistike. Tempulli është i tipit me ante, me përmasa 11,05
m x 9,50 m, pronaosi 1, 90 m x 4, 90 m dhe naosi 4,90 m x 6,60 m (Tab. XVIII,1).
Orientimi është lindje – perëndim me hyrjen në buzën perëndimore të rrafshit, gjë që
tregon se ngjitja për në tempull mund të realizohesh vetëm me një shkallare tepër të lartë.
Pjesa e ruajtur është e ndërtuar me blloqe guri të gdhendur që janë nxjerrë nga shkëmbi
që qarkon kodrën. Përveç rrënojave të themelit të tempullit rreth e qark ne kemi gjetur
ndonjë fragmente tjegullash balte dhe qeramikë të shek. IV-III m. Kr., një monedhë
bronzi e Lidhjes Epirote (Koka e Artemisit–Majë heshte). që datohet në shek. III p. Kr.
Kisha mesjetare. Tjegulla të periudhës mesjetare, tulla me gjurmë llaçi gëlqereje
dhe forma harkore e relievit në anën lindore që përputhet dhe përmasat e një absidë kanë
qenë për ne që në vizitën e parë një tregues se mbi këtë rrënojë ishte mbivendosur një
kishë. Nga sondazhi i bërë u pa se muri i absidës ishte ndërtuar me gurë mesatar dhe tulla
të lidhur me llaç gëlqereje. Nisur nga gjurmët e ruajtura në sipërfaqe kisha i përket tipit
427

S. Xhyheri, S. Muçaj, E. Halilaj, L. Sheremetaj, Kërkime arkeologjike në zonën e Vlorës. Raport 2012,
Iliria XXXVII (2013), 2015, f. 445.
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S. Xhyheri, S. Muçaj, E. Halilaj, L. Sheremetaj, Kërkime arkeologjike në zonën e Vlorës. Raport 2012,
Iliria XXXVII (2013), 2015, f. 454; S. Xhyheri, S. Muçaj, A. Pentkovskiy, I. Ristani, Kërkime arkeologjike
në krahinën e Vlorës, Mallakastrës, Myzeqesë dhe Korçës, (Korridori Vlorë-Prespë, raport 2013-2015),
Candavia 6, 2016 (në shtyp).
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kishë në formë kryqi të brendashkruar me kupolë të mbështetur në katër shtylla të lira dhe
paraprirë nga një narteks (Tab. XVII,1). Deri tani për rrënojën e kësaj kishe mungon
materiali arkeologjik datues, prandaj problemi i kohës së ndërtimit të saj ngelet i hapur.
III.2.1.20. Kisha në Xhivoderre
Në fshatin Kropisht gjenden shumë rrënoja të kishave të periudhës mesjetare dhe
vetëm dy prej tyre, kisha në Majën e Lutrojit dhe kisha në Xhivoderre (Tab. XIX,1), janë
të dokumentuar pjesërisht.
Kisha në Xhivoderre ndodhet në jug të fshatit, në majën e një kodre të quajtur
Xhivoderre (E 190 36’ 26,3”; N 400 25’ 46,7”). Muret e ruajtura pjesërisht në nivelin e
sipërfaqes, nuk na lejuan për të përcaktuar më mirë planin e saj. Kisha është një nefshe
me gjatësi 14,70 m x 8,90 dhe një absidë me diametër 6,40 m. Disa gjurmë jo të qarta
lënë të dyshosh edhe për praninë e një narteksi, brenda kësaj gjatësie. Muret e kishës
ishin ndërtuar me gurë të lidhura me llaç, ku nuk mungojnë edhe tullat.
Në kodrën më në veri të saj, gjatë punimeve për sistem arash, kishin dalë shumë
varre të tipit “cist” të mbuluar me rrasa të mëdha guri gëlqeror dhe shtufor. Nga gjetjet
sipërfaqësore kisha dhe varreza i përkasin periudhës mesjetare, ndërtuar në kohën kur
Kropishta ka qenë pronë e peshkopatës së Kaninës429.
III.2.1.21. Vendbanim në Fushë Murro, Gumenicë
Në bregun e djathtë të lumit Shushicë, përballë fshatit Gumenicë, në vendin e
quajtur Fusha e Murros (190 37’ 11,29” E; 400 22’ 19,88” N;), gjenden rrënojat e shumë
banesave antike, ku në shumicë mbizotërojnë gurët, tullat, tjegullat dhe pitosat. Ato
shtrihen në një sipërfaqe prej disa dynymësh, më të vjetrat janë të vendosur në fushë
kurse më të vonat fillojnë të ngjiten në faqen e kodrës. Më parë në faqe kanë qenë edhe
disa banesa të periudhës helenistike.
Në breg të lumit, gjendën rrënojat e një godine të ndërtuar me gurë e llaç dhe ku
kish edhe fragmente tegula mamaea me vrima në qoshe për t’u fiksuar në mur me
gozhdë. Në tërë luginën e Shushicës ky është vendbanimi më i madh i identifikuar deri
tani dhe që ka shtrirje kohore nga periudha helenistike deri në fund të shek. VI m. Kr.
(amfora LRA 1 të datuara në këtë periudhë). Ky vendbanim ka nevojë për një kërkim më
të thelluar në të ardhmen.
III.2.1.22. Rrënojat e një kishe në Majën e Bogonicës
Midis Vranishtit dhe Kallaratit, ngrihet Maja e Bogonicës (Tab. XII,4). Pranë saj
në vendin e quajtur “Lëmi Lejlerëve” një vend i shenjtë ku banorët shkonin më parë për
429

Androniku II Paleolog i rinjeh më 1307 kristobulat e mëparshme Peshkopatës së Kaninës ku janë
përfshirë një sërë pronash (Sarishtës, Mihalovës, Koprishtës, ullishtave të Mercevishtes dhe Çikës, Risilisë,
Smokthinës, Marmiroit, Malomirit, Treblovës dhe kriporeve të Mifolit) si dhe ato në fshatin Asomat, tekst
dhe koment i bërë në: P. J. Alexander, A Chrysobull of the Emperor Andronicus II Palaeologus in Favor of
the See of Kanina in Albania, Byz. XV, 1940-1941, f. 181-182; S. Muçaj, Vendet e shenjta të pelegrinazhit
në Shqipëri, Candavia 4, 2014, f. 11.
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pelegrinazh dhe thernin kurban gjenden rrënojat e një monumenti (E 190 44’ 01,7”N; 400
10’ 50,5”;). Sipas fotove satelitore aty shihet një ndërtesë me dy kthina, e njëjtë në formë
dhe përmasa (11 m x 8 m) me ato të kishave të tjera të zonës430.
Rruga e Ushtrisë pasi kalonte sipër Asomatit, në Beun vazhdonte në drejtim të
qendrave antike Amantia431, Matohasanaj432, Qyteza e Horës433, Qyteza e Dukajt434,
kështjella e Zharrës435, Tepelenë, Dragot. Këto qendra arkeologjike tregojnë se ky
segment i rrugës në periudhën helenistike e romake ka qenë tepër i rëndësishëm. Gjatë
këtij segmenti rrugor, përveç disa pjesëve të ruajtura nga periudha mesjetare në urën mbi
Vjosë (Tepelenë), nga studimet e bëra nuk është vërejtur ndonjë monument i mesjetës.
III.2.2. Monumentet përgjatë segmentit Tepelenë – Gryka e Këlcyrës – Guri i
Qytetit – Petran
Segmenti i kësaj rruge pasi kalonte Vjosën mbi një urë guri mesjetare mbi
themele antike, vazhdonte në bregun e djathtë të lumit deri në Këlcyrë. Edhe pas
Këlcyrës, gjithmonë djathtas Vjosës, rruga vazhdonte deri në Përmet, për t’u hedhur në
bregun e majtë. Pas Përmetit deri në Petran rruga ka vazhduar majtas, për t’u rikthyer
përsëri në të djathtë. Në Petran rruga kryesore për të dalë në pllajën e Kolonjës gjatë
430

S. Muçaj, Vendet e shenjta të pelegrinazhit në Shqipëri, Candavia 4, 2014, f. 8.
S. Anamali, Amantia, Iliria 2, 1972, f. 61-133; V. Bereti, Gërmimet arkeologjike të vitit 1988-Amantia,
Iliria 1988, 2, f. 255-256; V. Bereti, Gërmimet arkeologjike të vitit 1989-Amantia, Iliria 1989, 2, f. 271272; L. M. Ugolini, Albania Antica I, Roma 1927, f. 115-116; C. Patch, Das Sandschak Berat in Albanien,
Wien, 1904, f. 32-54; H. Ceka, probleme të numizmatikës Ilire, Tiranë 1965, f. 75-81, f. 113-114; N. Ceka
qendrat e fortifikuara të amantëve, Monumentet 10, 1975, f. 22-31; N. Ceka, ndërtime sepulkrale në qytetet
ilire, Monumentet 9, 1975, f. 35-53; É. Isambert, Itinéraire descriptif, historique et archéologique de
l’Orient. I. Grèce et Turquie d’Europe, Paris, 1873, f. 859-861; B. Pace, “Frustilli illirici”, në Annuario
della Reale Scuola Archeologica di Atene, III, Roma, 1920, f. 287.
432
N. Ceka, Qendrat e fortifikuara të amantëve, Monumentet 10, 1975, f. 33-37; N. Ceka, Ndërtimet
sepulkrale në qytetet ilire, Monumentet 9, 1975, f. 39.
433
V. Banka, Kontribut për hartën arkeologjike të Tepelenës, Buletin Arkeologjik, 3, Tiranë 1971, f. 207.
Në fshatin Dukaj, në tarracën e bregut të majtë të Vjosës ndodhen rrënojat e një kështjelle në formë
katërkëndëshe, ndërtuar me gurë lidhur me llaç. Pranë saj gjatë punimeve bujqësore është zbuluar dhe një
varrezë e periudhës helenisike (V. Banka, Kontribut për hartën arkeologjike të rrethit të Tepelenës, Iliria, f.
207-211) është gërmadhat e një kalaje në formë katërkëndëshe, më tej mbuluar me dhe është një furrë
poçarie.
434
Qyteza e Dukajt ndodhet pranë rrugës Vlorë-Tepelenë, në fshatin e një emër dhe është një kështjellë e
vogël 0,5 ha e pajisur me një muratorë pseudoizodomike, e datuar në gjysmën e dytë të shek. IV p. Kr. (V.
Banka, Kontribut për hartën arkeologjike të Tepelenës, Buletin Arkeologjik, 3, Tiranë 1971, f. 211; P.
Cabanes, M. Korkuti, A. Baçe, N. Ceka, Harta arkeologjike e Shqipërisë, Tiranë 2008, f. 208) mure të
fuqishme ndërtuar me blloqe guri në kodër me lartësi 300 m me të muret e saj janë ndërtuar me thirret me
emrin Qyteza e Horës.
Kjo qyteze ngrihej mbi një shesh, ne mes të tri kodrave qe formon mali si kurriz, 50 - 100 m. mbi rrugën
automobilistike Tepelenë – Vlorë dhe zotëron një fushë pamjeje të gjerë që nga Tepelena e gjer ne Tomor e
Mallakastër. Muri rrethues përbehet nga gurë të mëdhenj në formë paralelepipedi me gjatësi 80 m. dhe
trashësi 3, 60 m, qe janë me të dukshme në pjesën e hyrjes në formë shkallësh, që ndodhet në anën veri perëndimore te qytezës. Afër mesit të qytezës del ujë, të cilit nuk i dihet burimi, mbasi ne këtë qytet nuk u
be gjer tani asnjë gërmim arkeologjik. Qyteza në fjalë i përket periudhës së ngritjes së qendrave qytetare
midis shek. IV – III p. Kr. V. Banka, Kontribut për hartën arkeologjike të Tepelenës, Buletin Arkeologjik, 3,
Tiranë 1971, f. 207.
435
D. Komata, Kështjella e Zharës, fortesë e periudhës antike të vonë, Iliria VI, 1976, f. 313-328.
431

126

mesjetës ndiqte luginën e Langaricës, kurse gjatë periudhës osmane ndiqte këtë itinerar:
Ura e Peratit - Leskovik - Podë - Barmash – Borovë - Starje - Qafë e Kozanit - ura e
Dukës - Qafa e Qarrit - Floq e Korçë.
Duke filluar nga Dragoti në drejtim të rrjedhjes, shtrati i lumit të Vjosës është i
ngushtë dhe me brigje shkëmbore të larta, që ka bërë të mundur ndërtimin e urave. Ne sot
trashëgojmë vetëm pjesë të ruajtura të urave të ndërtuara mbi Vjosë si ura e Muço Hysës,
dy ura në Përmet, Ura e Badëlonjës, ura në Petran, ura e Peratit mbi Sarandapor, ura mbi
përroin e Çarshovës, Ura e Katiut mbi Langaricë dhe dy ura pranë njëra tjetrës mbi
përroin e Bënjës, në rrugën nga Petrani tek ura e Katiut436.
E vetmja e gjurmë rruge që ruhet nga periudha antike është një mur tarracimi për
mbajtjen e rrugës që kalon mbi të në fshatin Dragot, në vendin e quajtur , Siç shkruan
edhe Livi: “Ky lumë rrjedh në një luginë të ngushtë ndërmjet dy maleve, nga të cilët
njërin banorët e quajnë Merop dhe tjetrin Asnau, dhe brigjet e tij nuk lejojnë veçse
kalimin e një rruge të ngushtë”437. Për të zgjeruar trasenë e rrugës është ndërtuar një mur
me blloqe guri gëlqeror të gdhendur me forma të rregullta katërkëndëshe. Muri ruhet në
një gjatësi rreth 50 m, dhe në disa pjesë ka 4-5 radhë blloqesh.
Në segmentin rrugor Tepelenë-Dragot, pas urës së Tepelenës, ndeshen gjurmët e
një kishe mesjetare në perëndim të fshatit Dragot dhe pranë trasesë së rrugës.
III.2.2.1. Rrënojat e kishës në Dragot
Rrënojat e kishës në Dragot ndodhen në rrëzë të malit të Shendëlliut, në një vend
të sheshtë të quajtur “Kisha”. Poshtë kishës në jugperëndim të saj shtrihet një fushë e
gjerë që fillon nga rrëza e malit dhe vazhdon deri në bregun e djathtë të Vjosës.
Historiku i kërkimeve. Rrënojat e kësaj kishe janë zbuluar në vitin 2006, gjatë një
ekspedite përnjohëse arkeologjike në fshatin Dragot, ku merrnin pjesë punonjës të IA dhe
studentë të arkeologjisë. Përveç monumenteve të ruajtura nga periudha osmane si Hani i
Dragotit dhe një urë akuedukt, u vërejtën në një pjesë të fushës pjesë gjurmë të shumta si
gurë, tjegulla, gjurmë llaçi dhe qeramikë, që në përgjithësi i përkisnin periudhës
helenistike. Ka shumë gjasa që këtu të jetë zhvilluar dhe një nga betejat kryesore midis
ushtrisë romake dhe maqedonase në vitin 197 p. Kr.
Midis rrënojave të shumta ajo që tërhoqi më shumë vëmendjen ishte rrënoja e një
kishe, muret e të cilës kishin në pjesë të shkëputura paksa në sipërfaqe. Ata ishin ndërtuar
me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Nga pastrimi i arës ku ndodheshin rrënojat e kishës
kishte dhe blloqe guri me gjurmë llaçi, gjë që tregon se ata kishin qenë pjesë e mureve të
kishës. Nisur nga gjurmët e mureve dhe mbetjet e llaçit duket se përmasat e kishën nuk i
kanë kaluar 15 m x 8 m. Rreth kësaj rrënoje shiheshin pjesë varresh të tipit cist, të
ndërtuar me rrasa guri shtufor. Materiali arkeologjik që u gjet më pranë kishës ishin disa
fragmente pitosash që i përkisnin si kohë antikitetit të vonë.
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Përfundime. Të dhënat e pakta nuk na lejojnë për një datim të saktë të rrënojës,
por nisur nga prania e varrezës dhe mungesa e skulpturës arkitektonike dhe mobilierit që
ka shoqëruar kishat paleokristiane, e përjashton këtë periudhë dhe e daton atë në
periudhën mesjetare. Në stadin e sotëm të kërkimeve të bëra në të nuk e kam pasur të
mundur për një datim më të ngushtë gjatë kësaj periudhe.
III.2.2.2. Qyteti i Klisyrës
Emrin qyteti e kështjella e Këlcyrës e ka marr nga institucioni i “Klysyre”, që
quheshin gjatë sundimit bizantin të vendit, repartet ushtarake të vendosura nëpër
ngushtica apo gryka malesh, nga kalonin rrugët kryesore të komunikacionit, në
dhjetëvjeçarin e dytë të shek. IX.
Gryka që kontrollohej në njërën anë nga fortifikimi i Leklit dhe në krahun tjetër
nga Këlcyra, njihej në antikitet si “Fauces Antigonenses” ose “Stenat e Aousit” apo në
burimet bizantine “Klisyra”438 dhe në ato sllave “Dragot”. Emri i vjetër i greqishtes dhe
latinishtes antike nuk është trashëguar në toponiminë e tanishme, kurse dy të tjerat ruhen
më së miri njëri në hyrje të grykës (Klisyrë-Këlcyrë) dhe tjetri në dalje (Dragot). Klisyra,
që nga fillimet e përdorimit të kësaj fjale, duket se ka qenë e lidhur me qytetin e
trashëguar nga periudha antike. Tradita e konsoliduar e kësaj qendre, tregon se këtë emër
e ka pasur që para pushtimit bullgar, se ndryshe do të kishte marrë emrin sllav “dragot”.
Kalaja ilire e Këlcyrës është e ndërtuar në një pozitë të jashtëzakonshme strategjike, e
vendosur në shpatin e malit Aerop ose Merop (Trebeshini i sotëm) dhe në fillimet e
ngushticës që krijojnë dy malet (Trebëshinë, Dhëmbel) (Shih Kreu IV).
III.2.2.3. Kështjella në Kuqar
Në fshatin Kuqar, shumë pranë rrugës sotme automobilistike, në një kodër me
lartësi rreth 300 m mbi nivelin e detit ndodhen rrënojat e një kështjelle, që banorët e
fshatit e thërrasin “Qyteza e Avdiut”. Kodra është e mbuluar me një vegjetacion të
dendur dushku dhe ka qenë e vështirë për të siguruar të dhëna nga vëzhgimet
sipërfaqësore. Maja e kodrës është e rrethuar me mure të ndërtuar me blloqe guri shtufor
të gdhendur dhe nisur nga pozicioni që ajo ka pasur mbi rrugën antike ka qenë edhe në
mbrojtje të saj.
Historiku i kërkimeve. Kështjella është vizituar nga A. Koka në vitin 1974, i cili
ka publikuar dhe disa të dhëna për ato që ai ka vëzhguar439. Më pas është vizituar edhe
nga N. Bodinaku në vitin 1977, i cili mendon se vendbanimi i fortifikuar urban i fisit të
Parauejve i takon gjysmës së dytë të shek IV dhe fillimit të shek. III p. Kr., që ndoshta
shtrihej në një periudhë të dytë edhe jashtë mureve të rrethimit440.
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Në vitin 2011, në kuadrin e një ekspedite arkeologjike të organizuar në luginën e
Vjosës (Kutë-Treurat/Leskovik), ne bëmë një vëzhgim sipërfaqësor në këtë kështjellë dhe
në fushën poshtë saj441
Përshkrimi. Muret rrethojnë gati gjithë majën e sheshtë të kodrës në një sipërfaqe
rreth 0,7 ha. Traseja e murit ndjek vijën rrushkulluese të kodrës aty ku terreni bie i thiktë
në tri anë, kurse verilindja ai zbret më butë. Në anën juglindore është bërë një gërmim që
ka bërë të zbulojë një pjesë të murit, ku ruhet me tre radhë blloqesh. Ata janë të
madhësive të ndryshme 0,65 x 0,53 m; 1,04 x 0,53 m, 0.97 x 0.30 m, 1.32 x 0.32 m, etj,
me faqe të rrafshëta të punuara disi mirë dhe të puthitura me njëri tjetrin pa lidhje llaçi.
Në këtë fragment muri, me trashësi 3-3,20 m, shihen dhe dy mure banese që i mbështet
murit rrethes. Në profil të këtij gërmimi shihet një shtresë djegie përzier me tjegulla të
harkuara, të ngjashme me ato që në territorin e Shqipërisë kanë filluar të përdoren vetëm
duke filluar nga shek. II m. Kr. Në rrëzë të kodrës dhe në fushë, materiali arkeologjik që
ne mundëm të shihnim (pjesë varresh të shkatërruar dhe qeramikë) i përkiste periudhës së
fundit helenistike.
Përfundim. Prania shtresës së tjegullave që i është mbështetur murit rrethues, e
vështirëson shumë problemin e datimit të saj, megjithatë do propozoja që ky fortifikim
mund jetë realizuar gjatë betejës maqedone-romake në vitin 197 p. Kr. Nisur nga
pozicioni shumë i favorshëm që kështjella ka në lidhje edhe me rrugën që ka funksionuar
dhe në mesjetë ka shumë gjasa që ajo të jetë përdorur në këtë periudhë. Për një studim më
të thelluar është domosdoshmëri, të paktën, kryerja e disa sondazheve brenda kësaj
kështjellë.
III.2.2.4. Kisha e Profet Ilisë në Buhal të Përmetit
Kisha ndodhet në krahun e majtë të lumit Vjosë, në rrëzë të kodrave të para që
fillojnë të lartësohen drejt fshatit me të njëjtin emër. Kisha është ndërtuar në një vend të
sheshtë që nga jug lindja zbret drejt shtratit të përroit të Bualit. Kisha përbëhet nga naosi
drejtkëndësh, i gjatë, me drejtim lindje-perëndim, narteksi thuajse kuadratik në perëndim
të tij dhe një hajat i hapur mbi pilastra kuadratike në anën jugore (Shih Kreu IV).
III.2.2.5. Kisha e Shën Mërisë në Kosinë
Ndodhet in situ në jugperëndim të fshatit Kosinë e vendosur në një bregore të
vogël që bie mbi pjesën e fushës ku kalon dhe rruga Këlcyrë-Përmet.
Historiku i kërkimeve. Kisha deri tani ka qenë objekt vetëm i studimeve të bëra
nga A. Meksi. Në vizitën që ne bëmë në vitin 2011, me qëllim gjetjen e ndonjë materiali
arkeologjik të dalë nga gërmimet e bëra në varrezën e saj, nuk arritëm të gjenim ndonjë
objekt datues.
Përshkrimi Kisha përbëhet nga narteksi, naosi dhe mjedisi i altarit. Narteksi është
drejtkëndësh dhe mbulohet me qemer cilindrik me formuese veri-jug. Përveç vëllimit
bazë me të lidhen dhe dy mjedise të vogla të mbuluara me qemer cilindrik. Naosi
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përbëhet nga mjedisi qendror me kupolë, katër krahët e kryqit dhe nga mjediset këndore
nga lindja mbuluar me qemer cilindrik, duke të krijuar kështu tipin në formë kryqi të lirë.
Bema që i takon krahut lindor të kryqit, si në të gjitha kishat provinciale, përfundon në
anën lindore në absidën gjysmë rrethorë në brendësi dhe trefaqëshe në anën e jashtme.
Protezisi dhe diakonikoni që janë të ngushtë, kanë në murin lindor nga një nike, në të
cilën ka një dritare të ngushtë e të lartë. Krahët e kryqit nuk janë të barabartë, krahu
verior dhe ai lindor janë më të ngushtë. Në vendtakimin e tyre ngrihet nëpërmjet
trekëndëshave sferikë, tamburi me kupolën.
Faqet e mureve janë te ndërtuara me gurë e tulla, ku janë krijuar motive
zbukuruese: kurrizpeshku, mendra dhe një kluasonazhit primitiv. Kisha e Shën Mërisë se
Kosinës ka mjaft tipare arkaike, në ndërtimin planimetrik, në zbukuruesin plastik të
mureve e nikeve (tambur, frontone, absidë), në ndërtimin e tamburit, etj.
Në përfundim të analizës së bërë Meksi ka arritur në përfundim se datim te kisha
e Kosinës datohet në shek. XII442.
Përfundime. Krahas studimit të arkitekturës së kishës që ka mundësuar deri tani të
gjitha të dhënat në dispozicion, në të ardhmen gërmimi i pjesëve të veçanta të oborrit, apo
i vendeve ku janë depozituar hedhurinat do të mundësonte për një saktësim sa më të
arrirë të kohës së ndërtimit të saj (Shih Kreu IV).
III.2.2.6. Varrezat mesjetare në luginën e sipërme të Vjosës
Varrezat tumulare të identifikuara në luginën e sipërme të Vjosës kanë qenë të
shumta443 dhe disa prej tyre janë gërmuar nga N. Bodinaku në periudhën 1978-1984444.
Së pari u gërmuan tumat e Piskovës (Tab. CXXIII,11), Rapckës dhe e Grabovës dhe më
pas u gërmua pjesërisht ajo e Këlcyrës.
Historiku i kërkimeve. Gërmimet e para sistematike u ndërmorën në verë të vitit
1978. Ato patën si pikësynim kryesor një nga tumat më të mëdha të varrezës tumulare të
Vjosës së Sipërme, Tumën e Piskovës. Më pas u gërmua ajo e Rapckës, Grabovës,
Këlcyrës. Veç gërmimit të varrezave tumulare ai gërmoi në vitin 1984 dhe dy varreza të
rrafshëta, njëra Rapckë dhe tjetra në Grabovë.
Tuma dhanë 422 varre me një lëndë arkeologjike shumë të pasur që përfshin një
periudhë të gjatë kohore, që nga fillimi i epokës së bronzit deri në mesjetë. Gjetjet e
varreve, kryesisht qeramikë, armë e stoli që u takojnë kulturave të ndryshme të periudhës
së parë të hekurit, të periudhës qytetare dhe antikitetit të vonë e të mesjetës, tregojnë edhe
për një vazhdim të jetës dhe të kulturës në këtë zonë.
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Materiali arkeologjik mesjetar vjen nga varrezat tumulare445 dhe dy varreza të
sheshta .
446

III.2.2.6/A. Varrezat tumulare
Tre tumat e gërmuara të kësaj varreze, ato të Piskovës, Rapckës dhe Grabovës,
dhanë 422 varre, ndër të cilat rreth 167 i përkasin mesjetës së hershme. Nga periudha e
mesjetës, shekujt VII-XI, veçohen dy etapa: e para shek. VII-VIII dhe e dyta shek. IX-XI.
Me periudhën e parë lidhet materiali i rreth 26 varreve, kurse me të dytën 41 varre447.
Në varret e periudhës së parë ndeshet kryesisht tipi varrit në trajtë arke prej
pllakash shtufi, riti i varrimit me vendosje kufome, orientimi i të varrosurve, përveç
orientimit perëndim-lindje, vihen re dhe orientime verilindje-jugperëndim, veri-perëndim
apo veri-jug.
Materiali arkeologjik, jo aq e bollshme, është e përfaqësuar nga qeramika, sendet
e zbukurimit (unaza, byzylykë, vathe, gjerdanë) dhe ato të përdorimit praktik (thika,
tokëza, gishteza, etj.). Qeramika paraqitet dy llojesh: enë në trajtë katruvesh e brokash me
punim të hollë, të pjekura mirë, në ngjyrë të verdhë, ku si motiv spikat vija e çrregullt e
pikturuar, me nuanca kafe në të kuqërremtë dhe enë në trajtë vorbash me punim të
ashpër, pjekja jo e plotë, ngjyra kafe e errët. Si motiv zbukurues kanë vijën e incizuar të
valëzuar dhe lineare. Stolitë përfaqësohen nga byzylykë prej petë bronzi me skaje te
zgjeruara në trajtë kokë kafshe të stilizuar, tokëzat, gishtëzat unazat masive me gurë që
kanë figura të stilizuara. Vathët në bronz apo argjend përbëjnë një kategori tjetër të
zbukurimeve të kësaj periudhe.
Në periudhën e dytë (shek. IX — XI), riti i varrimit përsërit në të gjithë elementet
përbërës të tij të njëjtën tablo të periudhës pararendëse, përjashtim bën vetëm
mbizotërimi i orientimit perëndim-lindje të varreve si rezultat i forcimit të botëkuptimit
kristian. Kultura materiale, paraqitet shumë e pasur, me varre që përmbajnë në ndonjë
rast mbi 30 objekte, si dhe e larmishme. Qeramika e pakët në numër nuk ka ndryshime
nga ajo e periudhës së parë.
Stolitë, shumica janë prej bronzi të larë në argjend, më pak prej argjendi e brumë
qelqi. Të tilla janë vathët, unazat, byzylykët, gjerdanët, varëset, kopsat etj, ku vathët (72
copë) përbëjnë gjetjet më karakteristike. Një pjesë e tyre riprodhojnë tipa të njohur të
vathëve me varëse në trajtë vile rrushi, të atyre me tri rruaza vezake në hark, apo të
vathëve me mbaresë spiralike, që krahas ndonjë objekti tjetër, kanë një përhapje të gjerë
në kuadër ballkanik. Pjesa më e madhe e vathëve si ato me varëse globulare variantesh të
ndryshme e veçanërisht, ato me varëse në trajtë vazoje dallohen për trajtat e tyre të
veçanta, që përveç se me Rehovën (materiali qeramikë: Tab. CXXIV,1-7, 10) nuk gjejnë
analogji, madje as dhe me zonat fqinje të Maqedonisë. Ndër objektet e tjera unazat janë
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gjetjet më të rëndomta. Mbi fushat e tyre vihet re një sistem i pasur zbukurimesh rrathë të
pikëzuar, vija zig-zake, pentagrama, rozeta, figura shpendësh, si dhe mbishkrimi i njohur
ANA OHθH KER, të gjitha të pranishme edhe në kulturën arbërore448.
Materialet skeletike të studiuara, i përkasin një tipi të vetëm adriatik-mesdhetar,
me përparësi të elementit Adriatik449.
III.2.2.6/B. Varreza mesjetare e Grabovës
Në Grabovë, në fushën buzë lumit Vjosë ne te majte të rrjedhës së tij, N.
Bodinaku gërmoi në një sipërfaqe prej 140 m². Aty u zbuluan 38 varre që i përkisnin një
varrezë mesjetare. Varret, mënyra e varrimit, si dhe orientimi i tyre janë të njëjtët me ato
të varrezës së Rapckës. Pjesa më e madhe e varreve janë gjetur pa inventar, ndërsa në ato
me inventar gjetjet janë shumë të pakta. Ato përfaqësoheshin kryesisht nga rrathë vathësh
prej qelqi bronzi, unaza, rruaza te vogla prej brumi me ngjyra, si dhe një palë vathë ne
trajte vileje rrushi, me kalota gjysmësferike, të datuara në shek. XIII450.
III.2.2.6/C. Varreza mesjetare e Rapckës
Në vitin 1984 N. Bodinaku bëri një gërmim kontrolli në fshatin Rapckë, në
vendin e quajtur “Kishë” (Tab. CXX,1). Toponimia si dhe gjurmët sipërfaqësore tregonin
për praninë dikur të një kishe si dhe një varreze, nga e cila ishin zbuluar dhe dy varre në
trajtë cisti. Në një sipërfaqe prej 30 m² u zbuluan gjashtë varreve me konstruksion cisti,
me orientim perëndim-lindje, dhe vendosje kufome në pozicion të shtrire (Tab. CXX,24). Materiali arkeologjik përfaqësohesh nga dy unaza dhe tri pale rrathë vathesh prej
bronzi451.
III.2.2.8. Kështjella e Gurit të Qytetit
Ndodhet brenda në qytetin e Përmetit, dhe meqenëse shkëmbi ngrihet madhështor
nga sipërfaqja e terrenit në një lartësi që shkon nga 28 në 42 m dhe në pjesën e tij të
sipërme ka një sipërfaqe rreth 650 m2 (Tab. XVI,7), ka nxjerrë nga kujtesa qënien e një
kështjellë më të madhe (Tab. XVI,2). Për këtë harresë ka influencuar dhe prania e
kështjellës madhështore të Përmetit (Kalaja e Bolëngës)452, ndërtuar në kodrën sipër tij.
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Historiku i kërkimeve. Kështjella në Gurin e Qytetit është publikuar nga Gj.
Karaiskaj, i cili ka dhënë dhe një plan të saj duke kufizuar vetëm në pjesën e Shkëmbit453
(Tab. XVI,1).Gjatë ekspeditës së vitit 2011, ne bëmë kërkime edhe rreth kalasë si dhe
morëm të dhëna nga banorët e vjetër të lagjes. Ata na treguan se në bregun e majtë të
Vjosës, shihet një mur i ndërtuar me gur i lidhur me llaç. Në anën veriperëndimore ai
kthehesh me kënd të drejtë në drejtim të oborrit të shkollës së mesme. Gjatë ndërtimit të
rrugës kjo pjesë e murit u shkatërrua. Nga vëzhgimet pamë se një pjesë e murit ruhesh në
breg të lumit, kurse një pjesë tjetër në bahçet e banorëve të lagjes.
Përshkrimi. Në trasenë e murit në breg të lumit shihen gjurmët e një kulle, kurse
gërmimet për ndërtimin e rrugës kanë nxjerrë në pah trashësinë e murit 1,60 m. Edhe
pranë shkëmbit shihen pjesë muri mbi sipërfaqe.
Në të gjitha pjesët e murit fortifikues të kështjellës që ne mundëm të vërenim në
sipërfaqe pamë se ishte përdorur e njëjta teknikë, mur i ndërtuar me gurë lumi të lidhur
me llaç gëlqereje të fortë, realizuar me gëlqere të përzier me rërë të trashë (Tab. XVI,36). Mbi sipërfaqen e sipërme të shkëmbit gjenden dhe sot rrënojat e mureve prej guri, të
njëjtë me fragmentet e mureve që ngrihen përreth anëve të shkëmbit (Tab. XVI,5). Aty
ngrihen një sternë me përmasat 5 x 2.5 m, një monument i paidentifikuar, me
dimensionet 6 x 3.2 m, si dhe një kullë vrojtimi, me përmasa 3 x 3 m. Tek sterna, në
pjesën e sipërme të mureve, janë përdorur edhe trarë të futur në brendësi të murit, teknikë
që e gjejmë në fshatin e Kamenicës (Delvinë), datuar para shek. XV454.
Përfundime. Kështjella e “Gurit të Qytetit” ka qenë në radhë të parë në mbrojtje të
urës që lidhte dy brigjet e Vjosës. Nisur nga traktet e veçuara të mureve dhe tjegullat e
përdorura për ndërtimin e tubacionit të furnizimit të sternës, mund të arrijmë në
përfundimin paraprak se kështjella e “Guri i Qytetit” është ngritur gjatë periudhës
mesjetare.
III.2.2.8. Kështjella e Gurit të Petranit
Ndodhet tek vendi që nga banorët quhet “Guri i Petranit” ku lumi i Langaricës
bashkohet me lumin e Vjosës (Tab. LXXX,2). Ajo ndodhet një pikë të rëndësishme të
kryqëzimit të rrugëve, asaj që shkon nga Përmeti në drejtim të Konicës dhe tjetrës në
drejtim të Janinës. Ky pozicion ka përcaktuar dhe domosdoshmërinë e ndërtimit të kësaj
kështjelle.
Historiku i kërkimeve. Kjo kështjellë ka qenë jashtë vëmendjes së studiuesve që
kanë kryer ekspedita përnjohëse në rrethin e Përmetit, meqenëse dhe muret e saj nuk
ruhen mbi sipërfaqe. Gjatë ekspeditës sonë të vitit 2011 vërejtëm se “Guri i Petranit”
kishte qenë pjesë e një fortifikimi me sipërfaqe të vogël. Ne mundëm të vërenim mbetje
të murit rrethues në anën juglindore dhe jugperëndimore përgjatë brigjeve të djathtë të
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lumenjve të Langaricës dhe Vjosës. Një pjesë të këtij muri në bregun e Langaricës e ka
mbuluar ura e Petranit, kurse në lumin e Vjosës, ura e periudhës osmane të Petranit.
Përshkrimi. Pjesët e murit të dukshme në sipërfaqe ishin ndërtuar me gurë lumi
dhe gurë shtufor të lidhur me llaç gëlqereje të fortë. Në rrëzën e shkëmbit kishte dalë një
fragment muri me trashësi 0,50 m i ndërtuar me gur të lidhur me llaç të dobët, që ishte
pjesë e një banese (Tab. LXXX,3,5). Në profil vëreheshin pjesë paretesh pitosi dhe
ndonjë fragment qeramike. Edhe në shtegun që të çon në pjesën e sipërme të shkëmbit,
ku janë formuar dy platforma të ndryshme ka gjurmë muresh, rrasa shtufore për
mbulimin e çatisë dhe fragmente të pakta qeramike. Qeramika e gjetur në sipërfaqe edhe
në pjesën e sheshtë që është në perëndim të shkëmbit i përket periudhave të ndryshme,
prehistorisë, antikitetit dhe periudhës mesjetare.
Përfundime. Vëzhgimet sipërfaqësore të bëra në këtë vendbanim nuk mundësuan
përcaktimin e planës së kështjellës si dhe kohën e ndërtimit të saj. Nisur nga materiali
arkeologjik dhe teknika e ndërtimit të murit koha e ndërtimit të saj ngelë e hapur duke
filluar me ndërtimet romake të fundit të shek. III m. Kr. dhe deri në mesjetën e vonë. Por
ngjashmëria me Gurin e Qytetit, si dhe përmendja nga A. Komnena e Petra-s që për ne
identifikimi kërkon të dhëna arkeologjike, mendojmë se kjo kështjellë në periudhën
mesjetare ka qenë në përdorim.
III.2.3. Monumentet përgjatë segmentit Langaricë – Kamnik – Barmash –
Kolonjë – Korçë – Prespë
Në Petran rruga kryesore për të dalë në pllajën e Kolonjës gjatë mesjetës ndiqte
luginën e Langaricës, përshkonte grykat e Barmashit dhe nëpërmjet Qafës së Qarrit futej
thellë në Pellgun e Korçës e prej këtej lidhej me Ohrin. Edhe gjatë periudhës osmane, kjo
rrugë ka qenë në përdorim dhe këtë e tregojnë urat e shumta që i gjejmë gjatë kësaj dege.
Megjithatë si rrugë e dorës së parë ka qenë rruga që ndiqte këtë itinerar: Ura e Peratit Leskovik - Podë - Barmash – Borovë - Starje - Qafë e Kozanit - ura e Dukës - Qafa e
Qarrit - Floq e Korçë. Në pjesën e parë të kësaj rruge, deri tani kemi të identifikuar vetëm
një monument të periudhës mesjetare, kishën e Cërckës (shih, Kreu IV).
Edhe në rrugën mesjetare, për shkak se kërkimet arkeologjike për zonën e
Përmetit kanë munguar më parë dhe ne gjithashtu arritëm të vëzhgojmë vetëm segmentin
nga Petrani deri afër fshatit Delvinë, të dhënat do të jenë të kufizuara. Më ndryshe
paraqitet panorama arkeologjike për zonën e Kolonjës, falë kërkimeve dhe publikimeve
të bëra nga Gj. Karaiskaj dhe S. Aliu në vitet ’70 të shek. të kaluar.
III.2.3.1. Manastiri
Në pjesën e parë të segmentit që ndjek luginën e Langaricës, megjithëse para
ujerave termale të Bënjës, ka një toponim “Manastir” dhe pranë tij mbi përroin e Bënjës
ruhen dhe mbetjet e dy urave, nuk arritëm të identifikonim ndonjë monument apo
material arkeologjik të rëndësishëm mesjetar. Në vendin e quajtur Manastir sipas pronarit
të tokës ishin zbuluar herë pas here varre të tipit cist të ndërtuara me rrasa shtufi, pjesë të
të cilave ruheshin në anë të arës. Qeramika e pakët e ngelur në sipërfaqe i përkiste
134

periudhës prehistorike, kryesisht bronzit të vonë. Pranë kësaj varreze kishte një rrënojë që
zinte një sipërfaqe shumë të vogël, ku kishte mbetje muresh, fragmente tjegullash dhe
ndonjë qeramikë mesjetare, Rrënoja duket se i përkiste një kishe të vogël mesjetare. Për
shkak të terrenit shumë të vështirë ne arritëm të shohim vetëm mbetjet e njërës urë e tipit
me hark dhe e ngjashme me urën pranë fshatit Bënjë, e periudhës osmane. Edhe në
bregun tjetër të përroit të Bënjës, në një vend të sheshtë të quajtur Golem, në sipërfaqe
kishte qeramikë të periudhës së bronzit të vonë, helenistike dhe ndonjë fragment i rrallë
mesjetar.
Pllaja e Kolonjës megjithëse e rrethuar nga të gjitha anët me male e kodra të larta
nuk është e izoluar nga territoret fqinje. Lugina e Osumit ka shërbyer si një arter
nëpërmjet të cilit kalonte rruga që lidhte bregdetin me Maqedoninë duke kaluar nëpër
pllajën e Kolonjës dhe Qafën e Kazanit.
Kushtet natyrore. Kryqëzimi i rrugëve dhe më vonë pozita strategjike dhe e
mbrojtur që zinte kjo krahinë në truallin ilir kanë kushtëzuar jo vetëm lindjen e jetës në
periudha mjaft të hershme (neolit i mesëm mijëvjeçari IV-III p.e.r) por edhe ngritjen e një
sistemi të tërë fortifikimesh të vendosura rreth pllajës së Kolonjës dhe luginës së sipërme
të Osumit455. Në këto publikime janë pasqyruar të dhëna të mjaftueshme për shumë nga
kalatë e Pllajës së Kolonjës që ata kanë mundur të vizitojnë si kalaja e Hollmit, Gradeci i
Bejkovës, Kalaja në Juglindje të fshatit Bejkovë, Kalaja e Borovës, Gradishta e
Barmashit, Gradeci i Vrepckës, kalaja e Leshnjës (Kolonjë), si dhe kalatë që ndodhen
pranë rrjedhës së sipërme të Osumit (Kalaja e Luarasit, e Boshanjit dhe e Leshnjës,pranë
Vithkuqit. Pjesa më e madhe prej tyre janë fortifikime prehistorike, por në disa prej tyre
nuk mungojnë dhe rifortifikimet e bëra gjatë periudhës mesjetare.
III.2.3.2. Gradishta e Barmashit
Gradishta e Barmashit ndodhet mbi një kodër me lartësi 1159 m nga niveli i detit,
përmbi fshatin Barmash, buzë rrugës automobilistike që të çon nga Erseka në Leskovik.
Kodra është shkëmbore dhe prej saj kontrollohet lugina e Langaricës, e cila krijon të
vetmen rrugë natyrore që lidh fushën e Korçës me luginën e Vjosës (20 0 37' 13.6"E; 400
17' 24.1"N).
Historiku i kërkimeve. Gradishta e Barmashit është marrë në shqyrtim nga
Karaiskaj- Aliu, të cilët janë mbështetur në vëzhgimet sipërfaqësore dhe në një sondazh
të vetëm. Në të përshkruhet vendndodhja e kalasë, fortifikimi në akropol dhe në faqe,
gjendja e ruajtjes së mureve, teknika e ndërtimit, fazat e ndërtimit dhe koha e ndërtimit të
tyre në periudhën e parë të hekurit dhe antikitetin e vonë. Po ashtu ata kanë parë rrënoja
banesash, po pa mundur të përcaktojnë kohën e ndërtimit të tyre, si dhe kanë përmendur
praninë e qeramikës së antikitetit të vonë. Në sondazh ata kanë gjetur një monedhë të
Leonit VI (886-912) dhe disa fragmente vorbash mesjetare456.
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Plani. Maja e kodrës ka qenë e rrethuar me një mur të ndërtuar me gurë të thatë,
nga i cili ndiqen gjurmë të shkëputura nga ana lindore si dhe trakte më të plota nga veriu.
Fortifikimi rrethonte dy majat e kodrës të ndara nga një qafë si dhe një pjesë të shpatit
lindor të saj. Rrethimi i sipërm që formonte një farë akropoli si në kalanë e Bejkovës,
kufizonte një sipërfaqe eliptike. Ndërsa një mur tjetër duke u lidhur me këtë të fundit në
anën juglindore, përfshinte një pjesë të shpatit lindor të kodrës, një shesh të përshtatshëm
për banim dhe majën e kodrës fqinje. Pjesa e sipërme e kodrës është fortifikuar edhe një
herë në kohën e vonë antike me mure guri të lidhur me llaç. Muret e kësaj periudhe nuk
janë vendosur mbi muret e vjetër, por rreth 30 m brenda tyre duke përfshirë një sipërfaqe
më të vogël nga rrethimi i sipërm i fortifikimit të parë.
Gjendja e ruajtjes. Nga rrethimi i jashtëm ruhen mirë dy pjesë të tij, njëri me
gjatësi prej 50 m dhe tjetri rreth 150 m, ku lartësia shkon deri 0,70 m. Përveç tyre ka dhe
trakte të shkurtër të shkëputur nga njëri tjetri. Muret e antikitetit të vonë, krejtësisht të
rrënuara, ndiqen në gjithë gjatësinë, por jo trashësia e tyre.
Fazat. Në muret fortifikues të Gradishtës së Barmashit vërehen dy faza ndërtimi,
e para me gurë të vendosur në të thatë dhe tjetra me gurë të lidhur me llaç që datohen
përkatësisht në periudhën e parë të hekurit dhe antikitetin e vonë në dy periudhave të
ndryshme.
Teknika e ndërtimit. Muri i fazës së parë ka në trashësi 1,80 m dhe ruhet në lartësi
jo më tepër se 2-3 radhë gurësh. Në këta mure i është kushtuar kujdes përpunimit të faqes
duke zgjedhur gurë më të mëdhenj me faqe të rrafshëta.
Muri fazës së dytë është ndërtuar me gurë dhe llaçi i përdorur është i fortë dhe ka
në përbërje një sasi të madhe gëlqereje. Ruajtja e tyre në nivelin e sipërfaqes nuk lejuar
studiuesit për të vjelë të dhëna të tjera, që mund të ndihmonin për të përcaktuar një
periudhë kohore të ndërtimit më afër realitetit.
Banesat. Brenda sipërfaqes së mbrojtur nga muri me gurë e llaç duken në
sipërfaqe edhe gjurmë muresh që lidhen me ndërtime për banim.
Materiali arkeologjik. Në këtë pjesë të kalasë gjendet me shumicë fragmente
vorbash, tjegullash etj që datohet në antikitetin e vonë. Në sondazhin e vogël të bërë kësaj
kështjelle janë gjetur disa fragmenteve vorbash mesjetare bashkë me një monedhë të
Leonit VI. (886-912).
Përfundime. Gradishta e Barmashit ka funksionuar si kështjellë në periudhën
prehistorike dhe në antikitetin e vonë, por nisur nga materiali arkeologjik i datuar sipas
monedhës, ajo jo vetëm ka qenë e banuar gjatë mesjetës, por ndoshta ka shërbyer edhe si
kështjellë. Kjo deri më sot qëndron vetëm si një hipotezë, për sa kohë nuk ka gërmime
për të parë teknikën e ndërtimit të murit dhe lidhjen me materialin arkeologjik.
III.2.3.3. Gradishta e Gjonomadhit
Gradishta e Gjonomadhit ngrihet mbi një kodër shkëmbore, mbi fshatin me të
njëjtin emër. Ajo është vendosur në një pozicion të rëndësishëm duke kontrolluar dhe
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bllokuar grykën e njërës prej luginave që lidh fushën e Korçës me zonën e malësisë së
Voskopojës. Kodra është shume e thepisur dhe i vetmi shteg për t’u ngjitur në kështjellë
është në qafën midis dy kodrave (200 39' 24.7"E; 400 37' 28.9"N).
Pjesa e sipërme e kodrës përfundon me një platformë të ngushtë dhe të zgjatur që
është e rrethuar me mure guri të vendosur në të thatë të periudhës se pare te hekurit dhe
që mbi to janë mbivendosur mure të ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Muret
rrethojnë një sipërfaqe afërsisht 0,9 ha dhe një perimetër 550 m (Tab. XXI,1).
Historiku i kërkimeve. Rrënojat në Gradishtën e Gjonomadhit janë vërejtur nga
Karaiskaj-Lera të cilët të dhënat e përftuara nga vëzhgimet sipërfaqësore i kanë publikuar
veçmas, në të parin fortifikimin e periudhës së parë të hekurit 457 kurse në të dytin atë të
antikitetit të vonë458. Në to ka të dhëna të mjaftueshme për vendndodhjen, pozicionin
strategjik, teknikën e ndërtimit të murit me blloqe guri në të thatë, teknikën e ndërtimit të
murit me gurë të lidhur me llaç, praninë e një kulle të brendshme rrethore. Sipas tyre aty
ku ruheshin muret e vjetër u shfrytëzuan bazamentet për të ndërtuar murin e ri, duke e
zvogëluar trashësinë nga ana e brendshme e fortifikimit, kështu nga 2,5 m u bë 1,50 m.
Në pjesë të veçanta, aty ku nuk ruhesh muri i vjetër, ata janë ndërtuar që nga themeli po
me të njëjtën trashësi.
Nisur nga fotot ajrore skica planimetrike e dhënë nga Karaiskaj-Lera nuk gjen
përputhje me atë që shihet në foto, ku shihet se ka dhe një akropol, megjithatë për të
përftuar të dhëna më të plota për planin dhe elementët e veçantë të tij kërkon dhe një
verifikim më të detajuar në terren.
Teknika e ndërtimit. Muret janë ndërtuar me gurë kave të vegjël e mesatarë, të
lidhur me llaç gëlqereje përzierë me zhavorr. Edhe në këtë fortifikim, gjatë gjithë linjës së
murit, nuk vërehet asnjë kullë, por në disa pjesë një funksion të tillë e kryejnë
dhëmbëzimet apo kthesat me kënde të drejtë. Pranë një dhëmbëzimi duken gjurmë që
mund të identifikohen me një hyrje. Autorët nisur nga teknika e ndërtimit dhe qeramika e
gjetur në sipërfaqe (fragmente pitosash, tasash, kupash, tjegullash) e kanë datuar në
antikitetin e vonë.
Përfundime. Nisur nga pozicioni që ajo zë në një nga rrugët e rëndësishme të
mesjetës si dhe prania e rrënojës në formë rrethore me diametër 12 m, e njohur më tepër
si një formë kulle mesjetare se sa gjatë antikitetit të vonë459 do të propozonim që kjo
kështjellë e antikitetit të vonë të jetë përdorur edhe gjatë periudhës mesjetare.
III.2.3.4. Kalaja e Leshnjës
457

Gj. Karaiskaj, P. Lera, Fortifikimet e periudhës së parë të hekurit në pellgun e Korçës, Studime historike,
1973, 1, f. 114-115 (art. 111-120); Gj. Karaiskaj, Fortifikimet e periudhës së parë të hekurit në pellgun e
Korçës (Fortifications illyriennes de la premiere periode du fer dans les environs de Korça), Kuvendi I i
Studimeve Ilire, 1974, I, (art. 263-290), 17 tab.; Studime Historike, 1973, 1, f. (art 111-120); Iliria, IV,
1976, ed. fr., f. 197-221.
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Gj. Karaiskaj, P. Lera, Fortifikimet e vona antike në rrethin e Korçës, Monumentet, 7-8, 1974, f. 98-101
(art. 91-110).
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Gj. Karaiskaj, 5000 vjet fortifikime në Shqipëri, Tiranë 1981, f. 102, 122.
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Kalaja e Leshnjës ndodhet mbi një kodër shkëmbore në verilindje të fshatit
Leshnjë (Rr. i Korçës) e cila njihet me emrin «Maja e Manastirishtës». Kodra mbi të cilën
është ndërtuar kalaja, paraqet në pjesën e sipërme një kurriz shkëmbor, jo aq të
përshtatshëm për një vendbanim të përhershëm se sa për një vendstrehim në raste rreziku,
që sipas autorëve ka përcaktuar dhe mungesën e qeramikës. Nga kalaja dominohet lugina
që formohet nga rrjedha e sipërme e Osumit e cila ndodhet në rrëzë të kodrës së kalasë
nga ana jugore e saj. Në të dy anët e lumit gjenden parcela të vogla të përshtatshme për
zhvillimin e bujqësisë, por në përgjithësi vendi rreth e qark është kodrinor që përcakton
dhe karakterin kryesisht blegtoral të vendbanimeve të tij.
Historiku i kërkimeve. Rrënojat në Leshnjë janë publikuar nga Karaiskaj-Aliu të
cilët kanë treguar se në afërsi të kalasë është një vendbanimi i hapur që fillon nga
periudha e parë e hekurit deri në shek. II p.Kr. Po ashtu ka të dhëna për planin e
kështjellës, teknikën e ndërtimit, gjendjen e ruajtjes së mureve, dhe së fundi mbështetur
në praninë e një kulle dhe teknikën e përpunimit të blloqeve e kanë datuar në antikitet.
Plani. Muret rrethuese të kalasë që mbronin kurrizin e kodrës rrethonin një
territor me gjatësi 150 m dhe gjerësi 20-30 m.
Gjendja e ruajtjes. Ruhen më mirë nga jugperëndimi ku kapen dhe konturet e një
kulle katërkëndëshe, e vetmja që hetohet në këtë fortifikim. Lartësia e mureve tek kulla
dhe pranë saj është ruajtur në 1.5 m, por sasia e madhe e materialit të rrëzuar nga këto
mure tregon se lartësia e tyre ka qenë mjaft më e madhe.
Teknika e ndërtimit. Muret janë ndërtuar në faqet e jashtme me blloqe gurësh të
mëdhenj, punuar lehtë me çekiç që arrijnë përmasa deri në 1.5 m gjatësi dhe 0.50-0.70 m
lartësi ndërsa brendësia e murit është mbushur me gurë të thyer me përmasa të vogla.
Fortifikim është përdorur me më tepër si një vend strehimi në periudhën që përfshin shek.
IV-III p. Kr.
Përfundimi. Kjo kështjellë ka nevojë për një studim më të thelluar, se paraqet një
rast të veçuar për periudhën helenistike. Mure me blloqe paksa të punuar janë
karakteristikë në zonën e Korçës edhe në kështjellën e Shkëmbit të Zvezdës, ku
fortifikimi përket antikitetit të vonë dhe periudhës së mbretërisë bullgare deri në sulmin
norman. Po ahtu i gjejmë dhe në Manastirin e Shën Gjergjit, pranë Zvezdës si dhe në
Manastirin e Shën Gjergjit të Bratajt,që datohet në shek. X-XI. Duke u mbështetur dhe në
emrin që mban “Maja e Manastirishtes” duhet të kemi në konsideratë si mundësi për
datimin e saj edhe këtë periudhë.
III.2.3.5. Kalaja e Bellovodës
Kalaja e Bellovodës ndodhet ne verilindje të fshatit Ujëbardhë (Bellovodë), në
skajin jugor të fushës së Korçës. Kalaja kontrollon dy nga rrugët kryesore “Rrugën e
Ushtrive” dhe “Rrugën e Kopeve”, e para që kalon nëpër qafën e Qarrit për të dalë në
pllajën e Kolonjës, kurse e dyta në drejtim të Vithkuqit shkon në thellësi të Oparit.
Kalaja ngrihet mbi një kodër shkëmbore me lartësi 1157 m (200 41' 2,2"E; 400 31'
11,1"N) (Tab. XXII,1).
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Historiku i kërkimeve. Rrënojat në Kalanë e Bellovodës janë vërejtur nga
Karaiskaj-Lera të cilët, nisur nga teknika e mureve, kanë përcaktuar një fortifikim që
datohet në periudhën e parë të hekurit460 dhe një tjetër në antikitetin e vonë461. Muri i
periudhës së parë ka një trashësi 3,20 m - 3,40 m dhe lartësia maksimale e ruajtur nuk e
kalon 1,10 m.
Planimetria. Maja e kodrës ka qenë rrethuar me mure që ndjekin izoipset me një
perimetër 690 m dhe kufizojnë një sipërfaqe të përgjithshme rreth 22000 m2. Pjesën më të
lartë të kodrës, një mur tërthor e ndanë nga pjesa tjetër duke krijuar një akropol me një
sipërfaqe rreth 3100 m2. Kështjella ka formën e një plantae pedis.
Teknika e ndërtimit. Muri i periudhës së parë të hekurit është ndërtuar me gurë të
vendosur në të thatë, duke përdorur në faqe gurë të mëdhenj, kurse në bërthamë gurë të
vegjël. Akropoli dhe një pjesë e mureve që dalin prej tij janë ruajtur me teknikën e parë.
Mbi pjesën tjetër është mbivendosur muri i ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje.
Ky mur ruhet në nivelin e sipërfaqes dhe që ka trashësi 1.90 m - 2 m dhe ashtu si në
kështjellat e tjera të rrethit të Korçës mungojnë kullat. Gjendja e dobët e ruajtjes mbi
sipërfaqe nuk lejon të përcaktohen as hyrjet e kësaj kalaje. Po ashtu në sipërfaqen e
kështjellës nuk shihen gjurmë ndërtimesh. Materiali arkeologjik i gjetur i përket vetëm
qeramikës tepër të fragmentuar dhe që autorët e kanë datuar gjatë periudhës së parë
hekurit, periudhës helenistike dhe antikitetit të vonë.
Përfundime. Nisur nga pozicioni që zë kështjella në një nga nyjet e rëndësishme
rrugore, teknika e ndërtimit të murit me llaç gëlqereje të përzier me çakëll dhe
ripërdorimi i mureve të ndërtuar me teknikën me gurë të vendosur në të thatë na bënë të
propozojmë se kjo kështjellë duhet të jetë përdorur edhe gjatë periudhës mesjetare.
Megjithatë kërkimet arkeologjike që do të kryhen në të ardhmen do të mundësojnë për
një saktësim të përfundimeve të arritura deri tani
III.2.3.6. Kalaja e Gradecit në fshatin Bejkovë
Në fshatin Bejkovë gjenden rrënojat e dy kështjellave, njëra e quajtur “Kalaja e
Bejkovës” në jugperëndim të fshatit dhe tjetra “Kalaja e Gradecit”. Në anën lindore të
“Kalasë së Bejkovës”, është një vend i sheshtë, ku nuk dallohen rrënoja, thirret nga
banorët “Fshati i Bullgarëve”.
Me emrin“Kalaja e Gradecit” njihen gjurmët e një fortifikimi të ndërtuar në një kodër të
lartë në formë piramide që ngrihet në veri të fshatit Bejkovë. Ajo zë një pozicion qendror
dhe mbizotërues në pllajën e Kolonjës, dhe ka terren të përshtatshëm për një qendër të
banuar (20 39'51.9"E; 40 22'10.3"N). Në çukën më të lartë (1199 m) që ndodhet në anën
perëndimore dallohen gjurmët e një kulle të veçuar drejtkëndëshe e cila ka shërbyer për
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vrojtim. Prej këndej nga perëndimi shihet krejt pllaja e Kolonjës deri në rrëzë të maleve
të Gramozit, ndërsa nga veriu vargu i kodrave që e kufizojnë atë.
Historiku i kërkimeve. Të dhënat për “Gradishtën e Bejkovës”, ashtu si dhe për
kështjellat e tjera të Kolonjës na janë përcjellë nga Karaiskaj dhe Aliu. Të dhënat që vijnë
për këtë kështjellë janë të kufizuara dhe duke u përqendruar tek pozicioni që ajo zë në
zonë, gjurmët e pakta të mureve fortifikues me gurë në të thatë dhe me llaç si praninë e
një kulle të veçuar. Gjithashtu ata kanë konstatuar një rindërtim mbi murin me llaç, të
bërë me gurë të lidhur me llaç balte i datuar në mesjetën e hershme.
Nga sondazhi i bërë ata kanë parë se vendbanimi kishte një jetë të gjatë duke nisur
nga periudha e hershme e hekurit deri në mesjetën e mesme. Po ashtu ata kanë parë
rrënoja banesash, po pa mundur të përcaktojnë kohën e ndërtimit të tyre, si dhe kanë
përmendur praninë e qeramikës së antikitetit të vonë. Në sondazh ata kanë gjetur një
monedhë të Leonit VI (886-912) dhe disa fragmente vorbash mesjetare.
Plani Muri mbrojtës rrethonte pjesën më të lartë të kodrës në formën e një elipsi.
Nga veriu ndiqte konturin e një kurrizi shkëmbor që përkon me lartësinë më të madhe të
kodrës, ndërsa nga jugu zbriste në një kuotë më të ulët. Duke i lënë vend shtrirjes së
vendbanimi nga kjo anë më e përshtatshme, ku ndodhen katër tarraca të mëdha natyrore.
Në çukën më të lartë janë gjurmët kullës së veçuar drejtkëndëshe.
Gjendja e ruajtjes. Muri ruhet vetëm në gjendjen e gjurmëve sa dhe gjerësia e tij
nuk mund të matet.
Teknika e ndërtimit. Muri, me trashësi më të madhe se 2 m, është ndërtuar me
gurë kave të përmasave të vogla lidhur me një llaç të dobët me shumë gëlqere. Në shpatin
e kodrës ka gjurmë edhe të një muri pa llaç.
Përfundime. Kalaja e Gradecit, nisur nga të dhënat e përftuara duket se ka qenë në
funksion edhe gjatë mesjetës, por pa mundur të përcaktojmë një periudhë më të ngushtë
gjatë shek. X-XI.
III.3. Udha e Kopeve
“Udha e Kopeve” është një termë konvencional për të treguar drejtimin e lëvizjes
së bagëtive për në kullotat verore dhe dimërore, që ishin mirë të ndara. Kullotat verore
ishin të vendosur në zonë lindore të korridorit , kurse ato dimërore në zonën
perëndimore. Kopetë e bagëtive që lëviznin në një numër të madh krerësh nuk kalonin në
ato rrugë që ishin të përcaktuar për lëvizen e karvanëve. Vetëm në shek. XX kur Udha e
Karvanëve nuk përdoresh më në këtë funksion ato filluan të lëviznin në këtë rrugë. “Udha
e Kopeve” ishte përcaktuar dhe nga prania e kullotave aq të nevojshme gjatë lëvizjes. Siç
e kemi theksuar dhe më lartë blegtoria ka qenë dhe një nga burimet më të rëndësishme
për banorët e këtij korridori. Të dhënat që jep Kantakuzeni për bagëtitë e marrë nga
ushtria bizantine në këtë rajon në vitin 1336 është një tregues i qartë për sasinë e madhe
të blegtorisë. Po ashtu prania e vllehve në mesjetë, gati në çdo fshat të këtij korridori,
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është një e dhënë tjetër462. Itinerari kryesor që ndiqnin kopetë e bagëtive ishte lugina e
poshtme e Shushicës, Peshkëpi, Penkovë, Treblovë, Koculë, Poçem, Drizarë-Kutë,
Carinë-Zhupanat, Krahas, Rabije, Gllavë, Vokopolë, Kalaja e SkraparitTomorricë/Potom - Qafa e Martës, Çeremicë - Vithkuq/Kolonjë.
III.3.1. Monumentet përgjatë segmentit Poçem – Kalivaç – Rabie - Qafë
Gllavë – Vokopolë
Udha e Kopeve përcaktohet më qartë pasi kalon Vjosën dhe futet në krahinën e
Mallakastrës. Në këtë zonë ne kemi vjelë të dhëna në fshatrat Kutë, Bejar, Kalivaç,
Ninësh, Levan, Allkomenaj, Krahas, Toç, Qesarat, Rabie.
III.3.1.1. Kutë
Të dhënat e shkruara për fshatin e Kutës i përkasin vetëm regjistrave të periudhës
osmane. Në regjistrin e vitit 1570, Kuta radhitet ndër fshatrat e mëdhenj të Shqipërisë me
506 familje të ndara në tetë lagje dhe me një taksë vjetore prej 38200 akçe. Por kërkimet
e bëra në një pjesë të territorit të këtij fshati kanë treguar se dhe periudhave më të
hershme u përkasin shumë vendbanime, që kanë të shpërndara në faqet e kodrave dhe në
fushë. Ato të identifikuara deri tani, në pjesën më të madhe të tyre i përkasin periudhës
helenistike dhe asaj romake, por nuk mungojnë edhe ato të prehistorisë, protourbane,
antikiteti i vonë dhe mesjetë. Disa nga të dhënat janë vjelë përmes gjetjeve rastësore, nga
ekspeditat përnjohëse arkeologjike463, ose nëpërmes tregimeve të banorëve. Sipas këtyre
të fundit në fshat kanë qenë të ruajtura pjesë të dy urave mbi përrenjtë që përshkonin
fushën. Kjo e dhënë, e pamundur të verifikohet, se në fushë janë bërë shumë punime për
sistemin e përrenjve dhe tokave, së bashku me rrënojat e një terme më përmasa të
përafërta 40 m x 20 m (E 190 45' 54.2"; N 400 27' 54.5"), dëshmojnë se këtu ka kaluar një
nga degëzimet e rrugës së periudhës romake nga Apolonia në Larisa (Tabula
Peutingeriana)464, Apolonaia – Hadrianopoli - Acta Nicopoli – Larisa)465. Edhe gjatë
mesjetës, në kohën e Mbretërisë Bullgare, toponimia tregon për praninë e kufijve të
shtetit (granica) të doganës (carina) si dhe praninë e një qendre të rëndësishme të
krahinës (zhupanat).
Gjatë periudhës osmane prania e karakollit tregon për rëndësinë që kishte rruga që
lidhte zonën e sipërme të Vlorës me Beratin dhe më tej. Rreth rrënojave të termës, në një
sipërfaqe të gjerë shihet qeramikë e periudhës romake dhe antike e vonë, si dhe një vaskë
e ndërtuar me tulla dhe ku mbi suvanë me llaç hidroizolues është vendosur edhe një
shtresë bitumi (E 190 45'52.6"; N 400 27'55.5"). Pranë termës në vendin e quajtur “Bregu
i Qishës” (E 190 45'54.3"; N 400 27'57.7") ruhen gjurmë muresh të ndërtuar me blloqe të
mëdhenj, gurë mesatar e të vegjël dhe tulla të lidhur me llaç. Tjegullat dhe disa fragmente
qeramike i përkasin periudhës mesjetare dhe nisur nga orientimi i rrënojës, formës dhe
përmasës ajo mund të identifikohet me një kishë të ndërtuar që gjatë mbretërimit bullgar.
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Edhe përballë fshatit, në fushë dhe rrëzë të kodrës ka gjurmë ndërtimesh që i përkasin
periudhave nga periudha helenistike deri në antikitetin e vonë (E 190 45' 38.5"; N 400 27'
09.2") si shumë varre të prishur të periudhës helenistike (E 19 46' 07.7"; N 40 27'29").
Njëri prej tyre, i tipit në formë arke i mbuluar me qemer cilindrik, ishte ndërtuar me tulla
dhe për ato të qemerit tullat ishin të harkuara. Nga varri vinte edhe kapaku i një urne, që
kishte formën e çatisë së tempullit me katër akrotere, ku timpani ishte i lyer me bojë të
kuqe. Të njëjtën ngjyrë e kemi ndeshur dhe në pjesët e frizit të teatrit të Bylisit. Kështu
përforcohet teza se pranë termës shkonte njëra nga rrugët e mëdha të përdorura gjatë
periudhës helenistike, romake, mesjetare dhe otomane.
III.3.1.2. Kalivaç
Në lagjen Leshnje aty ku ndodhen rrënojat e kishës së Kalivaçit 466 (E 190 50'24";
N 400 23'54.4") kishte gjurmë varresh të tipit “cist”. Në mungesë të materialit arkeologjik
nuk mund të japim ndonjë mendim për përkatësinë kohore të tyre. Rreth rrënojës së
kishës kishte dhe fragmente pitosa të antikitetit të vonë. Pranë lagjes së Leshnjes ndodhen
rrënojat e fshatit të vjetër mesjetar, që shtrihet poshtë kalasë antike të Kalivaçit467.
Në perëndim të fshatit Kalivaç, ruhen gjithashtu rrënojat e tre fshatrave Margëlliç,
Selanik dhe Delvinë. Këta fshatra i gjejmë dhe në regjistrin kadastral të vitit 1519-1520.
Nisur nga emrat që ata kanë i përkasin periudhës mesjetare.
III.3.1.3. Shpella e Lynecit, Kalivaç
Shpella gjendet pranë qytezës së Kalivaçit, në bregun e majtë të Vjosës, përballë
fshatit Dorëz të Tepelenës, mbi një rrëzë shkëmbi natyror. Të dhënat për këtë shpellë janë
botuar nga Th. Popa (Shih Kreu IV).
III.3.1.4. Qesarat
Në fshatin Qesarat i cili gjendet në rrethin e Tepelenës, në krahun e djathtë të
Vjosës, janë zbuluar rrënoja, mbishkrime, skulptura që i takojnë periudhës romake468. Në
vitin 1986 gjatë punimeve bujqësore në qendër të fshatit në krahun e majtë të rrugës
nacionale Fier-Tepelenë në vendin e quajtur Fikje (E 190 52 '48.9"; N 400 23' 31.1") u
zbuluan pjesërisht rrënojat e një kishe paleokristiane, me tre nefe dhe narteks. Aty u
gjetën edhe dy shtylla dritareje dhe një kornizë. Pjesët arkitektonike janë të punuara në
gur gëlqeror të fortë me ngjyrë të bardhë. Në një distancë rreth 200m (E 19 0 52' 51.7"; N
400 23' 38.1") nga kisha u zbuluan dysheme të shtruara me mozaikë polikrom, me motive
gjeometrike (svastikë, gërshet, nyja e Solomonit dhe figura të ndryshme gjeometrike),
Dyshemetë me mozaikë, ku u vërejtën gjurmë të forta djegie, ishin zbuluar në tre vende
të ndryshme me një largësi nga njëra tjetra 10-15 m, njëri me gjerësi 8 m. Kisha nga
materiali i gjetur datohet në shekullin e VI m. Kr, kurse për mozaikët, në mungesë të
materialit tjetër arkeologjik, nuk mund të propozohet një datë midis dy periudhave asaj të
shek. III dhe shek. V-VI. Gjatë vizitës sonë të bërë në Kalivaç, në një rrugët e fshatit
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vërejtëm gjurmë in situ pitosash si dhe fragmente të shpërndara, të cilat datohen nga shek.
IV-VI pas Kr. Materiali arkeologjik i gjetur aty, midis të cilave dhe një fragment fontane.
III.3.1.5. Bejar
Në fshatin Bejar nisur nga emri kemi vizituar kodrën që mban emrin
Kalamatrëngë (E 190 50' 03.9"; N 400 29' 23.1" / E 190 50'17"; N 400 29' 26.9"), por nga
kërkimi sipërfaqësor, nuk ndeshëm jo vetëm në ndonjë gjurmë fortifikimi por as dhe në
materialin më të zakonshëm që është qeramika.
Gjatë gërmimeve për ndërtimin e trasesë së rrugës Levan-Tepelenë ne vizituam
dherat e hedhura dhe profilet, dhe vërejtëm se kishte dy shtresa, një njëri me qeramikë të
bronzit të vonë dhe tjetri të periudhës helenistike (E 190 49' 07"; N 400 30' 02.5").
Zhulaj. Pranë lagjes Peçaj, në vendin e quajtur Bregu i Velos (E 190 51'14.4"; N
400 28'48.7") shihen në një sipërfaqe rreth 0,2 ha, gjurmë të dëmtuara themelesh banesash
si dhe tjegulla, tulla, pjesë pitosash dhe fragmente enësh qeramike që datohen në
periudhën helenistike dhe antikitetin e vonë.
III.3.1.6. Gradishta e Rabies
Fortifikimi i njohur me emrin Gradishta e Rabijes469, ngrihet mbi një kodër
shkëmbore me lartësi 880m, në perëndim të fshatit të ri të Rabijes, në rrethin e Tepelenës.
Prej Gradishtës së Rabijes hapet një horizont i gjerë drejt jugut dhe perëndimit dhe
shikohet pothuajse tërë krahina e Mallakastrës. Prej saj kontrollohet së afërmi edhe një
nyje e rëndësishme rrugësh, të cilat ndjekin kurrizet drejt luginës së sipërme të Vjosës
dhe nëpërmjet qafës së Gllavës lidhen me rrugë të tjera që shkojnë drejt Osumit. Pranë
kësaj kalon ajo që ne kemi quajtur Rruga e Kopesë
Fortifikimi i Rabies është ndërtuar në faqen perëndimore të kodrës, e cila është e
pjerrët dhe e papërshtatshme për banim. Vetëm në pjesën e fundit të saj, jashtë mureve
rrethues, ajo zbutet dhe kthehet në një tarracë natyrore, e cila ka gjurmë të shumta
qeramike që i takojnë një periudhe të gjatë kohe nga shekulli i VI para Kr. deri në
shekullin e VI m. Kr. Midis tyre janë gjetur edhe fragmente qeramike që i takojnë
mesjetës.
Historiku i kërkimeve. Kalaja është vizituar nga N. Ceka dhe S. Muçaj nga të cilët
kemi dhe të dhënat e vetme për këtë kështjellë. N, Ceka ka publikuar kështjellën e
periudhës së parë që i përket fundit të shek. V – fillimi i shek. IV470, kurse S. Muçaj
kështjellën e periudhës së dytë muret e të cilës janë ndërtuar me gur të lidhur me llaç471.
Një mbishkrim i gjetur aty është publikuar nga H. Ceka dhe më pas dhe nga P.
Cabanes472.
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Plani. Tri anët e kodrës janë shumë të pjerrëta, por jo aq sa të mos lejojnë ngjitjen
drejt kalasë. Për këtë arsye fortifikimi përbën një rrethim të fortë në formën e një
shumëkëndëshi të çrregullt që zë një sipërfaqe prej 0.5 ha. Në të dallohen dy teknika
ndërtimi, e para me blloqe trapezoidale e poligonale që i përket periudhës qytetare ilire473
dhe e dyta me muraturë guri të lidhur me llaç që i përket si kohë antikitetit të vonë 474.
Gjatë antikitetit të vonë kalaja pëson një zgjerim duke futur brenda kalanë antike dhe
duke ruajtur po atë formë.
Në regjistrin e vitit 1519-1520 Rabia bënë pjesë në nahijen Lupetne (Luftinjë) dhe
ka edhe lagjen “Arnaute”që duket se gjen përputhje me vetë emrin rabia që është emri në
gjuhën sllave për arbrit.
Përfundime. Emri i trashëguar përmes bullgarishtes si dhe fragmentet e qeramikës
mesjetare janë një tregues i qartë se kjo ka qenë e banuar gjatë periudhës mesjetare, por
për të dhëna më të sakta ka nevojë për gërmime.
III.3.2. Monumentet përgjatë segmentit Vokopolë
Tomorricë/Potom – Qafë Martë – Çeremicë – Vithkuq/Kolonjë

–

Çorovodë

–

Pas Gradishtës së Rabies rruga kalon Qafën e Gllavës, për të vazhduar drejt
krahinës së Skraparit dhe në zonën e Përmetit (Dishnicë, Dangëlli, Shqeri). Në drejtim të
Skraparit vazhdonin kryesisht kopetë e dhenve, kurse në zonën e Përmetit ato të dhive.
Nga qafa e Gllavës deri në Vokopolë, përveç toponimisë që vjen në pjesën më të
madhe nga periudha mesjetare, ku mund të veçojmë Paraspuarin., një emërtim tipik
bizantin. Monumenti i parë që ndeshim është kalaja e Vokopolës (), që nga publikimet e
bëra deri tani i takon periudhës osmane. Tek Uji i Zi kryqëzohet rruga që ndiqte luginën e
Osumit me atë të kopeve, dhe më pas ato vazhdojnë së bashku drejt Çorovodës.
Në segmentin rrugorë të luginës së Osumit, Vodicë – Çorovodë, ndeshen shumë
qendra të ndryshme arkeologjike, disa nga të cilat dallohen për vlerat që transmetojnë
emrat që ato trashëgojnë (Mbrakull475, Bogovë, etj).
III.3.2.1. Gradishta e Peshtanit
Gradishta e Peshtanit ndodhet midis fshatrave Peshtan e Vërtop të rrethit të
Beratit. Rrënojat e saj gjenden në një kodër me lartësi rreth 300 m. mbi nivelin e detit që
është pjesë e një vargu kodrinash që shkon paralel me shtratin e lumit Osum, në të djathtë
të tij (200 52’13,9’’E, 400 44’ 07,4” N). Këtu është i vetëm vend i përshtatshëm për
kalimin natyral në luginën e Osumit dhe në periudha të ndryshme kalonte rruga Vodicë Vërtop - Bargullas - Dobrushë - Mollas – Çorovodë.. Kështjella në Peshtan e kontrollonte
nga afër këtë kalim si dhe një pjesë të luginës nga Poliçani deri në afërsi të Beratit.
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Burimet historike dhe identifikimi. Për Gradishtën e Peshtanit mungojnë burimet e
shkruara historike dhe nisur nga një e dhënë e Polibit, që në këtë zonë krahas Antipatreas,
përmend dhe Crysondyon-ën dhe Gertuntin, autorët në mënyrë hipotetike tek Gradishta e
Peshtanit, shohin njërën nga këto qendra476
Historiku i kërkimeve. E. Vlora është i pari që ka bërë një përshkrim të shkurtër
pas një vizite të bërë aty në vitin1906, i nisur nga një e dhënë prej Dud Karbunarës se në
Peshtan gjenden mbeturinat e një qyteti antik. Ndryshe se nga sa i ishin thënë ai shkruan
se në vendin ku banorët e quajnë “Qytet”, rrënojat ishin shumë më të pakta. “Pjesa më e
rëndësishme ishte një qoshe muri ciklopik me blloqe guri të papunuar 0,60 me 1 m. Në se
do të ishin bërë gërmime, me siguri do të kishin pasur sukses, sepse gjithandej nëpër bar
dukeshin kokat e gurëve” E. Vlora shkruan se popullsia përreth e përdor rrënojën si
karrierë guri për ndërtim. “Për të kaluarën e këtyre rrënojave mund të them vetëm se në
një dorëshkrim që vjen nga një kishë e Balshajve, që u duk më vonë në kalanë e Beratit e
që së fundi iu dhurua nga metropoliti Anthimos Bibliotekës Kombëtare në Athinë,
princërit e Myzeqesë, përkrah emrit mbanin mbiemrin Peshtani, pikërisht ngaqë rridhnin
prej këndej477 Në vitin 1971 dhe 1973 rrënojat në Gradishtën e Peshtanit i ka vizituar N.
Ceka, i cili vëzhgimet sipërfaqësore i ka publikuar në vitin 1973. Në publikimin e tij ai
jep të dhëna për vendndodhjen, kontrollin nga afër që i bënte kalimit natyral në luginën e
Osumit, shtrirjen e vendbanimit, të dhëna për murin e ndërtuar me blloqe katërkëndëshe
prej guri ranor dhe pasi jep analogjitë me Kalanë e Prishtës e daton fortifikimin në
kapërcyell të shek. IV p. Kr. Materiali qeramikë i gjetur në sipërfaqe dëshmon se jeta në
këtë qytezë ka qenë më intensive në shek. II-I p. Kr.478
Në vitin 1976 Gradishtën e Peshtanit e viziton H. Spahiu e cila përveç të dhënave
që jep për periudhën helenistike shkruan se muret rrethuese u rindërtuan gjatë antikitetit
të vonë, ç’ka do të thotë se ky vendbanim, me sa duket, ka vazhduar të ruajë një farë
rëndësie, natyrisht si një qytezë e vogël dhe ka shërbyer edhe si një fortifikim strategjik
në mbrojtje të rrugës që ndiqte rrjedhën e Osumit. Po ashtu jep të dhëna për qeramikën, e
cila përbëhet nga fragmente dinosash të zbukuruar me tufa vijash të valëzuara dhe
fragmente enësh, karakteristike për kohën antike të vonë (shek. IV-VI). Midis të tjerave
ajo shkruan se me rëndësi është këtu sidomos gjetja e disa monedhave të periudhës së
hershme bizantine. Po ashtu ajo ka vërejtur se përgjatë murit rrethues të periudhës ilire,
në pjesën e brendshme të tij, si pasojë e punimeve të ndryshme, kishin dalë gjurmë
varresh të ndërtuara me rrasa shtufi479.
Gjatë ekspeditës përnjohëse të projektit FoAP realizuar në vitin 2006 u panë në
sipërfaqe gjurmë llaçi të shpërndara në të gjithë sipërfaqen e kodrës si dhe fragmente të
shpeshta qeramike, ku dalloheshin grumbuj të mëdhenj me fragmente pitosash e
amforash, të cilat shpesh herë formonin dhe enë të plota. Këto fragmente ishin të
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dukshme në të gjithë sipërfaqen e kodrës, por në numër shumë më të madh dhe më të
shpeshta ishin në pjesën e sipërme të kodrës.
Përshkrimi. Muri rrethues i periudhës ilire, me disa ndërprerje të vogla, mund të
ndiqet në anën lindore të kodrës deri në një gjatësi prej afro 15 m. Pranë qoshes
verilindore të kodrës, ai ishte ruajtur në dy radhë jo të plota dhe në një lartësi prej 0,87 m.
Ky mur, me drejtim VP-JL dhe trashësi prej 2,20 m., është i ndërtuar prej blloqe gurësh të
mëdhenj ranorë, me forma të rregullta katërkëndëshe, të vendosura njëra mbi tjetrën në të
thatë.
III.3.2.2. Fortifikimi i Bargullasit
Fortifikimi i Bargullasit ndodhet në një kodër dominuese në perëndim të fshatit
Bargullas. Kjo kodër ka një pozicion dominues, duke qenë si një pikë ndërlidhëse për
shumë kështjellat e zonë. Kodra ku ndodhet rrënoja e Bargullasit njihet ndryshe me emrin
“Bregu i Koronit” ose “Kisha”. Sipas Sh. Manes, muri i rrethues që ruhet vetëm në disa
2

pjesë të kodrës ka një trashësi 1,10 m dhe kufizonte një sipërfaqe prej rreth 600 m , Muri
është ndërtuar me blloqe guri gëlqerorë dhe shtufi. Në pjesën fundore të kodrës së
fortifikuar, rreth 700 m larg saj ai ka parë gjurmë varresh480.
Përfundime. Të dhënat e vjela deri tani kanë qenë të pamjaftueshme për të
përcaktuar jo vetëm karakterin e kësaj kështjelle dhe as kohën e ndërtimit të saj. Nisur
nga pozicioni që ajo zë në krahinë dhe toponimia që trashëgohet duket se ka funksionuar
edhe në mesjetë.
III.3.2.3. Kodra e Kishës
Kodra e vogël, e njohur ndryshe me toponimin “Kodra e Kishës”, ndodhet në
lindje të fshatit Sharovë. Nisur nga toponimi “Kishë” i kodrës si dhe nga kujtesa e
banorëve vendas, sipas të cilëve dikur në këtë kodër ka ekzistuar një kishë, projekti FoAP
kreu një vëzhgim të kodrës.
Gjatë vëzhgimit, mbi sipërfaqen e sheshtë të kodrës u gjetën tulla drejtkëndëshe,
me gjerësi 12,5cm dhe trashësi 3,5cm si dhe pllaka prej gurësh shtufi. Sipas banorëve të
fshatit Sharovë, në pjesën perëndimore të “Kodrës së Kishës” dikur ekzistonte një varrezë
e lidhur sipas tyre kishë.
Përfundime. Të dhënat, megjithëse të pakta, e përcaktojnë këtë rrënojë si një kishë
mesjetare.
III.3.2.4. Ura e Sharovës
Ura e Sharovës ndodhet mbi lumin Osum, sapo kalon fshatin Sharovë. Nga ura e
vjetër sot ruhen vetëm këmbët në të dyja anët e lumit. V. Shtylla e daton këtë urë në
periudhën romake megjithatë brezat e drurit që përshkojnë tërthorazi muraturën prej
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blloqesh guri të lidhura me llaç tregojnë për një faze rindërtimi në periudhën
mesjetare481,.
III.3.2.5. Vendbanimi mesjetar në Munushtir
Fshati Munushtir ndodhet pranë qytetit të Çorovodës, në perëndim të tij.
Historiku i kërkimeve. Rrënoja në këtë fshat ka qenë objekt i vëzhgimeve të
projektit FoAP. Sipas publikimit të tyre në njërën prej arave të këtij fshatit e njohur si
toka “Luadh”, ka rrënoja të shumta, që të fundit i përkasin një xhamije. Pas shkatërrimit
të xhamisë, ara është punuar vazhdimisht, dhe në të janë gjetur objekte arkeologjike të
tilla si; një enë brenda së cilës ishin një palë vath dhe disa monedha të periudhës
veneciane. Në lindje të rrënojave ndodhet kalaja e Skraparit.
Sipas regjistrit osman të vitit 1519, njëra nga lagjet e Skraparit quhet Manastir,
dhe që duhet të lidhet me Manastirin e Shën Dhëmitrit të përmendur në burimet
mesjetare.
III.3.2.5. Kalaja e Skraparit
Vendi ku sot ngrihet qyteti i Çorovodës përbën një pikë kryqëzimi të rrugëve që të
çojnë nëpër luginën e Osumit drejt lindjes (Korçë, Kolonjë) dhe degëzimeve për në
Tomoricë dhe Përmet. Vetë lumi ngushtohet aty midis shkëmbinjve gëlqerorë dhe ka
mjaft vende të përshtatshme për kalim urash. Mbi këtë vend ngrihet në bregun e majtë të
lumit kalaja e Skraparit që quhet nga populli edhe kalaja e Gjenevizit. Kodra e kalasë ka
formën e një koni me maje të prerë. Sheshi që kurorëzon atë kalon nga veriu në një faqe
të pjerrët që përfundon në bregun e lumit. Kjo pjerrësi ruhet edhe në faqen lindore, ndërsa
zbutet në anët e tjera. Një mur rrethues me planimetri eliptike e përfshin sheshin në një
fortifikim mesjetar482
Kalaja e Skraparit del në burimet historike më 1336483, kur pushtohet nga
kryengritësit arbëreshë bashkë me kalanë e Tomorit, përpara se ata t’i drejtohen Beratit.
Kuptohet pra se ajo zinte një pozitë kyçe në rrugën që të çonte nga krahinat malore drejt
Beratit nëpër luginën e Osumit. Viti 1336 na shërben njëkohësisht si një terminus ante
quem për datimin e periudhës së parë të ndërtimit të kalasë së Skraparit. Periudha e dytë e
ndërtimit i takon sigurisht kohës së pushtimit turk, sepse kalaja vazhdon të përdoret të
paktën deri në shek. XVII kur përmendet nga Evlija Çelebiu. (Për më shumë shih Kreu
IV).
Nga Çorovada një rrugë dytësore vazhdonte deri në Qafë të Devrisë, Mëlovë
luginës së Tomorricës dhe tjetra Veseshtë - Osojë - Vlushë - Leshnjë - Gostinckë arrinte
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në Grëmsh ose në drejtim të kullotave të Faqekuqit. Rruga kryesore në drejtim të Korçës
dhe Kolonjës ndiqte drejtimin Zogaj-Polenë-Potom- teqe e Helmësit-Backë-Qafa e
Martës-Çemericë.
Në këtë rrugë që kalonte në përgjithësi kurrizeve ka vendbanime të vogla me 1-4
banesa (Galina e Qafës, Borovë, Potom) dhe varreza të tipit cist (Zogas, Polenë) të
periudhës helenistike, një kështjellë në Majën e Gorës (mesjetare) dhe një kishë të
Shëndëllisë pranë Qafës së Potamit (fshati Potom), së fundi në fshatin Potom, pranë
rrënojave të xhamisë është zbuluar një piedestal i kishave paleokristiane. Edhe në fshatin
Backë ku tani është një Teqe, banorët vendin e quajnë Manastir. Qafa e Martës, nisur nga
emri duhet të ketë lidhje me ndonjë kishë që për pajtore ka pasur Shën Martën, kulti i së
cilës u përhap në Gali, dhe si kohë duket se lidhet me normanët. Kësaj periudhe besoj se i
përket edhe Çuka e Frengut. Interesat në këtë rrugë është dhe toponimija e Fshatit Potom
(nga sllavishtja) dhe Potam (greqisht).
Pas Çemericës njëra degë degëzohej në Marjan-Lekas- Voskopojë-Korçë, e dyta
që në mesjetë ishte dhe kryesorja vazhdonte në Shtyllë- Vithkuq- Leshnjë-BellovodëQafa e Qarrit-Korçë. Një e tretë nga Helmsi vazhdonte në Trebickë. Qytezë-Qesarakë –
Luaras- Portat e Hekurta (Gostivisht) e Ersekë. Ky territor është dhe vendi i origjinës së
familjes Muzaka.
III.3.2.6. Gradishta e Gradecit
Kodra shkëmbore e Gradishtës së Gradecit ndodhet në hyrje të fshatit Gradec. Në
veri të kësaj kodre ndodhet gryka e Dëvrisë dhe mali i Ramijës, në juglindje në horizont
duket kodra e fortifikimit prehistorik të Vëseshtës, në jugperëndim qyteti i Çorovodës,
ndërsa në verilindje mali i Leshnjës.
Historiku i kërkimeve. Për herë të parë fortifikimi i Gradishtës së Gradecit ёshtё
përmendur pёr herё tё parё si qendёr arkeologjike nga S. Anamali, megjithatë të dhënat
më të plota i ka publikuar projekti FoAP. Sipas tyre ka gjurmë muresh fortifikues të
rrënuara me trashësi 1,30-1,48 m, të ndërtuar me gurë gëlqerorë dhe të lidhur me llaç të
një cilësie të dobët. Muret rrethojnë pjesët e kodrës që janë të arritshme, kurse në pjesën
shkëmbore, ata mungojnë. Në një segment të trasesë së murit ruhen gjurmë të një
ambienti katërkëndësh, për të cilin mendojnë se është një kullë. Mbi sipërfaqen e rrethuar
të kodrës ata kanë gjetur fragmente qeramike në ngjyrë të kuqërremtë, ku mbizotëronin
ato me dekor krehri dhe me rrathë të vegjël.
Përfundimi. Nisur nga qeramika e përshkruar duket se i përket antikitetit të vonë,
por kjo është e pamjaftueshme për të përcaktuar periudhën kur është ndërtuar kështjella.
III.3.2.7. Shpella e Pirogoshit
Shpella e Pirogoshit ndodhet në verilindje të qytetit të Çorovodës, pranë kanionit
të Gradecit. Shpella ka qenë e banuar dhe deri tani, përveç një monedhe të shrek. III m.
Kr. nuk ka të dhëna të tjera. Pranë dy hyrjeve të shpellës projekti FoAP ka gjetur disa
fragmente qeramike, por pa i specifikuar ato.
148

Gjatë rrugës Zogas-Potom ka Rruga kryesore në drejtim të Korçës dhe Kolonjës
ndiqte drejtimin Zogaj-Polenë-Potom- teqe e Helmësit-Backë-Qafa e Martës-Çemericë.
Gjatë kësaj rruge ndeshen varreza dhe vendbanime që i përkasin periudhës helenistike.
III.3.2.9. Kisha në Zabërzan
Kisha e vogël në kanionin e Osumit e njohur si “Kisha e Zabërzanit” ndodhet në
pjesën shkëmbore të kanionit, në faqen lindore të tij dhe pranë fshatit Zabërzan, ky i
fundit ndodhet në perëndim të kanionit. Kisha e vogël, është e futur në shkëmb duke
krijuar në këtë mënyrë një guvë natyrore në formën e një kishe të vogël Të dhënat
historike për kishën e Zabërzanit janë të pakta. N. Çuni e lidh atë me sundimin e
4

perandorit Leon III (717 - 741) dhe luftën e ikonave (ikonoklastia) .Kjo kishë ka qenë
dhe objekt i kërkimeve të projektit FoAP.
Prej këtej në pjesën më të harkuar të kësaj guve shkëmbore e cila përkon edhe me
pjesën e absidës, duken qartë fragmentet e suvasë së shkatërruara në ngjyrë kafe të errët
në të kuqërremtë, kafe e hapur dhe në ngjyrë blu.
Përfundimi. Kisha e Zabërzanit bënë pjesë tek kishat eremite aq shumë të
përhapura gjatë mesjetës në këtë territor.
Veç monumenteve të zonës së Skraparit dhe Tomorricës ka dhe gjetje që vijnë
nga vendbanimet apo varrezat. Pjesa më e madhe i përket kryesisht stolive dhe ato janë
gjetur në gërmimet e bëra në Leshnjë (Shemitër), në varrezën e Zelenckës si dhe gjetje
rasti në fshatrat Dobrushë, Radesh, Vlushë, Gjergjovë, Muzhënckë, Çorovodë, etj. . Ndër
stolitë mund të përmendim vathë në trajtë vile rrushi, rreth, gjerdan me rruaza ngjyrë të
ndryshme, byzylykët prej teli bronxi të përdredhur në trajtë gërshete, prej pete bronzi me
ngulitje e omarnente si dhe prej teli te trashë zbukuruar me ornamente. Unazat janë nga
variantet më të ndryshme me fushë në formë rrombi dhe punuar prej pete bronzi. Stolitë i
përkasin periudhës shek. VII- XII484.
Në krahinën e Tomorricës dhe Skraparit më shumë ndeshen toponimet “Kishë”
dhe shumë më pak ato që ruajnë emrin e Pajtorit. Në Ujanik ruhet toponimi Kishë485, në
Zaloshnje njëri nga përrenjët quhet Përroi i Shmillit486, në kodrën ngjitur me kalanë e
Gradecit (Guri Stradomit) ruhet toponimi “Kisha e Moçalit”487, në fshatin Gjogovicë
(Grëmsh) ruhet toponimi Bregu i Shëmitrës488 si dhe toponimi burimi i Bozhgonicës489,
në Strafickë (Veshi i Kishës dhe prapa Kishës)490, në Potom Shëndëlli, Qafa e Martës, etj.
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III.4. Rruga e eksportit
Përshkrimi nga kronistët i begatisë së Ultësirës Perëndimore, tregojnë se kjo
ultësirë ku kryqëzoheshin rrugët e tërthorta ka qenë e pa kënetëzuar dhe pjellore duke
filluar nga shek. XI deri në shek. XVI.
Një rol të rëndësishëm për eksportin e mallrave që prodhoheshin në këtë territor si
dhe për importet kanë luajtur portet detar, breglumor, dhe ata në lagunat si ai Aulonës,
Orikut, Triportit, Spinaricës, Sllanicës, Pirgut të Devollit, Karavastasë dhe Vregos, që
ishin pjesë e rrugës detare që ndiqte bregdetin lindor të Adriatikut. Tre të parat kanë qenë
gjithmonë të njohura, kurse të tjerat, përveç “Pirgu të Devollit”, me gjithë përpjekjet e
bëra në terren dhe hamendësimet e studiuesve të ndryshëm për lokalizimin e tyre, kanë
ngelur të panjohura. Në vitet ’70 nga N. Ceka dhe S. Muçaj, zbuluan në veri të fshatit
Ndërnënas, në bregun e shtratit të vjetër të Devollit të quajtur nga banorët “Dell”, rrënojat
e kullës së quajtur në burime si “Pirgu i Devollit” 491.
Një rrënojë e zbuluar në vitet ’80 gjatë gërmimeve për hapjen e një kanali në veri
të qytezës antike të Babunjës, në një thellësi rreth 2 m, sipas S. Muçaj i përkiste
periudhës romake. Rrënoja i përkiste një monumenti të rëndësishëm, ndërtuar në bregun e
lagunës së Karavastasë ose ndoshta në grykëderdhjen e Devollit në këtë lagunë. Mungesa
e gërmimeve në këtë monument bëri që ky zbulim i rastësishëm mos të marrin një
përgjigje për funksion që ai ka pasur. Gjurmët arkitektonike dhe arkeologjike të zbuluara
kanë treguar se nga Vlora në drejtim të Veriut, krahas asaj detare, një rrugë tokësore
kalonte buzë detit, duke prekur tërë skelat.
Ndër synimet tona ka qenë edhe identifikimi i skelave grykëlumore dhe lagunore
në zonën e Myzeqesë, që ende kanë ngelur të pazbuluara. Kërkimet ne i kemi kryer në
shumë zona duke filluar nga derdhja e Shkumbinit (Bashtovë) dhe deri në Treport.
Përveç transportit detar dhe lumor në zonën bregdetare kanë luajtur dhe rrugët
tokësore. Meqenëse në këtë zonë janë bërë depozitime të shumta sedimentare ka qenë e
vështirë zbulimi i rrënojave të rrugëve, të paktën edhe atyre romake, që kanë pasur
struktura tepër solide. Deri tani janë identifikuar vetëm dy fragmente rruge njëra në
fshatin Zvërnec492 dhe tjetra pranë fshatit Seman. Kjo e fundit sipas L. Koços, i cili i ka
parë këto rrënoja në momentin e zbulimit për hapjen e një kanali, i përkiste si kohë
periudhës romake dhe duhet të ketë qenë pjesë e degës jugore të Via Egnatia-s. Gjatë
kësaj periudhe për realizimin e transportit tokësor, i cili përballonte një ngarkesë të
madhe të marrëdhënieve tregtare të kohës, në fushën e Myzeqesë, kryesisht gjatë stinëve
që mungonin reshjet e shiut, përveç atyre kryesore kanë funksionuar dhe ato sezonale.
Ndryshe nga segmentet e tjera rrugore ku transporti realizohesh kryesisht me kafshë, këtu
janë përdorur qerret dhe karrot.
Me gjithë kërkimet e bëra nga Treporti deri në Povelçë-Darëzezë për zbulimin e
rrënojave të portit tepër të rëndësishëm të Spinaricës, pranë grykëderdhjes së Vjosës, nuk
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u arrit ndonjë rezultat. Në se për zbulimin e rrënojave të Spinaricës munguan rezultatet
konkrete, për portin tjetër të Sllanicës që përmendet vetëm në fund të shek. XIV,
shpresojmë se rrënoja pranë shtratit të vjetër të lumit të quajtur Sllanik në fshatin Boçovë
duhet të identifikohet me këtë port.
III.4.1. Monumentet përgjatë segmentit Sllanicë – Cakran
III.4.1.1. Porti i Sllanikut
Në kërkim të skelave grykëlumore të Spinaricës dhe Sllanicës, ende të pa
identifikuara, fillimisht mësuam se në fshatin Boçovë ruhesh toponimi “Sllanik” (E 190
25' 24.8"; N 400 41' 10.2"). Përveç toponimit Sllanik që përdoret nga banorët për të
emërtuar një nga meandret e lumit të vjetër, aty gjenden edhe rrënoja muresh që duket se
i përkasin një lagjeje që ka shërbyer edhe si skele, që mund të identifikohet me skelën
lumore të Sllanicës.
Burimet historike. Sllanica është përmendur në dy burime, i pari i 15 nëntor 1297
dhe i dyti 15 nëntor 1402. Në dokumentin e parë shkruhet “barcae pervenissent in
cuntrata que dicitur Slaniça” që ndodhet pranë “Buvalcariorum de la Polina” dhe është
nën administrimin e Matrëngëve (A. Alb. I, nr. 528). Në dokumentin tjetër shkruhet në se
anijet që lundronin nga Durrësi për në Vlorë ktheheshin në Sllanicë kumbisnin një ditë
(A. Alb. II, nr. 711). Këto të dhëna tregojnë se kjo skelë është në brendësi dhe jo në
grykëderdhjen e lumit dhe në afërsi me Apoloninë, kushte që i plotëson më së miri
Sllaniku.
Më në perëndim të tij, më pranë bregut të detit, ku vërehen gjurmë të shtratit të
vjetër ka një toponim “Përtiq” që banorët e shpjegojnë me “port i vogël”, kurse pranë
shtratit të Vjosës, në bregun e djathtë të saj ka një tjetër toponim “Skela”. Pranë kësaj të
fundit në fshatin Pishë ka rrënoja ndërtimesh që si materialë kanë përdorur shumë spolje
të periudhës helenistike dhe romake, ku nuk mungojnë dhe mbishkrimet në gjuhën greke
dhe latine, të marrë ndoshta nga Apolonia. Rrënoja të tjera ndeshen edhe në fshatin
Povelçë, aty ku ruhen rrënojat e kishës së Shën e Premtes (shih: Kreu IV), Këto rrënoja
më shumë duket se janë të lidhura me shtratin e “Lumit të Vjetër” që duhet të ketë qenë
shtrati i lumit të Apolonisë (lumi, ndoshta i krijuar nga Osumi dhe Gjanica), i përmendur
nga Piri Reis. Deri tani toponimi “Skelë” dhe rrënojat pranë saj dhe ato në fshatin Boçovë
janë të vetmet gjurmë që mund të na orientojnë në të ardhmen nëse Spinaricën do ta
kërkojmë në këtë territor dhe jo në zonën e Zvërnecit.
Nga Sllanica, përveç transportit në lumin e Vjosës që duhet të ketë vazhduar deri
poshtë qytetit të Bylisit, në fshatin Mollaj dhe ku është një rrënojë e quajtur “Port”, ka
funksionuar dhe një rrugë tokësore. Rruga ka ndjekur gjurmët e rrugës së vjetër të
romake Apoloni-Amantia-Adrianopol. Për periudhën romake gjurmët janë të shumta
duke filluar nga Levan Shaban, Levan Samar, Shën Mitër (Frakull), Adë, Frakull e
Vogël, Cakran, Poçem, etj. Por gjurmët e saj i ndeshim edhe gjatë periudhës mesjetare,
ku shihen gjurmë ndërtimesh në Frakull, Kishë në Kafaraj, Frakull të Vogël dhe Selishtë
(Tab. LIX,10,12,15). Në zonën e Cakranit ka një numër të madh monumentesh qëi
takojnë periudhës mesjetare, ku përveç kështjellës në Gurzezë dhe Mashkjezë, ka pasur
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dhe shumë gjetje të ndryshme: monedha që fillojnë nga shek. X deri në shek. XIV, unazë
– vulë me një mbishkrim latin dhe një “fleur de li”, vath prej tel bronzi me vilë rrushi,
qeramikë, etj.
III.4.1.2. Kisha në fshatin Kafaraj
Në fshatin Kafaraj, pranë varrezës së fshatit janë identifikuar gjurmët e një kishe e
ndërtuar në antikitetin e vonë, e cila ka vazhduar të përdoret edhe gjatë mesjetës. Aty janë
gjetur fragmente arkitektonike kryesisht pllaka të ikonostasit, tjegulla që datohen në
shekujt V-VI m. Kr., fragmente afresku, qeramikë e shek. XIII-XIV dhe një thesar
monedhash argjendi të Venedikut prej 131 copash që si prerjet e fundit i takojnë vitit
1342; dy unaza. njëra prej argjendi dhe tjetra prej bronzi. Thesari i mbështjellë me rrobë
ishte futur në një vorbë balte (Shih: Kreu IV).
III.4.1.3. Nymfeu i apoloniatëve-bylinëve-amantëve
Para se krishterimi të bëhej mbizotërues dhe të përcaktonte jetën religjioze, një vend
të rëndësishëm ndër vendet e shenjta zinin ato që kishin të bënin me mrekulli të natyrës,
ku më i përmenduri ka qenë Nimfeu, i vendosur nga autorët antik në kufirin midis
apoloniatëve, bylinëve, amantëve dhe pranë Vjosës493. Me gjithë përpjekjet e bëra nga
studiuesit, duke filluar nga shek. XIX e në vazhdim494, lokalizimi i këtij vendi, orakulli i
lidhur me të dhe terreni ku zhvilloheshin lojërat nymfeane495, ngel ende i pa identifikuar.
Vendi ku dhe sot ndeshen fenomene të tilla natyrore të njëjta me ato që japin autorët
antikë ndodhet në bregun e majtë të Vjosës, midis fshatrave Rromës dhe Resulaj496. Por në
kërkimet tona, përveç një vendbanimi që i përkiste bronzit të mesëm, nuk u ndesh asnjë
gjurmë e ndonjë sanktuari antik apo stadiumi për zhvillimin e lojërave nymfeane. Nisur
nga të dhënat arkeologjike dhe toponimia, ndryshe nga Prashniker dhe Ceka që e kanë
lokalizuar në Frakull Pasha (sot Frakull e Madhe), do të propozonim si më të mundshme
493

Nimfeu i famshëm antik (gazi që digjej) në kufijtë e territorit apoloniat, bylin dhe amant dhe pranë lumit
të Vjosës, ku kishte edhe një orakull: Aristot. De mir. ausc., 842b, 127. Liv. XLII 36,8. Plini, NH, III,
23(26). Strab., Geographica, VII, 5,8. Cass. Dio XLI 45, 2-3. Ael. VH, XIII, 16. L. Ampelius, Liber
memorialis, VIII.
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Liku (W. M. Leake, Travels in Northern Greece, I, London, 1835, F. 378. Botimi shqip: Udhëtime në
Shqipërinë e Vezirëve, Tiranë 2008, f. 163 – 164) si dhe Ugolini (M. L. Ugolini, Albania Antica, Vol. I,
Ricerche archeologiche, Roma-Milano 1927, f. 108, shënimi 2) mendojnë se Nymfeun duhet ta kërkojmë
pranë burimeve të serës së Selenicës. Prashnikeri (C. Praschniker, Muzakhia und Malakastra (Jahresh. d.
oest. arch. Institutes in Wien, vol. XXI-XXII, Wien, 1922 – 1924, kol. 57 – 62), nisur nga afërsia me
Apoloninë (largësia prej 5 milje gjatë rrugës për në Amantia: Ampel. Lib. Mem. VIII), gjetjet arkeologjike
dhe kushtet e përshtatshme gjeologjike, mendon se Nimfeu duhet të lokalizohet pranë kishës së Shën
Nikollës që ndodhet midis Levanit Samar dhe Frakull Pasha. I këtij mendimi është dhe H. Ceka (H. Ceka,
Veprimtaria monetare në Ilirinë e Jugut, BUSHT, SSHSH, 1957, 1, f. 24) që tek emri i Frakull gjen një
refleks të lat. oraculum, që rrjedh etimologjikisht nga fjala latine oraculum.
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Atleti athiniot Menodoros Gnaios, pjesëmarrës dhe fitues në shumë gara të zhvilluara gjatë viteve 146 –
130 p. Kr. (Athinë, Olimpia, Dodonë, Eleusia, Tebë, etj) ka marrë pjesë edhe në lojërat Nymfeane të
Apolonisë së Ilirisë (Corpus des inscriptions greques d’Illyrie mériodonale et d’Épire, I.2, në drejtim të P.
Cabanes, 1997, f. 85 – 88, nr. 320, 321).
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S. Xhyheri, S. Muçaj, E. Halilaj, L. Sheremetaj, Kërkime arkeologjike në zonën e Vlorës. Raport 2012,
Iliria XXXVII (2013), 2015, f. 456-457; S. Muçaj, Vendet e shenjta të pelegrinazhit në Shqipëri, Candavia
4, 2014, f. 10-11.
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që monumentet kushtuar Zjarrit të Shenjtë497 të identifikohen me rrënojat që gjenden në
vendin e quajtur “Trojet e Frakullës” (Frakull e Vogël, tani pjesë e fshatit Vjosë) (190 33'
17.9" E; 400 36' 49.7"N). Në një bregore të vogël që ngrihet mbi fushën në bregun e
djathtë të Vjosës gjenden pjesë arkitektonike (tri kolona graniti, kapitele, korniza të
timpanit, shtyllë dritareje kishe, blloqe të shumtë guri të gdhendur, etj.), të periudhës
helenistike, romake, antikitetit të vonë si dhe një vaskë ujë në rrëzë të kodrës. Më shumë
gjasa ka që aty të ketë pasur gjatë këtyre periudhave një monument me përmasa të mëdha:
fillimisht një tempull, më pas një kishë paleokristiane-mesjetare dhe së fundi një xhami.
Fusha në rrëzë të kodrës ka qenë tepër e përshtatshme edhe për një stadium për zhvillimin
e lojërave të Nymfeane. Më në perëndim, midis kësaj kodërze dhe fshatit të Frakullës së
Vogël, gjenden gjetje që i përkasin periudhës mesjetare.
Përfundime. Nisur nga rrënojat, toponimi që duket se i përket origjinës, reliefi i
përshtatshëm dhe së fundi duke qenë se ndodhet dhe në çarjen e madhe tektonike që mund
të ketë sjellë edhe rrjedhje gazi, na bënë të propozojmë si vendin më të mundshëm të
ndërtimit të sanktuarit kushtuar Nymfeut Antik. Të gjitha të dhënat arkeologjike të
përftuara nga kërkimi sipërfaqësor kërkojnë patjetër që të shoqërohen me gërmime apo
sondazhe arkeologjike.
III.4.2. Monumentet përgjatë segmentit Pirgu i Devollit-Savër-Perhondi
Rruga e nisur nga Pirgu i Devollit duket se ka ndjekur bregun e djathtë të Devollit:
Babunjë-Gradishtë-Savër-Stan-Karbunarë-Kozare-Perondi-Lapardha dhe më pas ka
vazhduar në zonën kodrinore të Sulovës për t’u bashkuar me Udhën e Karvanëve në
Tomorricë.
Periudhës mesjetare i përkasin një vendbanim në fushën e Savrës, një kishë
mesjetare në Barbullinjë, kisha e Shën Kollit në Perhondi, dhe në zonën e Sulovës Kalaja
e Gurit në Mëndragë dhe Kalaja mesjetare e Përrenjasit. Nga periudha antike në këtë
rrugë janë rrënojat në Qytezën e Babunjës, kurse antikitetit të vonë i përkasin rrënojat e
një kalaje në formë trekëndëshi e ndërtuar në faqen e kodrës mbi fshatin Stan Karbunarë.
III.4.2.1. Pirgu i Devollit
Për Pirgun e Myzeqesë, për këtë port lumor, që luajti një rol të rëndësishëm. në
tregtinë e drithit të Myzeqesë gjatë mesjetës, ka një dokumentacion mjaft të pasur. Prej
tyre del qartë se ai ndodhej në grykën e lumit Devoll dhe funksioni kryesisht gjatë shek.
XIV-XV (Shih Kreu IV).
III.4.2.2. Vendbanimi mesjetar i Savrës dhe kisha e Barbullinjës
Vendbanimi ndodhen në fushë në perëndim të fshatit të Barbullinj dhe shtrihet në
një sipërfaqe të madhe. Qeramika në sipërfaqe në përgjithësi i përket shek. XIV, gjë që
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Nisur nga Plini që shkruan se në kufi të Apolonisë gjendet Nymfeu i famshëm, ku banojnë barbarët
amantë dhe bilionë, ngritja e monumenteve kushtuar kësaj mrekullie natyrore, mund të ketë qenë dhe një
kompromis i bërë nga palët për të ndërtuar në kufijtë e tyre dhe jo detyrimisht pranë vetë vendit të zjarrit të
shenjtë.
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përputhet edhe me betejën e Savrës e vitit 1385, vit që shënon për herë të parë dhe
dokumentimin e pranisë së turqve në territorin Shqipërisë.
Në pjesën lindore të këtij vendbanimi në fillim të viteve ’80 nga punonjësit e
Ateliesë së Tiranës, janë zbuluar pjesërisht rrënojat e një kishe mesjetare, por për fat të
keq pa dokumentacionin përkatës. Sipas S. Muçaj që e ka vizituar këtë rrënojë, kisha i
përkiste tipit me kupolë mbështetur në katër shtylla të lira. Në mure truheshin pjesë
afresku, ku dallohesh dhe figura e një kali të bardhë me pulla të kuqe, qëishte vendosur
në brezin mbi dysheme
Përfundime. Kisha i përket periudhës mesjetare, por për të vjelë të dhëna tëreja ka
nevojë për pastrime dhe sondazhe.
III.4.2.3. Kisha e Shën Kollit në Perondi498
Kisha është një bazilikë trenefshe e mbuluar me çati druri. Sot, plani i saj përbëhet
nga naosi tre nefësh, narteksi me kambanoren në anën perëndimore dhe ambienti i altarit
i ndarë në bemë, protezis dhe diakonikon, me nga një absidë për secilën, ndër të cilat ajo
qendrorja është më e madhe. Muret e kishës janë ndërtuar me gurë dhe tulla. Këto të
fundit janë vendosur sipas një teknike të rregullt, me veçanti vendosjen në radhë jo të
plota, si dhe njëra mbi tjetrën ndërmjet gurëve. Duke u nisur nga tipi, ndarja e qartë e
ambientit të altarit, mbulimi i bemës në nivel më të ulët se nefi qendror dhe teknika e
ndërtimit kisha datohet si e shek. XI. Por, nga teknika e ndërtimit dhe mundësitë që na
jep planimetria, me formën e saj qendrore katërkëndore, mund të argumentojmë se faza e
saj e parë i takon një kishe me planimetri kryq të brendashkruar me kupolë me dy kolonat
dhe dy pilastrat dhe me narteks. Ky i fundit në një moment të dytë është bërë pjesë e
naosit dhe është ndërtuar një narteks i ri (Shih: Kreu IV)
III.4.2.4. Kalaja e Përrenjasit
Fshati Përrenjas ndodhet në pjesën perëndimore të rrethi-t të Gramshit, në kufi me
fshatin Lumas të rrethit të Beratit. Përroi i Përrenjasit ka ndarë në dy pjesë shkëmbin
gëlqeror në JP të fshatit.
Historiku i kërkimeve. Kalaja e Përrenjasit është publikuar nga P. Basha dhe
mbështetur në teknikën e ndërtimin e mureve dhe qeramikën e gjetur e daton në
antikitetin e vonë
Plan dhe teknika e ndërtimit. Kalaja ka formë katërkëndëshe të çrregullt me
përmasa 117 x 53 x 126 x 51 m) dhe është e pajisur pesë kulla, katër në formë
katërkëndëshi (6 x 4/6,5 m) e një në formë gjysmërrethi (Tab. XV,4). Muret janë ndërtuar
me gurë kave të lidhur me llaç dhe kanë trashësi 2 m. Në brendi të rrethimit Basha ka
gjetur vegjë enësh, fragmente qeramike, të zbukuruara me gropëzime në reliev dhe vija të
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A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë, 2004, f. 152-154, fig. 88; A.
Baçe, A. Meksi, E. Riza, Gj. Karaiskaj, Historia Arkitekturës Shqiptare (nga fillimet deri në v. 1912)
(Maket), Tiranë 1980, f. 273, fig. 6.
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incizuara. Në afërsi të saj rreth 300 m larg mureve u gjet një monedhë bizantine e shek.
XI.
Përfundime. Nisur nga plani dhe materiali arkeologjik mendojë se kështjella ka
qenë në funksion edhe në periudhën mesjetare.
III.4.2.5. Kalaja e Gurit
Kalaja e Gurit ndodhet në fshatin Mëndrakë, në pjesën perëndimore të vargut të
kodrave të Sulovës. Në pjesën jugore, lindore e në anën veriore të fshatit shtrihen brigje
të thepisura e të zhveshura. Në një nga këto rripa të rrethuar nga tri anët me shkëmb e që
vetëm në njërën anë lidhet me kodrën kryesore, ndodhet kalaja me përmasa 146 x 48 m
(Tab. XV,5). Sipërfaqja brenda mureve është e sheshtë, ndërsa shpatet anësore janë të
thepisura.. Muret janë rrafsh me tokën e vetëm nga ana shkëmbore janë ruajtur fragmente
muresh në këmbë. Në lindje të kalasë, në një distancë 100-150 m, në vijë të drejtë, shihen
gjurmët e një furre pjekje me diametër 1,5 m. Në të ka qeramikë skarco. Në bazë të
gjetjeve kalaja i përket periudhës së Antikitetit të vonë.
III.4.3. Monumentet përgjatë segmentit Vlorë – Qafa e Koshovicës – Kurjan
– Ura Vajgurore – Berat
Në këtë segment rrugor numri i monumenteve i përket kryesisht periudhës
romake, dhe ato gjenden në Levan, Kënetën e Mbrostarit, Novoselë, Zharrëz, Vidhishtë,
Luar. I vetmi monument i datuar në periudhën mesjetare është Kisha e Shën Kollit
Kurjanit dhe disa gjetje arkeologjike (unaza, monedha) në fshatin Allambrez.
III.4.3.1. Kisha e Shën Kollit në Kurjan
Kisha është e tipit kryq i brendashkruar me kupolë, me katër mbështetje të lira në
formë katrori, mbi të cilin do të ngrihej tamburi me kupolën dhe me një narteks me qemer
cilindrik. Rindërtimeve të vona, ku i fundit daton në gjysmën e dytë të shek. XVI, i janë
shtuar dhe dy absida në veri dhe në jug duke i dhënë këtij ndërtimi pamjen e një
trikonke499 Kisha e Kurjanit sipas Meksit, i cili e lidh sidomos me ndërtimet trikonkëshe,
është e ndërtuar në gjysmën e dytë të shek. XIV 500, por plani i saji i hershëm të bën të
mendosh që ajo i përket një kishe të ndërtuar të paktën që në shek. XIII.
Përfundime. Kisha e Kurjanitnë fazën e saj të parë, nisur nga shumë elementë të
ndërtimit dhe tipit të saj ka ngjashmëri me kishat e tjera të kësaj zone që ne i kemi
ndërtuar në shek. X-XI (Shih: Kreu IV).
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A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë, 2004, f. 229-230, fig. 191a.
A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë, 2004, f. 230.
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Kreu IV
IV. Qendra dhe monumente arkeologjike
IV.1. Qytete
Qytetet e periudhës mesjetare janë më të pakët në numër sesa ata të periudhës
antike të vonë, nga të cilat ka mbijetuar vetëm Aulona, Kanina dhe Berati, kurse Oriku,
Amantia dhe Bylisi, nuk kanë mbijetuar, në këtë periudhë shohim se janë shtuar qytete të
tjera si në Këlcyrë, Tomor, Zvezdë e Mborje duke ruajtur kështu të njëjtin numër.
Meqenëse gërmimet në këto qytete kanë munguar njihet pjesërisht sistemi
fortifikues, kurse urbanistika e brendshme është ende e panjohur. Në disa prej tyre është
vërejtur prania e rezidencës së feudalit: Kaninë, Berat, Tomorr, Zvezdë, Këlcyrë, Mborje,
të cilët janë ndërtuar në majë kodrash, ndërsa nga Vlora e ndërtuar në fushë nuk kemi të
dhëna.
IV.1.1. Aulona, qytet dhe port
Emri: Aulonë/a (Ablona, Avellona, Lavellona, Vlora)
Vendndodhja e qytetit. Rrënojat e qytetit të periudhës romake (përmendur nga
Ptolemeu), të antikitetit vonë dhe atij mesjetar janë identifikuar në qendër të qytetit
modern të Vlorës, aty ku sot ndodhet Monumenti i Pavarësisë (Tab. XXV,2). Deri tani,
nga gërmimet arkeologjike të kryera është zbuluar vetëm një fragment i murit rrethues
me gjatësi 63,80 m, që ka mbyllur krahun jugperëndimor të qytetit (Tab. XXIV,1). Nisur
nga gjetjet rastësore dhe nga relievi (lartësia mbi nivelin e detit 5 m), qyteti ka qenë
shtrirë aty ku sot është lulishtja “Pavarësia”, hotel Sazani, një pjesë e hotelit të ri të
papërfunduar, si dhe pjesë nga lagjja e sotme Varosh dhe Gerekçi (Tab. XXV,3). Qyteti
brenda murit rrethues duhet të ketë qenë afërsisht 10 ha. Aulona mesjetare, përveç pjesës
së kështjellës që duhet të jetë në rrënojat e fortifikimit të antikitetit të vonë, duhet t’i
shtohen dhe lagjet jashtë tij.
Nisur jo vetëm nga toponimi, por dhe nga gjetjet arkeologjike mesjetare të dala
deri tani gjatë ndërtimeve të kryera në lagjen Varosh dhe Gerekçi (tregu dhe kisha e Shën
e Premtes), tregojnë se pjesë e qytetit mesjetar ka qenë edhe kjo zonë (me lartësi nga 3,5
m deri 5 m mbi nivelin e detit), e cila shtrihej në afërsi të lagunës (Tab. XXV,4). Në
krahun jugperëndimor të fortifikimit, në zonën në perëndim të xhamisë së Plumbit
(Muradies) duket se para themelimit të qytetit ka qenë e zënë nga një nekropol helenistik,
gjë që tregon se të paktën ka pasur një vendbanim. Në vitin 1981 këtu janë gjetur
fragmente të një sarkofagu dhe po ashtu janë zbuluar edhe fragmente qeramike të shek. III m. Kr.501.
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G. Koch, Sarkofagët e periudhës perandorake në Shqipëri, Monumentet, 1 (35), 1988, f. 45, sarkofagu
nr. 3; të dhënat e tjera për këto gjetje i takojnë V. Beretit.
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Mungesa e sondave gjeologjike në lindje të zonës së pretenduar si të banuar dhe
rrëzë kodrës së Kus Baba (lagja Muradie dhe Vrenezit), me gjithë nivelin e ulët të
terrenit, ka lënë pa zgjidhur në se aty ka pasur një shtrat lumi. Në se ky supozim do të
gjejë zgjidhje në favor të mendimit për praninë e një lumi (Kelydnos=Shushica), atëherë
qyteti i Aulonës ka qenë i vendosur midis lumit dhe lagunës në perëndim.
Ideja e shprehur së pari nga Karl Paç502 dhe e përkrahur më pas L. Ugolini503,
Hamondi504, A. Baçe505 dhe V. Bereti506 se fillimisht emrin Aulonë e mbante qyteti që në
periudhën antike shtrihej aty ku sot ndodhet Kepi i Triportit507, kjo për shkak të
përmasave të murit fortifikues (Tab. XXV,1)508 dhe pozicionit që ai zinte në këtë gji të
rëndësishëm të Adriatikut nuk mund të ngelte jashtë vëmendjes së autorëve para
Ptolemeut, prandaj ai duhet kërkuar midis atyre qyteteve të përmendur dhe që ngelen të
paidentifikuar.
Një mendim tjetër ka shfaqur historiani P. Xhufi i cili shkruan: “Qyteti antik i
Vlorës (Αὐλὼν), i përmendur së pari nga Ptolemeu, rishfaqet në burime në shek. V-VI si
qendër peshkopate në varësi të Mitropolisë së Durrësit. Në atë kohë ajo ndodhej ende në
sitin e saj antik, në veri të Vlorës së sotme, ndërsa ajo mesjetare e kishte vendndodhjen në
Skelë, e dëshmuar kjo edhe nga mbeturinat e ruajtura deri vonë të një kalaje 8-këndeshe.
Dhe pikërisht, këtu në Skelë, duhej të ishte vendosur qyteti (civitas) i rrethuar nga feude
(casalia) të shumtë”. Një pohim i tillë deri tani nuk ka gjetur mbështetje me material
arkeologjik, megjithëse zona në mënyrë të vazhdueshme është prekur nga punime
ndërtuese509.
Vendndodhja e portit. Duke filluar nga Ptolemeu dhe në vazhdim qyteti dhe porti i
Vlorës janë dhënë gjithmonë në lidhje me njëri-tjetrin dhe duket se ka qenë porti në
vëmendjen e autorëve dhe ngjarjeve që ata kanë përshkruar. Nga ato del se në portin e
Aulonës mund të ankoroheshin një numër i madh anijesh edhe me tonazh të madh.
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C. Patch, Das Sandschak Berat in Albanien, Wien, 1904, f. 63.
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Rrënojat e një muri, sot në brendësi të detit (largësia nga bregu 54,60-97,60 m), ndërtuar me blloqe guri
të gdhendur, ruhet i plotë në një linjë të drejtë (863 m) dhe që kthehet me kënde të drejtë në dy skajet e në
mesin e trasesë. Ky i fundit e ndan sipërfaqen e rrethuar në dy pjesë. Muri është i pajisur me kulla
katërkëndëshe dhe me një hyrje të gjerë të mbrojtur nga dy kulla të fuqishme. Në se do të pranonim që
muret kanë rrethuar vetëm terrenin e sheshtë, me plan katërkëndësh, atëherë perimetri do ishte rreth 2800 m
dhe sipërfaqja 45 ha. Ky do të shënonte edhe variantin me sipërfaqen më të vogël, kurse ne se do të marrim
në konsideratë dhe disa trase muri që ngjiten në faqen lindore të kodrës së Pllakës atëherë brenda rrethimit
do të shtrihesh edhe faqja perëndimore e majës së Goles, me një perimetër 3900 m dhe një sipërfaqe 93 ha.
Treporti nisur nga relievi, prania e lagunave dhe përmasat e fortifikimit na kujton në një farë mënyre
Dyrrahun.
509
Evlija Çelebi, Shqipëria 350 vjet më parë, Tiranë: Horizont 2000, f. 65. Fortesa e Vlorës është themeluar
nga sulltan Sulejmani për të mbrojtur Gjirin e Vlorës nga sulmet e venedikasve.... Ajo ka formën e një
poligoni tetëbrinjësh (rreth 1537 – 1542).
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Duke marrë në shqyrtim ngritjen e nivelit të detit të paktën me 2 m, lëvizjen e
shtretërve të lumenjve Vjosë dhe Shushicë si dhe uljet tektonike të tokës, porti i Aulonës,
duke filluar nga periudha romake duhet të ketë lëvizur nga Skela deri në Treport.
Herodoti i pari shkruan se (Aoos) që buron nga mali Lakmon, dhe që kalon përmes tokës
së Apolonisë dhe derdhet në det afër limanit të Orikut510 (Εστι έν τη Απολλωνίη ταύτη
ίρα Ηλίου πρόβατα, τά τάς μέν ημέρας βόσκεται παρά ποταμόν ‘Αωον’ ός έκ Λάκμονος
όρεος ρέει διά της Απολλωνίης χώρης ές θάλασσαν παρ’ Ώρικον λιμένα), megjithëse
është marrë me rezervë nga studiuesit që mendojnë se ai derdhej më në veri të Apolonisë,
na duket me vend që duhet të merret në konsideratë për një grykëderdhje të tij në gjirin e
Vlorës, nga Kavalona deri tek Skela.
Piri Reis në librin e tij (Kitab-i Bahriye, 1520) na jep një përshkrim të Aulonës,
lagunës dhe lundrimin në të: “Aulona është një fshat i madh511.... Para saj shtrihet një
lagunë e madhe dhe në brendësi të saj janë një sërë ishujsh të vegjël, secili me fshatin e
tij. Sandallet (anijet) mund të hyjnë në lagunë nëpërmjet deltës së saj”512.
Duke u bazuar këtu, por dhe nga të dhënat e lartësisë së relievit arrijmë në
përfundimin se ka pasur një lagunë të madhe duke filluar nga ajo e tanishmja (Nartës)
dhe deri në kufijtë e pjesës perëndimore të qytetit si dhe gjithë zona e kriporeve që
shtrihen deri në rrëzë të kodrave të Topalltisë513. Kjo lagunë komunikonte me detin
(gjirin e Vlorës) me një grykë (Bogazi) që duhet të ishte pranë kështjellës otomane dhe të
vazhdonte në veri drejt plazhit të vjetër (Tab. XXV,4). Praninë e lagunës dhe lundrimin e
anijeve deri në kufijtë e lagjes Varosh dhe Çole e plotëson edhe fakti i zbulimit të
skeleteve të dy anijeve. Në përfundim, për periudhën që ne kemi marrë në shqyrtim,
situata në gjirin e Vlorës dhe në lagunë duhet të ketë qenë shumë e përafërt me atë që
përshkruan edhe Piri Reis dhe portin kryesor duhet ta vendosim pranë hyrjes në lagunë.
Qyteti: 400 28’13,23” N; 190 29’24,95” E (Ptolemeu III, 13: Αυλών πόλις,
επίνειον μδL“γ” λθLγ“ιβ”); lartësia: 5 m; porti: N 400 27’ 06,05”; E 190 28’ 53,11”.
Burimet historike dhe identifikimi. Burimet e shkruara për Aulonën fillojnë që nga
shek. II m. Kr. dhe në to ajo klasifikohet si qytet, port dhe qendër peshkopale. Fjalën
Aulonë e gjejmë të përmendur nga historiani Lusien, por aty nuk bëhet fjalë për një qytet
në brigjet e Jonit apo Adriatikut, por për kanalin e Aulonës që ndan ishullin e Qipros nga
bregu i Cilicisë514. I pari që përmend Aulonën dhe përcakton koordinatat e saj (μδL“γ”
λθLγ“ιβ”: 44° 45’ 39° 55’) jo vetëm si qytet i taulantëve, por dhe si port është
Ptolemeu515, gjeografi i shek. II m. Kr. Të dhëna të mjaftueshme për Aulonën,
vendndodhjen dhe largësinë nga qendrat e tjera të kohës, na japin itineraret tokësorë dhe
510

Herodotus, History, libri IX, 93:1.
Në të njëjtin vit (1519-1520), Vlora është jo vetëm qendra e një territori të madh administrativ (Livaja e
Vlorës, përfshinte një territor të gjerë në veri Myzeqeja, në lindje Korça e Kolonja dhe në jug shkonte deri
në Çamëri), por e cilësuar edhe si qytet me 5 lagje.
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N. P. Albani, Bregdetet e Shqipërisë në fillim të shek. XVI, Dokumente dhe Materiale, Studime
Historike 3, viti XXXV (XVIII), Tiranë 1981, f. 228.
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N. P. Albani, Bregdetet e Shqipërisë në fillim të shek. XVI, Dokumente dhe Materiale, Studime
Historike 3, viti XXXV (XVIII), Tiranë 1981, f. 228.
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Lucien, Nav., VII, 3: Μακεδονίας θέσις Ταυλαντίων πόλεις Αυλών πόλις, επίνειον μδL“γ” λθLγ“ιβ”.
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detarë romakë që datohen nga gjysma e parë e shek. III dhe deri në shek. IV m Kr.
(Itinerarium Antonini Avgvsti; Itinerarium Burdigalensis-Hierosolymitanvm; Itinerarium
Maritimum; Tabula Peutingeriana)516 si dhe tek Cosmographia e Anonimit të Ravenës
dhe Geographica e Guidonis517 të shek. VII-VIII.
Një e dhënë tjetër e rëndësishëm na kumtohet në shek. VI nga Hierokli në veprën
e tij Synekdemos, ku qyteti i Aulonës radhitet midis 9 qyteteve të provincës së Epirit të
RI518. Në vitin 458, në letrën drejtuar perandorit Leon I për aprovimin e vendimeve të
konsilit të Kalkedonisë (457) midis peshkopëve të Epirit të Ri ka firmosur dhe peshkopi i
Aulonës (Nazarius episcopus Aulonae)519. Në vitin 519 megjithëse nuk na jepet emri i
516

Tab. Peutinger., bot. K. Miller, Itineraria Romana, 1916: Në dioqezën e Maqedonisë, itinerary 79,
Aulona figuron midis Apollonia et Actianicopoli (Nikopolis). Iternerarium Antonini Avgvsti et
Hierosolymitanvm ex libris manvscriptis ediderunt G. Parthey et M. Pinder (1848): IT. ANT., 323, 9-11
dhe 329, 1; 332, 10. 323, 9-11 Item a Brundisio sive ab Hydrunto traiectus Aulonam stadia num. 1000
(Përsëri nga Brindisium ose Hidrunto (Otranto) përshkruhen drejt Aulonës 1000 stade). 329, 1 Item recto
itinere ab Hydrunto Aulonam stadia mille Inde per Macedoniam [usque Constantinopolim 756 sic] 332. 10
[ab Aulona usque Constantinopolim 756] (Përsëri nëpër rrugë direkt nga Hidrunti në Aulona 1000 stade
dhe prej atje nëpër Maqedoni dhe nga Aulona e deri në Konstandinopojë 756). IT. MARIT., 489 1 a
Buthroto Sassonis insulae provinciae supra scriptae super Acroceraunia, et reliquit Aulonam in dextro
interius stadia C (Nga Buthrotos në ishullin Sason, në provincën e përshkruar më sipër, duke lënë
vargmalet Akrokerauneve (kepi i Gjuhzës) dhe duke lënë mbrapa Aulonën, më në brendësi në krahun e
djathtë 100 stade. Aulona përmendet dhe në itinerarin e pelegrinëve nga Bordoja në Jeruzalem që datohet
rreth vitit 333 mbas Kr., si pikë nisje apo mbritje: 549, 1-5: Itinerarium / a Burdigala Hierusalem usque / et
ab Heraclea per Aulonam / et per urbem Romam /Mediolanum usque (Itinerari nga Bordoja në Jeruzalem
dhe nga Heraklea deri në Milano nëpërmjet Aulonës dhe qytetit të Romës). 608, 8-10: civitas Apollonia
milia XVIII / mutatio Stefana milia XII / mansio Aulona treiectum milia XII. Qyteti i Apolonisë 18 milje,
stacioni për ndërrimin e kuajve Stefana 12 milje, mansio e Aulonës 12 milje (609, 1-3): Fit omnis summa
ab Heraclea per Machedoniam/ Aulona usque milia DCLXXXVIII/ mutationes LVIII, mansiones XXV.
Largësia totale nga Heraklea deri në Aulonë, nëpër Maqedoni është 688 milje me 58 stacione për ndërrimin
e kuajve dhe 25 qendra me bujtina. 611, 1-3: Fit summa ab Aulona usque Capua / milia CCLXXXVIIII,
mutationes / XXV, mansiones XIII. Largësia totale nga Aulona deri në Kapua është 289 milje me 25
stacione për ndërrimin e kuajve dhe 13 qendra me bujtina 612, 7-9: Fit ab Heraclea per Aulona in urbe
Roma usque / milia undecies centena XIII. Nga Heraklea deri në qytetin e Romës duke kaluar nga Aulona,
largësia është 1113 milje.
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Ravennatis Anonymi, Cosmographia et Guidonis Geographisca botues G. Parthey et M. Pinder (1860):
Ravennatis Anonymi, IV 15, 13, f. 206,: Pastaj në vetë Ilirikun, nga ana tjetër pranë Detit të Madh, gjenden
këto qytete: Aulona dhe V 13, 14, f. 378: Alona (midis Akrokerauneve dhe Apolonisë). Guidonis
Geographica: f. 539, G 112, 22-25 Acroceraunium quae et Butrehntos Aulona: hanc sanctus martir Danax
sanctificat (Akrokeraunia e cila ndan Butrotin nga Aulona, martiri shenjtor i së cilës, Danaks, është
shenjtëruar).
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Hierokles, Synekdemos, XIII 653, 7 Αυλών (Aulona është përmendur midis Πουλχερούπολις dhe
Αυλινίδος μητρόπολις).
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Acta Albaniae I, 23; Acta Conciliorum Oecumenicorum II, V, 47, f. 96, 35 (Nazarius episcopus Aulonae
similiter). Po në këtë periudhë Peshkopi Klaud merr pjesë në vitin 449, 451 përkatësisht në koncilin e Efesit
(Claudius of Anchismus S. G. F. Perry, The Second Synod of Ephesus. Together with Certain Extracts
Relating to It, në Syriac Mss. Dartford, Kent 1881, f. 16; R. Price, M. Gaddis, The Acts of the Council of
Chalcedon, Liverpool University Press, 2005: Second Council of Ephesus, gusht 449: I. 78.46, 884.38,
1002, 1067.39.) e Kalkedonisë (R. Price, M. Gaddis, The Acts of the Council of Chalcedon, Claudius of
Anchiasmus (Epirus Vetus) Ch: I. 3.251, 298; II. 1. 213; III. 2. 200, 97 L. 192; IV. 1. 215, 9. 91; VI. 1. 231,
9. 237, 9D. 138) dhe më 458 nënshkruan në letrën drejtuar perandorit Leon I “Thraku” (401-474); në vitin
516 peshkopi Kristodorus nënshkruan në letrën drejtuar papës Hormisda (A. Meksi, Arkitektura e kishave
të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë, 2004, f. 18). Acta Conciliorum Oecumenicorum 271: Në Koncilin e
Efestit është i pranishëm dhe përmendet shumë shpesh Felix-i, peshkop i Apolonisë dhe Bylisit: ACO I 1, 2
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peshkopit Aulonës ai ka qenë pjesë e qëndrimeve që mbanin peshkopët e tjerë të dioqezës
së Maqedonisë520.
Peshkopi Soterus (Soterus reverendissimus episcopus Aulonis) merr pjesë në
sinodin e Konstandinopojës (5 maj- 2 qershor 553)521. Dy të dhëna për qytetin e Aulonës
i jep Prokopi i Çezaresë, në të parën bëhet fjalë për prillin e vitit 535, kur pas vdekjes së
Atalarikut dhe kurorëzimit të Theodatit si mbret i ostrogotëve, i dërguari i Justinianit në
Itali shkruan: “Γενόμενος δέ ολίγω ύστερον έν πόλει Αυλώνι, ή πρός κόλπω Ιωνίο
κείται,... “ (Pas pak do të mbrijë në qytetin e Aulonës që gjendet në gjirin jonien,...522,
kurse në veprën De Aedificis përmes kështjellave (φρούρια) të Maqedonisë përmendet
edhe Aulona (Αυλώνι), që administrativisht bënte pjesë në Epirin e Ri523.
Konstandin Porfirogeneti, që në Temën e Dyrrahut ka përsëritur listën e qyteteve
dhe kështjellave të Epirit të Ri, të dhënë në Sinekdemosin e Hieroklit, nuk mund të
përbëjë një të dhënë për shek. X524.
Në maj të vitit 1082, perandori Aleksi I Komnen, meqënse venedikasit i ndërtuan
shumë anije në skelën e tij Dyrrakium, ai u dha atyre të drejta për të bërë tregti të lirë
f. 4, nr. 47: Φίληκος Απολλωνίας καί Βέλλιδος; I 1, 2 f. 55 nr. 11: Φήλιξ επίσκοπος πόλεων Απολλωνίας
και Βελλίδος υπέγραψα αποφηνάμενος άμα τηι αγίαι συνόδωι; I 1, 7, f. 86, nr. 47: I 2, f. 28, rreshti 24: 48
et Felice Apolloniae et Bellidis; I 3, f. 53, nr. 47; I 5, f. 86, rreshti 21, nr. 46; II 3, 1, f. 198, rreshti 24; II 3,
1 f. 234, rreshti 14-15. - ACO II, V, 47, f. 96, rreshtat 28-36: pas zgjedhjes së tij 457, perandori Leon I u
konsultua me peshkopatën mbi ruajtjen e doktrinës së Koncilit të Kaledonisë dhe mbi grindjet e
monofizitëve, të cilët çuan deri në rrethimin e Aleksandrisë. Përgjigjja e të vjetërve ishte e gjitha në favor të
Kaledonisë dhe janë ruajtur për Epirus Vetus dhe për Epirus Nova; dokumenti gjithashtu dëshmon dhe për
listën e peshkopëve që përmban: Firmat për Epirus Nova “Lucas episcopus Dyrrachenus incolumen semper
in omnibus modis pium uestrae serenitatis principatum multis in pace temporibus dominus Christus
conseruare dignetur, deo amabilis uictor et triomphator auguste / Artemius episcopus Scampenus similiter
/Antoninus episcopus Lychnidius similiter / Philocharis episcopus Vallidis similiter / Eusebius episcopus
Apolloniadis similiter / Nazarius episcopus Aulonae similiter / Paulus episcopus primatenus [!?] similiter”.
Aty vërehen emrat e peshkopëve si: Luka i Dyrrhachion, Artemiosi i Skampas, Antoninos i Lychnidos,
Filokaris i Vallidis (d. m. th. Bullidi, i Byllis), Eusebi i Apolonisë, Nazarius i Aulonës dhe njëfarë Pauli ose
Pavli, funksioni, i të cilit mbetet për t’u përcaktuar. Duhet thënë edhe se në mes të shek. V-të, peshkopi
Klaud qendronte në të dy fronet edhe si Peshkop i Apolonisë dhe si i Bylisit, ndërsa në vitin 457 dallohet
Eusebi Peshkopi i Apollonisë dhe Philocharis Episkopi i Bylisit. Eusebi i Apolonisë është tashmë i
pranishëm në Këshillin e Kalqedonisë në vitin 451 (ZSHDA II 2, 2, f. 70).
520
Acta Albaniae I, nr. 29; Shih: Ch. Pietri, La géographie de l’Illyricum ecclesiastique, in Villes et
peuplement dans l’Illyricum protobyzantin, f. 46, tregon se në vitin 519 të dërguarit romak nënshkruan nga
peshkopi i Lychnidos libellus të lëshuar nga Roma (Hormisda, Ep. 62, Coll. Avel., 166, f. 617-618), “por në
Aulona, peshkopi lokal ka pezulluar përgjigjen e tij në pritje të marrëveshjes së metropolitanisë së tij”. Po
aty, P. 52, n. 112. Ch. Pietri vë në dukje se “një delegacion i vogël i peshkopëve të dioqezës së Maqedonisë
(9 nga 151) po merr pjesë në sinodin në 553 që ratifikon politikën e perandorit, ndërsa Papa është duke bërë
një rezistencë të ngathët dhe hezituese”. Ajo duhet të shtohet në kontingjentin e Maqedonisë për Epirus
Nova, Aulona (ZSHDA, IV, 1, f. 3).
521
Acta Albaniae I, nr. 35.
522
Procope, De Bello Goth. V, 4, 21.
523
Procope, De aedificis, IV 4, f. 118,42.
524
Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, II 56, 2, Δυρράχιον, ή πότε ‘Επίδαμνος. Ύπο
καναλαρίου, πόλις θ Σκάμπα, Απολλωνία, Βούλλις, ‘Αμαντία, Πουλχεριόπολις, Αυλών, Λίστρων,
Σκεύπτων, Α(υ)λίνιδος μητρόπολις. 9. Tema e nëntë: Dyrrachion Dyrrachion disa herë e përmendur edhe si
Epidamn: është nën një gurvernator të rangut konsullor, me 9 qytete: Skampa, Apollonia, Byllis, Amantia,
Pulcheriopolis, Aulôn, Listrôn, Skeuptôn, mitropolinë e Aulinis (Lychnidos).
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dypalëshe në shumë qytete ku futet dhe Aulona “concedit eis et negotiari in omnes partes
Romanie species universas videlicet circa ... Aulonem...”525.
Të dhënat më të shumta për Aulonën dhe që lidhen me periudhën që ne kemi,
pjesë të studimit i përkasin ato të pushtimit norman të sjella nga Ana Komnena në veprën
e saj Alexiada526. Në to përmenden zbarkimet e shumta të flotave të dy palëve
ndërluftuese, përpjekjet për pushtimin e qytetit, qyteti dhe porti i Aulonës si pikënisje
përgjatë bregdetit në veri dhe jug si dhe në thellësi të vendit, zbarkimet e kryqtarëve të
drejtuar nga Pier Ermit, etj. Nga ky burim i rëndësishëm mund të arrihet në përfundim se
Aulana jo vetëm kishte një port tepër të rëndësishëm në bregun lindor të Adriatikut por
edhe një qytet të fortifikuar dhe me një prapatokë të pasur me prodhime bujqësore.
Në veprën e saj ajo shkruan për përgatitjet e Robert Guiskardit në Italinë e Jugut
dhe porosinë që i jepte ushtrisë për të kapërcyer në heshtje Adriatikun dhe të arrinin
Aulonën (Άλλα μή παρώμεν τά κατά Λογγιβαρδίαν αυτώ διαπεπραγμένα πρίν ήκειν είς
τόν Αυλώνα σύν τώ στρατεύματι)527. Porosia u realizua me së miri nga djali i tij
Boemundi, që e dërgoi me ushtri të fortë në krahinat tona për të sulmuar viset rreth
Vlorës (τόν Αυλώνα τόποις επιπηδήσοντα). Me të mbërritur ai ra si një rrufe mbi
Kaninën, Jerikon dhe Aulonën duke i pushtuar njëra pas tjetrës, edhe duke rrëmbyer e
duke shkatërruar me zjarr edhe gjithë krahinat fqinje me këto vise (Ό δέ αυτίκα ξύν
απειλή καί ακατασχέτο ρύμη καθάπερ τις επιρρυείς κεραυνός τών τε Κανίνων καί Ιεριχώ
καί τού Αυλώνος παντός επελάβετο καί αεί τί τά ξυμπαρακείμενα ήρει καί επυρπόλει
μαχόμενος)528.
Mbas Boemundit, në qershor të vitit 1081, Robert Guiskardi, me qenë se kishte
erë të mirë, lundroi deri në brigjet e Aulonës dhe duke lundruar gjithmonë pranë brigjeve
arriti në Burtrint. Këtu u bashkua me Boemundin, i cili kishte pushtuar më parë Vlorën
me sulm529, dhe ushtrinë e ndau në dy pjesë, njërën e mbajti ai vetë që të shkonte në
Durrës me det dhe tjetrën nën komandën e Boemundit, që do shkonte në Durrës me tokë.
Afër hundës së quajtur Glosa (Gjuha) flota u godit nga një shtrëngatë, nga e cila mundi të
shpëtojë anija ku ishte Roberti dhe disa anije ngarkese. Roberti, edhe pse i pocaqisur dhe
i goditur prej stuhisë dhe prej mbytjes së flotës së tij, ..., nuk u tremb, po me ata që u
bashkuan me të, pushtoi me sulm Vlorën (οία θεομνία περιπεσών ούχ υπεστάλη, άλλα
τόν Αυλώνα μετά σύν αυτώ συνελθόντων εξ’εφόδου κατέσχε)530.
Robert Guiskardi, pas fitores ndaj Aleks Komnenit, u detyrua të niset për në Itali
duke i lenë në mbrojtje djalit të tij Dyrrahun, Aulonën dhe qytete të tjera (Τουτωί δέ μοι
τώ υίω τώ νεωτέρω επαφίημι τό τε Δυρράχιον καί τόν Αυλώνα καί τάς λοιπάς πόλεις531).
Ana Komnena shkruan dhe për vendosjen e kryqtarëve të ardhur nga Italia në krahinat e
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Dyrrahut dhe Aulonës (Ω δέ σποράδην τινές τόν τής Λογγιβαρδίας διεπέρων ήδη
πορθμόν, ο αυτοκράτωρ μετακαλεσάμενός τινας των ρωμαϊκών δυνάμεων αρχηγούς
εκπέμπει τούτους πρός τα μέρη Δυρραχίου καί Αυλώνος)532. Në një nga pasazhet ku
bëhet fjalë për Isak Kontostefanin, duka i madh i flotës së bizantëve, ajo jep largësitë
midis qyteteve të Dyrrahut, Aulonës dhe Himarës si dhe përmend një kodër mbi Aulon, të
quajtur Jason533. Αυλώνα πλούν τού πρός τό Δυρράχιον, καί διά τούτο δείν πλείονα τήν
φυλακήν τού Αυλώνος ποήσασθαι, απελθών μετά των ετέρων δουκών ετήρει επιμελώς
τόν αναμεταξύ πορθμόν του Αυλώνος καί κατά τήν ακρολοφίαν τού καλομένου ‘Ιάσονος
βουνού σκοπούς επιστήσας ‘εφ ώ τήν θάλασσαν περιαθρείν καί τούς ναύς επισκοπειν534
(Aulona duke qenë 100 stade prej Durrësit dhe Himara gjendet akoma dhe 60 stade dhe
me qenë se Boemundi e dinte këtë ai preferoi që së pari të arrinte Aulonën, sepse ishte më
e shkurtër të lundroje deri në Aulon sesa në Dyrrakium dhe se duhet që për rrjedhojë të
riforconte mbrojtjen e Aulonës. Ai u nis së bashku me komandantët e tjerë duke ruajtur
me kujdes ngushticën e Aulonës dhe u vendos në agim në majë të një kodre të quajtur
Jason për të vëzhguar detin dhe zbarkimin e anijeve).
Më 9 tetor 1107 Boemundi zbarkoi në Aulonë me anije të një tonazhi të madh dhe
një numër të madh ushtarësh ku ishin radhitur dhe shumë ushtarë frëngj dhe kelt535. Në
përpjekje për të ndaluar pushtimin e Dyrrahut nga Boemundi, Aleks Komneni vuri
komandant të sprovuar Mihal Kekaumenin: Vlora, Jeriko dhe Kanina kishin për ruajtës të
pafjetur Mihal Kekaumenin (Είχε μέν γάρ ευθύς ‘ο Αυλών, ‘η ‘Ιεριχώ καί τά Κάνινα
ανύστακτον φύλακα Μιχαήλ τόν Κεκαυμένον)536.
Një e dhënë e diskutueshme për Aulonën vjen nga një epigram: “Nobilis et lanis
et felix uitibus Aulon. Det pretiosa tibi uellera, uina mih”537 (Që Aulona, e përmendur për
leshin e saj dhe pjellorinë e vreshtave të saj, të jep ty stofrat e çmuara dhe mua verërat e
saj)538.
Mbas një ndërprerje prej gati një shekulli Aulona fillon të përmendet në vitin
1205, kur Venediku e ka përfshirë në listën e zotërimeve-trofe të Kryqëzatës IV:
“Marinus Geno, Veneterum in Romania podestas eiusdemquas imperii quarte partis et
dimidie dominator ”declarat se dimissise” communi Venecie ..., et Ablona...”539 (Marin
Geno, podesta i Venedikasve në Romanie dhe zotërues i së katrës pjesë e gjysmë, të së
njëjtës perandori (deklaron se i ka lëshuar) Komunës së Venedikut ... dhe Vlora...)540. Por
duke filluar nga viti 1205, Vlora, së bashku me Kaninën e Beratin, i kalojnë Despotatit të
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Epirit dhe më pas nga Manfred Hoenstaufen të Siqelisë (1258-1266) kalojnë nën
anzhuinët e Karlit I Anzhu (1266-1284).
Në vitin 1274, Jacobus de Balsiniano, kështjellar i Kaninës dhe Aulonës, kishte
gjithashtu në zotërim një sërë arkondish rreth e rrotull qytetit, Jerikonë-Orikumin (Arico),
Yamisque (?), dhjetë fshatra (casalia) nga arkondia e Brohotit (Urochoto), që ishin
Brohoti (Urochota), Vamblium (?), Leczina (?), Sfentogeriam (?), Tristannicza (?), Richi
(?), Vocza (?), Veniza (Vonicë), Vranista (Vranisht) e Cozona (?)541. Duke filluar nga kjo
kohë, Vlora fiton një rol të rëndësishëm, duke ridimensionuar atë që përjetësisht kishte
luajtur Durrësi. Në vitin 1276 në Vlorë u projektua edhe takimi midis perandorit bizantin,
Mihal VIII Paleolog, dhe Papës Grigor X542.
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Në Vlorë ashtu si në Berat, trashëgohet nëpër shekuj një numër familjesh fisnike
me pushtet e ndikim të madh. Një e dhënë me interes, jo vetëm për kalimin e shumë
territoreve të Despotatit të Epirit në zotërim të Manfred Hoenstaufen të Siqelisë, por edhe
si një përsëritje e traditës së trashëguar, është diploma e Mihalit II, despot i Epirit, e
shkruar në fillim të vitit 1258, me rastin e martesës së vajzës së tij, Helena, me
Manfredin, princ i Tarentit: “Michael II, Epiri despota, filiae suae Helenae Manfredo,
principi Tarentino matrimonio coniungendae praeter ...in dotem etiam castra quaedam et
terras in Albania: Dyrrachium, Avlonam, Caninam, Belgradum, montes Sfinarizae
tradit”543 (Mihali II, despot i Epirit, bijës së vet Helenës që do të bashkohet në martesë
me Manfredin, princin e Tarentit, i jep si prikë, përveç ... edhe disa kështjella e vende në
Arbëri: Durrësin, Vlorën, Kaninën, Beratin, malet e Spinaricës544. Pronat që jepen si
prikë, tregojnë dhe për një njohje të të drejtave që kishte princi i Tarentit në këto troje, si
trashëgimtar i mbretërisë normane, gjë që theksohet edhe në një dokument të 23 shkurtit
të po këtij viti ku theksohet:“καὶ τῆς κυϱιότητοςν τῆς πόλεως Δυϱϱαχίου, Βελαγϱάδου,
Αὐλῶνος, Σφηναϱίτων λόφων καὶ τῶν ἒτει τοιο τῶν”545. (Në kohën e zotërimit të
Manfredit, të birit të Frederikut II, i cili është nën bekimin e të madhit Zot, princ i
Tarentit dhe zot i malit të shenjtë S. Angeli, në vitin e parë të zotërimit të tij të pronave
Dyrrhachii, Belgradi, Avlonae, montium Spinarizae dhe i provincave të këtyre trevave).
Tokat që morri si prikë Manfredi kishin qenë më parë pjesë e territoreve nën ndikimin
norman. Në vazhdim të kësaj trashëgimie, në vitin 1464 Ferdinandi, mbreti i Napolit, i
dhuron me anë të një dekreti Gjergj Kastriotit dy feude të trshëgueshëm, ndër të cilët njëri
ishte ai i Monte Sant’Angelo.
Gjatë sundimit të Karlit I Anzhu, në një sërë dokumentesh flitet jo vetëm për
kështjellën dhe mbarëvajtjen e saj (pro aptando puteo ad castrum)546, por dhe për
nëpunësit kryesor, kështjellari (castellani) dhe trezorieri (thesaurarii). Në një
marrëveshje midis Karlit I dhe Wilhelmit, princit të Akesë të 27 janar 1269 bëhet fjalë
për kthimin e kalasë së riparuar të Aulonës (...Avelloni...ipsum castrum reddiderit)547.
Në postin e kështjellarit të Aulonës në periudhën 1266- 1284 kanë qenë: vëllai i
Filip Maçeria (Philippus de Maceria)548, Jacobus de Balsiniano (1266-1274)549 Johannes
de Tiglo (1269)550, Henricus de Curcellis (1274)551, Henricus de Chemilly (12741275)552, Petrus de Autuno (1275-1278)553, Drivo de Vallibus (1279-1281)554, Thadaeus
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de Clarentia (shtator 1281)555, Johannes de Taxi (1281-1284)556 dhe në vitin 1328 i tillë
është Raymundus de Termis557. Si trezorier të kështjellës përmenden: Robertus de
Melun/Meladuno (1274-1279)558, Gilettus de Meldis (1279-1281)559, Petrus de Longis
(1281)560, Petrus de Portico (1281-1284)561 Në këtë periudhë një dokument i vitit 1282 na
bënë të njohur edhe funksionin capitaneus civitatis (kryetar i përfaqësimit të shtresës së
mesme) Andreas Caltanicius562. Në vitin 1274, Jacobus de Balsiniano, kështjellar i
Kaninës dhe Aulonës, kishte në zotërim edhe arkondinë e Jerikosë, arkondinë e Yamiskës
si dhe 10 fshatra nga arkondia e Brohtit (Urochoto)563 arhond në arkondinë e Aulonës dhe
Kaninës. Po ashtu na bëhen të njohur edhe funksione të tjera: ndihmës trezorierit
(procathemenos), Michael Malagari (1329-1332)564; gjykatësi për të drejtën detare
(protontino): Georgius Ganza (1314-1325)565, i cili u pasua nga Nicolaus Ganza (13251335)566.
Në Aulon kishte edhe një kantier të rëndësishëm për riparimin e anijeve, ku
riparoheshin edhe anijet e mëdha të tipit galerë dhe këtë mësojmë nga më shumë se një
burim. Në vitin 1273, në kohën kur kështjellar i Aulonës ishte Jakob Basiniano (Jacobi
de Balsiniano)567 qëndruan aty për të riparuar anijen (galeam) e tyre Jakob Eglis (Jacobo
de Eglix) nëpunës i mbretit të Sicilisë (valettus regis Siciliae) dhe Françesko (Francisco),
vartësi i tij (valetto)568. Në Aulonë ishte edhe funksioni i protontinus (konsull i detit)569
gjë që tregon se Aulona zinte një vend të rëndësishëm në trafikun detar të Adriatikut dhe
Jonit570.
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Prania e konsujve venecianë në në Vlorë (1359), nënvizonte praninë e
shkëmbimeve tregtare midis porteve shqiptare dhe Venedikut571. Në shek. XIV fisnikë
venecianë kishin blerë toka e bagëti edhe në rrethinat e Vlorës, duke ngritur aty fermat
(casale) të bazuara në shfrytëzimin intensiv të tokës e të bagëtisë.
Në kohën e pushtimit serb të Stefan Dushanit (1346), në krye të provincës së
Beratit ku bënte pjesë edhe Vlora, u vu despoti Ivan Aseni, kunati i carit serb. Pas
vdekjes së carit serb, Stefan Dushanit (1355) pushteti i despotit sllav Ivan Komnen Asenit
u reduktua vetëm në qytetin e Vlorës e në rrethinat e tij kurse Berati bëhet selia e
despotëve shqiptarë nga shtëpia e Muzakajve.
Andrea II Muzaka nga fundi i viteve 60 mori Vlorën e Kaninën nga duart e
sebastit Aleksandër, pasues i despotit Ivan Komnen, por shumë shpejt ia kaloi në formë
paje këto dy qytete Balshës II. Pas hyrjes së Balshajve në Vlorë, përfaqësues të
fisnikërisë qytetare dhe bashkë me ta edhe tregtarë venecianë të Vlorës, e braktisën
qytetin dhe u vendosën përkohësisht në Sazan e në zotërime të tjera të Venedikut.
Në vjeshtë të vitit 1385, një ushtri osmane, depërtoi në zotërimet jugore të
Balshajve dhe iu drejtua Vlorës. Në Savër forcat e mbledhura nga Balsha II u ndeshën me
osmanët, duke pësuar një humbje katastrofale, ku Balsha II ra në fushën e betejës.
Komnena (vajza e Jan Komnenit dhe gruaja e Balshës II Balsha), trashëgimtare e
Aulonës dhe Kaninës pas vdekjes së të shoqit, i qeverisi ato572. Vlora dhe pjesë të
trevave të saj duhet të kenë qenë më pas edhe në zotërimin e Aranitëve.

Raguzë: kërkesë për shlyerje borxhi. Domagna de Golebo in Laualona); nr. 94 (7. 4. 1352, Raguzë: kërkesë
për shlyerje borxhi.); nr. 103 (11. 7. 1354, Raguzë: shlyerje borxhi.); nr. 115 (17. 2. 1356, Raguzë: shlyerje
borxhi.); nr. 118 (21. 7. 1356, Venedik: vendim. Tregtar venedikas që merret me tregti në partibus
Avelone); nr. 124 (15. 4. 1357, Raguzë: marrje qytetarie të Raguzës dhe betim për besnikëri ndaj saj dhe
Venetikut i Vasilius Zenosi de Ualona); nr. 127 (31. 8. 1357, Venedik: Avalone dhe vende të tjera të
despotatit nuk bëjnë pjesë në këshillin e madh...); nr. 129 (5. 9. 1357, Raguzë: Vasilio Çenosi, ambasador i
zotërimeve Symce/Symeonis vir princeps Avlonensis, frater Stephani Uroš); nr. 131 (14. 6. 1358, Venedik:
leje despotit të Avlonae për tu armatosur kundër piratëve Cecilianos dhe keqbërësve të tjerë); nr. 135 (30. 1.
1359, Raguzë: letërkëmbim midis Këshillit të Lartë të Raguzës dhe despotit Komnen të Valona rreth të
drejtave të tregtarëve raguzianë); nr. 138 (6. 5. 1359, Pallati Dukal në Venedik: Vassilli Sinoffi de Avalona
bëhet qytetar i Venedikut); nr. 144 (1359, Venedik: një zotëri nga Sardenja kërkon kthimin e dy anijeve të
tij të “marrë” në Avlonae/Valona, tokë “mike” e Venedikut); nr. 155 (5. 4. 1361, Raguzë: pagesë dogane në
Avalonam); nr. 166 (15. 12. 1361, Raguzë: Këshilli vendos se tregtarët e Valona nuk duhet të paguajnë
doganë sepse edhe tregtarët raguzianë në Valone gëzonin të njëjtin privilegj); nr. 182 (20. 4. 1363,
Venedik: lidhur me detyrimet që Spanja ka paguar dhe duhet të paguajë në portet “e drithërave” Durachii et
Avalone); nr. 186 (13. 5. 1363, Raguzë: akuzë për vjedhje e përpiluar nga Aleksandri “sebast...de Velona”);
nr. 194 (24. 9. 1363, Venedik: mësohet se nga një epidemi e madhe që kishte rënë në Avalonae et Durachii
kishin vdekur të gjithë dhe Grekët kishin vjedhur shtëpitë e tyre, despoti dhe të tjerë i thoshin komandantit
të kishte kujdes dhe shërim të shpejtë); nr. 204 (2. 1. 1365, Raguzë: konflikt borxhi midis Dymitrius
spadarius de Valona dhe Milosio Sasan); etj.
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Acta Albaniae I, nr. 368; Acta Albaniae II, nr. 135, f. 322.
572
A. Ducellier, La Façade maritime de l’Albanie au Moyen-Âge. Durazzo et Valona du XIe au XVe siècle,
Thessalonique, 1985, f. 488; P. Cabanes, F. Drini, Corpus des Inscriptions Grecques D’Illyrie Méridionale
et D’Épire 3, (en dehors des sites d’Épidamne-Dyrrhachion, Apollonia et Bouthrôtos), (me bashkëpunimin
M. Hatzopoulos), École française d’Athènes, Athènes 2016, f. 164, nr. 157.
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Mbishkrimet e pakta në numër (9) dhe që datohen në periudhën e fundit
helenistike dhe perandorake romake, kryesisht gjetje rastësore dhe me një vend origjine
jo të sakët nuk shtojnë ndonjë gjë të re për qytetin e Aulonës573.
Historiku i kërkimeve. Vetëm në pranverën e vitit 1985 filloi historia e kërkimeve
arkeologjike në qendër të qytetit, në lulishten prapa Monumentit të Pavarësisë 574. Së pari,
nën drejtimin e V. Beretit, aty u kryen disa sondazhe që nxorën në dritë rrënojat e një
muri të ndërtuar me llaç575. Në vitet 1986-1990 gërmimet u kryen nën drejtimin e D.
Komatës576 dhe pas një periudhe të gjatë ndërprerje ato rifilluan në vitin 2011 nën
drejtimin e L. Përzhitës577 (Tab. XXIV,2-4).
Sondazhet e 1985 shërbyen si pikënisje për fushatën e vitit në vazhdim, që si
qëllim synonte të zbulonte më tej murin, funksionin dhe kohën e ngritjes së tij. Gërmimet
u përqendruan në një sektor të vetëm, në katër kuadrate (k. I-IV) me një sipërfaqe 100 m2
dhe me thellësi nga 1.60-2.40 m, ku u ndesh niveli i ujërave freatike. Gjatë kësaj fushate
u zbulua muri rrethues në një gjatësi 20 m (Tab. XXIV,1); rrënojat e një banese të
thjeshtë dhe një material i pasur arkeologjik që i përkiste antikitetit të vonë dhe mesjetës.
Në materialin arkeologjik vendin kryesor e zinte qeramika e ndërtimit (tjegulla, tulla) dhe
enë të fragmentuara, tryeze me ose pa glazurë, kuzhine dhe rezervash. Më të pakta në
numër janë gjetjet e imëta dhe veglat e punës prej kocke ose hekuri, enë qelqi të
fragmentura si dhe pesë monedha bronzi, nga të cilat njëra i përkiste perandorit Jan
Cimicki (969-976)578.
Gërmimet e vitit 1987 u kryen në një sipërfaqe rreth 260 m2 dhe u shtrinë në të dy
krahët e murit dhe arritën thellësi 2,0-2,40 m (brenda rrethimit) dhe 1,0-1,6 m (jashtë
rrethimit). Përveç kurtinës që arriti gjatësinë 33,80 m, u zbulua një kullë katërkëndëshe,
rrënoja banesash dhe tre puse në trashësinë e kurtinës. Materiali arkeologjik nuk
ndryshon nga i zbuluar në fushatat e mëparshme579.
Gjatë fushatës së vitit 1988 gërmimet vazhduan në anën lindore të murit rrethues
(k. X, XIX-XXII), ku dolën në dritë mbeturinat e një kulle. Punime të tjera u kryen
brenda rrethimit (k. XVI, XVIII) për të zbuluar rrënoja të mjediseve të banimit. Gërmimi
arriti në thellësi 2,20 m dhe dha material arkeologjik kryesisht të periudhës mesjetare: enë
573

Vetëm katër prej tyre janë të publikuar: Cyriaque p. XXI n. 143, Muratori, t. II, p. MCXXXL. 10,
Anconitano C 1747, Ph. Lebas, W. H. Waddington, Voyage archéologique en Grèce et en Asie mineure,
1nscriptions, II, 1856, nr. 1102, CIG II, 1829; L. M. Ugolini, Albania Antica, I, Roma 1927, f. 196-197 dhe
fig. 121; B. Pace, ASAA, III (1916-20), f. 286-287, fig. 145 (SEG I, 1924, 264); M. Ugolini, Albania Antica,
I, Roama 1927, f. 193, nr. 14.
574
Kërkimet para këtij viti kanë qenë spontane të drejtuara më tepër në koleksionet arkeologjike të familjes
Vlora dhe të orientuara më shumë drejt rrënojave të Treportit, që mendohesh se ishte Aulona e vjetër.
575
Raport në arkivin e IA.
576
D. Komata, Gërmimet arkeologjike të vitit 1986-Vlorë (qytet), Iliria 2, 1986, f. 269-270; D. Komata,
Gërmimet arkeologjike të vitit 1987-Vlorë (qytet), Iliria 2, 1987, f. 258-260; D. Komata, Gërmimet
arkeologjike të vitit 1988-Vlorë (qytet), Iliria 2, 1988, f. 270-271; D. Komata, Gërmimet arkeologjike të
vitit 1989-Vlorë (qytet), Iliria 2, 1989, f. 297-298; D. Komata, Gërmimet arkeologjike të vitit 1990-Vlorë
(qytet), Iliria 2, 1990, f. 272-274.
577
L. Përzhita, Aulona, Iliria, XXXVI (2012), f. 489-493.
578
D. Komata, Gërmimet arkeologjike të vitit 1986-Vlorë (qytet), Iliria 2, 1986, f. 269-270.
579
D. Komata, Gërmimet arkeologjike të vitit 1987-Vlorë (qytet), Iliria 2, 1987, f. 258-260.
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(vorba, broka të formave të ndryshme, me ose pa glazurë, pjata me ose pa galzurë), pak
vegla metalike, objekte të gurta, monedha mesjetare prej bronzi të perandorëve bizantine
Roman Diogjeni (1068-1071), Aleks Komneni (1081-1118), enë qelqi dhe një kokë
terrakote. Ndër enët me glazurë spikasin ato të tipit sgraffito ware dhe fine sgraffito ware
(Tab. XCVI,1,4,7-16), të cilat përputhen me datimin që na japin monedhat në fundin e
shek. XI-fillimin e shek. XII. Duhet thënë se midis këtyre gjetjeve ka edhe të tjera si buzë
pitosash, rrotulla boshti, fragmente enësh terra sigillata që i përkasin periudhës së
antikitetit të vonë580.
Në fushatën e vitit 1989 gërmimet vazhduan në zbulimin e pjesëve të reja të murit
rrethues, kullave dhe elementëve të ndryshëm të tij, elementeve urbane dhe sqarimin e
mëtejshëm të stratigrafisë. Në një sondazh të kryer brenda kullës u gjet një monedhë
bronzi e perandorit Licini (307-323), që i shërbeu autorit për shprehur mendimin se
ngritja e themeleve të murit rrethues (faza A, shek. IV m. Kr.) u bë në një pikë ku
ekzistonin ndërtesa të braktisura e të rrënuara të një periudhe më të hershme. Materiali
arkeologjik i zbuluar gjatë këtij viti, sipas autorit, datohet në shek. III-VI/VII m. Kr. (enë
terra sigillata, amfora, vorba, broka etj.); shek. IX-XII (broka dhe shtamba të zbukuruara
nga jashtë me shirita të gjerë “broad line” angobe në ngjyrë të kuqe, të kuqërremtë, kafe
dhe kafe të errët)581, shek. XI-XV (enë me galzurë, të zbukuruara me motive floreale apo
gjeometrike).
Midis qeramikës së gjetur nga gërmimet e kryera nga D. Komata në qytetin e
Aulonës582, është edhe një fund tasi, me karenë të ulët, i tipit duble dipped ware583, i cili
është një variant i fundit të shek. XV – fillimit të shek. XVI.
Si zakonisht qeramikës i shtohen copa enësh qelqi, një sëpatë e vogël hekuri, një
enkolpion bronzi, disa monedha mesjetare dhe objekte të gurta584.
Në fushatën e vitit 1990, muri i zbuluar arriti një gjatësi deri 54 m, kullës iu shtua
shkallarja, si dhe u kap fillimi i kurtinës me drejtim lindje-verilindje, drejt hotelit të ri
shumëkatësh (rrënoja muresh janë vërejtur edhe gjatë punimeve për hapjen e themeleve
të hotelit, rreth 150 m larg pikës së gërmimit, në anën lindore të tij). Përveç materialit
arkeologjik të vërejtur edhe në ekspeditat e mëparshme u zbuluan, rrotulla boshti, peshore
580

D. Komata, Gërmimet arkeologjike të vitit 1988-Vlorë (qytet), Iliria 2, 1988, f. 270-271.
E. Metalla, Enë me pikturim nga kontekste funerale dhe urbane në territorin e Shqipërisë (shek. VIIXIV), Iliria XXXVII, Tiranë 2015, f. 227-243.
582
D. Komata, Gërmimet arkeologjike të vitit 1986 – Vlorë (qytet), Iliria 2, 1986, f. 269-270; D. Komata,
Gërmimet arkeologjike të vitit 1987 – Vlorë (qytet), Iliria 2, 1987, f. 258-260; D. Komata, Gërmimet
arkeologjike të vitit 1988 – Vlorë (qytet), Iliria 2, 1988, f. 270-271; D. Komata, Gërmimet arkeologjike të
vitit 1989 – Vlorë (qytet), Iliria 2, 1989, f. 297-298; D. Komata, Veprat e artit provincial ilir në ekspozitën
e Hildeshajmit, Iliria, 1989, 2, f. 218 – 223.
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Tas me glazurë vajore të gjelbër të errët dhe të gjelbër të çelët, paret i shkurtër, pak i harkuar nga brenda
mbi karenë, fund i sheshtë me këmbë të ulët, deltinë e pastër me mikë. Ngjyra Munsell: bërthama dhe
sipërfaqja 2.5YR 6/6 (e kuqe e ndezur). D. 23,7 cm. I pabotuar, gjendet në fondet e Institutit të
Arkeologjisë. Xhyheri Bushi 2011, f. 229 (fundi i shek. XV-fillimi i shek. XVI). Muçaj, Poçi 2005, tab. III,
5; Cotter, Whitehouse 1990, f. 213 – 220, jep shpërndarjen e tyre dhe i daton nga 1290 deri në fund të shek.
XV; Gelichi 1992, f. 61 – 66, Zagarčanin 2004, fig. 208, f. 112.
584
D. Komata, Gërmimet arkeologjike të vitit 1989-Vlorë (qytet), Iliria 2, 1989, f. 297-298.
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rrjetash, disa objekte arkitektonike (kolona e kapitele dritaresh, bazamente e fragmente
kolonash), një gur mokre etj. Midis monedhave të bronzit, njëra e gjetur buzë murit
rrethues datohet në mesin e shek. VI.
Gërmimet e vitit 1990 së bashku me fushatat e tjera, hapën një sipërfaqe rreth
600m2 dhe krijuan një fizionomi më të plotë të sistemit fortifikues dhe elementëve
përbërës të tij. Muret rrethuese krijonin një plan katërkëndësh të çrregullt me sipërfaqe
rreth 9,5 ha, që lidhet me fortifikimin e tipit castrum585.
Ekspedita e vitit 2011 pati si qëllim kryesor pastrimin dhe rivlerësimin e pjesës së
gërmuar më parë.
Historiku i qytetit. Qyteti i Aulonës duket se themelohet në një kohë kur
vendbanimi i Treportit kish humbur plotësisht aktivitetin ekonomik dhe kish filluar të
braktisej. Nga një sondazh i bërë në pjesën e sheshtë, më pranë detit dhe që duhet të ketë
qenë brenda rrethimit III, shtresa e depozituar i takon shek. I p. Kr.-I m. Kr. dhe
përcakton edhe materialin arkeologjik më të vonë të gjetur në Treport586.
Burimet e shkruara tregojnë se aktiviteti në qytet dhe në portin e saj ka nisur që
nga koha e Ptolemeut dhe që më pas na dokumentohet nga itineraret e ndryshëm 587. Me
gjithë se gërmimi ka prekur vetëm një sipërfaqe tepër të kufizuar, materiali arkeologjik i
zbuluar, tregon për praninë e këtij vendbanimi që në shek. III m. Kr. Në këtë periudhë ai
ishte – 4 m nga niveli i tanishëm dhe që shkon afërsisht me nivelin e detit në kohën e
sotme.
Bazuar në gërmimet, por dhe në atë se fortifikimi është ndërtuar mbi qendrën e
banuar (qytetin), mendojmë se nuk kemi të bëjmë me një castrum në përdorim të ushtrisë
romake588, që në territorin e Shqipërisë janë ndërtuar në fundin e shek. III dhe fillimet e
shek. IV m. Kr., dhe në rrugët kryesore të komunikimit (Lissus – Naissus, Egnatia dhe
Rruga Jugore). Këto garnizone ishin të lidhura me rrezikun që paraqisnin “fiset barbare”
që për mungesë flote detare, lëviznin vetëm në rrugët tokësore. Pra në një farë mënyre
vija bregdetare ishte e përjashtuar nga rreziku dhe nuk ishte nevoja për ndërtime të tilla.
Pra ngel për të diskutuar në se qyteti është fortifikuar në fundin e shek. IV m. Kr., në prag
të dyndjeve (vitet 380), apo mbas largimit të tyre, në çerekun e parë të shek. V m. Kr. Për
sa kohë gërmimi nuk e ka mundësuar një gjë të tillë problemi ngel i hapur.
Aulona, në vitin 458, del për herë të parë edhe si qendër peshkopale në provincën
e Epirit të Ri, por deri më sot mungon materiali arkeologjik që t’i përkiste një kishe të
kësaj periudhe, që në përgjithësi në territorin e Epirit të Ri kanë qenë të shumta në
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D. Komata, Gërmimet arkeologjike të vitit 1990-Vlorë (qytet), Iliria 2, 1990, f. 272-274.
V. Bereti, Gërmime arkeologjike të vitit 1986, Iliria, 1986, 2 (XVI), f. 258.
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Gjatë periudhës romake dhe deri në shek. X ajo përmendet në shumë dokumente të ndryshme si qytetport: Ptoleme III, 13: (Në Maqedoni. 3. Qytetet e taulantëve. Qyteti i Aulonës, port: 44° 45’ 39° 55’).
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D. Komata, Gërmime arkeologjike të vitit 1990 mendon se Aulona është e tipit castrum dhe e krahason
me castrum ushtarak (Scampis, Vigu, Paleokastra).
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numër589. Po ashtu nuk kemi të dhëna edhe për urbanistikën dhe ndërtimet e tjera publike
dhe private, përveç materialit të qeramikës dhe monedhave, për gjatë shek. V-VII m.
Kr590. Në gërmim janë zbuluar dhe shumë fragmente të qeramikës të lyera me bitum,
duke formuar kështu një grup të përbashkët edhe me prodhimet e Bylisit.
Prokopi i Çezaresë kështjellën e Aulonës e ka listuar në grupin e kështjellave të
rindërtuara, por gabimisht ai e ka vendosur atë në provincën e Maqedonisë. Me këtë
rindërtim të përmendur nga Prokopi mendojmë se në pjesën e gërmuar mund ta
identifikojmë me murin e jashtëm që nga autori është menduar si i fazës së parë (shih më
poshtë).
Mbas shek. VII deri në vitin 1081, burimet e shkruara gati kanë heshtur, përveç
atij të përmendur nga Porfirogeneti. Deri më sot, meqenëse edhe materiali arkeologjik i
dalë nga gërmimet nuk është studjuar, me përjashtim të dy monedhave të përmendura
(Jan Cimiski dhe Roman Diogjeni), nuk mund të flitet për qytetin, megjithëse kur mbritën
normanët ai ishte i pranishëm, i fortifikuar dhe me një port tepër të rendësishëm. Aulona
si qytet dhe port shfaqet shpesh në faqet e Aleksiadës së Ana Komnenës, gjatë
përshkrimit të luftërave mes Bizantit e Normanëve (1081-1107).
Kështjella. Plani: Nisur nga pjesa e gërmuar e murit rrethues, gjurmët e tij të dala
gjatë ndërtimeve dhe mbështetur në relievin topografik të vendit, mund të thuhet se muret
krijonin një plan katërkëndësh të çrregullt me sipërfaqe rreth 9,5 ha, që më tepër ka
ndjekur relievin se sa modelin e njohur të castrum-it romak.
Gjendja e ruajtjes. Muri rrethues me drejtim L-P është zbuluar deri tani në një
gjatësi 63,80 m dhe lartësi që shkon 0,80-1,55 m. Muri përbëhet nga dy mure të
mbështetur njëri me tjetrin, me trashësi të përgjithshme 3,30-3,37 m dhe paraprakisht
është menduar nga autori i gërmimit se u përkasin dy fazave të ndryshme ndërtimore.
Nga sistemi fortifikues është zbuluar gati e plotë një kurtinë, një kullë dhe fillimi i
kurtinës tjetër. Lartësia e mureve të zbuluar deri tani nuk lejon për të përcaktuar me
saktësi largësinë midis brezave të tullave si dhe atë të skelave.
Teknika e ndërtimit. Në të dy muret është përdorur teknika “opus mixtum”, ku
është alternuar një brez i ndërtuar me gurë të papunuar dhe tjetri me brez tullash.
Kurtinat. Faza I (Muri i jashtëm) Muri është i trashë 1,30-1,37 m dhe në faqe
vërehet zbatimi i teknikës “opus mixtum”, me brez prej tre rreshta tullash dhe faqe të
punuara me kujdes. Muri është me fuga të ngjeshura, ku nuk mungojnë dhe copa
tjegullash. Mbi këtë pjesë vendoset brezi prej tre rreshta tullash me përmasa që lëvizin
0,30 – 0,33 dhe trashësi 0,4 m. Si mjet lidhës shërben llaçi i bollshëm i përbërë prej
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Deri tanin në zonën e Vlorës njihet ajo e Amanties dhe vetëm elemente arkitektonike nga Orikumi,
Kanina, Armeni, Xhyherina dhe Risilija. Kjo mund të shpjegohet edhe me mungesën, jo vetëm të
gërmimeve por dhe të ekspeditave përnjohëse.
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S. Muçaj, K. Lako, S. Bushi, S. Xhyheri, Sigilata nga qyteti i Onhezëm-Ankiazmit (Sarandë), Candavia,
3, 2011, f. 52-54 dhe f. 57-58; kanë marrë në shqyrtim format e importuara ARS 90/105; ARS 91 D; ARS
99C; ARS 105 “fine fabric” që datohen edhe përgjatë shek. VII.

170

gëlqereje edhe guralecësh të shumtë. Faqja e brendshme është e mbuluar me llaç të
bollshëm dhe në pjesë të veçanta të murit ka gjurmë të përdorimit të armaturës.
Faza II (Muri i brendshëm). Muri është 2 m i trashë dhe mbështetet në faqen e
murit të fazës së parë duke ndjekur të njëjtën trase. Ai ngjason nga pikëpamja e teknikës
së ndërtimit me atë dhe ka këmishën e brendshme të përbërë prej brezit të gurëve 1,20 m
të lartë dhe brezit të tullave 0,20-0,35 m të lartë. Vihet re se brezi ka tre, katër ose pesë
rreshta tullash me përmasa 28 x 22 x 3 cm, 27 x 24 x 3,5-4 cm, që e përshkojnë tërë
murin në trashësinë e tij. Si lidhës shërben llaç gëlqereje i bardhë.
Kulla. Është katërkëndëshe me përmasa të brendshme 4,20 x 4,20 m dhe që del
plotësisht jashtë kurtinës. Muri i kullës është 2,30-2,40 m i trashë dhe paraqitet i e njëjtë
me kurtinën: muri i dyfishtë me të njëjtat teknikë dhe përmasa.
Gjurmë banesash. Gërmimet e deritanishme, me pjesë të shkëputur muresh që
diku i mbështeten murit rrethues apo janë prerë nga ai, nuk është bërë e mundur të
përcaktohet tipi i banesave dhe një kronologji më e ngushtë kohore e ndërtimit dhe e
përdorimit të tyre. Megjithatë, duke marrë në shqyrtim teknikën e ndërtimit, materialet e
përdorura, trashësinë e mureve dhe materialin arkeologjik mund të bëhet një klasifikim
paraprak i tyre.
Ndërtimi më i hershëm lidhet me një mur me trashësi 0,47 m, i zbuluar në thellësi
3,50 m dhe që futet nën konstruksionin e kullës katrore. Ai është ndërtuar me gurë
mesatarë e të vegjël të papunuar, me llaç të bollshëm aq sa gati mbulohet tërë faqja e tyre.
Edhe dyshemeja me tulla e kapur në thellësi 4 m si dhe shtresa e tjegullave i përkasin
çatisë së godinës së rrënuar nga djegia. Duke u mbështetur në teknikën e ndërtimit,
shtresën dhe gjetjet arkeologjike autori e daton atë në shek. III m. Kr. Strukturat e mureve
brenda rrethimit, shtroja me tulla si dhe pitosi i ngulur në taban i përkasin një banese të
ndërtuar pas ndërtimit të kështjellës, që si kohë do të propozonim gjysmën e parë të shek.
V m. Kr. Muri i ndërtuar me gurë të lidhur me baltë (0,68 m i trashë), tipologjikisht fillon
që nga shek. VI dhe vazhdon pa ndërprerje edhe në periudhën otomane dhe në kushtet
kur mungon lidhja me shtresat arkeologjike nuk mund të ketë një datim të përafërt për të.
Puset e ujit-sterna. Deri tani janë zbuluar pjesërisht tre puse uji, dy nga të cilët
janë të ruajtur më mirë dhe ndërtuar me gurë të vendosur në të thatë dhe grykën në trajtë
të rrumbullakët apo vezake me diametër 0,30 cm.
Sipas burimeve osmane të shek. XV brenda qytetit të Vlorës ndodheshin 12
kisha : Kisha e Shën Markos, Anabesi (Anavisi), Shën Nikolla, Lagjja Peratikos, Shën
Parashqevi, Shën Thanasi, Shën Jorgji (zotëronte një ungjill (kodik) dhe dy libra të tjerë),
Shën Dhimitri, Shën Pandelejmoni, Shën Triadha, Shën Jani dhe Shën Andoni. Por deri
591
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E. Nurja, Regjistri i detajuar më i hershëm rreth Shqipërisë së Jugut gjatë sundimit osman: regjistri i
datës 1455 i Arkivit Osman të Stambollit, Shqipëria mes lindjes dhe Perëndimit. Aktet e Konferencës
Shkencore Ndërkombëtare, Tiranë 2014 (Studime Albanologjike-Histori XIV [2014]), f. 141-146; S.
Cunga, Kodikët e Vlorës. Dorëshkrimet bizantine të Vlorës në fondin “Kodikët e Shqipërisë” (488) në
Arkivin Qendror të Shtetit në: Dossier: Vlora, Nimfa e Mesdheut, Art dhe Trashëgimi, nr. 5, nëntor 2012, f.
72-77.
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më sot është bërë e mundur jo vetëm të identifikohet ndonjera nga kishat por as nuk është
gjendur ndonjë element arkitektonik apo i instalimeve liturgjike që mundtë vinte nga një
ndërtim kishtar paleokristian apo mesjetar.
Duke u mbështetur në të dhënat e fituara nga gërmimet e deritanishme, ka
rezultuar se muri rrethues, më i hershmi (faza A), është ngritur aty nga shek. IV, kurse
rindërtimi i tij (faza B) duhet të jetë bërë në fund të shek. VI e fillim të shek. VII. I parë
në tërësi ai duhet të jetë një trakt i pjesës jugore te sistemit fortifikues të Aulonës antike.
Ky mur me një teknikë solide, i pajisur dhe i përforcuar me kulla e me hyrje, rrethonte
një qendër banimi të fortifikuar të tipit Castrum, të ngjashme me ato të Skampinit,
Ankiasmit apo Vigut. Në mbështetje të materialit arkeologjik, mund të thuhet se ky
vendbanim e ka nisur jetën në shek. III m. Kr. dhe ka vazhduar pa ndërprerje gjatë
periudhës së antikitetit të vonë e deri në mesjetë. Gjetjet tregojnë se periudha më
intensive u takon shek. V-VI dhe shek. XI-XIII, ndërsa muri mbrojtës është përdorur si i
tillë gjatë gjithë kohës së ekzistencës së kësaj qendre qytetare.
Materiali arkeologjik nga gërmimet është në pjesën më të madhe ende i pabotuar
diçka rreth tij ka botuar vetë D. Komata dhe përsa i përket qeramikës mesjetare si të asaj
me glazurë dhe asaj të kuzhinës ka qenë objekt studimi nga E. Metalla (punim në kuadër
të tezës së doktoraturës). Por, edhe kjo e fundit është mjaft e shpërndarë dhe është e
vështirë që të shprehim përfundime lidhur me të pa bërë një studim të plotë për të.
Qeramika më e herëshme që vjen nga gërmimet në Aulonë është ajo e shek. XII dhe
përfshin enët me glazurë të tipit Sgraffito (Fine Style, Fine Spiral Style, Measles Ware
etj.) të importit bizantin (Tab. XCVI,1,4,7-16), pas tyre nga kërkimet e bëra në fornde
vjen qeramika me glazurë e tipit Double dipped Ware (Tab. XCVI,2,3,5) dhe e kuzhinës
e fundit të shek. XV – fillimit të shek. XVI. Karakteristike për këtë periudhë janë enët e
kuzhinës (vorba, tenxhere dhe tiganë) (Tab. CII,1-3, 5, 6), me deltinë me ngjyrë të
kuqërremtë të theksuar, përzier me shumë mikë dhe të lyer në të gjithë sipërfaqen e
brendhsme me një shtresë të hollë glazure transparente me nuanca të gjelbra (Tab.
CII,1,3), e njëjta teknikë ishte e përdorur edhe për kapakët (Tab. CIII,1-4).
Përfundime. Gërmimet e pamjaftueshme dhe mungesa e një publikimi të plotë për
atë pjesë të gërmuar mendoj se ngre disa pikëpyetje, të cilat kanë nevojë për diskutim dhe
që mund të jenë në vëmendje në gërmimet e ardhshme.
Qyteti i Aulonës, i përmendur që nga shek. II m. Kr. vjen më i plotë, jo vetëm me
burime të shkruara por edhe me material arkeologjik, duke nisur nga fillimi i shek. III m.
Kr. dhe deri në fund të shek. VII m. Më pas në periudhën VII-XI burimet pakësohen,
kurse materiali arkeologjik megjithëse i përmendur në raportet e shkruara si i pranishëm,
ka nevojë për një studim të detajuar. Me pushtimin norman 1081-1107 dhe deri në fund të
shek. XIV burimet e shkruara janë të shumta në numër dhe përmbajte. Për fat të keq, nga
gërmimet na është furnizuar vetëm material i lëvizshëm (qeramikë, monedha, qelqe,
objekte metalike, etj.) dhe jo struktura monumentesh apo pjesë të skulpturës
arkitektonike. Në radhë të parë ajo që mungon dhe që përbën objekt të temës tonë është
se deri tani nuk ka asnjë të dhënë apo interpretim për praninë e mbetjeve të mureve të
kështjellës në qytetin mesjetar.
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Megjithëse qyteti i Aulonës deri në 1081 nuk është pjesë integrale e studimit tim
kam qenë e detyruar ta marrë në shqyrtim në vija të përgjithshme edhe këtë periudhë.
Dhe kjo për faktin e thjeshtë se qyteti mesjetar është i ngritur mbi këto struktura dhe është
tepër i përzier jo vetëm në shtresëzime por dhe në strukturat ndërtuese.
Qyteti i periudhës romake (shek. II-IV), në prag të dyndjeve të fundit të shek. IV
apo mbas tyre, u fortifikua me një mur të ndërtuar me teknikën opus mixtum. Ndryshe
nga autori i gërmimit që si mur të fazës së parë (A) merr murin e jashtëm me trashësi
1,30-1,37 m, do të propozoja që fazës së parë i takon muri i brendshëm me trashësi 2 m,
kurse i jashtmi është shtuar në periudhën e rindërtimeve të Justinianit.
Propozimi im mbështetet në radhë të parë tek trashësia prej 1,30 m që është tepër
e ngushtë për një fortifikim fushor të shek. IV, të tillë nuk e gjejmë dhe në fortifikimet e
vogla dhe në terrene të thepisura. Përveç trashësisë mendojë se edhe llaçi që mbulon gati
plotësisht faqen e brendshme të murit ka ardhur si rezultat jo vetëm i pamundësisë për ta
pastruar me mistri, por dhe se ai nuk ishte në fasadë. Edhe përdorimi i armaturës për
derdhje, i vërejtur në një pjesë të këtij muri, që zakonisht është përdorur në themele dhe
jo në fasadë na çon në të njëjtin përfundim. Pra në kohën e perandorit Justinian qyteti u
rifortifikua jo vetëm duke riparuar murin e mëparshëm, por edhe duke i shtuar atij edhe
një mur të ri. Mbas këtij rindërtimi trashësia e murit arrin në 3,30 m duke e bërë qytetin
më të sigurt nga sulmet që tani i vinin edhe nga laguna që si pasojë e rritjes së nivelit të
detit ishte e bërë e lundrueshme.
Aulona pas mesit të shek. VI dhe të paktën edhe gjatë gjysmës së parë të shek. VII
përshkon të njëjtën periudhë si edhe qytet-portet e tjerë (Ankiazmi, Dyrrahu dhe Lissus).
Megjithëse qyteti i Aulonës përmendet në listën e qyteteve dhe kështjellave të Temës së
Durrësit (gjysma e parë e shek. IX), por përbërja e këtij dokumenti nga Hierokli deri më
sot është marrë me rezervë nga studiuesit. Kësaj i shtohet edhe mungesa e Aulonës në
listat e peshkopatave shufragane të Durrësit, vetëm në se do të pranonim që ta
identifikonim me peshkopatën e Akrokerauneve, e cila duket që përfaqëson jo një qendër
të përcaktuar, por një krahinë592. Edhe nëse do të kishim një qytet atëherë edhe për forcën
e traditës ajo nuk do mungonte.
Bibliografia: D. Komata, Gërmimet arkeologjike të vitit 1986-Vlorë (qytet), Iliria 2,
1986, f. 269-270; D. Komata, Gërmimet arkeologjike të vitit 1987-Vlorë (qytet), Iliria 2,
1987, f. 258-260; D. Komata, Gërmimet arkeologjike të vitit 1988-Vlorë (qytet), Iliria 2,
1988, f. 270-271; D. Komata, Gërmimet arkeologjike të vitit 1989-Vlorë (qytet), Iliria 2,
1989, f. 297-298; D. Komata, Gërmimet arkeologjike të vitit 1990-Vlorë (qytet), Iliria 2,
1990, f. 272-274; Δαμιανός ΚΟΜΜΑΤΑΣ, ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟ
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Epirus Vetus, Epirus Nova). ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, në Ch. Bakirtzis (nën kujdesin), Actes de VIIe Congrès
International sur la Céramique Médiévale en Méditerranée (Thessaloniki, 11 – 16
Octobre 1999), Athénes 2003, f. 241 – 244; P. Xhufi, Nga Paleologët te Muzakajt. Berati
dhe Vlora në shekujt XII-XV, Tiranë, 2009, f. 29-30; E. Metalla, Enë tryeze “Measels
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Për këtë të fundit ne kemi mendimit se ajo duhet të ketë në zonën e Lumit të Vlorës (Shih më poshtë ).
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Ware” të zbuluara në qytetet Durrës dhe Vlorë, Iliria, XXXIV (2009-2010), Tiranë 2011,
f. 187-200.
IV.1.2. Oriku (Jericho)
Emri. Orikos, Hiericho,ʽΙεριχώ, Ὤρικος, Ὠρικός, Ὠρικόν, Oricum
Pozita gjeografike. Oriku ndodhet në skajin jugperëndimor të gjirit të Vlorës,
rrëzë Maleve të Karaburunit (Akrokerauneve) (Tab. LXVII,1). Qyteti është mëse i
përshtatshëm si bazë detare, çka kuptohet nga luftimet e Cezarit me Pompeun. Trualli ku
ndodhet kodra që mbart qytetin është një gadishull i lidhur me tokën me një rrip të
ngushtë e të gjatë ranor 2,2 km. Në veri të tij ndodhet deti dhe në jug ujërat e lagunes së
Dukatit e cila bashkohet me detin me dy kanale.
Kodra e Paleokastrës në të cilën shtrihet qyteti është fare e ulët, 20 m, dhe e
pambrojtur nga natyra. Sipas Livit, Filipi i V në vitin 214 p. Kr. “e pushtoi atë me sulmin
e parë pasi qyteti ishte në vend të rrafshët dhe nuk kishte as mure të forta”593. Në realitet
qyteti mund të merrej me një bashkërendim të forcave tokësore dhe detare sepse sipas
Cezarit, i biri i Pompeut “katër anije të pajisura me dy sërë lopatash i kaloi në portin e
brendshëm me anë cilindrash e levash” dhe vetëm pas kësaj nisi t’u “binte mureve të
qytetit edhe nga toka, duke përdorur shkallë, edhe nga deti me floten”594.
Historia. Themelimi i tij duket se shkon në gjysmën e dytë të shek. VIII p. Kr.
dhe duhet të ketë qenë vepër e eritreasve të ardhur nga Eubea vendosur këtu pas kthimit
nga lufta e Trojës. Krahas kësaj ardhjeje legjendare para fundit të mijëvjecarit te II p. Kr.,
duhet pranuar se ka patur edhe një vendosje të dytë në momentin kur fillon kolonizimi
eubeas në Perëndim. Për një kohë të gjatë, Oriku mbetet një qendër tregtare e thjeshtë, një
port ndërsa Apollodori e quan atë polis. Ne shek. IV, Oriku duket se ka patur lidhje të
ngushta me Korkyrën dhe kjo gjendje duket se ka vazhduar gjatë.
Duke filluar nga shek. II p. Kr., Oriku është në qendër të konflikteve midis
Maqedonisë dhe Romës. Në vitin 214, Filipi i V e pushton qytetin, por dështimi i tij në
Apoloni e detyron që të kthehet në Maqedoni nëpër male dhe Oriku shërben si liman
dimërimi për flotën romake595. Në vitin 211, mbreti maqedon ndërmerr një ekspeditë të re
në territorin e Apolonisë dhe të Orikut596. Në vitin 194, pas fitores së Flamininit ndaj
Filipit V në Kinocefale dhe vendimit per tërheqjen e legjioneve romake nga Greqia,
konsulli i urdhëron ato që nëpërmjet Thesalisë dhe Epirit të mblidheshin në portin e
Orikut597. Porti shërben me shumë gjasë përsëri gjatë luftës kundër Antiokut të III dhe
gjatë luftës së III të Maqedonisë. Oriku figuron në listën e madhe të Tearodokëve të
Delfit midis shtesave të bëra pa dyshim në fillim të shek. II p. Kr.
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Porti rikthehet në skenën politike gjatë luftës civile midis Cezarit dhe Pompeut, në
dimrin e viteve 49-48. Pas zbarkimit jo në kohë të përshtatshme të trupave të Cezarit në
Paleste, në jug të qafës së Llogarasë që legjionet duhet ta kalonin, Oriku pushtohet prej
tyre, por disa javë më vonë Pompeu e rimerr atë dhe i djeg anijet e Cezarit që ishin aty.
Pas betejës së Farsalës, Oriku përjeton një periudhë të gjatë paqeje, e vendosur nga
romakët; porti është aktiv, falë pozicionit të tij në brendësi të një gjiri të mbrojtur nga
erërat e perëndimit dhe të veriut nëpërmjet maleve Akrokeraune.
Urbanistika dhe fortifikimi. Muri mbrojtës (rreth 950 m) rrethonte kodrën në
rrëzë, ku shpatet e saj takonin truallin e sheshtë, duke arritur një sipërfaqe 5 ha. Sipas
Cezarit, muret, të përforcuar prej kullash përçaheshin nga një sërë portash598. Muret 3,50
m të gjerë janë punuar me blloqe gëlqerore të latuara në formë drejtkëndëshi të vendosura
në rreshta horizontale. Nga rrjeti urbanistik ruhen disa rrugë (2,40 m) të gdhendura në
shkëmb dhe gjurmë banesash dhe sternash.
Porti i brendshëm (portus introitus) i Cezarit599 lokalizohet në lagunën 2,2 km të
gjatë dhe 1,2 km të gjerë, e cila ka formën e një trekëndëshi me bazën nga deti, prej të
cilit ajo ndahet prej rripit ranor. Në brendi të lagunës, nën pasqyrën e ujit, shihen gjurmët
e një muri 1,80 m të gjerë, gjasisht bankinës për akostimin e anijeve.
Teatri. Teatri ndodhet në anën lindore të qytetit, me skenën e orientuar nga lindja.
Prej teatrit është zbuluar vetëm orkestra dhe pjesërisht cavea. Orkestra gjysmërrethore
(diam. 9,40 m) dhe e mbuluar me pllaka guri qarkohej nga kanali i largirmi të ujërave.
Anash saj vijonin dy korridoret e hapura për kalimin në teatër. Orkestra ndahet prej
cavea-s nga një xokol 1,57 m i lartë. Cavea ndahet në dy meniana, e para e gdhendur në
shkëmb dhe tjetra e mbështetur mbi një konstruksion mbajtës muresh perimetrale dhe
rrezore, të cilat krijonin seksione të mbushur me dhe. Cavea përbëhet prej shkallëzimeve
(0,16 x 0,8-1 m) për vendosjen e ndenjësve prej guri me profil të lakuar (0,40 x 0,50 m)
dhe cyma reversa. Ndenjëset janë punuar një copë me mbështetësen e pjerrët të shpinës.
Për kalimin e spektatorëve shërbenin dy korridore, në fillim të cavea-s dhe në ndarjen e
meniana-ve dhe 3 shkallë (1 m). Fillimet e tyre dhe mbështetëset e dorës së ndenjësve të
radhës së parë janë zbukuruar me putra sfinksi. Bazuar në gjurmët e sotme, teatri ka pasur
kapacitet rreth 600 spektatorë, çka e bën rolin e tij real të paqartë. Gjetjet dhe arkitektura
e datojnë atë në shek. I. Së fundi, ekipi shqiptaro-zviceran ka një mendim ndryshe për
këtë monument si një nymfe i periudhës helenistike të braktisur në mesin e shek. I p. Kr.,
por pa arritur në një përfundim ende të arsyetuar600.
Gjetjet arkeologjike. Fragmente të pakta enësh me figura të zeza (shek V-IV p.
Kr.), qeramikë ndërtimi, amfora dhe terrakota të shek. IV-III p. Kr., qeramikë ndërtimi,
amfora, kilikë të shek I-IV. Në nekropolin në jug-perëndim të qytetit janë gjetur varre me
inventar të shek. III - II p. Kr.
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S. Shpuza, G. Consagra, Oricos 2013-2014. Gërmimet në murin rrethues dhe nymfeun e qytetit, Iliria
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Identifikimi dhe datimi. Laguna, për ku kalohej lehtë nëpërmjet kanalit, u
siguronte anijeve mbrojtjen e plotë si nga tallazet e detit, ashtu dhe nga sulmet. Kjo
pozitë, pishat e larta të Akrokerauneve dhe sera e Selenicës kanë përkrahur industrinë e
ndërtimit të anijeve, që krahas shfrytëzimit të rezervave të gurit përbënin burimin
ekonomik për këtë qytet pa prapatokë bujqësore.
Oriku përmendet prej Hekateut në shek. e IV p. Kr., sipas të cilit këtë qytet në shek. V
p. Kr. e përshkruante Herodoti. Sipas Kalimahu-t dhe Pseudoskylaksi-t, të bazuar në
autorë më të vjetër, Oriku banohej nga Amantët. Në të kundërt me Apoloninë e
Dyrrahun, autorët e vjetër nuk e përmendin Orikun si ngulim helen. Nga autorët e
mëvonshëm Orikun e përmend si koloni Apoloni i Rodit (shek. III p. Kr.) dhe si koloni
eubease historianët romakë. Rrjedhimisht mendimi tradicional se Oriku ka qenë qytet
koloni do parë me mjaft rezervë.
Vendosja e Orikut në jug të gjirit të Vlorës, në një zonë në pamje të parë të
papërshtatshme nuk është e rastit. Orikasve të lidhur me tregtinë në brendësi, u duhej të
largoheshin nga rivaliteti i rrezikshëm apoloniat që do të vinte si pasojë e vendosjes në
veri të gjirit, në një zonë më të përshtatshme ekonomike, duke rrezikuar fatin e
Thronionit. Rrjedhimisht ata u ngulitën në jug larg Apolonisë në një zonë të mbrojtur nga
male të kalueshme me vështirësi, ndonëse të papërshtatshme për bujqësi. Tregtia me
prapatokën amantine u sigurohej atyre nga rruga nëpërmjet qafës së Shëngjergjit, e cila të
nxirrte në Shushicë.
Pushtimi i Ilirisë nga Roma nuk solli si pasojë shkatërrimin e Orikut. Në shek. I p. Kr.
Oriku luan një rol të dores së parë si kryeurë për zbarkimin e ushtrive të Cezarit dhe si
bazë kryesore për operacionet drejt veriut601. Përmendja në Gjirin e Vlorës vetëm e
Orikut nga Mela dhe Plini602 tregon se në shek. I, Oriku luante rolin kryesor në gjirin e
Vlorës edhe në drejtimin ekonomik. Forcën e tij jetësore e dëshmon veprimtaria
rindertuese pas tërmetit të rëndë të shek. II. Në shek. IV dhe VI qyteti duket se
rifortifikohet.
Në gërmimet e kryera nga V. Bereti së bashku me një ekip studiuesish zviceran603,
përsëri nuk kanë mundur të qartësojnë rolin e Orikut në periudhën mesjetare. Oriku
përmendet dy herë si Hiericho604 nga Ana Komnena, si një gji detar dhe port dhe një nga
pikat strategjike, të cilat pengonin ose mbronin hyrjen për në brendësi. Me gjithë
mangësitë e të dhënave arkeologjike (gjatë gërmimeve u gjet vetëm një monedhë bronzi e
Constantine VI Porphyrogenetos (913–959), e pasqyruar në katalog me nr. 45 dhe një
monedhë tjetër është gjetur rastësisht, Niqifor III Foka (963-969) në katalog me nr. 21),
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Bell Civ. III 7, 11- 13, 16, 40, 74; App Bell Civ II 54,56.
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V. Bereti, G. Consagra, J.-P. Descœudres, S. Shpuza, C. Zindel, Orikos – Oricum. Final Report on the
Albano-Swiss Excavations, 2007–2010, Mediterranean archaeology (Meditarch), Australian and New
Zealand Journal for the Archaeology of the Mediterranean World, Official Journal of the Australian
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për në brendësi”. Anna Comnena, libri IV, III, në The Alexiad, përkth. nga E. A. S. Dawes, Ontario 2000, f.
73. “...Roberti priti dy muaj afër gjirit të Hiericho....”.
602

176

në mbështetje të rolit që ka pasur ky port në mesjetë ngelen të dhënat që na japin anijet e
mbytura në afërsi të Orikut605, me mallra luksi të shek. XI-XII dhe kisha-manastiri i
Marmiroit, i cili duket se i ka fillimet e tij midis shek. X-XI.
IV.1.3. Kanina
Vendndodhja dhe Vendbanimi: Mbi gjirin e Vlorës, në majën dhe shpatin lindor të
kodër së Kaninës në fshatin Kaninë (Tab. VI,1, nr. 13 sipas Piri Reis), 3 km larg Gjirit të
Vlorës, në një kodër 379 m të lartë.
Burimet e shkruara. Nga diploma e vitit 1019 e lëshuar nga perandori bizantin,
Vasilit II606 (Basilius II) drejtuar kryepeshkopit të Ohrit, Joanit: “.... Dhe me që ky bëri
lutje që t’i ketë me shkrim klerikët dhe patrikët, të cilët duhet të shërbejnë në kishat e tija
dhe të peshkopëve të tij, i dorëzuam atij këtë bulë të mbretërisë sonë, me anën e së cilës
urdhërojmë:
Peshkopi i Glavenicës urdhërojmë që të ketë në vetë Glavenicën dhe në Kaninë e
në Neaniskë, klerikë 40 dhe patrikë 40....Që të përjashtohen të gjithë klerikët nga e dhjeta
dhe nga angaritë e tjera, sikundër përjashtoheshin edhe në kohën e Samuelit. Prandaj
këtë bulë e bëjmë për ta pasur parasysh perandorët që do të vijnë pas nesh, dhe ja
dorëzuam kryepeshkopit, pasi e vulosëm me vulën prej plumbi të mbretërisë sonë...).
Ndër burimet e shkruara, ashtu si dhe për Aulonën e Jerikon, zënë përshkrimet e
A. Komnenës, ku Kanina përmendet si qytet dhe duket se kishte një pozicion më të
rëndësishëm nga dy të tjerët. Ajo shkruan se Boemundi, në vitin 1081, me të zbritur në
portin e Aulonës ra si një rrufe mbi Kaninën, Jerikon dhe Aulonën duke i pushtuar njëra
pas tjetrës (‘Ο δέ αυτίκα ξύν απειλή καί ακατασχέτω ρύμη καθάπερ τίς επιρρυείς
κεραυνός τών τε Κανίνων καί ‘Ιεριχώ καί του Αυλώνος παντός επελάβετο)607.
Gjatë sulmit të dytë norman 1107, Aleks Komneni vuri komandant të sprovuar
Mihal Kekaumenin: Είχε μέν γάρ ευθύς ο Αυλών, ή ‘Ιεριχώ καί τά Κάνινα ανύστακτον
φύλακα Μιχαήλ τόν Κεκαυμένον)608 (Vlora, Jeriko dhe Kanina kishin për ruajtës të
pafjetur Mihal Kekaumenin).
Gyj, vëllai i Boemundit,..., zgjodhi, midis burrave të tij, ushtarët më trima “’Ο δέ του
Βαϊμούντου αδελφός Γίδος, τά ξυμβάντα πυθόμενος παρ’ αυτόν, άλλην ετράπετο καί
στρατιώτας γενναίους των υπ’ αυτόν διελόμενος πρός ‘Ιεριχώ καί τά Κάνινα
εξέπεμψε”609 dhe inspektoi Jerikon dhe Kaninën).
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Në vitin 2005 u sollën në fondet i IA fragmente qeramike, disa edhe mjaft të plota të gjetura nga mbetjet
e një anije të mbytur në afërsi të Orikut. Megjithëse qeramika ishte shumë e dëmtuar nga kripërat e detit
dalloheshin pjatat e tipit fine sgraffito ware, të datuara në shek. XI-XII, të importit bizantin dhe disa amfora
të ngjashme me prodhimet mesjetare që vijnë nga Deti i Zi, të datuara në të njëjtën periudhë.
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Në vitin 1107 Boemundi, ...” ‘Ως δέ ο μαχιμώτατος Βαϊμούντος ‘έν στενώ κομιδή
τά κατ’αυτόν εώρα, έκ τέ θάλασσης έκ τ’ ήπειρον βαλλόμενος, ώς καί τών χρειωδών
αυτώ επιλειπόντων ήδη πάντοθεν εξαπορούμενος, ικανόν αποδιελών στράτευμα πρός
κατά τόν Αυλώνα καί τήν ‘Ιεριχώ καί τά Κάνινα διακειμένας πόλεις πέπομφεν απάσας
λήσασθαι”610, dërgoi një repart të rëndësishëm të ushtrisë së tij për të plaçkitur të gjithë
qytetet rreth Aulonës, Hierikos dhe të Kaninës.
Më 9 tetor 1107 Boemundi zbarkoi në Aulonë me anije të një tonazhi të madh dhe
një numër të madh ushtarësh ku ishin radhitur dhe shumë ushtarë frëngj dhe kelt611. Në
përpjekje për të ndaluar pushtimin e Dyrrahut nga Boemundi, Aleks Komneni vuri
komandant të sprovuar Mihal Kekaumenin: Vlora, Jeriko dhe Kanina kishin për ruajtës të
pafjetur Mihal Kekaumenin (Είχε μέν γάρ ευθύς ο Αυλών, ή ‘Ιεριχώ καί τά Κάνινα
ανύστακτον φύλακα Μιχαήλ τόν Κεκαυμένον)612.
Në vitin 1204 Venediku ka mundësi ta ketë përfshirë Kaninën në listën e
“zotërimeve-trofe” të Kryqëzatës IV, megjithëse kjo nuk përmendet as në dokumentin e
shtatorit 1204613 dhe as në atë të tetorit 1205614.
Një e dhënë me interes, jo vetëm për kalimin e shumë territoreve të Despotatit të
Epirit në zotërim të Manfred Hoenstaufen të Siqelisë, por edhe si një përsëritje e traditës
së trashëguar, është diploma e Mihalit II, despot i Epirit, e shkruar në fillim të vitit 1258,
me rastin e martesës së vajzës së tij, Helena, me Manfredin, princ i Tarentit: “Michael II,
Epiri Despot “praeter...in dotem: Dyrrhachium, Avlonam, Caninam, Belgradum, montes
Sfinarizae”615 (Mihali II, despot i Epirit, bijës së vet Helenës që do të bashkohet në
martesë me Manfredin, princin e Tarentit, i jep si prikë, përveç... edhe disa kështjella e
vende në Arbëri: Durrësin, Vlorën, Kaninën, Beratin, malet e Spinaricës 616. Pronat që
jepen si prikë, tregojnë dhe për një njohje të të drejtave që kishte princi i Tarentit në këto
troje, si trashëgimtar i mbretërisë normane, gjë që theksohet edhe në një dokument të 23
shkurtit të po këtij viti ku theksohet:“καὶ τῆς κυϱιότητοςν τῆς πόλεως Δυϱϱαχίου,
Βελαγϱάδου, Αὐλῶνος, Σφηναϱίτων λόφων καὶ τῶν ἒτει τοιο τῶν”617. (Në kohën e
zotërimit të Manfredit, të birit të Frederikut II, i cili është nën bekimin e të madhit Zot,
princ i Tarentit dhe zot i malit të shenjtë S. Angeli (Manfredi filii Fredericii II...principis
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Anna Comnena, Alexiade, XII 9, 2.
612
Anna Comnena, Alexiade, XIII 5, 1.
613
Acta Albaniae I, f. 129: In partitione.imperii Graeci duci et communi Venetirianum provintia Dirrachi
et Arbani cum chartolaratis de Glauiniza, de Bagenatia, provintia Gianina, provintia Drinopoli...
(Venediku mori ndër të tjera provincën e Dyrrahut dhe Arbërisë me kartularatet e Glavenicës, të
Bagenetias, provincën e Janinës, provincën e Drinopojës. Tafel-Thomas, Urkunden I, f. 258, cit. 1, f. 494
mendon se bëhet fjalë për Kaninën dhe jo Janinën, gjë që është pranuar dhe nga P. Xhufi (P. Xhufi, Nga
Paleologët te Muzakajt, Berati dhe Vlora në shekujt XII-XV, Tiranë 2009, f. 29).
614
Acta Albaniae I, 129, shih tekstin e plotë më sipër, tek Aulona.
615
Acta Albaniae I, nr. 245.
616
Përkthimi sipas BZHSH, vëll. II, 1962, f. 91, nr. 44.
617
Acta Albaniae I, nr. 246, 23 shkurt 1258. Durrës: Në kohën e zotërimit të Manfredit, të birit të
Frederikut II, i cili është nën bekimin e të madhit Zot, princ i Tarentit dhe zot i malit të shenjtë S. Angeli,
në vitin e parë të zotërimit të tij të pronave Dyrrhachii, Belgradi, Avlonae, montium Spinarizae dhe i
provincave të këtyre trevave “καὶ τῆς κυϱιότητοςν τῆς πόλεως Δυϱϱαχίου, Βελαγϱάδου, Αὐλῶνος,
Σφηναϱίτων λόφων καὶ τῶν ἒτει τοιο τῶν”.
611

178

Tarenti et Honoris Montis S. Angeli domini), në vitin e parë të zotërimit të tij të pronave
Dyrrhachii, Belgradi, Avlonae, montium Spinarizae dhe i provincave të këtyre
trevave)618.
Në vitin 1274, qeveritari anzhuin i Vlorës kishte gjithashtu në zotërim një sërë
arkondish rreth e rrotull qytetit, Jerikonë-Orikumin (Arico), Yamisque (?), dhjetë fshatra
nga arkondia e Brohotit, që ishin Brohoti (Urochoto), Vamblium (?), Leczina (?),
Sfentogeria (?), Tristannicza (?), Richi (?), Vocza (?), Veniza (Vonicë), Vranista
(Vranisht) e Cozona (?).
Në vitin 1274, Jacobus de Balsiniano, kështjellar i Kaninës dhe Aulonës, kishte në
zotërim edhe arkondinë e Jerikosë, arkondinë e Yamiskës si dhe 10 fshatra nga arkondia
e Brohtit (Urochoto)619 arhond në arkondinë e Aulonës dhe Kaninës qefali i kështjellës së
Kaninës, të Vlorës e të vendeve të tjera të atyshme620.
Pas humbjes së anzhuinëve në betejën e Beratit me bizantinët shumë nga ushtarët
që shpëtuan u strehuan në kështjellën e Kaninës: “dhe nga shumë që ishin, pak shpëtonin,
duke ikur ne drejtim të Kaninës”621. Qeveritarët e qyteteve perëndimore lajmëruan se
arbëreshët që banojnë në afërsitë e Beratit (Βελαγϱάδον Belagritës) dhe Kaninës,... kishin
shkelur qytetet e atjeshme dhe po i plaçkitnin në mënyrë armiqësore. ... Perandori
mendonte të hynte në Akarnani. Ndërsa gjendesh ende në Berat (Βελαγϱάδoν Belagrita),
ndër Akarnanët bëhej shumë fjalë për të, sepse ishte përhapur zëri se ai do t’i sulmonte622.
Androniku II Paleolog i rinjeh më 1307 kristobulat e mëparshme Peshkopatës së
Kaninës ku janë përfshirë një sërë pronash në Sarishtë, Mihalovë, Koprishtë,
Mercevishtë, Çikë, Risili, Asomat, Smokthinë, Marmiro, Malomirit, Treblovës dhe
kriporeve të Mifolit623.
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P. Bouet, L’archange saint Michel est-il à l’origine de la conquête ?, Les Normands en Méditerranée
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autoritetin e drejtpërdrejtë të të bijëve të Tankredit.
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Mbishkrime. Në gërmimet e vitit 1975, në kalanë e Kaninës, është gjetur një
mbishkrim i shkruar në gur, i vetmi deri tani, nga i cili ruhet vetëm pjesa e djathtë dhe
datuar në periudhën mesjetare624 (Tab. XXX,3). Emri i familjes në këtë mbishkrim është
dhënë në femërore në vend të mashkullores (Κομνηνός) që jepet dhe në rreshtin e dytë
ëαυτοκράτωρ τών ρωμαίων]. Studiuesit e këtij mbishkrimi mendojnë: së pari, se mund të
bëhet fjalë për perandorin Jan II Komnen (1018 1143); së dyti, për Isak Komnenin (djali i
madh i sebastokratorit Isak II), që ka qenë duk i Durrësit rreth viteve 1092/1093 që
zotëronte edhe krahinën e Vlorës, ku bënte pjesë dhe kështjella e Kaninës dhe së fundi
Komnena (vajza e Jan Komnenit dhe gruaja e Balshës II Balsha), trashëgimtare e
Aulonës dhe Kaninës dhe që pas vdekjes së të shoqit, i qeverisi ato625.
Identifikimi. Kanina e njohur me këtë emër që nga viti 1019, fillimisht si një
qendër peshkopale dhe më pas edhe si qytet, është e identifikuar qartësisht me rrënojat e
Kalasë së Kaninës.
Megjithëse të dhënat arkeologjike tregojnë se Kanina, si një qendër e fortifikuar i
ka fillimet e saj të paktën që nga shek. IV p. Kr. deri më sot nuk është e bërë e mundur që
të identifikohet me ndonjë nga qytetet e përmendura në burimet e shkruara të autorëve
antikë.
Përpjekja e bërë nga disa autorë për ta lidhur Kaninën me qytetin e shek. V p. Kr.
Thronion626 ka ndeshur në kundërshtimin e të tjerëve që e vendosin në Treport627. Së
fundi është marrë në konsideratë edhe e dhëna e Ptolemeut që përmend se në Orestidë
janë dy qytete me emrin Amantia, njeri në bregdet (440 55’/390 30’) dhe tjetri në pjesën e
brendshme (460/390 20’). Nisur nga pozicioni që e para zë midis Aulonës dhe Orikos (15’
në veri të Orikos dhe 25’ në jug të Aulonës) e kanë identifikuar me Kaninën628. Po ashtu
edhe identifikimi me kështjellën Kionin të ndërtuar në Epirin e Vjetër nga Justiniani629,
përveç afërsisë së emrit, nuk mbështet me të dhëna të tjera.
Historiku i kërkimeve. Njoftimet e para për kështjellën e Kaninës na janë
transmetuar nga dijetarë dhe udhëtarë të huaj, të cilët patën vizituar Shqipërinë ne shek.
XVII-XX. I pari midis tyre është udhëtari E. Çelebiu që shkruan se fortesa është ndërtuar
nga mbreti i Spanjës dhe emri i saj është Pokarondar. Më poshtë ai shkruan se formën
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kështjella e ka trekëndore, perimetrin 3000 hapa dhe se nuk ka hendek. Ajo ishte e pajisur
me tri porta dhe një fortesë të brendshme630. Më pas Liku thotë se dy milje në jug të
qytetit të Vlorës ngrihet një kodër e thiktë, në kulmin e së cilës qëndron keshtjella
gërmadhë e Kaninës, emri i së cilës ndeshet në historinë bizantine. Nga disa mbetje
muresh të asaj kohe, duket se Kanina ka qenë ndërtuar mbi një vendbanim helenik631. J.
Hani, që vizitoi Kaninën menjëherë pas Liku-t, midis të tjerave krahason planin e
kështjellës së Kaninës me atë të Akrokorinthit632, ndersa E. Isamberti ne shenimet e tij,
pothuajse përsërit të dhenat e dy dijetarëve te mësiperm633. Gjatë vizitës së tij K. Paçi ka
parë dhe dy fragmente guri të murosura me mbishkrim, për të cilin mendon se këtu është
fjala për një gur varri të një prelati. Po ashtu ai shkruan dhe për rrethimin e e sipërm, i
ndarë në dy pjesë nga një mur i tërthortë634. K. Jireçeku635 dhe M. Shuflai636, e pasurojnë
me të dhëna historike kështjellën e Kaninës.
Fr. Babingeri që vizitoi Kaninën në vitin 1929, përsërit vetëm të dhënat e E.
Çelebi637. Bomoja, jep më shumë të dhëna për teknikën e ndërtimit të murit rrethues duke
treguar se në muret e rrënuara mesjetare kishte parë blloqe antik që nga teknika e
gdhendjes i përkasin më tepër periudhës helenistike se asaj klasike638. Këto të dhëna
përsëriten nga arkeologu anglez N. Hammond639. Disa të dhëna të pakta, por me interes
për kalanë e Kaninës jep dhe E. Vlora që shkruan se kalaja ka formën e një katërkëndëshi
të çrregullt, të ndarë në tre sheshe sipas vijave rrushkulluese dhe ka qenë e pajisur me tre
porta (nga jugu i Fshatit, nga veriu e Mbretit, nga lindja e Beut). Disa gurë qikllopik që
janë gjetur në themelet e “Kullës Agajt” e disa murishte nga koha e ilirëve, që u zbuluan
më 1918 në sheshin e vogël të “Sofallëkut” (mbi Teqenë) ku qëndronte dikur Qisha dhe
Manastiri i Shën Mërisë, dëshmojnë që ky vend ka qenë i banuar nga ilirët. Po ashtu, në
sheshin e Iç-kalasë dhe në murin verior ka vërejtur pjesë muresh, dhe nisur nga teknika e
ndërtimit ai i daton në periudhën bizantine. Ai tregon se sahati i vitit 1891 në kullën e
Kaninës kishte si kambanë atë të kishës mesjetare të Shën Onufrit që ishte e pajisur edhe
me një mbishkrim, i cili tregonte: “që asaj Qishës ja kish dhuruar Gjergj Aranitasi”640. Në
vazhdim ai përshkruan historinë e Kaninës gjatë gjithë periudhës mesjetare kur ajo
përmendet në burimet e shkruara.
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Më pas H. Ceka duke bërë fjalë për qytetet ilire në krahinën e Vlorës, shkruan se
muret mesjetare të Kaninës në shumë pika mbështeten mbi trakte muresh antike641. Po
kështu mbi to flasin edhe studjuesit Gj. Karaiskaj, N. Ceka dhe P. Xhufi642.
Historiku i gërmimeve dhe i ndërhyrjeve restauruese. Në vitet 70, A. Baçe kreu
punime pastrimi e restaurimi në muret e rrethimit të kështjellës së Kaninës dhe në
studimin e tij ai dallon aty shtatë faza si dhe nënfaza që fillojnë nga fillimi i shek. III p.
Kr. dhe deri në shek. XIX. Për datimin e disa prej tyre ai ka marrë në shqyrtim jo vetëm
ngjarjet historike por dhe materialin arkeologjik të përftuar gjatë zbulimit dhe restaurimit
të mureve643.
Faza I (fundi i shek. IV-fillimi i shek. III p. Kr.), muraturë me blloqe kuadratikë;
faza II (shek. VI m. Kr. ), muraturë me teknikën “opus mixtum”; faza III (mesjeta e
hershme - fillimet e mesjetës së mesme), muraturë me blloqe të ripërdorur antik dhe gurë
të papunuar; faza IV (periudha e pushtimit anzhuin); muraturë me gurë të vegjël të
gdhendur trashë; faza Va (shek. XIV), muraturë me gurë të vegjël të papunuar dhe copa
tjegullash (kluasonazh i shpërbërë); faza Vb (shek. XIV-XV), muraturë me gurë të vegjël
dhe copa tjegullash të vendosura pa rregull; Vc (shek. XIV-XV), muraturë me gurë të
vegjël të qarkuar nga tjegulla të periudhës mesjetare (kluasonazh i shpërbërë); faza VI
(sulltan Sulejmanit), muraturë me gurë mesatarë, gjysmë të përpunuar në kurtinat dhe të
latuar në kulla; faza VII (fundi i shek. XVII), muraturë e çrregullt me gurë të papunuar,
lidhur me llaç të dobët; rindërtime të pjesshme (Kurt Pasha), muraturë me gurë të lidhur
me baltë.
Gjatë viteve 1971-1977, D. Komata ndërmori gërmimet e para sitematike
arkeologjike në kështjellën e Kaninës. Në verën e vitit 1971 ai kreu vetëm disa sondazhe
në dy sektorë për të vazhduar më pas në tri fushatat e tjera në vitet 1973-1975 dhe për ta
mbyllur në vitin 1977. Gjatë këtyre fushatave gërmimet u përqëndruan në pjesën e
brendshme të kështjellës, në tetë sektorë të ndryshëm Α, B, C1 C2, C3, D, E, F, gjithsej
54 kuadrate me një sipërfaqe prej 1200m2. Veç tyre u gërmua nga brenda kulla nr. 5, si
dhe u bënë sondazhe në sektorin N, jashtë mureve të rrethimit për gjurmimin e varrezës
së lashtë (Tab. XXX,2,4).
Gërmimi i bërë në të gjitha sektorët ka shkuar deri në taban duke përftuar shtresa
me trashësi të ndryshme që fillojnë nga 2,30 m dhe deri 4,50 m. Në përfundim të
fushatave të gërmimeve është bërë e mundur të zbulohet një pjesë e murit rrethues me
gjatësi 40 m, rrënoja të pjesshme banesash, pjesë rrugësh, kanale, varre si dhe një sasi e
madhe materiali të lëvizshëm (enë qeramike, qelqi, vegla, zbukurime, monedha etj) (Tab.
XXX,5; LXXXVI-LXXXIX). Stratigrafia jo kudo ka qenë e rregullt, në disa kuadrate
shtresat kanë qenë të përziera si pasojë e ndërhyrjeve të herë-pashershme sidomos nga
punimet ushtarake.
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Sektori A (K. I-IV) dhe Β (K. I-IV) gërmimet treguan per praninë e një shtrese
arkeologjike të vetme mesjetare; A (K. XI-XII), C1, C2 D, autori ka veçuar katër shtresa
arkeologjike, të cilat u përkasin periudhave të ndryshme kohore. Në pikën F u gjetën
depozitime të vogla në forme xhepash me material qeramike që i takojnë periudhës më të
hershme pre-protourbane. Shtresa e periudhës qytetare ihre (shek. IV-I p. Kr.)
përfaqësohet nga një lëndë e pasur arkeologjike ndërsa shtresa e shekujve të parë (I-III m.
Kr.) paraqitet e hollë dhe më pak gjetje. Depozitimet në dy shtresat e mëvonshme,
antikitetit të vonë dhe ajo mesjetare, tregojnë për një jetë intensive në këtë qendërbanim.
Me këto shtresa lidhen rindërtimet e murit rrethues, mbeturina ndërtimesh, kanalesh etj.,
disa varre të zbuluara në pikën C1 dhe shumë gjetje arkeologjike.
Duke i parë konkretisht profilet e kuadräteve në pikat e gërmuara shihen se
shtresat kulturore të pikës A (k. XI, XII) përsëriten edhe në pikat e tjera (C, C1, C2, D),
me ndryshimin se trashësia e shtresës së depozituar arkeologjike nuk është e njëjtë.
Kështu, bie fjala, në pikën A, K. XI ku janë fiksuar tri shtresa në një thellësi të
përgjithshme 4.30 m ato ndahen duke filluar nga sipër si vijon: shtresa e pare 1.70 m, e
dyta l m dhe e treta 1.60 m.
Edhe profili i kuadrateve të këtyre pikave nuk paraqitet i njëjtë. Kështu p.sh. në
pikën A K. I në profilin lindor në pjesën e sipërme është fiksuar një shtresë humusi 0.300.40 m e trashë, dhe me një sasi qeramike të mesjetës së zhvilluar; nën të një shtresë prej
deltine ngjyrë të verdhë ose kafe të errët (deri në thellësi 1.5 m) përzier me një sasi
relativisht të madhe qeramike, objekte metalike, copa qelqi, monedha të mesjetës së
hershme e të mesme. Këtu u gjet edhe një shtresë e vogël me djegie. Në fund, në tabanin
prej shtufi, ku kanë dalë dhe tri gropa janë gjetur hedhurina objektesh të periudhës
mesjetare.
Në pikën Qk. II në profilin perëndimor deri në thellësi 0.80m doli një mbushje
prej dheu me gjetje të kohës moderne turke, bizantine, më pak antike, nën këtë një shtresë
e vogël shtufi me radhë një shtresë e hollë humus, përzier me zhavorr, dhe argjil i verdhë
i errët me lagështi. Ndoshta i përket një gropë hedhurinash. Këtu është ndeshur në një
“vatër” me gjurmë zjarri, qymyr e argjil i kuqërremtë edhe disa varre me skelet por pa
inventar. Përveç copave të qeramikës mesjetare e antike të vonë, u gjetën një sasi e
madhe ngjyrë balte tjegullash me gjurmë djegie. Në shtresën më të poshtme vazhdon
dheu argjilor i lagët, me copa enësh të periudhës qytetare ilire midis tyre dhe një fragment
buzë ene me vegje horizontale e punuar pa çark, që i takon periudhës së pare të hekurit.
Edhe në profile të tjera vërehet pak a shumë e njëjtën pamje, prandaj nuk do të zgjatemi
me shembuj të tjerë.
Fortifikimi i përket kryesisht periudhës mesjetare. Por gjatë tërë perimetrit shihen
blloqe të periudhës antike, in situ ose të ripërdorur, të cilët e mbyllin tërësisht konturin e
rrethimit, çka tregon se planimetria e fortifikimit u përcaktua që në antikitet644. Muret
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(986 m) përsërisin vijën rrushkulluese të kurorës së kodrës dhe i japin fortifikimit trajtën
e një ylli trecepësh me siperfaqe 3,6 ha (Tab. XXXVII, a,b).
Në skajin lindor njihet vetëm një hyrje sekondare, 2,35 m e gjerë. Prej kullave
ruhen gjurmët e kullës së skajit jugperëndimor. Muret e saj nuk lidhen organikisht me
kurtinën por blloqet e kurtinës ku ajo mbështetej janë punuar në formë foleje (5-6 cm) për
të shmangur rrëzimin e kullës me leva.
Kurtinat (2,35 m) përbëhen prej dy faqeve të lidhura çdo 2,5 m tërthor me njëratjetrën dhe emplecton-it. Muratura izodomike është punuar me blloqe të latuar prej guri të
forte ranor të nxjerrë në vend. Balli i tyre është i rrafshët e drejtkëndësh (0,4-1,5 x 0,350,4 m) kurse buza e prerë diagonalisht për të shmangur thyerjen. Në një pjesë të blloqeve
shihet shenja A (Damosia) që tregon se blloqet vinin të parapërgatitur prej punishteve
shtetërore dhe E (Ektos/ Enatos i gjashti ose i nënti) që tregon radhën e vendosjes së
blloqeve në mur. Faqja e jashtme e murit ngrihet në tokë të butë mbi një themel prej
blloqesh të thyer, 1 m të thellë, ose, në terren të fortë, drejt e në taban. Një bllok gjysmë i
punuar, i gdhendur në pjesën mbi tokë dhe i lënë papunuar në pjesën nëntokë, tregon se
përpunimi përfundimtar i blloqeve kryhej në vend. Disa blloqe të ripërdorur, të pajisur
anash me kornizë, i përkasin një faze të dytë ndërtimore të fortifikimit ose një ndërtimi
monumental.
Materiali arkeologjik i periudhës helenistike përbëhet nga monedha të Apolonisë
(shek III-II p. Kr.), skyfosa me vernik të zi të shkëlqyer (shek. IV p. Kr.), pjata dhe kupa
me brumë karakteristik për Amantien me vernik të zi dhe vernik kafe të shek. 3-2 p.Kr.,
kupa “Megare” me dekor me fletë dafine, palmeta dhe luspa identike me kallëpet e shek.
III – II p. Kr. të gjetura në Amantia, amfora të shek. I p. Kr.
Në gjirin e Vlorës Ptolemeu përveç Amantias së brendshme, në breg të detit,
midis Aulona-s dhe Orikon-it (15' në veri të Orikut dhe 10' në jug të Aulonës) shenjon një
Amantia bregdetare. Një pozicion i tillë përputhet mirë me atë të Kaninës. Kthimi i
Amantias në shek. 4 p. Kr. në një nga qendrat më me rëndësi të bregdetit të poshtëm të
Adriatikut, kërkonte logjikisht një qendër buzëdetare për kryerjen e tregtisë së jashtme.
Rrjedhimisht në Kaninë do supozonim Amantien bregdetare të Ptolemeut.
Në vitet e para të periudhës romake Kanina pati një jetë të gjallë. Por gjatë pax
romana-s, si pasojë e qetësisë relative, humbjes së pavarësisë së Amantias dhe mosqenies
në kontakt të drejtpërdrejtë me detin jeta në Kaninë zbehet. Nga fundi i shek. V ajo
rigjallërohet dhe muret rrethuese rindërtohen. Dora-dorës rëndësia e saj rritet derisa në
mesjetë Kanina bëhet kryeqendër e Gjirit të Vlorës.
Planimetria. Muret rrethuese përfshijnë një sipërfaqe 35 ha dhe kanë një gjatësi të
përgjithshme prej 1 km. Ashtu si në Shkodër, kalaja ndahet nga mure tërthore në tri pjesë.
Prej tyre sot ruhen vetëm muri, që ndan pjesën më të lartë të kodrës, i cili mbrohej nga tri
kulla.
Brenda rrethimit, sipas dëshmisë të udhëtarit turk Çelebiut, kishte shtëpi banimi,
ndërtesa për garnizonin, depo municioni si dhe sterna për furnizimin me ujë. Kalaja
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përshkohej prej katër portash, prej të cilave njëra lidhte ndarjen e fundit në pjesën më të
lartë (kështjellën) me pjesën tjetër të fortifikimit. Portat e tjera të nxirrnin në drejtime të
ndryshme jashtë rrethimit kryesor. Njëra prej këtyre hyrjeve, e ruajtur më mirë, ndodhet
në anën jugore. Ajo mbrohet prej një kulle të fuqishme gjashtëkëndëshe, ka një lartësi
prej 3.40 m, hapësirë drite 2.85 m dhe mbulobet prej një harku sektorial. Porta ka qenë
dyflegërshe dhe sigurohej nga brenda me katarah. Në portat e kalasë së Kaninës nuk
konstatojmë sisteme të brendshme fortifikimi, si galeri të mbuluara me qemer etj., apo të
jashtme, barbakana, siç i hasim në kala të tjera mesjetare, si ajo e Shkodrës, Krujës dhe
Beratit. Hyrjet janë të thjeshta dhe mbrohen nga kulla anësore. Kullat që përforcojnë
muret kanë forma rrethore, poligonale, trekëndëshe dhe katërkësndëshe. Por shumë prej
tyre, përveç teknikës së ndërtimit dhe me format e tyre planimetrike, përfaqësojnë
periudha të ndryshme ndërtimi. Më të hershmet janë kullat trekëndëshe, të cilat duke
qenë me përmasa të vogla luajnë edhe rolin e kontrafortave, ashtu siç i takojmë në kalanë
e Beratit dhe Butrintit. Nga shtatë kulla, që ruhen sot në kalanë e Kaninës, dy prej tyre
kanë formë trekëndëshe. Por sasia e kullave në përgjithësi ka qenë më e madhe. Nga një
skicë planimetrike, e botuar në 1688, mësojmë se kalaja në atë kohë kishte 14 kulla.
Materiali mesjetar që vjen nga gërmimet e kalasë së Kaninës përfshin si gjetjet
nga gërmimet brenda në kala (Tab. XXX,3,5; LXXXVI-LXXXIX) dhe gjetjet e përftuara
nga gërmimet në varrezën jashtë mureve të kalasë (Tab. XXX,2,4). Materiali më i
hershëm është ai i varrezave dhe përfshin unaza dhe tjegulla të cilat datohen duke filluar
nga shek. XI. Materiali arkeologjik më i bollshëm është ai qeramik, këtu duhet thënë se
për fat të keq në botimin e bërë nga D. Komata mungon tërësisht qeramika e kuzhinës e
periudhës mesjetare. Qeramika me glazurë është e kufizuar vetëm në enë protomajolike
duke filluar me format polikrome të periudhës frederikane (Tab. LXXXVI,1,4,5;
LXXXIX,6), të datuyra në gjysmën e shek. XIII; me protomajolikën bikrome ( ku janë të
pranishme ngjyrat kafe dhe e gjelbër) (Tab. LXXXVI,6; LXXXVII,5,6,8; LXXXIX, 1-5,
7-9), fund i shek. XIII – fillim i shek XIV dhe duke e mbyllur me protomajolikën
monokrome (me zbukurim me ngjyrë të zezë) (Tab. LXXXVII,1,2,9; LXXXVIII), e cila
daton në fund të shek. XIV. Forma më e përhapur e enëve janë pjata dhe tasi, më pak të
pranishme janë format e mbyllura si brokat. Në periudhën frederikane mbizotëron,
pothuaj tërësisht pjata; në periudhën kalimtare nga shek. XIII-XIV shohim të jenë të
pranishme si pjata, tasi dhe broka, ndërsa në fund të shek. XIV tasi, sidomos me përmasa
të vogla bëhet mbizotërues.
IV.1.4. Belgradi (Berat)
Emri: Berat (Belgrad, Belagradon, Belagrita, Pulheriopolis, Ἀντίπαγραι,
Antipatrea-Antipagrai, Bargul-Bargullas, Partha).
Vendndodhja e qytetit. Rrënojat e qytetit të fortifikuar të Beratit (190 56’ 42,33”
E; 40 42’ 29,18” N,) ndodhen përmbi një kodër (187 m) në bregun e djathtë të lumit
Osum. Vetëm në anën jugore kodra bie thikë mbi Osum, kurse në lindje dhe perëndim
faqet e saj kanë një pjerrësi 40-45o. Vetëm në anën veriore kodra zbret paksa në një qafë
për t’u lidhur me kodrën e Biftes (230 m) që ngrihet në një lartësi më të madhe se Kalaja
(219 m). Në rrëzë të kodrës nga lindja dhe perëndimi shtrihet fusha e Uznovës dhe
Myzeqesë. Në mesjetë qyteti duhet të jetë shtrirë edhe jashtë mureve, dhe për këtë mund
0
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të mbështetemi vetëm në regjistrat osman të shek. XVI. Të dhënat më të plota na vijnë
nga regjistri i vitit 1519-1520645, ku qyteti i Beratit kishte 33 lagje.
Burimet historike dhe identifikimi. Burimet e shkruara të periudhës antike nuk na
japin ndonjë të dhënë të drejtpërdrejtë as për emrin e qytetit dhe as për një pozicionim të
përafërt të ndonjërit prej tyre që të lidhesh me Beratin. Megjithatë kjo nuk i ka penguar
shumicën e studiuesve që kalanë e Beratit ta identifikojnë me qytetin e Antipatreas 646, që
përmendet nga Polibi dhe Livi në ngjarjet e luftës së parë dhe të dytë të Romës me
Maqedoninë. Për këtë identifikim ata janë nisur vetëm se qyteti bënte pjesë tek dasaretët,
ndodhet në një grykë të ngushtë, është një qytet i madh, me mure të fuqishme dhe ka një
pozitë të mirë.
Sipas Polibit, mbreti i Filip, pas përfundimit të paqes së Naupaktit më 217, kur u
kthye në Maqedoni, pa se Skerdilajdi në mungesë të tij kishte pushtuar shumë qytete dhe
krahina ku përmendet dhe Antripatria si qytet i Dasaretisë. Ai shkruan: “nga ana tjetër
ëSkerdilajdi] kishte bërë për vete me premtime edhe qytetet e Dasaretisë, Antipatrenë,
Krysondyonën, Gertunin)”647.
Livi, duke përshkruar shkatërrimet e bëra në kufijtë e Maqedonisë (viti 200), nga
legati Apusti (i dërguar nga konsulli Sulpici që kishte lëmin e tij midis Apolonisë dhe
Dyrrahut, pranë lumit Aps) shkruan edhe për pushtimin e disa kështjellave prej tij: “2.
Apustius, extrema Macedoniae populatus, Corrhago et Gerrunio et Orgesso castellis
primo impetu captis, ad Antipatream, in faucibus angustis sitam urbem, venit. 3. Ac
primo evocatos principes ad colloquium, ut fidei Romanorum se committerent, perlicere
est conatus; deinde, ubi, magnitudine ac moenibus situque urbis freti, dicta
aspernabantur”648 (Apusti, pasi shkretoi kufijtë e Maqedonisë, pushtoi me sulmin e parë
kështjellat e Koragut, Geruntit dhe Orgesit dhe arriti në Antipatrea, qytet që ndodhet në
një grykë të ngushtë. Në fillim thirri parinë për bisedime dhe u përpoq me dredhi ta
bindte t’i jepesh me besë romakëve, po pastaj, meqenëse ata hodhën poshtë fjalët e tij,
sepse kishin besim tek madhësia e qytetit, tek muret dhe tek pozita e tij, e sulmoi qytetin
me forcën e armëve dhe e shtiu në dorë)649.

645

Tahrir Defterit të Përmbledhur të Sanxhakut të Vlorës, BOA, TD 99, Dhjetor 1519-1520.
W. M. Leake, Travels in Northern Grece, London, 1835, f. 391; B. Batifoli, Les manynscrits grece de
Berat d’Albania et les codex purpurens, Paris, 1886, f. 7; C. Praschniker, A. Schober, Archaologische
Forschungen in Albanien und Montenegro, Wien, 1919, f. 61; W. Tomashek, Pauly-Wissowa, Real
Encyclopädie der classischen altertums wissenschaft, Stuttgart 1884-1889, sv. Antipatrea; S. Sufflay,
Städte und Bürgen Albaniens hauptsächlich während des mittelalters, Wien und Leipzig, 1924, f. 24. H.
Ceka, Dega jugore e rrugës Egnatia, Monumentet, 2, 1971, f. 31; A. Baçe, Qyteti i fortifikuar i Beratit,
Monumentet 2, 1971, f. 47; S. Islami, Shteti ilir në luftat kundër Romës, Iliria, III, 1974, f. 23; cit. 97; Gj.
Karaiskaj, 5000 vjet fortifikime në Shqipëri, Tiranë 1981, f. 55; H. Spahiu, Qyteti iliro-arbëror i Beratit,
Tiranë 1990, f. 134; P. Cabanes, Recherches archeologiques en Albanie 1945-1985, Rev. Arch. 1, 1986, f.
140; H. Spahiu, Qyteti iliro-arbëror i Beratit, Tiranë 1990, f. 86-87.
647
POLYBE, V 108, 2.
648
TITE-LIVE, XXXI 27,2.
649
H. Spahiu gjatë gërmimeve në kuadratet III dhe IV ka konstatuar një shtresë djegie që nisur nga
materiali arkeologjik e lidh me këtë ngjarje duku mbështetur identifikimin me Antipatrean (H. Spahiu,
Qyteti iliro-arbëror i Beratit, Tiranë 1990, f. 86).
646

186

Një mendim ndryshe kanë shprehur Pajakovski dhe N. Ceka, i pari e vendos në
stacionin rrugor Mutatio Patras650, kurse Ceka Antipatrean e vendos në fushën e
Korçës651. Në rrënojat antike të Beratit N. Ceka së pari ka parë qytetin Bargul 652 dhe më
pas Parthën653.
Prokopi në veprën e tij De Aedificiis IV,4,3 e ka radhitur në kështjellat e
rindërtuara të Epirit të Ri edhe Antipavgrai, që autorë të ndryshëm e kanë barazuar me
Antipatrean654. Po në këtë periudhë, Hierokli përmend një qytet me emrin Poulceriovpoli
(Pulheriopolis) që në listën e tij është vendosur midis qyteteve Amantia dhe Aulona655.
Të njëjtën gjë bënë dhe perandori Konstantin VII Porfyrogjeneti në renditjen e këtij qyteti
Poulceriovpoli si dhe Hierokli, por tani jo më në Epirin e Ri, por midis nëntë qyteteve të
Themës IX (Dyrrakion)656. Farlati është i pari që ka mbrojtur tezën e identifikimit të
kalasë së Beratit me Pulheriopolisin të themeluar sipas tij nga Pulheria, motra e Teodosit
II657. Me emrin Belograd, si peshkopatë, ai përmendet në letrën që Papa Mihal VIII i
dërgon mbretit Boris (16 prill 878): “Johennes VIII, papa Michaeli, Bulgarorum
regi...post indigue satis a Georgio, qui falsi situ episcopi nomen usurpat ad episcopatum
Belogradensem”658.
Nga diploma e perandorit bizantin, Basilit II (Basilius II) drejtuar kryepeshkopit të
Ohrit, Joanit: “... Dhe me që ky bëri lutje që t’i ketë me shkrim klerikët dhe patrikët të
cilët duhet të shërbejnë në kishat e tija dhe të peshkopëve të tij, i dorëzuam atij këtë bulë
të mbretërisë sonë, me anën e së cilës urdhërojmë... Dhe peshkopi i Beratit në vetë
Beratin dhe në Gradec, në Omco dhe Glaventinë, si edhe në Kishën e Bardhë, klerikë 40
dhe parikë 40659. Që të përjashtohen të gjithë klerikët nga e dhjeta dhe nga angaritë e
tjera, sikundër përjashtoheshin edhe në kohën e Samuelit)660.
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Gjatë periudhës së pranisë normane Belgradi përmendet vetëm një herë si
peshkopatë, i vitit 1096-1105, në kohën kur është arqipeshkop i Ohrit, Theofilakti si:
(Peshkop i Kosturit dhe peshkopi Belegadron)661.
Në vitin 1258, Belgradi, si shumë territore në Arbëri dhe në Despotatin e Epirit, i
kalon Manfredit: “Michael II, Epiri Despot.... praeter ... in dotem ...: Dyrrhachium,
Avlonam, Caninam, Belgradum, montes Sfinarizae”662 (Mihali II, despot i Epirit, bijës së
vet Helenës që do të bashkohet në martesë me Manfredin, princin e Tarentit, i jep si
prikë, përveç... edhe disa kështjella e vende në Arbëri: Durrësin, Vlorën, Kaninën,
Beratin, malet e Spinaricës663. Pronat që jepen si prikë, tregojnë dhe për një njohje të të
drejtave që kishte princi i Tarentit në këto troje, si trashëgimtar i mbretërisë normane, gjë
që theksohet edhe në një dokument të 23 shkurtit të po këtij viti ku theksohet:“καὶ τῆς
κυϱιότητοςν τῆς πόλεως Δυϱϱαχίου, Βελαγϱάδου, Αὐλῶνος, Σφηναϱίτων λόφων καὶ τῶν
ἒτει τοιο τῶν”664 (Në kohën e zotërimit të Manfredit, të birit të Frederikut II, i cili është
nën bekimin e të madhit Zot, princ i Tarentit dhe zot i malit të shenjtë S. Angeli, në vitin e
parë të zotërimit të tij të pronave Dyrrhachii, Belgradi, Avlonae, montium Spinarizae dhe
i provincave të këtyre trevave).
Pas përshkrimit të Pahymeres665 në vitet 1272-1281 në Belgrad zhvillohet lufta
midis anzhuinëve dhe bizantinëve, e cila u dha mundësi anzhuinëve që të pushtojnë
qytetin në vitin 1272. Ndërsa, nga viti 1277 e deri në vitin 1281 Berati del vazhdimisht në
burime, më së shumti i përmendur për ngjarje të dorës së dytë666.
Lufta e Beratit midis anzhuinëve dhe bizantinëve. Në vitin 1280-1281, pasi
Italianët (Anzhuinët — Red.) ecën përpara me guxim, u lëshuan së pari kundër Beratit
(Βελαγϱάδον), me qëllim që ta pushtonin. Kjo kështjellë, që ka përpara lumin e
ashtuquajtur nga vendasit Asun (Osum — Red.), ndodhet anës pranë tij, por jo në një
vend të sheshtë, por e varur mbi një kodrinë, poshtë së cilës rrjedh lumi. Prej këndej, të
siguruar me anë të një pende prej dheu të ndërtuar nga jashtë, me qëllim që të mos
pengoheshin nga sulmuesit, të cilët do të qëndronin si pengesë, marrin ujë dhe pinë çdo
ditë nga lumi. Dhe lumi është aq afër kështjellës, sa që në pikëshikimin më të afërt ata të
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kështjellës t'i prapsin me sarisa ata që pengojnë, kështu ata që lëshohen drejt ujit,
përdorin mburojat si mbulesë. Si e kaluan lumin...dhe si pushtuan kodrinën, i rrethuan ata
që ndodheshin në kështjellë, të cilët ishin në dyshim nga frika për të ardhmen, dhe bile
pasi ngritën makina gurëhedhëse, po e dëmtonin murin me të shtëna të fuqishme667.
Arbëreshët që banonin në afërsi të Belagritës (Beratit) dhe Kaninës në vitin 1336
kishin sheklur qytetet e pushtuara nga Bizanti (qeveritarët e qyteteve perëndimore
lajmëruan se arbëreshët që banojnë në afërsitë e Beratit (Βελαγϱάδον Belagritës) dhe
Kaninës,... kishin shkelur qytetet e atjeshme dhe po i plaçkitnin në mënyrë armiqësore. ...
Perandori mendonte të hynte në Akarnani. Ndërsa gjendesh ende në Berat (Βελαγϱάδoν
Belagrita), ndër Akarnanët bëhej shumë fjalë për të, sepse ishte përhapur zëri se ai do t'i
sulmonte668. Ndërsa në vitin 1345 qyteti do të pushtohet nga Stafan Dushani669.
Mbishkrimet. Deri tani nga Berati njihen dy mbishkrime, nga periudha antike ka
një monument funeral në formën e një busti gruaje që ka qenë në fondet e familjes
Vlora670 dhe tjetri gjendet në një ikonë të Shën Mërisë, të kishës së Shën Konstandinit
dhe Elenës (shek. XIV-XV): (Lutje e shërbëtores, priftëreshës Konteshë Amin). Më tepër
këta mbishkrime kanë një vlerë statikore, se sa sjellin ndonjë të dhënë për historinë e
qytetit.
Identifikimi. Studiues te tjerë te fundit te shekullit te kaluar dhe te fillimit te këtij
shekulli, midis tyre i pari Liku, me pas Batifoli, Tomasheku, Prashnikeri dhe me vone
Shuflai kane shfaqur mendimin e tyre mbi identifikimin e rrënojave te qytetit ilir te
Antipatreas me kalanë e Beratit671.
Midis studiuesve te sipërpërmendur Farlati është i pari që mbron tezën e
identifikimit te kalasë së Beratit me Pulheriopolisin të themeluar sipas tij nga Pulheria e
motra e Theodhosit II672, hipotezë që përkrahej nga Rikaqis673. Shuflai ka hedhur një tezë
tjetër se se emri i Pulheriopolisit vjen nga deformimi i Bulgaropolisit674. Baçe si tezën e
Farlatit dhe atë të Shuflait i quan si të pabazuara në të dhënat historike675.
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Në se do të pranonim identifikimin e Antipatreas me qytetin e sotëm të Beratit do
të kishim në konsideratë vetëm pozicionin e saj në grykën e ngushtë që përshkohet nga
lumi Osum dhe që ndan fushën e Uznovës nga ajo e Myzeqesë. Kjo grykë kontrollohesh
në periudhën helenistike edhe nga një kështjellë tjetër, në majën e kodrës së Goricës,
ballë për ballë me atë të Beratit, në krahun tjetër të lumit. Rrënojat e mureve të ndërtuara
me blloqe të gdhendur të vendosur në të thatë dhe nisur nga teknika ata datohen në shek.
IV p. Kr., dhe më tepër gjasa në gjysmën e dytë të këtij shekulli. Ky datim u ka krijuar
mundësi studiuesve që mbrojnë tezën se Antipatrea ka qenë në Beratin e sotëm dhe për
t’ia atribuuar origjinën e emrit periudhës së Aleksandërit të Madh.
Historiku i kërkimeve. Rrënojat e kalasë së Beratit prej kohësh kanë tërhequr
vëmendjen e studiuesve dhe udhëtarëve të huaj. Autorë të ndryshëm si Pahymeres,
Farlati, Çelebiu, Pukëvili. Liku, Batifoli, Prashnikeri etj., kanë lënë në studimet e tyre
edhe disa shënime të shkurtra që lidhen kryesisht me muret rrethuese, portat dhe kullat e
sistemit të fortifikimit të këtij qyteti676.
I pari që jep të dhëna identifikuese për kështjellën e Belgradit është historiografi
bizantin Pahymeres, i cili tregon se ajo është ngritur në një kodër, mbi lumin Osum, ku
ushtarët marrin ujë dhe pinë çdo ditë nga lumi dhe për ta pushtuar duhen makina
gurëhedhës për të shkatërruar muret677.
E. Çelebiu mendonte se hyrja e kështjellës përbehej nga katër porta, me tri palë
dyer, 100 hapa (30,48 m) larg njëra tjetrës678, dy nga këto dyr janë drejtur drejt veriut,
ndërsa tjetra drejt lindjes. Perimetri i kalasë arrin 2600 hapa (792,48 m), pjesa e
brendshme e kajasë ka dy porta dhe një perimetër prej 800 hapa (243,84 m)679.
Pukëvili shënonte se njëra nga portat e qytetit ka qenë portë urë680, ndërsa Tozer
përmend dy radhë muresh, që mbronin kalanë por që i pat gjetur të rrënuar681.
Liku shkruan se ka dalluar në murin ngjitur me portat e brendshme dhe të jashtme,
disa trakte të vogla të një muri helenik masiv682, ndërsa Aleksudhi lexon mbishkrimin
mbi portën e kështjellës683. Prashnikeri ka qenë i pari që ka vënë re mbetje të
fortifikimeve antike me blloqe kuadratike në trasenë perëndimore të bastionit jugor, në
trasenë lindore, në xokolin e kullës se madhe te qoshes verilindore te kalasë Po ashtu ai
ka arritur në përfundimin se “muret mesjetare, me sa duket, ndjekin kudo trasenë
antike”684.
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S. Islami ka përcaktuar se qyteti i Antipatrias është fortifikuar në mesin e shek. IV
p. Kr. dhe është ndërtuar mbi një kodër me kurriz të butë, me një mur të vetëm rrethues
dhe pa akropol685..F. Prendi shprehet se gjurmët lënë të dyshohet për një akropol në
pjesën më të lartë të qytetit686. A. Baçe është i pari që ka dhënë të plotë sistemin
fortifikues, duke përcaktuar dhe pesë faza të ndryshme që u përgjigjen përkatësisht:
periudhës llire; bizantine; principatave feudale shqiptare; periudhës së hershme të
pushtimit osman; pashallëkeve të mëdha687 si dhe të dhënë për oborrin e fortifikuar688.
Të dhëna për pikturën dhe mbishkrimet në kishat e Beratit na jepen nga Th.
Popa , Puzanova e Dhamo690, H. Nallbani691, etj. P. Thomo shkruan për kishën e Shën
Triadhës, që së bashku me dy kishat tjera atë të Shën Mërisë së Vllahernës dhe të Shën
Mëhillit përbëjnë një pasuri të vyer për vlerat arkitektonike në periudhën mesjetare të
qytetit të Beratit692, kurse më vonë arkitekturën e këtyre kishave e ka plotësuar me të
dhëna më të plota A. Meksi693. Për qytetin antik në Berat kanë kontribuar dhe një numër i
madh studiuesish ndër të cilët mund të përmendim N. Ceka, J. Wilce, P. Cabanes, Gj.
Karaiskaj, etj. Studimin më të plotë, mbështetur mbi materialin arkeologjik të dalë nga
gërmimet e bëra në Kalanë e Beratit, e ka realizuar deri më sot H. Spahiu694, kurse atë
historik për periudhën mesjetare e kemi nga historiani P. Xhufi695.
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jugperëndimore; sektori i pestë (D), në anën lindore të fortifikimit të qytetit; sektori i
gjashtë (F), pranë murit rrethues lindor të qytetit të sipërm.
Autorët e gërmimit kanë gërmuar një sipërfaqe të përgjithshme prej 575 m 2 të
ndarë në 23 kuadrate 5 x 5 m, të ndarë përkatësisht: B, I-X; C, C1, A, D, E, F, G).
Thellësia në gërmimet e kryera ka qenë e ndryshme: 0.75 m (G), 1.60 m (C), 2,50-4,60 m
(B, D, E, F); 7,40 m (A).
Gjatë gërmimeve, përveç një materiali të pasur arkeologjik të lëvizshëm dhe disa
varre, janë zbuluar dhe pjesë të murit rrethues të periudhës qytetare ilire si dhe elemente
të sistemit të fortifikimit mbrojtës të këtij qyteti. Po ashtu autorët përcaktuan në pikat e
ndryshme stratigrafinë vertikale të depozitimeve arkeologjike që shtrihesh në një
periudhë të gjatë kohore që fillonte nga shek. VII p. Kr. e deri në shek. XX. Jo kudo
stratigrafia ka qenë e diferencuar qartë, përgjithësisht shtresat e sipërme janë gjetur të
përziera. Me mirë se kudo stratigrafia vertikale e gërmimit ka dalë e qartë në pikën B,
nisur nga studimi i materialit arkeologjik autorja H. Spahiu arrin në përfundim se shtresat
arkeologjike ndjekin njëra-tjetrën dhe përcakton një vazhdimësi të pandërprere të banimit
që nga periudha paraqytetare deri në mesjetën e vonë.
Pika B: shtresa I (1,60 m) dy nënshtresa; I1 (0,75 m): fragmente qeramikë me
smalt si tasa, pjata, çibukë tipike për periudhën osmane nga shek. XVIII-XIX698; I2 (0,85
m); fragmente qeramike, tjegullash dhe disa monedha (shek. XII-XIV). Në këtë shtresë u
zbuluan edhe disa varre të kohës mesjetare të vonë, apo të periudhës së pushtimit osman.
Shtresa II (0,80 m): fragmente tjegullash dhe enësh me parete të holla dhe të trasha (tip
amforiskash dhe dinosash) të kohës antike të vonë (shek. IV-VI m. Kr.)699. Shtresa III
(0,70 m): fragmente enësh të kuzhinës, tavolinës, transportit dhe rezervës, gotash e
shishesh prej qelqi, material ndërtimi, etj. Një vend të rëndësishëm në këtë shtresë zë dhe
sigilata lindore; italike; afrikane; fokeane, që bëjnë të mundur për një datim më të mirë të
kësaj shtrese gjatë shek. I-IV m. Kr. Shtresa IV (0,65) fragmente qeramike (vorba, tasa
kupa, skifosa, pjata, amfora e amforiska etj) të shek. III-II p. Kr.dhe material ndërtimi me
shumicë (tjegulla, tulla). Në belat e sipërm kjo shtresë është gjetur e përzier me qeramikë
të shek. I m. Kr. Shtresa V (0,85-0,90 m), eshtë dokumentuar vetëm në kuadratin IV të
kësaj pike, dhe është e fundit vendosur direkt mbi tabanin e tokës. Në të ndonëse në një
sipërfaqe tepër të kufizuar janë zbuluar disa fragmente të pakta qeramikë që lidhen me
periudhën e parë të banimit në këtë kala (shek. VII-V p. Kr.). Së bashku me to janë gjetur
dhe dy pjesë suvaje prej balte me gjurmët e thuprave të pareteve të kasolleve.
Pika C: gjetje arkeologjike jo në stratigrafi të rregullt: qeramikë të ndërtimit, enë
me parete të trasha (dinosa), qeramikë guzhine, të zakonshme, sigilatë, të smaltuar, të
përditshëm, qeramikë e tipit pseudo-terra-sigillata, fragmente të qeramikës me galzurë,
gozhdë kovaçi, një monedhë bizantine e shek. VI m. Kr., kocka kafshësh etj si dhe një
varr fëmije, me një monedhë të shek. IV m. Kr.
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Pika A: shtresa të përziera; qeramika i përket në pjesën më të madhe, asaj
periudhës osmane dhe më pak asaj para saj. Në shtresën e fundit të gërmimit, një varri i
ndërtuar me rasa guri gëlqeror.
Pika D: shtresa I (0,78 m) e përzier, fragmente qeramike të periudhës osmane dhe
mesjetare. Shtresa II (2.40 m): materiali arkeologjik, përveç qeramikës masive, enët e
kuzhinës dhe të tavolinës kryesisht me smalt që i përkasin periudhës para pushtimit
osman (shek. VII-XIV), një monedhë e Teodor XIII Duka Vatacit (1263-1310). Shtresa
III (0,32 m): qeramika (vorba, dinosa) karakteristike për kohën antike të vonë dhe dy
monedha prej bronzi të Justinianit I.
Pika E: shtresa I (2,80 m); shtresa II (1,20 m): qeramikë e periudhës osmane.
Pika F: shtresa I (0,80 m) qeramika masive e ndërtimit (fragmente tjegullash e më
rrallë tullash) si dhe enë të përdorimit shtëpiak të përditshëm si pjata, tasa, enë uji të
thjeshta dhe me smalt, çibukë, etj që i përkasin periudhës së pushtimit osman. Shtresa II
(1 m) fragmente enësh të kuzhinës dhe të tavolinës, si vorba, tasa, kana, katruve dhe
ojnohe të periudhës mesjetare. Shtresa III (1,20 m) me dy nënshtresa (III1, III2). III1:
dinosa të zbukuruara me tufa vijash të valëzuara që u gjetën “in situ”, si dhe fragmente
enësh me përmasa të mëdha të lyera me bitum, vorba e tasa karakteristikë për kohën
antike të vonë etj. III2: fragmente amforash, enësh të thjeshta, sigillata, fragmente enësh
me pikturim me ngjyrë të kuqe dhe një monedhë e perandorit Komod (175-192 e. sonë)
që e datojnë në shek. II m. Kr.
Pika G: shtresa 0,75 m e trashë, e depozituar mbi shkëmbin rrënjësor; fragmente
tjegullash të shekujve të parë m. Kr. dhe antike te vona, si dhe fragmente vorbash,
kapakësh dhe amforash të antiketit të vonë.
Arkeologja H. Spahiu, nisur nga stratigrafia vertikale, ka dalë në përfundim se në
pikat e ndryshme të gërmimit, intensiteti i jetës në qytet nuk ka qenë gjithkund njëlloj.
Stratigrafia në pikën B tregon se jeta ka vazhduar pa ndërprerje që nga periudha
protourbane deri në mesjetën e vone; në pikën C mbizotron periudha e antikitetit të vonë;
në piken D, antikitetit të vonë i shtohet dhe mesjeta; në pikat e tjera të gërmimit (A. G. E)
të dhënat për periudhën qytetare ilire dhe shek. I m. Kr. ose janë shumë të zbehta ose
mungojnë krejtësisht. Në pikën (F), më e larta e qytetit, periudha romake (shek. II-III)
dhe antikiteti i vonë janë përfaqësuar mjaft mirë duke vazhduar edhe më vonë në
periudhën e mesjetës së hershme dhe të vonë, e përfaqësuar në një farë mënyre nga të
dhënat e arkitekturës. Gjurmë të ndërtimeve dhe të fortifikimeve të periudhës qytetare
ilire dhe të shtresës kulturore përkatëse këtu nuk janë gjetur.
Në akropolin e kalasë, në vitin 1987 nën drejtimin e K. Brakës, është gërmuar një
sipërfaqe prej 114 m2 dhe janë zbuluar struktura kalldrëmesh dhe pjesë kanalesh
ujëmbledhës. Materiali arkeologjik, i periudhës osmane, përbëhesh kryesisht nga
qeramika me zmalt dhe çibukë të shumtë, objekte metalike (gozhdë kovaçi, tokëza hekuri
dhe bronzi, thike prej hekuri) dhe një monedhë700. Në vitin 2012, gjatë punimeve
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infrasturës së qytetit, u zbulua dhe një pjesë dyshemeje me mozaikë të datuar në
antikitetin vonë701.
Në kalanë e Beratit, në periudha të ndryshme, janë kryer gërmime nga punonjës të
Institutit të Monumenteve të Kulturës, por për fat të keq materiali arkeologjik ka ngelur
pa u dokumentuar702.
Kështjella. Plani. Ndërtuesit në ndërtimin e murit rrethuese i janë përshtatur
terrenit dhe planimetria ripërsërit formën e kodrës duke krijuar një trekëndësh të çrregullt
me brinjë të lakuara; lindorja 600 m gjatësi, ndërsa veri – perëndimorja dhe jug –
perëndimorja nga 400 m (Tab. XXVI,1). Në pjesën më të lartë të kodrës ka dhe një
rrethim të dytë të brendshëm “akropoli” të përforcuar nga 5 kulla (Tab. XXVII,1).
Sipërfaqja e përgjithshme brenda sistemit të madh fortifikues është 9,60 ha. Pjesët e
ruajtura mbi sipërfaqe dhe ato të dala nga gërmimet dhe pastrimet kanë bërë të mundur të
ndiqet gjithë traseja e murit me gjithë elementet e tij, kullat, oborri i fortifikuar, hyrjet
dhe akropoli.
Fazat dhe teknikat e ndërtimit. Në sistemin fortifikues, nga studiues të ndryshëm,
janë përcaktuar disa faza ndërtimesh dhe rindërtimet703 që u përgjigjen përkatësisht
periudhave: proturbane, antike (gjysma e dytë e shek. IV p. Kr.); bizantine (X-XIII);
principatave feudale shqiptare (XIV); periudha e hershme e pushtimit osman (XV) dhe
pashallëqeve të mëdha (XVIII- XIX).
Periudha antike. Në këtë periudhë kodra është rrethuar me mure të fuqishëm dhe
kjo shihet nga gjurmët e ruajtura in situ (blloqe kuadratikë ose trapezoidal të gufmuar ose
të rrafshtë në faqe) të vendosur në të thatë në rreshta paralelë (izodomik) ose të
shkallëzuar (pseudoizodomik) dhe nga blloqet e ripërdorura në fortifikimin mesjetar.
Fortifikimi është pajisur me kulla katërkëndëshe, kurse me atë pararendëse (proturbane)
studiuesit kanë identifikuar vetëm pak gjurmë muresh të ndërtuar me blloqe të gdhendur
trashë704.
Periudha Bizantine. Baçe ka vërejtur pesë faza të ndryshme fortifikimi dhe në
mungesë të gërmimeve ai është bazuar vetëm në teknikën e ndërtimit dhe materialet e
përdorura. Nisur nga pohimi i Prokopit se Antipagrai bënë pjesë në grupin e kështjellave
të rindërtuara e lidh me Antipatrean, por pa mundur të identifikojë ndonjë gjurmë në këtë
periudhë.
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Ndërtimet me teknikën “opus mixtum” me breza tullash (4 dhe 5 rreshta tullash)
që përshkojnë gjithë trashësinë e murit dhe ato me pesë rreshta vetëm në faqe, si dhe
teknika me breza dhe “cloisonnage” primitiv janë datuar pas shek. IX dhe u
korrespondojnë katër fazave të ndryshme705.
Në fillim të shek. XIII rindërtohen nga Mihal Komneni (Tab. XXVII,5), pjesë të
ndryshme të fortifikimit, si oborri i fortifikuar, kulla nr. 1 dhe shumë nga kurtinat dhe
kulla të tjera. Kjo është e dokumentuar më së miri nga monogrami i tij në murin verior të
oborrit të fortifikuar706.
Periudha e principatave feudale shqiptare. Në këtë periudhë u rindërtuan
pothuajse të gjitha muret, u ndërtuan një sërë kullash; u bë rrethimi i rezidencës në
brendësi të kështjellës dhe muret e bashkimit të rrethimit të sipërm me lumin (Tab.
XXVI,2).
Teknika. Muraturë e “derdhur”; paretet ndërtuar me gurë të vegjël të papunuar dhe
coprash tjegulle lidhur me llaç gëlqereje, mbushur me një përzierje çakëlli dhe gurësh me
llaç dhe të përforcuar me një rrjet trarësh horizontalë. Teknika në faqe është e njëjtë me
atë në kishat në brendësi të rrethimit, të datuara në shek. XIII-XIV. Në kulla dhe porta
vërehet dhe teknika e kluasonazhit (Tab. XVII,2, 10).
Periudha e hershme e sundimit osman. Berati u muar nga turqit në befasi, në
qershor të 1417 dhe fortifikimi i posa rindërtuar prej Muzakajve nuk pësoi dëmtime.
Rindërtimet duhet t’i përkasin kohës pas rrethimit të qytetit prej Skënderbeut, gjatë të
cilit muret u dëmtuan nga bombardimet. Muratura e kësaj kohe është e ngjashme me atë
të periudhës së principatave feudale dhe ndryshon prej saj vetëm nga mungesa e copave
të tjegullave.
Periudha e pashallëqeve. Fortifikimi i fundit lidhet me periudhën e pashallëqeve
dhe është dokumentuar nga kronika e Kostandin Beratasit, që shkruan se Ahmet Kurt
Pasha e rindërtoi kalanë më 1768, si dhe nga Liku, i cili vë në dukje rindërtimin e saj prej
Ali Pashës. Teknika e ndërtimit në kurtina dallohet me vështirësi nga ato të periudhës së
pushtimit osman; ndërsa kullat janë ndërtuar prej gurësh të vegjël gjysmë të punuar dhe
në qoshe gurët janë të latuar me kujdes.
Kullat. Muret përforcohen prej 24 kullash me forma e përmasa të ndryshme, të
shpërndara në mënyrë jo te njëllojtë sipas terrenit, dhe prej një oborri të fortifikuar (Tab.
XXVII,1) ku gjëndet hyrja kryesore. Kullat, në pjesën më të madhe të pa gërmuara deri
në fund, e bëjnë të pamundur përcaktimin kohor të ndërtimit të tyre. Ato kanë formë
katërkëndëshe, peskëndëshe me majë nga jashtë, shtatëkëndëshe dhe trekëndëshe. Të tilla
i gjejmë dhe në kështjellën e feudalit.
Oborri i fortifikuar. Gjendet në anën veriore të qytetit të fortifikuar, ku është dhe
terreni më i përshtatshëm për ndërtjmin e hyrjes kryesore, por njëkohësisht dhe ana që
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kërkon mbrojtje të veçantë707 (Tab. XXVII,1). Fillimet e këtij oborri autori i ka kërkuar
që në periudhën antike708, por oborri i mirëfilltë i takon mesjetës dhe saktësisht Mihal
Komnenit. Në saje të teknikës së përdorur Baçe ka përcaktuar 3 faza kryesore. Muret e
fazës së parë janë ndërtuar kryesisht me blloqe të ripërdorur dhe fugat e mbetura bosh
janë mbushur me copa tjegullash dhe stukuar në sipërfaqe me llaç hidroizolues.
Monogrami i Mihal Komnenit e vendos këtë ndërtim nga viti 1204 deri në vitin 1214, kur
ai vritet në këtë qytet.
Fazës së dytë i korespondon një teknikë e shrregullt me gurë dhe copa tjegullqsh e
datuar në shek. XIV709. Fazës së fundit i përkasin frengjitë e pushkës dhe nisur nga
teknika ato mund të vendosen në kohën e sundimit të Kurt Pashës, ose Ali Pashës.
Përfundime. Muret përforcohen prej 24 kullash me forma e përmasa të ndryshme,
të shpërndara në mënyrë jo te njëllojtë sipas terrenit dhe prej një oborri të fortifikuar ku
gjëndet hyrja kryesore. Rruga për një hyrje në mesjetë, përshkonte faqen
veriperëndimore, duke ruajtur traditën e kalimit me anën e djathtë të pambuluar nga
mbrojtësi. Veç hyrjes së mësipërme, për komunikimin me ambientin e jashtëm shërbenin
dhe tri hyrje sekondare: në anën lindore, veriperëndimore dhe jugperëndimore. Në
brendësinë e territorit te rrethuar që ka një sipërfaqe afro 10 ha, shtrihet lagja “Kala” me
tipare arkitektonike të krijuara në shek. XVIII-XIX dhe një sërë monumentesh të tjerë.
Për shkak të periudhës së gjatë të ekzistencës dhe përdorimit të vazhdueshëm për
mbrojtje, rrethimi paraqet një përzierje të çrregullt duarsh të ndryshme, të cilat jemi
munduar t'i veçojmë për të kryer rikonstruksionin e rrethimit për periudhat përkatëse.
Mungesa e ngjarjeve me rëndësi për një rindërtim kapital në intervalin 1280 fillimi i shek. XIV dhe rëndësia që fiton qyteti në shek. XIV kur kthehet në pronë dhe
qendër të familjes së Muzakajve.
Periudha e principatave feodale shqiptare shihet nga planimetria, në këtë periudhë
u rindërtuan pothuajse të gjitha muret, u ndërtuan një sërë kullash; u bë rrethimi i selisë
në brendësi të kështjellës dhe muret e bashkimit të rrethimit të sipërm me lumin.
Ndërtimet e mësipërme janë kryer me një muraturë të “derdhur”: midis dy
pareteve prej gurësh të vegjël të papunuar dhe coprash tjegulle lidhur me llaç gëlqereje
teknikë që hasim në kishat në brendësi të rrethimit, të datuara në shek. XIII-XIV, është
hedhur një përzierje çakëlli dhe gurësh me llaç. Muratura për forcimin dhe për
shpërndarjen e ngarkesave e të goditjeve, përshkohet nga një rrjetë trarësh horizontalë.
Rrjeta përbëhet prej trarëve gjatësorë me seksion 14 x 14 cm, të vendosur në breza tre
trarësh çdo 70 cm. iartësi, që ndërlidhen me anë klfapash me trarët transversalë.
Muret kanë trashësi rreth 1,70 m. dhe ndahen në trapin e kalimit 90 cm. dhe në
parapetin 80 cm. të pajisur me bedena 100 cm. të gjerë. Kullat kanë formë katërkëndëshe,
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me përmasa bazë rreth 5 x 7 m dhe, siç kuptohet, nga ngushtimi i seksionit të murit në një
lartësi 6 m nga baza dhe gjurmë të tjera kanë qenë ndarë me dysheme dërrase në tre kate.
Materiali arkeologjik. Nga ana arkeologjike gërmimet në qytetin e Beratit kanë
sjellë një larmishmëri të madhe objektesh për periudhën mesjetare duke filluar që nga
materiali i karbonizuar i rezervave të drithit710, veglat e punës (Tab. CXXV,1-2), gur
peshkimi (Tab. CXXV,3/1-8), pajime për kafshët e ngarkesës (Tab. CXXV,3/9-13),
llamba qelqi për ndriçimin e kishave (Tab. CXXV,4), tjegulla (Tab. CXXII,7), ikona të
kishave të ndryshme, të cilat datojnë duke filluar nga shek. XIII (Tab. LXXXIII),
“spolje” të periudhës antike të vonë të ripërdorur në interierin e kishave (Tab. LXII,9,10)
etj.
Sasinë më të madhe të materilait e përbën qeramika. Sasinë më të madhe të enëve
të qeramikës e zë ajo e kuzhinës, e përfaqësuar nga forma të hapura (Tab. CIX), tenxhere
ose vorba (Tab. CIX, CXI), me dhe pa vegjë dhe kapak. Pothujse të gjitha enët e kuzhinës
janë të zbukuruara duke filluar nga tufa vija të thjeshta të inçizuara (Tab. CIX,6,9,11,12),
të drejta (Tab. CIX,9), të valëzuara (Tab. CIX,5,7; CX,2), zbukurime me pickim (CX,4;
CXII,10), hullitë vertikale që imitojnë gjethet dhe aplikimet e shiritave në reliev (CXI,1012; CXII,6). Zbukurimet janë të aplikuara kryesisht në pjesën e sipërme të trupit dhe në
pjesën e sipërme të vegjëve (CX-CXII). Më të pakta në numër janë enët me glazurë tepër
të fragmentuara (duket sikur H. Spahiu për vjeljen e këtij materiali ka gërmuar në një
shtresë mbushje, ku qeramika është thërrmuar paraprakisht), të cilat u përkasin kryesisht
formave të hapura, të vështira për tu përcaktuara nëse janë tasa dhe pjata, të tipit
protomajolik monokrome të fundit të shek. XIV (Tab. XCIV,1-26; XCV,1-10). vetëm një
fragment ene, që i përket protomajolikës së periudhës frederikane është i datueshëm në
mesin e shek. XIII (Tab. XCIV,27). Gjatë gërmimeve ka dalë dhe një sasi e vogël enësamfora, me deltinë të pastër, të zbukuruara në pjesën e sipërme të vegjës me vija me
njgyrë të kuqe në kafe (Tab. CXII,19) për transportin e ujit të datuara në fund të shek. XIXII, të gjetura së bashku me amforat me deltinë të ashpër me hulli të incizuara në pjesën
e sipërme të vegjës, me origjinë nga Sicilia të datuara po në të njëjtën periudhë (Tab.
CXII,20)711.
IV.1.5. Qyteti i Tomorrit
Emri: Shkëmbi i Qytetit dhe Maja e Gradishtës (200 06' 23.1" E; 400 42' 03.5"N
dhe 200 06' 40.7"E; 400 42' 18.8" N).
Kalaja e Tomorit ndodhet rreth 2,5 km në jug të “Udhës së Karvanëve” e
vendosur në shpatin perëndimor të Tomorit, poshtë majës më të lartë të Tomorit (Çuka
Partizane ose Çuka e Tomorricës”. Pak më në jug të Kalasë gjendet fshati Tomor i Madh.
Kalaja e Tomorit është ndërtuar në një platformë shkëmbore, me një pozicion të spikatur
strategjik, nga ku vëzhgohet gjithë lugina e Osumit, deri në Berat (Tab. XL,2).
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Burimet historike dhe identifikimi. Për herë të parë kështjellën e Tomorit e
përmend J. Kantakuzeni në ngjarjet e rëndësishme të vitit 1336, kur perandori Andronik
III, para se të ndërmerrte sulmin ndaj Despotatit të Epirit vendosi të ndëshkojë së pari
arbrit që ishin ngritur në kryengritje. Dhe midis tyre ai përmend kështjellën e Tomorit, që
ishte edhe e banuar712. Më parë Tomori është përmendur vetë si mal, por që nga teksti i
sjellë nga Kedreni, mund të nënkuptohet edhe prania e një kështjelle713. Nisur nga këto të
dhënë autorët që e kanë vizituar kështjellën e Tomorit, nisur dhe nga emri që trashëgon
fshati e kanë identifikuar me kështjellën e përmendur nga Kantakuzeni.
Historiku i kërkimeve. I pari që përmend këtë është Liku, i cili në udhëtimin e tij
qëndron një natë në fshatin Tomor, nga ku kryeplaku i fshatit, i përshkruan një fortifikatë
helenike në kulmin e një lartësie që ngrihet nga një shpat i rrëpirë, gjysmë ore në jug të
fshatit Tomor, rrethuar në pjesën e pasme me shkëmbinj thikë që e ndajnë atë nga
lartësitë e sipërme të maleve714. Në mesin e viteve ’70 të shekullit të kaluar kështjella e
Tomorit është vizituar nga H. Spahiu dhe Sh. Mane. Për herë të parë Sh. Mane jep të
dhëna të plota për vendndodhjen e vendbanimit dhe kështjellës, praninë e shkallëve të
gdhendura në shkëmb që të ngjisin në platformën shkëmbore, akropolin që ndodhet në
majën e kodrës, muret që rrethojnë atë që i përkasin periudhës antike dhe mesjetare. Më
poshtë jep të dhëna për perimetrin, trashësinë e mureve, dhe praninë e katër kullave
katërkëndëshe, njëra prej të cilave për shkak të terrenit është vendosur më në brendësi. Të
dhëna më të plota ka dhënë për një sternë të ndërtuar në akropol. Në mbyllje ai mendon
se kjo është një kështjellë duhet të lidhet me ngjarjet e vitit 1018 që përmend Kedreni si
dhe përcakton funksionin e saj vetëm me qëllim mbrojtës715.
Në vitin 2007 këtë kështjellë e ka vizituar dhe N. Ceka, i cili në një intervistë
dhënë publicistit Abedin Kaja716 është shprehur se “Në kryengritjen e vitit 1336 perandori
Androniku III Paliolog, me ndihmën e mercenarëve turq, pushton Skraparin, Tomorin
dhe Beratin dhe ky është rasti i vetëm që kalaja e Tomorit përmendet në histori. Tani jemi
të sigurt nga muri ilir i shek. IV p. Kr., që është një themelim i kësaj kohe dhe
konstatuam se nuk është një kështjellë e kufizuar, por një qytet i mirëfilltë me një
sipërfaqe të madhe. Qyteti nuk shtrihet vetëm në pjesën e fortifikuar nga muret në pjesën
e sipërme të tij, por në tërë sipërfaqen e mbrojtur nga natyra. Gjithashtu qyteti ka
vazhduar edhe në kohën e mesjetës ashtu siç përmendet në burimet bizantine të cilat
thonë se ka qenë i përdorur të paktën nga shek. IX-XIV, ku duket pastaj që ka pasur një
ndërprerje por e gjithë pjesa poshtë kështjellës është e mbushur me vendbanime
mesjetare, me shtëpi, tarraca dhe vatha bagëtish gjë që tregon për një intensitet jete gjatë
gjithë periudhës së mesjetës. Po ashtu ai ka parë qeramikë të shek. IV-III p. Kr., gjurmë
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skorie të metaleve që tregojnë për zejtarinë e përpunimit të tyre. Nisur nga ato që ai ka
parë në sipërfaqe ka arritur në përfundimin se nuk kemi të bëjmë vetëm me një kështjellë
ushtarake por me një qytet të mirëfilltë, emrin e të cilit akoma nuk e dimë për antikitetin,
kurse për kohën e mesjetës ai quhej Tomor”.
Përshkrimi: Në rrëzën perëndimore të malit Tomor, pak më në veri të fshatit
Tomor i Madh, lartësohet një platformë e gurtë, që vendasit e quajnë “Qytet”. Ky masiv
shkëmbor ngrihet thiktë në tri anë dhe vetëm nga jugperëndimi një rrugë e ngushtë dhe
vështirë ku duken dhe gjurmë të shkallëve të gdhendur në shkëmb, të shpie atje.
Platforma shkëmbore, në anën veriore përfundon me një shesh të quajtur “Gradishtë”, ku
ruhen dhe gjurmë muresh fortifikimi. Muret e rrethimit me perimetër 210 m rrethojnë një
shesh në formën e një trapezi të çrregullt (Tab. XL,3). Mbi muret antike prej blloqesh të
mëdha guri rreth 1.7 m të gjatë dhe 0,40 m të lartë është mbi vënë në një fazë të dytë një
mur me gurë të vegjël lidhur me llaç. Fortifikimi është pajisur dhe me katër kulla
katërkëndëshe me përmasa 4 m x 8 m (Tab. XL,1). Një kullë e katërt me përmasa 3m x 4
m i mbështetet nga brenda murit rrethues. Të tillë kullë e kemi ndeshur në fortifikimet
mesjetare në kështjellën e Zvezdës dhe në atë të Mashkjezës717.
Brenda kështjellës është dhe një sternë në plan katërkëndëshe me një kapacitet
rreth 100 000 litra uji. Paretet e saj janë ndërtuar me mur të dyfishtë me trashësi 0,45 m
secili që i mbështeten njëri tjetrit. Muri i brendshëm është ndërtuar me llaç prej pluhuri
tulle. Brenda mureve të kështjellës si dhe në faqen poshtë saj dallohen gjurmë të shumta
muresh banesash. Kështjella e Tomorit, me kështjellën, lagjet jashtë saj (varoshi) dhe
tregu, që mund ta kërkojmë në Perisnak, aty ku e përmend edhe tradita gojore na jep
modelin e një qyteti tipik mesjetar që i gjejmë edhe në këtë korridor në Këlcyrë, Mborje
dhe Zvezdë. Edhe kështjella në Gurëzezë, megjithëse i mungon varoshi, e ka një treg në
fushë, aty ku kryqëzohen dhe rrugët.
Përfundime. Kështjella e Tomorit, megjithëse Kantakuzeni e përmend vetëm si
një kështjellë të banuar718, duhet të identifikohet me një qytet mesjetar, ndoshta i
themeluar që gjatë Mbretërisë Bullgare dhe i zgjeruar në shekujt në vazhdim. Kalaja e
ngritur në një zonë të thellë malore, përveç se ka shërbyer për qëllime mbrojtje të rrugëve
të kalimit, por ka qenë edhe një qendër e rëndësishme ekonomike duke shfrytëzuar në
radhë të parë burimet që sillte blegtoria.
Megjithatë Kështjella e Tomorit ka nevojë, jo vetëm për kërkime arkeologjike
sipërfaqësore719, por edhe për gërmime dhe marrje në rishqyrtim të materialit të pabotuar
nga gërmimet e mëparëshme, i cili do të hidhte dritë mbi ngjarjet që flasin për këtë
kështjellë.
IV.1.6. Qyteti i Deabolis-it
Emri: Deabolis (Diabolis, Deavolis, Selasfor, Zvezda).
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Vendndodhja e qytetit: Shkëmbi i Zvezdës dhe Fshati i Vjetër.
Deabolis i përmendur në burimet bizantine si qytet, kështjellë dhe seli
peshkopale720, me gjithë përpjekjet e bëra nga studiues të ndryshëm ngel akoma pa një
përgjigje përfundimtare dhe të pranueshme nga të gjithë studiuesit.
Rrënojat e këtij qyteti të periudhës mesjetare, mbështetur kryesisht në burimet e
shkruara, janë identifikuar nga një numër i kufizuar studiuesish në Kalanë e Shkëmbit të
Zvezdës. Deri në vitet ‘80, nga gërmimet arkeologjike të kufizuara dhe vëzhgimet
sipërfaqësore të bëra aty, ka rezultuar që rrënojat e fortifikimit janë datuar vetëm si të
periudhës së antikitetit të vonë dhe periudhës së hekurit721. Edhe gjetjet arkeologjike nuk
janë datuar më vonë se antikiteti i vonë722 gjë që ka vështirësuar problemin e identifikimit
të kësaj rrënoje me qytetin mesjetar. Nga vëzhgimet e bëra në vitet 2013-2014 në
kështjellë dhe jashtë saj mbështetur në disa të dhëna për teknikën e ndërtimit të murit,
“donzhonin” e ndërtuar në majin e kodrës, murin shtesë që fut brenda kështjellës edhe
burimin e ujit, lagja jashtë murit që mund të identifikohet me “varoshin” si dhe ndonjë
fragment qeramike që lidhet me periudhën mesjetare. Këto të dhëna të mbështetura edhe
nga burimet e shkruara dhe toponimia na lejojnë që me njohjen e deritanishme të
përkrahim mendimin që qytetin mesjetar të Deabolit ta identifikojmë me rrënojat brenda
dhe jashtë Kalasë tek “Shkëmbi i Zvezdës”723, kurse përfundimi i arritur më parë se aty
mungojnë të dhënat për periudhën mesjetare duhen marrë me rezervë.
Kalaja: Gjatësia 200 52’13,9’’E
Gjerësia 400 44’ 07,4” N
Gjatësia 200 52’ 01,7’’E
Gjerësia 400 44’ 15,7” N
Varoshi (Suburbia castri): Gjatësia 200 52’ 0,4’’E, Gjerësia 400 43’ 59,2” N.
Vendndodhja e Katedrales së Deabolisit (Selasforit). Në se për identifikimin e
Deabolisit si qytet është arritur në një përfundim paraprak, ndryshe paraqitet problemi i
rrënojave të katedrales së Deabolisit apo Selasforit që nuk ka deri më sot as një të dhënë
arkeologjike. Edhe një kishë e vjetër, që sipas banorëve të fshatit, ka qenë në pjesën
juglindore të fshatit të braktisur dhe ku mbi të u ndërtua një xhami pa minare dhe tani një
vend i mirë, nisur nga sipërfaqja mund të bëhet fjalë për një kishë të vogël një nefshe. Me
720

Skylitzes-Kedrenos, f. 76; shkruan se babai i saj pas betejës së Durrësit më 1082, pushoi në Ohrid, para
se të pushtonte Deabolisin (Anne Comnena, V, 4, vëll. II, f. 9), ndërsa në 1108, duke u kthyer nga
Thesaloniku për në Deabolis, kaloi në krahinën e Pelagonisë (Anne Comnena, XIII, 4, vëll. III, f. 100).
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P. Damko, Gërmimet arkeologjike të vitit 1983 – Korçë, Iliria, 1983, 2, f. 268.
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Gj. Karaiskaj, P. Lera, Fortifikimet e vona antike në rrethin e Korçës, Monumentet, 7-8, 1974, f. 91-92.
723
Në vëmendjen tonë dhe të bindur se Deabolisin duhet ta kërkojmë në kodrat dhe malet që rrethojnë
Pellgun e Korçës, por edhe në afërsi me lumin e Devollit, nuk mund të përjashtohen edhe rrënojat në
“Majën e Kalasë”, Zëmblak; Lëndinën e Pazarit (Maja e Gurit të Madh), Kuçi i Zi; Qytezën e Mborjes;
Hijen e Korbit; Gradishtën e Symizës. Por të dhënat që ne kemi deri tani janë të pamjaftueshme edhe për
pohimin apo mohimin se në këto kështjella mund të jenë rrënojat e qytetit të Deabolisit.
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njohjen e deritanishme, vendndodhjen e katedrales së dikurshme, të paktën deri në luftën
me normanët, duhet ta kërkojmë në veri perëndim të Zvezdës, në Bregun e Mënave, mbi
fshatin e ri të Shëngjergjit (Gurabardhë).
Bregu i Mënave: Gjatësia 200 49’ 42,6’’E, Gjerësia 400 45’ 27,4” N.
Kisha në Varosh: Gjatësia 200 52’ 10,4’’E; Gjerësia 400 43’ 59,9” N.
Burimet historike. Së pari Deabolisi përmendet si qytet nga Skylitzes-Kedrenos në
një pasazh ku shkruan për pritjen që u bëri Vasili II vëllezërve të Prusianit me rastin e
dorëzimit të tyre në vitin 1018: “Nga Prespa (Vasali II, S: Xh.) vajti në të quajturin
Devoll (Deabol) ku u ndreq një tribunë e lartë dhe atje priti vëllezërit e Prusianit...”724.
Një vit më vonë e gjejmë si qendër peshkopale në diplomën e perandorit bizantin të vitit
1019, Vasilit II (Basilius II) drejtuar kryepeshkopit të Ohrit, Joanit:..: “Peshkopi i
Kosturit (Kastorias), në qytetin e famullisë së vet, dmth në vetë Kosturin, në Koreshça
(Koureston), në Kolonjë në Devoll (Deabolis), në Vojusa (Boosan) dhe në Mor (Moron)
të ketë klerikë 40 dhe parikë 30, megjithëse më përpara kishte më tepër, por ne nuk duam
që ta kalojë numrin e klerikëve dhe parikëve të kryepeshkopit”725. Po si seli peshkopale
ajo përmendet ndër dhjetë mbishkrimet e ruajtura të kishës së Shën Akilit në Prespë jo
më me emrin e njohur Deabolis por Selasfor (Θρον(ος) Σελασφóρυο)726. Mucopollu,
nisur nga vendi që zënë harqet e pikturuara mbi sinthronin si dhe nga emrat e selive
peshkopale mendon se kemi të bëjmë ose me selitë peshkopale ne vartësi te Patriarkatit
bullgar, gjatë qëndrimit të tij të përkohshëm në Prespë, ose me selitë peshkopale që
vareshin nga kryepeshkopata autoqefale e Ohrit, e krijuar nga Vasili II, pas rënies se
Samuilit727.
Ana Komnena shkruan se babai i saj pas betejës së Durrësit më 1082, pushoi në
Ohrid, para se të pushtonte Deabolisin728, ndërsa në 1108, perandori pasi arriti në
ngushticën (Klisyrën) e quajtur Petra prej vendasve dhe, pasi qëndroi aty diku dhe i dha
shumë këshilla e udhëzime strategjike si edhe porositë më të urta Kantakuzenit, e dërgoi
në Glavinicë, duke i dhënë zemër dhe shpresë të mirë, kurse ai vetë u kthye në Devoll
(Deabolis)729. Duke u kthyer nga Thesaloniku për në Deabolis, kaloi në krahinën e
Pelagonisë730.
Skylitzes-Kedrenos midis atyre që luftojnë kundër Bodinit të Dioklesë përmend
edhe qeveritarin e Deabolit në krah të atyre të Kastorias dhe Ohrit731.
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Skylitzes – Cedrenos, Synopsis Historion, f. 550; I. Bekker, Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope,
Bonn, 1839. Synopsis Historiōn [= Histor. Compendium], 16 B, Bonn ed., vol. I, p. 29.19f.; text with
commentary in Bidez and Cumont, II, f. 60.
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Actae Albaniae, I, nr. 58.
726
II Throni i Prisdrianon -it, III, Throni i Videnis-it, Throni i Kefalonias, V Throni i Beroias, VI Throni i
Irakleias, VII, Throni i Belebouzdiont IX Throni i Selasforout, X Throni i Skopion-it, Throni i Sardikis-it.
727
Ν. Μουτσοπουλου, Η βασιλικη του αγιου Αχιλλειου στεν Πρεσπα, Α, Θεσσαλονικη 1989, f. 73-93.
728
Anne Comnena, V, 4, vëll. II, f. 9.
729
Anne Comnena, XIII, 5.
730
Anne Comnena, XIII, 4, vëll. III, f. 100.
731
Skylitzes-Kedrenos, f. 76

201

Ivan Asenit II, në diplomën e lëshuar raguzianëve më 1230 u jep atyre të gjitha të
drejtat edhe për vendet e Devollit (Devolski hori)732.
Në vitin 1253 Akropoliti duke folur për pushtimet vitit 1253 të bëra nga perandori
Jan Vataces thotë se Kosturi dhe të gjitha viset përqark vrapuan te perandori dhe Devollët
(Deabolët), si i madhi dhe i vogli, u bënë të perandorit. Në pranverë Perandori me një
ushtri të vogël vajti për të parë viset që kishte shtruar pak kohë më parë, dhe shkoi në
Ohër dhe qëndroi në Devoll (Deaboll) dhe së andejmi në Kostur733.
Në ngjarjet e viteve 1257-1258, Akropoliti bënë një përshkrim të hollësishëm për
pushtimin e qytetit “Sebastokratori pasi vuri punët në rregull atje, sulmoi Devollin
(Deavolin) dhe deshi ta pushtonte me çdo makinë qytetin e Devollit. Dhe i rreshtoi
makinat dhe ngriti kështjellëthyesit dhe bëri makina të ndryshme dhe bënte sulme të
njëpasnjëshme me qëllim që qytetin ta shtinte me çdo mënyrë në dorë. Dhe me të vërtetë
puna ngjau sipas qëllimit. Nga se brenda në qytet u vranë shumë dhe u plagosën nga
shigjetat, të tjerët u dobësuan; sepse popullsitë e perëndimit prej natyre janë të dobët për
të mbrojtur qytete. Dhe atë farë qyteti, Devollin, ja dorëzuan sebastokratorit”734.Në këto
pasazhe flitet jo vetëm për qytetin e Deabolit por edhe për një krahinë me të njëjtin emër
që është e ndarë në dy pjesë735.
Deabolisi së bashku me Ohrin kanë në lindje Prespën, Pelargoninë (Manastirin),
Soskos-in dhe Molyskos736. Në vitin 1336 Kantakuzeni përmend përsëri krahinën e
Devollit “... Pasi perandori (Androniku III Paleologu) kishte tetë dite që gjendej në Ohri,
erdhën edhe arbëreshët nomadë që banonin në Devollët (Deabolët), ata që banonin në
Kolonjat si edhe ata afër Ohrit, dhe i u falën perandorit dhe i premtuan t'i shërbenin me
gjithë zemër...”737. Gjon Muzaka shkruan se në vitin 1389 Sulltan Bajaziti rrëmbeu një
pjesë të Devollit738.
Identifikimi. Përpjekjen e parë për identifikimin e qytetit të Deabolisit e ka bërë
udhëtari anglez Martin Lik, i cili në udhëtimin e tij të qershorit të vitit 1805 shkruan se
Selasfori tani është një fshat që nga turqit quhet Zvezdë dhe gjendet në rrëzë të malit
Xerovuni (Mali Thatë). Në një shënim të shek. XIII (Notitiae Episcopatuun Graecorum)
Selasfori njihej më mirë me emrin Deabolis; ndoshta në formën e sotme Devoll ose më
mirë, Devoll ka qenë gjithmonë emri lokal, ndërsa Deabolis ka qenë versioni grek i tij.
Në shek. XI, A. Komnena e ka përshkruar Deabolis si një qytet të vendosur rrëzë një mali
(kështu pajtohet me Selasforon)739. Ai shton se peshkopi i Deabolisit ishte i pari që ftoi në
këtë vend normanët dhe se peshkopata metropolitane e Korçës dhe e Selasforit përfshin
territorin në perëndim të Korçës deri në gjysmën e rrugës për në Berat, i cili përfshin
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J. Ivanov, Bëllgarski starini iz Makedonija, f. 578 (BZHSH, v. II, f. 87).
G. Acropolites, XLIX, 38 (165,14).
734
G. Acropolites, LXXX, 71 (91,10).
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Për krahinën e Deabolisit për më gjerë shih: P. Xhufi, në Dilemat e Arbërit, f. 188, shën. 97-99 dhe Nga
Paleologët te Muzakajt, f. 39, shënimi 2.
736
G. Acropolites, LXXX, 71 (167, 17-20).
737
J. Kantakuzenos I, 4 (I,279,23).
738
G. Musachio, Historia e gjenealogjia della casa Musachia, f. 273,
739
Autori fjalën greqisht Selasforos (yllmbajtës) e barazon me fjalën sllave zvezdë (yll).
733
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Përmetin dhe Tepelenën, në jug dhe në perëndim dhe në lindje Devollin. Më pas kjo
mbështetet edhe nga H. Gelzer dhe C. Jireček740Lokalizimin e Deabolisit në Zvezdë e
kanë përkrahur dhe studiuesit shqiptar Karaiskaj-Lera741 dhe Meksi742, por ndryshe janë
shprehur Zlatarski, që e vendos në fshatin Gostimë, Elbasan743 dhe Dyselier, në
Shënepremte (Lenie), Gramsh744. P. Damko nisur nga gërmimet e kontrollit të kryera në
Zvezdë shprehet se nuk u gjetën gjurmë mesjetare të hershme ndërtimi dhe se fragmentet
e qeramikës së kësaj kohe ishin shumë të pakta në krahasim me ato të antikitetit të vonë,
gjë që nuk çon në përfundimin se në mesjetë në këtë vend ka qenë një qytet745.
Historiku i kërkimeve arkeologjike. Në vitin 1974, Gj. Karaiskaj dhe P. Lera janë
të parët që bëjnë një paraqitje më të plotë për kalanë e Zvezdës746. Në artikull flitet për
vendndodhjen, identifikimin e saj nga Liku, toponiminë, pozicionimin saj në qafën e
Zvezdës dhe mbi fushën e Korçës. Po aty ka një përshkrim për trasenë e murit të jashtëm
rrethues, dy mure të brendshëm ndarës, njëri prej të cilëve krijon akropolin, kurse tjetri
mur tarracimi. Në akropol është dhe një kullë e vendosur brenda mureve si dhe një rrugë
e shtruar me kalldrëm jashtë murit ndarës të tij. Po ashtu jepen të dhëna për dy hyrjet e
kalasë, teknikën e ndërtimit të mureve dhe se në ndërtimin e tij shihet një punë e nxituar.
Nisur nga materiali arkeologjik i mbledhur ata kanë përcaktuar se jeta në këtë vendbanim
fillon qysh në periudhën e parë të hekurit, e mbështetur nga fragmente të qeramikës së
pikturuar. Në antikitetin e vonë dhe mesjetën e hershme ka një prani më të madhe të
qeramikës të përdorimeve të ndryshme. Enët me parete të holla, shpesh janë zbukuruar
me incizim (në formën e brezave të valëzuar ose paralelë si dhe të kanaleve horizontalë)
ose me pikturim (me breza ngjyrë kafe në gështenjë të vendosur në mënyrë të çrregullt
vertikalisht me barkun e enës). Këto enë me pikturim në faqen e brendshme të tyre janë të
lyera me glazurë të gjelbër dhe autorët i shohin të ngjashme me ato të gjetura në Rosujë,
në shtresën arkeologjike të shek. IV-V m. Kr. Gjithashtu ata shënojnë se janë gjetur prej
fshatarëve edhe disa monedha të Justinianit I, që ruhen në Muzeun e Korçës. Në
përfundimet për kalatë e vona antike të rrethit të Korçës, ata japin një datim në grup duke
i vendosur në shekujt IV-VI m. Kr.
Në vitin 1983 P. Damko ndërmori gërmimet e para arkeologjike të kontrollit në
kala dhe në fshatin e vjetër të Zvezdës747 që kishin për synim të përcaktonin kohën e
ndërtimit dhe të zgjatjes së jetës në këtë kala. Për këtë qëllim ai hapi dy kanale me gjatësi
prej 30 m dhe gjerësi 2 m në të dy anët e murit rrethues të në juglindje të tij, duke zbuluar
dhe rrënojat e një prej hyrjeve të kështjellës. Hyrja është e pajisur me dy porta dhe me një
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H. Gelzer, Das Patriachat von Ochrida. Geschichte und Urkunden, Leipzig, 1902, f. 21. C. Jireček,
Byzantinische Zeitschrift, 13 (1904), f. 195.
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Gj. Karaiskaj, P. Lera, Fortifikimet e vona antike në rrethin e Korçës, Monumentet, 7-8, 1974, f. 91-92.
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A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë, 2004, f. 20.
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V. N. Zlatarski, De se namiral grad Devol?, Ivestija na istoriçeskoto druzhestvo, Sofia, 1922, f. 40-41
dhe Istoria na Bëllgarskata Drzhava, Sofija, 1918, I (2), f. 232.
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A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Age. Durrazzo et Valona du XI e au XVe siècle
(Documents et recherches sur l’economie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs relations
commerciales au Moyen Age XIII), Institute for Balkan Studies, Thessalonique 1981, f. 18-19.
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P. Damko, Gërmimet arkeologjike të vitit 1983 – Korçë, Iliria, 1983, 2, f. 268.
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Gj. Karaiskaj, P. Lera, Fortifikimet e vona antike në rrethin e Korçës, Monumentet, 7-8, 1974, f. 91-92,
99-101.
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P. Damko, Gërmimet arkeologjike të vitit 1983 – Korçë, Iliria, 1983, 2, f. 267 – 268.
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korridor të brendshëm me përmasa 5,80 x 4,30 m, si dhe të një kulle të brendshme që i
anëshkruhet hyrjes. Në materialin e përdorur për ndërtimin e murit rrethues ai ka vërejtur
edhe praninë e copave të tullave. Në këtë ekspeditë ai ka kryer edhe dy sondazhe në
akropol (1,5m x 1.5 m dhe 2 m i thellë; 2 m x 1,5 m dhe 1,5 m i thellë), që i kanë dhënë
qeramikë kryesisht të antikitetit të vonë dhe pak të periudhës paraardhëse që i përkasin
shek. I p. Kr - I m.Kr. Një sondazh tjetër është kryer edhe jashtë kalasë, afër fshatit
Zvezdë, që ka dhënë qeramikë kryesisht të shekujve të parë të erës sonë dhe më pak
antike të vonë. Si gjetje të rëndësishme megjithëse të rastit, ai përmend disa monedha që
ruheshin në shkollën e fshatit Zvezdë, të gjetura në kala ose jashtë saj dhe që i përkasin
kryesisht shekujve II-IV m. Kr. dhe disa prerje të Aleksandërit të Maqedonisë. Në
përfundim autori i shprehet se kalaja është ndërtuar në antikitetin e vonë dhe për sa i
përket mendimit të shprehur nga autorët e tjerë se në këtë kala dhe në territorin përreth
duhet kërkuar qyteti i Deabolit, gërmimet e kontrollit ende nuk e vërtetojnë një gjë të
tillë.
Bibliografia: P. Damko, Gërmimet arkeologjike të vitit 1983 – Korçë, Iliria,
1983, 2, f. 267 – 268; Gj. Karaiskaj; P. Lera, Fortifikimet e vona antike në rrethin e
Korçës, Monumentet, 7-8, 1974, f. 91-101.
Kështjella. Kështjella në “Shkëmbin e Zvezdës” ndodhet pranë Qafës së Zvezdës
e cila krijon një rrugë komunikimi midis fushës së Korçës dhe territoreve, që shtrihen
pranë liqenit të Prespës së Madhe si dhe më tej drejt Pelagonisë, duke qenë pjesë e
rëndësishme e rrugës Vlorë – Kostandinopojë. Kështjella së bashku me murin barrierë
(pengues) që mbyll qafën përbëjnë një model të spikatur fortifikimi për territorin e
Shqipërisë (Tab. XXXI,1; XXXII,1). Kështjella është vendosur në platformën e një
shkëmbi që i shkëputet paksa kurrizit malor të malit të Thatë, duke krijuar së pari një qafë
dhe më pas një lug kurse në krahun e fshatit ai bie në një faqe të pjerrët që përfundon në
shtratin e dikurshëm të lumit Devoll (Tab. XXXI,1). Qafa dhe lugu kanë qenë të vetmet
mundësi për t’u futur në pjesën e brendshme të kalasë. Në qafë dhe më në lindje të saj, ka
gjurmë varresh dhe qeramikë të periudhës prehistorike dhe asaj antike. Poshtë shkëmbit,
në jugperëndim, gjenden rrënojat e banesave të fshatit të vjetër, të një kishe, një shkëmb
me afresk (Guri i Shkruar) dhe një ujësjellësi me tuba qeramike (Tab. LIX,2-3). Në lindje
dhe perëndim janë dy burime, nga i pari është furnizuar ujësjellësi i fshatit të vjetër, kurse
i dyti ka qenë brenda një rrethimi shtesë dhe tani nga ai merr uji një pjesë e madhe e
fshatit.. Pozicioni i përshtatshëm dhe dominues i Shkëmbit bën të mundur jo vetëm
vrojtimin e qafës së Zvezdës, por gati të gjithë fushës së Korçës dhe të një pjese të asaj të
Devollit si dhe shumë nga majat e kodrave ku gjenden rrënoja kështjellash748.
Shkëmbi i Zvezdës, i lartësuar nga terreni përreth krijon një masiv shkëmbor të
stërzgjatur me një gjatësi rreth 400 m dhe gjerësi që ndryshon 45 m-135 m dhe një
sipërfaqe të përgjithshme rreth 35000 m2 (Tab. XXXI,1). Nga maja më e lartë e shkëmbit
dhe deri në pikën më të largët të tij terreni fillon e zbret në formë tarracash dhe
njëkohësisht, zgjerohet në drejtim të veriperëndimit. Në gjithë këtë sipërfaqe shkëmbore
janë katër tarraca të ndryshme, që ndahen nga njëra tjetra me mure ose me shkëmb të
748

Gj. Karaiskaj, P. Lera, Fortifikimet e vona antike në rrethin e Korçës, Monumentet, 7-8, 1974, f. 91-101
(Dishnicë, Hija e Korbit, Symiza, Kakaçi, etj).
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thepisur. Ato ndryshojnë nga njëra tjetra jo vetëm për madhësinë e sipërfaqes por dhe për
formën e terrenit. Tarraca e parë në juglindje, ku shënohet dhe pika më e lartë, është më e
vogla (rreth 1500 m2) dhe më e sheshta, e dyta dhe e treta janë në vazhdim të njëra tjetrës,
ku shënohet dhe pjerrësia më e madhe. Të tria ato së bashku arrijnë në një sipërfaqe prej
rreth 13000 m2 (Tab. XXXI,3,4,6). Një brez shkëmborë ndanë tarracën e tretë nga e
katërta që në përgjithësi ka një sipërfaqe paksa më të sheshtë.
Planimetria. Vetë forma e masivit shkëmbor të lartësuar dhe të shkëputur nga
pjesa tjetër ka mundësuar edhe formën e vetë këtij vendbanimi të fortifikuar. Gjurmët e
murit të ruajtura në sipërfaqe dhe ato të dala gjatë pastrimeve dhe gërmimeve të bëra si
dhe pjesët e tjera të lëna pa mure për shkak të pjerrësisë së madhe të terrenit, kanë
përcaktuar që pjesa e mbrojtur të ketë një plan katërkëndësh të çrregullt me sipërfaqe
rreth 3,5 ha.
Traseja e murit ndjek plotësisht gjithë anën verilindore të platformës aty ku ajo
është dhe më e arritshmja, pjesë të veçuara të asaj veriperëndimore dhe tek tuk ka
mbyllur me mur edhe 2-3 shtigje të krijuara midis shkëmbinjve të thepisur. Jashtë masivit
shkëmbor dallohen aty-këtu rrafsh me tokën edhe gjurmët e një muri tjetër që rrethon një
sipërfaqe të vogël, në skajin verior të kalasë. Në kala, përveç murit të jashtëm vihen re
edhe dy mure të tjerë tërthore, paralel njëri me tjetrin dhe në largësi 55 m. I pari, që në
pjesën më të madhe ruhet mbi sipërfaqe, ndanë majën më të lartë dhe të sheshtë të kodrës
duke krijuar dhe një hapësirë të kufizuar rreth 1500 m2 dhe që mund të cilësohet si një i
ashtuquajtur “akropol” apo donzhon. I dyti, që është cilësuar si mur tarracimi, shkon
paralel me murin ndarës të “akropolit”, në veriperëndim të tij dhe kufizon një sipërfaqe
prej rreth 3000 m2 (Tab. XXXII,1).
Teknika e ndërtimit. Muri rrethues, përveç asaj pjesë që është gërmuar, është
pothuajse kudo në nivelin e sipërfaqes së terrenit. Muri në gjithë trashësinë e tij (1,802,20 m) është ndërtuar me të njëjtat materiale, gurë të thyer dhe ndonjë fragment tepër i
rrallë tjegulle dhe lidhja është bërë me llaç të bollshëm prej gëlqereje të përzier me
zhavorr (Tab. LIX,4). Edhe teknika e përdorur në ndërtimin e tij është e njëjtë në tërë
trashësinë e murit, duke treguar kujdes që në fasadë gurët të dalin me faqe të sheshta
(opus incertum) (Tab. XXXI,7). Ata janë vendosur në mënyrë të çrregullt duke u rrethuar
nga fuga të trasha llaçi. Në se në muret e antikitetit të vonë dallohet faqja dhe bërthama e
realizuar me derdhje, këtu nuk vërehet një gjë e tillë. Muri ndarës i “akropolit” ndryshon
nga trashësia (1,40 m) si dhe pamja në fasadë. Në fasadë nuk është treguar po ai kujdes
që shihet tek muri kryesor, gurët nuk janë të gjithë me faqe të sheshta. Llaçi i përdorur në
kullë, në murin ndarës të akropolit dhe ai përdorur në pjesën e sipërme të murit ku është
kryer gërmimi, ka ngjyrë të bardhë dhe në pjesën më të madhe kokrrizat e zhavorrit kanë
ngjyrë të errët (Tab. XXXI,8). Në pjesë të tjera të murit qarkues ngjyra e llaçit shkon nga
e bardha në bezhë. Në pjesët e ruajtura të murit, mbi 1m nuk vërehen vrima të trarëve të
skelave dhe as ndonjë nivelim për ndarjen e brezave. Me gjithë ndryshimet e vogla të
vërejtura, deri tani pa kryer sondazhet e nevojshme, nisur vetëm nga teknika nuk mund të
shprehemi për faza të ndryshme në muret fortifikuese. Po ashtu është vështirë të pohojmë
në se muri ka pësuar riparime apo janë shtuar pjesë të reja në sistemin fortifikues të tij
përgjatë periudha të ndryshme që ka kaluar ky qytet.
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Kulla. Në gjithë gjatësinë e murit ku mungojnë dhëmbëzimet dhe terreni nuk
është shumë i thepisur, deri tani nuk është vërejtur asnjë kullë jashtë kurtinës dhe e
vetmja kullë është e brendshme Kulla ndodhet në skajin lindor të “akropolit” e vendosur
në një pozicion, nga ku mund të vrojtohet më mirë qafa e Zvezdës. Nga gjurmët e
ruajtura dobët në sipërfaqe mund të përcaktohet forma katërkëndëshe dhe përmasat e
përafërta nga jashtë (10 m x 8 m). Nisur nga pozicioni dhe përmasat kjo mund të
klasifikohet si një kullë për makineri të lehta dhe në këtë rast do shërbente për të mbrojtur
vetëm qafën që ndodhet pranë saj.
Hyrjet. Karaiskaj-Lera kanë vërejtur dy hyrje në murin verilindor, njëra me
gjerësi 3 m, ndërsa tjetra jo aq e sigurt; kurse Damko shkruan për një hyrje tjetër me dy
porta, një korridor dhe një kullë të brendshme që i anëshkruhet hyrjes. Nga vëzhgimet e
bëra përgjatë trasesë së ruajtur të murit ka qenë e pamundur të fitohen të dhëna të reja për
hyrjen në qoshen verilindore, si dhe nuk u identifikua hyrja tjetër e dhënë si e pasigurt
nga Karaiskaj-Lera as edhe hyrja e përshkruar nga Damko.
Nisur nga rrugët që të çojnë në kështjellë dhe domosdoshmëria e komunikimit në
pjesët e veçanta të kështjellës në murin lindor duhet të kenë qenë të paktën tre hyrje. Po
ashtu edhe në dy muret ndarës, duhet të kenë qenë dy hyrje të tjera. Nisur, nga reliefi dhe
gjurmët e mureve, të dyja ato kanë qenë vendosur në anën perëndimore, në afërsi të
shkëmbit. Njëra prej tyre ajo e shpatit, duket se ka trajtën e një korridori të gjatë të krijuar
nga dy muret tërthorë, e ngjashme me hyrjen në kështjellën e Zharrës749.
Banesat. Nga sondazhet e bëra, gërmimet klandestine dhe vëzhgimet
sipërfaqësore, janë vërejtur pjesë të shkëputura banesash (Tab. XXXI,3,7,8). Ato në plan
kanë forma të ndryshme, ku mbizotërojnë ato që kanë formën e një katërkëndëshi të
stërzgjatur, me dy ose tre dhoma ose të tjera më të komplikuara siç duken ato në akropol.
Muret e tyre janë ndërtuar me gurë të thyer të vegjël dhe mesatar të lidhur me llaç
gëlqereje me trashësi 070 m-1m. Në sondazhet e bëra pranë murit rrethues në vitin 1983
shihen muret e disa kthinave që për njërën faqe kanë shfrytëzuar edhe këtë mur. Deri tani
nuk janë ndeshur gjurmë të ndonjë kishe apo sterne. Disa gjurmë, jo shumë të qarta,
duhet të lidhen me rrugicat midis banesave dhe me kalldrëme të shtrimit të tyre.
Materiali arkeologjik. Materiali arkeologjik i publikuar deri tani është përmendur
vetëm si kategori (qeramikë, numizmatikë) e lidhur me periudhat përkatëse, pa bërë një
analizë të veçantë të saj. Qeramika e përshkruar ose është gjetje rastësore gjatë
ekspeditave përnjohëse750 ose vjen nga sondazhet e bëra në vitin 1983751, kurse monedhat
e përmendura janë gjetje të banorëve dhe nuk kanë një vend gjetje të sigurt752. Gjatë
749

D. Komata, Kështjella e Zharrës, fortesë e periudhës së vonë antike, Iliria, VI, 1976, f. 315, fig. 3.
Karaiskaj-Lera: Fragmente të qeramikës së pikturuar të periudhës së hershme ndeshen shpesh në “Majën
e Shkëmbit”, por vend të rëndësishëm zë qeramika e periudhës së vonë antike dhe e mesjetës së hershme.
Qeramika e periudhës së vonë antike (IV-V m. Kr.) përfaqësohet nga një shumicë enësh të përdorimeve të
ndryshme, ku enët me parete të holla, shpesh janë zbukuruar me incizim ose me pikturim dhe disa prej tyre
nga brenda janë lyer edhe me zmalto të gjelbër.
751
Damko: Në gërmimin e bërë për zbulimin e murit mbizotëron qeramika e antikitetit të vonë e përdorimit
të përditshëm e përfaqësuar nga fragmente tasash, vorbash, pitosash, etj.
752
Karaiskaj-Lera shkruajnë se janë gjetur prej fshatarëve disa monedha të Justinianit I, të cilat sot ruhen në
Muzeun e Korçës. Damko po ashtu përmend se disa monedha të gjetura në kala ose jashtë saj dhe që i
750
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kërkimeve tona sipërfaqësore ne kemi mundur të gjejmë disa fragmente qeramike që i
përkasin periudhave të ndryshme: bronzit të hershëm, hekurit të hershëm, periudhës
helenistike, antikitetit të vonë dhe mesjetës.
Bronzit të hershëm i përket një pjatë e thellë konike me buzë të zgjeruara pjerrtas
nga brenda753, kurse periudhës së hekurit fragmente të qeramikës me pikturim754. Nga
periudha helenistike është gjetur buza e një kiliku me vernik të zi (gjysma e parë të shek.
III p.Kr.), kurse nga shek. I p. Kr. janë dy fragmente njëra tas dhe tjetri kupë. Edhe nga
antikiteti i vonë gjetjet kanë qenë të pakta, një buzë pitosi, një paret amfore LRA1 dhe një
buzë vorbe. Po ashtu edhe qeramika e mesjetës, jo vetëm është e pakët por dhe tepër e
fragmentuar dhe përfaqësohet vetëm nga tre buzë vorbash (shek. IX-XI). Nisur nga
materiali arkeologjik i gjetur në sondazhe dhe në sipërfaqe, nuk ka një mbizotërim të
materialit të njërës periudhë ndaj të tjerave.
Fshati i vjetër i Zvezdës. Në perëndim të Shkëmbit të Zvezdës, duke filluar paksa
pranë këmbës së tij, shtrihen gjurmët e rrënojave që nga banorët e fshatit të Zvezdës
quhet “Fshati i Vjetër”. Rrënojat janë të shpërndara në një sipërfaqe rreth 15 ha, të
vendosur në formë tarracash. Gjurmët e mureve të shtëpive të fshatit ruhen shumë dobët
në sipërfaqe, se gurët janë ripërdorur për të ndërtuar fshatin e ri. Në pjesën juglindore të
rrënojave të fshatit është një godinë kulti, e ndërtuar vitet e fundit mbi rrënojat e xhamisë,
dhe kjo e fundit sipas banorëve ka qenë ndërtuar mbi rrënojat e një kishe të vjetër755.
Paksa më në juglindje të saj, midis shkëmbinjve të shkëputur dhe tepër masiv, është dhe
një shkëmb që nga banorët quhet “Guri i Shkruar”, ku dallohet një shtresë suvaje, vija të
bëra me incizim si dhe gjurmë pikture të realizuar me teknikën e “afreskut”. Smërci i
depozituar në sipërfaqe e vështirëson së tepërmi studimin e kësaj pikture. Në pjesën e
sipërme të rrënojave vërehen gjurmë të një tubacioni uji, ndërtuar me tuba qeramike.
Rreth rrënojave të fshatit, përveç burimit të fortifikuar, janë dhe tre burime të tjera, njëri
në juglindje të rrënojave të fshatit, kurse dy të tjerët në pjesën fundore të tyre. Në njërin
nga dy burimet është ndërtuar një çezmë që banorët quajnë “Pilla” dhe sipas tyre është
shumë e vjetër. Gjetjet in situ apo të shkëputur të tubave të qeramikës mund të
përcaktojnë pozicionin që zë ujësjellësi në lidhje me rrënojat e fshatit dhe drejtimin që ai
ndjek. Ai është i ndërtuar në pjesën e sipërme të fshatit dhe ndjek drejtimin juglindjeveriperëndim dhe duket se ka qenë furnizuar nga burimi i juglindjes. Nisur nga drejtimi
që ai ndjek duket se nuk ka shërbyer për fshatin, por për një qendër të rëndësishme jashtë
tij, ku me mundshmja do të ishte katedralja, ndonjë manastir ose tregu.
përkasin kryesisht shekujve II-IV të erës sonë dhe disa prerje të Aleksandërit të Maqedonisë ruheshin në
shkollën e fshatit Zvezdë. H. Spahiu në katalogun e monedhave bizantine të shek. V-XIII, nuk ka
specifikuar asnjë prej tyre që vjen nga Kalaja e Zvezdës, kurse monedhat që ruhen në muzeun e Korçës i
përkasin perandorëve: Justini I (1 copë); Justiniani I (Kalaja e Trajanit, 2 copë); Jani I Zimnski (4 copë);
Jani II Komnen Porfirogjeneti (1 copë); Isaku II Engjëlli (1 copë); Teodori III Vataci Duka Laskari (1
copë).
753
G. Hoxha, Gjurmë të periudhës së bronzit të hershëm në Kalanë e Shkodrës, Iliria 1987, 1, f. 74, Tab. I,
8 (faza I a) (f. 71-84); F. Prendi, A. Bunguri, Bronzi i hershëm në Shqipëri, 2008, f. 144-147. Në to shih
dhe për një bibliografi më të zgjeruar për këtë formë pjate dhe vendgjetjet e tjera të saj.
754
Një nga këto fragmente u gjet në shtresën më të hershme të profilit të gërmuar në zonën A, poshtë
themelit të murit të banesës.
755
Sipas tregimit të banorëve, duke qenë se kjo kishë ishte tepër e shenjtë, xhamia nuk u pajis me minare,
se sa herë u bënë përpjekje për ta ngritur ajo rrëzohesh.
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Materiali arkeologjik i gjetur në fshat, përveç tubave të qeramikës, i përket edhe
fragmenteve të enëve prej balte që datohen në periudhën e hekurit, romake, mesjetës dhe
osmane. Në këto dy të fundit qeramika është mbizotëruese, ku për periudhën mesjetare
numrin më të madh e zënë çerepët.
Kështjella e Zvezdës, nisur nga teknika e mureve, ndërtimi i saj mund të jetë
realizuar përgjatë dy periudhave, antikitetin e vonë dhe mesjetë (shek. IX-XII). Me të
dhënat e siguruara deri tani është tepër e vështirë të përcaktohet se në cilën nga këto
periudha është ndërtuar kjo kështjellë në përgjithësi apo dhe pjesë të veçanta të saj (Tab.
XXXI,4-6).
Në se do të pranonim që kështjella i përket antikitetit të vonë dhe është realizuar
si një “punë e nxituar”, atëherë do të viheshin në dyshim dy muret tërthorë, kulla që
qëndron brenda murit rrethues, si dhe muri tjetër që rrethon pjesën veriore aty ku është
dhe burimi i ujit. Pra në këtë fazë ku mund të futet muri kryesor qarkues, nuk do të ishin
të nevojshme dy muret që qarkojnë pjesë të veçuara brenda tij se në fortifikimet e
antikitetit të vonë mungojnë akropolet e ndërtuara rishtas. Kullën katërkëndëshe, nisur
nga vendosja e saj brenda rrethimit, si dhe gjithë pjesën e fortifikuar të ashtuquajtur
“akropol” duhet ta lidhim me traditën e re të ndërtimit të donzhonëve (kryetullave), e
përhapur së pari gjatë pushtimeve normane. Në zonën e akropolit, nisur nga dy sondazhet
dhe një gërmimi klandestin, mund të vërehet se përveç kullës ka dhe një ndërtim që zë
pjesën më të madhe të sipërfaqes. Në këtë kompleks të madh, nisur nga thellësia prej 2 m
në njërin prej sondazheve, mund të supozohet se aty duhet të ketë pasur edhe sternë uji756
Modelin e një donzhoni të plotë deri tani e njohim vetëm në një rast të ngjashëm, atë të
Mashkjezës, që është e datuar gjatë periudhës së zotërimeve të Manfredit Hoenshtaufen
ose pasuesit të tij Karlit I Anzhu. Pak më ndryshe është situata në Gurëzezë, ku normanët
e gjetën qytetin e vogël apo fortesën e Mylit dhe ndoshta ndërtuan kullën mbi rrënojat e
kishës së bashku me mjediset e një kompleksi të madh ku nuk mungon edhe një sternë e
madhe në katin e nëndheshëm. Dhe këto ndërtime ka më shumë gjasa të jenë realizuar
nga normanët në kohën kur ata ishin vendosur aty757. Jashtë territorit tonë, shembullin më
të njohur të një donzhoni të ndërtuar nga normanët e ndeshim në Scribla, pranë fshatit
Spezzano Albanese të Kalabrisë.
Meqënëse Karli i Anzhu nuk e zgjeroi dot kufirin e Mbretërisë së Albanisë deri në
këto territore, atëherë donzhoni në Shkëmbin e Zvezdës mund të përkojë me pushtimin
norman. Fortifikimi i burimit duhet patjetër të lidhet me periudhat kur kështjellat
rrethoheshin për një periudhë të gjatë nga ushtri të organizuara dhe që kishin në
armatimin e tyre armë të renda për shkatërrimin e mureve. Në antikitetin e vonë nuk ka
pasur asnjëherë të tilla luftime, kështu që këtë duhet ta kërkojmë gjatë mesjetës dhe më
shumë të ngjarë kjo duhet të lidhet me ngjarjet e luftës midis Bizantit dhe Normanëve
(1082)758 ose ato të vitit 1257-1258, ku Akropoliti jep një përshkrim të hollësishëm për
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Në pjesën e akropolit, si dhe në pjesët e tjera brenda fortifikimit, mbushjet janë në përgjithësi tepër të
cekta dhe shkëmbi në shumë pjesë del në sipërfaqe. Pra thellësia e këtij sondazhi mund të shpjegohet vetëm
me ndërtimin e një sterne, që zakonisht ato janë thelluar në shkëmb.
757
Anne Comnena, X, III, f. 171.
758
Anne Comnena, V, 4, vëll. II, f. 9.
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rrethimin që bënë Jan Vatace për pushtimin e Deabolisit759. Nisur nga burimet më shumë
gjasa ka që fortifikimi i burimit të lidhet me ngjarjet e fundit, duke ditur se brenda
rrethimit të madh deri tani nuk janë identifikuara sterna për depozitimin e ujit. Duke
pranuar identifikimin e Deabolisit si një qytet i rëndësishëm apo kështjellë për një
periudhë të gjatë kohore për gjatë mesjetës, me kështjellën në Shkëmbin e Zvezdës,
atëherë detyrimisht do të pranojmë dhe ekzistencën e sistemit fortifikues në këtë
periudhë.
Pranimi i ekzistencës së fortifikimit gjatë periudhës së mesjetës nuk e mohon
ndërtimin e tij që gjatë antikitetit të vonë. Por në gjendjen e tanishme është shumë e
vështirë të përcaktohet me të dhëna më afër të vërtetës përkatësia kohore e rrethimit që
mbyll gjithë shpatin shkëmbor, atij që mbyll pjesën e sipërme të shpatit dhe së fundi
“akropoli” Nisur nga rrethanat historike, burimet e shkruara dhe ngjashmëritë me qendrat
e tjera, për sa kohë mungojnë gërmimet, do të propozonim një skemë të veçantë të fazave
të ndryshme të fortifikimit. Së pari gjatë antikitetit të vonë dhe më shumë gjasa të lidhur
me fortifikimet e Justinianit do të propozonim që ka qenë e fortifikuar vetëm pjesa e
sipërme e shpatit të shkëmbit. Së dyti, fortifikimi i plotë i platformës mendoj se duhet të
lidhet me periudhën kur Mbretëria Bullgare u fut në luftë me Perandorinë Bizantine, që
përputhet me kohën kur në pushtet ishte Samuili. Pjesa e akropolit së bashku me kullën,
murin ndarës dhe kompleksin e madh që zë pjesën kryesore do ta lidhnim me vendosjen e
normanëve aty. Së fundi, fortifikimi i burimit mund të lidhet me ngjarjet e mesit të shek.
XIII. Rrënojat në “Fshatin e Vjetër” duhet të kenë pjesë e lagjeve të jashtme (varoshi)
gjatë periudhës kur lindin dhe zhvillohen qytetet mesjetare, kryesisht në shek. XI-XIII.
Muri barrierë në qafën e Zvezdës (Gjatësia 200 52'44.8"E; Gjerësia 40 44'
09.6"N) (Tab. XXXII,1). Një përshkrim të plotë të këtij fortifikimi që mbyll qafën e
Zvezdës e ka bërë Gj. Karaiskaj. Në të ai përcakton karakterin strategjik të këtij tipi
fortifikimi, vendndodhjen, përmasat, teknikën e ndërtimit dhe periudhën se kur u ndërtua.
Ai ka theksuar se muri i Zvezdës përfaqëson shembullin më të hershëm të këtij lloj
ndërtimi në vendin tonë dhe e lidh me periudhën e krijimit të federatave fisnore, në shek.
VII p. Kr760.
Muri barrierë mbyll qafën e krijuar midis dy shpateve që lartësohen nga njëra anë
drejt Majës së Ivanit dhe në anën tjetër drejt Majës së Shëngjergjit. Ky mur ka kontrolluar
lëvizjen midis fushës së Korçës dhe territoreve pranë liqenit të Prespës së Madhe dhe më
tej drejt Maqedonisë. Ndërtimi i këtij muri barrierë në qafën e Zvezdës tregon për
rëndësinë e madhe që ka pasur në rrjetin rrugor, jo vetëm për periudhën që ne kemi marrë
në shqyrtim, por dhe për periudhat më të hershme duke filluar të paktën që nga periudha
e bronzit. Ndërtimi i rrugës së vjetër automobilistike dhe asaj të re ka prishur një pjesë të
segmentit ku ka qenë vendosur dhe porta përkatëse.
Muri ka një gjatësi prej 550 m dhe një gjerësi 2,20 m- 3 m dhe është i ndërtuar në
dy shpatet dhe në pjesën e qafës.
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Teknika e ndërtimit. Muri është ndërtuar me gurë të papunuar me përmasa të
vogla dhe mesatare, të vendosur në të thatë. Një linjë gurësh më të mëdhenj dhe të
vendosur në mënyrë të rregullt në drejtimin gjatësor të murit krijojnë përshtypjen se e në
një fazë të caktuar të ndërtimit kjo linjë përbënte faqen e tij761.
Muri barrierë i qafës së Zvezdës ka ngjashmëri me murin barrierë të ndërtuar në
qafën e quajtur “Portat e Hekurta”, që ndodhet pranë fshatit Vodicë (Kolonjë).
Ngjashmëria e tyre nuk shihet vetëm tek teknika e njëjtë e ndërtimit të murit, por dhe për
pozicionin strategjik ku është vendosur. Në se i pari kontrollon rrugën për gjatë luginës së
Devollit, i dyti ka shërbyer për atë të luginës së Shkumbinit. Muri barrierë “Portat e
Hekurta” mbyll qafën midis dy kodrave të vendosura përballë njëra tjetrës dhe
njëkohësisht të pajisura me kështjella. Në qafën e Zvezdës ne nuk arritëm të gjejmë
material arkeologjik, kurse në “Portat e Hekurta” ishte e pranishme si qeramika
prehistorike e periudhës së hekurit, antikitetit të vonë dhe mesjetës. me mure paraqitet
është Më në lindje të murit barrierë të Zvezdës, ruhen rrënojat e një kishe një nefshe
kushtuar Konstandinit dhe Helenës, besimtarë të cilës ishin banorët mysliman të Zvezdës
dhe jo ata minoritetit maqedonas të Pustecit.
Nisur nga teknika e ndërtimit, elementi i vetëm që ne kemi në dispozicion për datimin
e murit barrierë të Zvezdës, është tepër e vështirë për të pranuar një periudhë të veçantë të
ndërtimit fillestar, të rindërtimit, kohës që ai ka qenë në funksion dhe së fundi kur ai doli
jashtë funksionit. Në territorin tonë, teknikën e ndërtimit me gurë të vegjël dhe mesatarë
të vendosur në të thatë të aplikuar në ndërtimin e kështjellave, e ndeshim në periudhën e
bronzit të vonë762. Më pas, në periudhën e parë të hekurit (1200-800 p. Kr.), gurët e
vegjël u zëvendësuan në faqe me gurë të mëdhenj të pa papërpunuar, gjë që e ndeshim në
shumicën e fortifikimeve të kësaj periudhe763. Mure që mbrojnë një qafë që të çon drejt
një vendbanimi tjetër të fortifikuar ndeshen në Qafën e Pazarishtes (Muri Mokut)764, muri
i Shpellës së Trenit765, muri në sheshin pranë Kalasë së Marshejt766, etj., në të cilët
ngjasojnë me muret e periudhës së parë të hekurit, muret mbrojtës që përgjithësisht janë
mbyllen rreth vitit 800 p. Kr. Muri Mokut nuk përputhet me murin e Zvezdës dhe të
Portave të Hekurta. Duke filluar nga shek. V p. Kr. dhe deri në shek. VI m. Kr. vazhdon
teknika me blloqe të gdhendur të vendosur në të thatë për t’u zëvendësur më vonë me
gurë më të mëdhenj me ndryshime të vogla përdorimit të tij. Nuk ka dyshim se muri i
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Zvezdës përfaqëson shembullin më të hershëm të këtij lloj ndërtimi në vendin tonë dhe
ndoshta edhe në territoret e tjera të Ilirisë. Me ndërtimin e murit të Zvezdës u plotësua
sistemi i fortifikimit për të gjithë krahinën, në pellgun e Korçës. Ai vetë është dëshmi e
pranisë së këtij sistemi. Kjo etapë i përgjigjet më tepër periudhës së krijimit të federatave
fisnore, të cilat u krijuan së pari nga fiset e taulantëve dhe enkelejëve në shek. VII p. Kr.
IV.1.8. Qyteti i Mborjes
Kështjella dhe qyteti është ndërtuar në pllajën e një kodre të lartë mbi fshatin e
Mborjes767 (Tab. XXXIV). Kodra, e ndarë nga pjesët e tjera të vargut nga dy përrenj,
njëri në veri dhe tjetri në jug, krijon një njësi më vete. Mborja, me pozicion që ka
kontrollon pjesën më të madhe të fushëgropës së Korçës, si dhe qafat kryesore që të fusin
në të.
Fortifikimi i parë, i datuar në antikitetin e vonë, ka rrethuar gjithë sipërfaqen e
pllajës, gjurmët e të cilit janë të dukshme në sipërfaqe. Në të gjithë sipërfaqen e pllajës
dallohen mure banesash që i mbështeteshin edhe mureve të fortifikimit (Tab. XXXIII,1;
LIX,5). Materiali i vetëm që u vërejt ishin fragmente pitosash dhe tjegulla të periudhës
antikitetit të vonë (Tab. XXXIII,4). Në pjesën veriore të kështjellës në një fazë të dytë
është ndërtuar një kështjellë e vogël. Ajo ka një perimetër prej 150 m, rrethon një
sipërfaqe poligonale të çrregullt dhe përforcohet nga 4 kulla të rrumbullakëta (Tab.
XXXIII,3; LIX,1). Muret kanë një trashësi prej 2,50 m dhe përforcohen me breza druri
(Tab. XXXIII,3,5). Përmasat e vogla të kësaj kështjelle tregojnë se ajo ka qenë seli e
fortifikuar e sundimtarit të qytetit apo ndoshta e një feudali vendas, kurse në fillim të
shekullit XV, gjatë pushtimit turk vazhdoi të përdorej si fortesë garnizoni dhe këtë e
tregojnë jo vetëm muret e rindërtuar por edhe qeramika e shek. XV-XVI.
Për gjatë shpatit perëndimor të kodrës, jashtë murit të kështjellës, ka gjithashtu
gjurmë banesash, të vendosur në pjerrësinë e kodrës dhe materiali i pakët arkeologjik i
përket mesjetës. Në rrëzë të kodrës, aty ku ndodhet fshati i sotëm i Mborjes është kisha e
Ristozit dhe tregu nga vjen emri Mborje (emporion-treg). Kisha e Mborjes, me një
planimetri të shek. XIII, e ndërtuar në rrëzë të kodrës në stilin bizantin, me përmasa mjaft
të vogla. Toponimi “Maja e Qytezës” ruhet akoma për Mborjen. Në anën tjetër të përroit
sipas banorëve vendi quhet Manastir, që mendojnë se i kushtohesh Shën Ilias. Sot
toponimi “Maja e Shëndëllisë” ruhet vetëm në majën përballë “Majës së Qytetit”, ku
ndodhen dhe rrënojat e një kishe.
Përfundime. Për nga topografia dhe pjesët përbërëse të saj, kështjellën,
rezidencën, varoshin, tregun, burimet e ujit, plotëson më së miri tiparet e një qyteti të
mirëfilltë mesjetar që zakonisht fillimet i ka në shek. XI-XII. Në rrënojën e “Majës së
Qytezës” kemi të gjitha elementet e evolucionit të një qyteti mesjetar, nga lindja,
zmadhimi dhe braktisja e tij. Qyteti është ndërtuar mbi rrënojat e një kështjelle të
antikitetit të vonë, muret e së cilës rrethonin majën e kodrës. Si i tillë ai është shumë i
ngjashëm me qytetin e Beratit dhe të Kaninës, që gjithashtu janë ringritur mbi një bazë
më të vjetër. Si edhe në dy qytetet e tjera, ku gërmimet nuk e kanë mundësuar një
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zhvillim të pandërprerë gjatë mesjetës së hershme, mendoj se riokupimi i kështjellës nuk
mund të ketë ndodhur, të paktën jo para fundit të shek. IX. Në mungesë të gërmimeve
është e vështirë të përcaktojmë marrëdhënien në kohë midis rezidencës me vetë
kështjellën. Dy shembujt që na vijnë, i pari nga qyteti i Beratit, mendimet e shprehura e
vendosin në një periudhë më të vonë, kurse për Kaninën problemi ka ngelur i hapur (Shih
më lartë, Kanina, Belgradi).
Fillimi i shek. XII duhet të jetë dhe koha e krijimit të kësaj qendre të re në zonën e
Korçës, në një kohë kur qyteti i Deabolisit vuajti dhe pasojat e betejave normanebizantine gjë që duhet të ketë sjellë dhe dobësimin e tij. Është e vështirë për të parë se si
është zhvilluar procesi i zëvendësimit të qendrës së vjetër të kësaj zone që ne e kemi
identifikuar me Zvezdën, së pari me qytetin në kodrën e Mborjes dhe më pas me qytetin e
Korçës. Nisur jo vetëm nga burimet e shkruara që përmend peshkopatën e Deabolis-it e
Korçës, apo në regjistrin osman një mezra me emrin Piskupja dhe që është e identifikuar
nga toponimia në afërsi të varrezave të qytetit të Korçës. Deri më sot, për veç një rrënoje
muri të ndërtuar me gurë e llaç, me trashësi mbi 1,50 m, zbuluar gjatë punimeve të bëra
në qytetin e Korçës, nuk ka gjurmë më të hershme se shek. XV. Zona e Korçës, për sa
kohë që do të mungojnë kërkimet dhe gërmimet arkeologjike për periudhën antike dhe
atë mesjetare, kjo e fundit po aq e pasur sa dhe prehistoria, studimet do të ngelin në
vetëm në kuadrin e hipotezave.
IV.1.8. Klisyra (Këlcyrë)
Emrin qyteti e kështjella e Këlcyrës e ka marr nga institucioni i “Klysyre”, që
quheshin gjatë sundimit bizantin të vendit, repartet ushtarake të vendosura nëpër
ngushtica apo gryka malesh, nga kalonin rrugët kryesore të komunikacionit, në
dhjetëvjeçarin e dytë të shek IX.
Gryka që kontrollohej në njërën anë nga fortifikimi i Leklit dhe në krahun tjetër
nga Këlcyra, njihej në antikitet si “Fauces Antigonenses” ose “Stenat e Aousit” apo në
burimet byzantine “Klisyra”768 dhe në ato sllave “Dragot”. Emri i vjetër i greqishtes dhe
latinishtes antike nuk është trashëguar në toponiminë e tanishme, kurse dy të tjerat ruhen
më së miri njëri në hyrje të grykës (Klisyrë-Këlcyrë) dhe tjetri në dalje (Dragot). Klisyra,
që nga fillimet e përdorimit të kësaj fjale, duket se ka qenë e lidhur me qytetin e
trashëguar nga periudha antike. Tradita e konsoliduar e kësaj qendre, tregon se këtë emër
e ka pasur që para pushtimit bullgar, se ndryshe do të kishte marrë emrin sllav “dragot”.
Kalaja ilire e Këlcyrës është e ndërtuar në një pozitë të jashtëzakonshme strategjike, e
vendosur në shpatin e malit Aerop ose Merop (Trebeshini i sotëm) dhe në fillimet e
ngushticës që krijojnë dy malet (Trebëshinë, Dhëmbel).
Të dhëna historike. Sipas Ana Komnenës, në fund të shek. XI, gjatë luftës
normane-bizantine, Aleks Komneni urdhëronte nga kampi i tij në Deabolis që të
bllokohej gryka e Këlcyrës (Kleisura)769 me qëllim që të pengonte marshimin e
Bohemundit në brendësi të vendit. Këtej kalonte rruga më e shkurtër që lidhte detin Jon
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dhe portin e Vlorës me Deabolisin (Devollin), gjithashtu në hartën e arabit Al - Idrisi, në
shekullin XII, shënohen emrat e vendeve Sinja dhe Clissa, të cilave botuesi i saj, Mileri,
nuk u kushton vëmendje770. Në vitin 1319 përmendet Mentul Muzaka, një nip i Andrea
Muzakës I, nga shtëpia shqiptare e Muzakajve, si “comes Clissanie”771, ndërsa në vitet
1327 dhe 1335, i njëjti vend shënohet me emrin Clausura dhe në këtë të fundit Venediku
urdhëron gjithë sipërmarrësit e tij që të braktisin këtë vend 772. Kjo e dhënë tregon se
Këlcyra, krahas Vlorës, Spinaricës dhe Beratit, luante një rol të rëndësishëm si qendër
tregtimi që e ka vazhduar deri në shek. XX773. Në vitet 1335-36, Cleusura ndodhej përsëri
nën pushtetin bizantin dhe bënte pjesë së bashku dhe me qytetet (Kaninë, Berat) dhe
kështjellat (Skrapari, Tomori) që u pushtuan nga kryengritësit e rrethinave rurale dhe që u
çlirua nga perandori Androniku III me ndihmën e mercenarëve turq774. Pas pushtimit
turk, sipas regjistrit të vitit 1431 – 32, Këlcyra numëronte mbi 100 shtëpi që paguanin
taksa dhe ishte qendra e vilajetit me të njëjtin emër775.
Historiku i kërkimeve. Të dhëna interesante trashëgojmë nga udhëtimi i U. M. Lik
në 16 tetor 1805. “Pasdite arritëm te fshati i shpërndarë i Këlcyrës, që ka rreth njëqind e
pesëdhjetë shtëpi myslimane që në pjesën më të madhe flasin vetëm shqip. Pak më tej
fshatit, një buzë shumë e madhe shkëmbi zbret nga maja e malit te lumi dhe së bashku me
malin që ndodhet përkundrejt, i cili ndahet prej tij vetëm nga lumi Vjosa, formon hyrjen
lindore të grykës, vendkalimit të famshëm që në kohët e vjetra quhej Fauces
Antigonenses ose Stenat të Aousit, dhe tani Stenat e Vjosës. Është e qartë që Këlcyra e ka
marrë emrin e saj nga pozicioni ku ndodhet, që është analog me fjalën latine Clusium.
Mbi fshatin e Këlcyrës, në një lartësi që shkon rreth një të tretën e majës së malit,
Veziri Ali ka ndërtuar një kështjellë. Ajo përbëhet vetëm nga një hapësirë katërkëndëshe,
rrethuar prej një muri të vetëm, zbardhur me gëlqere, me nga një kullë në çdo qoshe. Prej
saj dominohet përsosmërish e vetmja rrugë për në grykë, e cila kalon përgjatë një ledhi në
bregun e djathtë të Vjosës. Kështjella zë vendin e një fortese të vjetër, siç dëshmohet nga
disa mbetje të një muri helenik në afërsi të hyrjes. Në gjysmë të rrugës ndërmjet
kështjellës dhe lumit, ngrihet një saraj i ndërtuar kohët e fundit nga Ali Pasha”776.
Shënimet e lëna nga Pukëvili gjatë udhëtimit të tij në vitin 1806 për gjatë Grykës
së Këlcyrës janë më të pakta se ai vetëm e vështron nga gryka dhe nuk viziton kalanë,
duke u shprehur: ”Pasi ne jemi futur rreth 850 m në Grykë, vështrojmë në lartësi
shkëmbore fortesën e Këlcyrës, një kështjellë, që me gjithë mungesën e artilerisë, ajo
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mund të pengojë çdo armik në luginë, vetëm duke rrokullisur gurë mbi ata që do të
tentonin të kalonin pa qenë më parë zotë të kalasë”777.
Sipas K. Frashrit, kjo kala, ka qenë e banuar nga fisi i Parauejve, dhe duhet të
identifikohet me kështjellën Eriboja, Eropi, Erope ose Euroia, gjë të cilën na e
transmetojnë burimet antike778. Ndryshe mendon arkeologu N. Bodinaku, i cili nisur nga
përmasat, nga forma dhe muret, ngre mendimin se nuk kemi të bëjmë me një qytet të
periudhës pararomake, por me një fortesë të antikitetit të vonë, që siç thotë edhe Prokopi i
Cezaresë, kjo fortesë e re me emrin Europë është ndërtuar nga Justiniani779.
Kalaja. Në këtë kompleks ndërtimesh mbrojtëse dallohen disa faza ndërtimesh.
Faza më e hershme i takon një fortifikimi të periudhës (helenistike), faza e dytë dhe tretë
(muri me llaç dhe muri i thatë) lidhet me fortifikimet e periudhës bizantine, kurse e fundit
i takon periudhës së Ali Pashë Tepelenës (Tab. XXXV,1).
Kalaja antike. Faza më e hershme i takon një fortifikimi të periudhës antike. Muri
i fortesës është ndërtuar me blloqe drejtkëndëshe me gurë të punuar (rreth 1 x 0,45 m) në
formë katërkëndëshe (Tab. XXXV,9). Blloqet me faqe bashkimi të latuara mirë dhe ballë
të mysët, të puthitur pa përdorimin e llaçit. Ky mur ruhet deri te një hyrje që formohet
prej dy muresh paralele, në trajtë korridori (2,3 x 6 m), e cila mbrohej nga një dalje
drejtkëndëshe e vetë murit rrethues.
Qyteti antik nuk duhet të jetë shtrirë përtej hyrjes, pasi nën muret mesjetare në
vazhdim nuk hetohen gjurmë antike. Fragmente të murit antik vërehen edhe në
bazamentet e murit të fortesës së A. P. Tepelenës. Brenda dhe jashtë mureve të kalasë
janë gjendur në sipërfaqe, fragmente qeramike të periudhës helenistike dhe një medaljon
argjendi i Perseut. Mënyra e ndërtimit, teknika dhe elementet planimetrike si zigzaget në
vend të kullave dhe formulimi i hyrjes e datojnë këtë fortifikim në periudhën helenistike,
ndoshta në shek. IV-III p. Kr.
Kalaja bizantine. Gjatë mesjetës fortifikimi u zgjerua në drejtim të juglindjes.
Fortifikimi bizantin zë pjesën më të madhe të shpatit të malit duke filluar nga kalaja e
Aliut dhe zbret me një mur të ndërtuar me llaç (faza II) në gjatësi 270 m të gjatë në
drejtim të lindjes, që kthehet pastaj nga jugu dhe arrin në buzë të greminës e cila nuk
kishte nevojë për mbrojtje artificiale. Kështu krijohet një sipërfaqe e mbrojtur, shumë më
e madhe nga ajo e kalasë antike dhe A. P. Tepelenës. Ky mur ka një trashësi prej 1,3 m
dhe ruhet në disa vende deri në lartësinë prej 4 m. Në këtë fazë u restaurua dhe hyrja
antike nga e cila u ruajt forma planimetrike e dikurshme. Muret e fazës së tretë janë mure
të thatë.
Fragmentet e qeramikës të gjetura rastësisht nuk japin mundësi për të përcaktuar
me saktësi kohën e ndërtimit të kësaj kalaje. Duke u nisur nga teknika e ndërtimit më
shumë gjasa ka që faza e dytë të lidhet me ndërtimet e bëra në territoret e Shqipërisë në
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shek. XI, kurse riparimet e bëra në të thatë tregojnë për një punë të nxituar e me pak
shpenzime dhe kjo fazë mund të lidhet me ngjarjet e viteve 1335-1336 kur Këlcyra u
pushtua nga rebelët.
Kalaja e Ali Pashë Tepelenës. Faza më e re dhe e fundit (IV) përfaqësohet nga
fortesa e ndërtuar në pjesën më të lartë të shpatit. Ajo përforcohet nga tre kulla të
rrumbullakëta në tre këndet e trekëndëshit dhe një kullë katërkëndëshe në mesin e murit
jugor e cila shërbente si një kullë porte. Kemi të bëjmë me një fortesë për artileri, ku
muret e kullave dhe kurtinat janë një lloje të trashë rreth 3 m. Faqet e jashtme janë punuar
me blloqe të mëdha gurësh të punuar pastër, fugat e ngushta midis të cilave lidhen me
llaç. Kullat kanë qenë të mbuluara me kupola. Në anën e brendshme të mureve rreshtohen
kthina të ndara që kanë shërbyer për strehimin e garnizonit, të cilat lidhen midis tyre nga
një korridor i përbashkët, i mbuluar me qemer cilindrik. Dhomat mbulohen me kupola të
mbështetura mbi trompa, ato janë të pajisura secila me oxhak, kamare dhe dritare në
formë frëngjie, që shohin në faqen e jashtme të murit.
Duke u nisur nga Liku, i cili e ka vizituar kalanë, teknika e ndërtimit e ngjashme
me ndërtimet e tjera fortifikuese të kryera në kohën e Ali Pashë Tepelenës 780 dhe të
dhënave gojore kjo kështjellë do të datohej në periudhën pasi Aliu pushtoi qytetin në vitin
1809.
Urbanistika dhe banesat. Në qytetin e Këlcyrës banesat janë shtrirë në gjithë
faqen shkëmbore duke filluar nga pjesa e sipërme ku tani ndodhen rrënojat e kalasë së
periudhës osmane e deri poshtë aty ka janë ndërtuar sarajet e familjes Klisyra, kurse në
veri ato shtrihen deri në lagjen e sotme Guri. Këtë emër mban gati gjithë pjesa e faqes
shkëmbore ku ndodhen banesat. Nisur nga emri dhe lidhjen e saj me grykën, kemi
shprehur mendimin se Petra që përmend A. Komnena, megjithëse janë dhe dy të tjera
“Guri i Petranit” dhe “Guri i Qytetit”, duhet ta kërkojmë në Këlcyrë.
Sipas të dhënave gojore të H. Klisyrës, trashëgimtarja e familjes së vjetër të degës
së Muzakajve të Këlcyrës, sarajet (rezidenca) ka ndryshuar tri herë. Së pari, ajo ka qenë
pjesën më të lartë të qytetit, aty ku sot është kështjella osmane, së dyti në pjesën më të
rrafshët, brenda rrethimit bizantin dhe e fundit e ndërtuar nga mbesa e tij, në vitet pas
vrasjes së Ali Pashë Tepelenës. Në tri fazat rezidenca ka qenë njësia kryesore e
fortifikuar, dhe vetëm ka ndryshuar në periudha të ndryshme pozicion në varësi me
pjesën tjetër urbane. Rezidenca e parë, nga pozicioni i saj në pjesën më strategjike dhe
më të mbrojtur duket se përbënte bërthamën e një qyteti që sapo krijohej, dhe që ne do ta
vendosnim në fillimet e këtij procesi që kryhet edhe në vendet e tjera të Mesdheut, në
shek. XI. Faza e dytë ka më shumë gjasa të ketë ndodhur në shek. XIV, në një periudhë
kur dega e Klisyrës së Muzakajve kishte arritur të forconte shumë pozitat e saj politikeekonomike, duke qenë dhe pjesë e një marrëdhënie tregtare të konsoliduar. Me pushtimin
turk, familja duket se i ruajti privilegjet e saj, duke qenë administratorja lokale e pushtetit
osman.
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Jashtë rrethimit të rezidencave, banesat janë të vendosura krah njëra tjetrës, duke
krijuar grupime me madhësi të ndryshme, në varësi të tarracimeve (Tab. XXXV,5,8,12).
Për vendosjen e ndërtimeve janë krijuar tarracime me ndërhyrje të vogla sistemimi, duke
ndjekur kryesisht pjerrësinë e terrenit. Ndërtimi i rrugëve është bërë duke ndjekur
topografinë e terrenit dhe si rrjedhojë forma e tyre është e çrregullt (Tab. XXXV,6,11).
Tek secili bllok të shpie një rrugicë e ngushtë nga ku sigurohet hyrja për në
banesë. Banesat ruhen paksa mbi sipërfaqe, gjë që pengon për një studim më të plotë të
mbështetur vetëm në vëzhgimet sipërfaqësore. Megjithatë është e lehtë për të përcaktuar
tipat e banesave, meqenëse planet e tyre janë të dukshme. Ndër banesat e shumta të
vëzhguara banesa me gjysmë-kat781 është mbizotëruese në këtë qendër. Trualli i pjerrët
shkëmbor ka qenë dhe kushti kryesor që ka përcaktuar këtë tip banese. Këtu nuk
mungojnë dhe banesat me kate të plota të ndërtuara në një terren, ku së pari është
përgatitur sheshi i ndërtimit. Banesat e tipit me gjysmë-kat shtrihen në dy kuota të
ndryshme dhe kati përdhe duket se ka pasur funksione ndihmëse, ashtu siç e kemi parë në
fshatin mesjetar të Kamenicës782.
Muret janë të ndërtuara me gurë në formë rrasash (të nxjerrë në vend) dhe të
lidhur me llaç gëlqeror, ose me baltë të thatë, të parat të ngjashme të Kamenicës, kurse të
dytat me banesat e Sopotit (Borsh)783. Mbulesa bëhet me çati të ndërtuar me elementë
druri dhe të mbuluar me rrasa guri (Tab. XXXV,2,4,8,10).
Banesat me gjysmë-kat kanë formë pothuaj drejtkëndore dhe vendosen në mënyrë
perpendikulare me linjat e terrenit të pjerrët. Kati përdhe ngrihet mbi tarracimin e krijuar,
ndërsa kati i sipërm me sipërfaqe pothuaj dyfish, shtrihet pjesërisht mbi katin e poshtëm
dhe pjesërisht mbi terrenin natyral. Ndryshe nga Kamenica, banesat me avlli janë të
kufizuara. Në disa banesa ne mundëm të shohim dhe praninë e kamareve të vendosur
edhe në katin përdhese (Tab. XXXV,13-15). Banesat e Këlcyrës, me sa na lejuan gjendja
e tyre e ruajtjes mbi sipërfaqe, mund të themi se ato kanë një arkitekturë të thjeshtë dhe
që e vë theksin në anën funksionale.
Nisur nga kompozimi, elementet e veçantë arkitektonike-konstruktive, si dhe
teknika e ndërtimit, mund të pohojmë se banesat e Këlcyrës, megjithëse janë të ndërtuara
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në një periudhë relativisht të gjatë kohore, ato ruajnë karakteristika të përafërta me njëratjetrën. Në gjendjen e sotme të njohjes banesat e Këlcyrës, së bashku me ato të Sopotit
dhe të Kamenicës, përbëjnë një dëshmi mjaft të lashtë të kësaj kategorie ndërtimesh në
vendin tonë (Tab. XXXV,3,7,5).
Materiali arkeologjik. Me gjithë vizitat e shpeshta që unë kam mundur të bëjë në
këtë qendër, materiali arkeologjik i dallueshëm në sipërfaqe gati ka qenë i papërfillshëm.
Midis gjetjeve të pakta mund të përmendim disa fragmente tjegullash të tipit korintik që
datohen në periudhën helenistike, ndonjë tjegull të periudhës mesjetare, fragmente
qeramike të periudhës helenistike, një fragment ene të modeluar me dorë që i përket
mesjetës së hershme, fragmente enësh kuzhine mesjetare si dhe fragmente enësh me
glazurë të shek. XIII-XVI. Ndër gjetjet metalike pjesën kryesore e zënë gozhdët e
periudhave të ndryshme, ndonjë pjesë thike prej hekuri dhe patkonj.
Përfundime. Këlcyra na paraqet shembullin e një qyteze bizantine në Shqipëri që
për shkak të pozicionit të rëndësishëm strategjik pati një vazhdimësi që nga periudha
helenistike deri në shekullin XIX. Kështjella në të gjitha periudhat ka pasur një sipërfaqe
të kufizuar dhe duke filluar nga shek. XI, pra në periudhën kur kemi dhe fillimet e
krijimit të qytetit mesjetar, ai u zgjerua dhe jashtë mureve rrethuese, në atë zonë që
quhesh suburbia (lat. suburbium, sub-nën dhe urbium-qytet) apo varosh. Sheshi në breg
të Vjosës ku kryqëzoheshin dhe rrugët, ajo e Vjosës me atë Këlcyrë-Belgradë bëri që të
lulëzonte një nga tregjet më të rëndësishme të Shqipërisë së Jugut, ku deri në vitet ’20 të
shek. XX, veçohesh për tregtimin e drithërave, që në pjesën më të madhe vinin nga
Thesalia. Gërmimet arkeologjike do të jepnin të dhëna me interes për një qendër, e cila
luajti një far roli në mesjetë u pushtua përkohësisht dhe u plaçkit dhe arriti të mbaj emrin
e saj mesjetar deri në ditët tona.

IV.2. Kështjella
Kështjellat në këtë territor janë të shumta, ato janë vendosur në rrugët kryesore
ose në zonat me rëndësi ekonomike, në pjesën më të madhe ato janë ngritur mbi rrënojat
e kështjellave prehistorike, antike dhe mesjetare, duke përfshirë të gjithën ose pjesërisht
sipërfaqen e mëparshme. Kështjellat ndahen sipas funksionit në dy tipa: të banuara, me
monumente publike e kishtare ose si qendra të njësive të vogla ushtarake. Nga ato që janë
paksa të gërmuara veçojmë kështjellën në Gurzezë (Myli) ku në qendër është vendosur
kisha dhe pranë saj komplekset rezidenciale, ndërsa Mashkjeza që është një qendër e një
njësie të vogël ushtarake ka donzhonin, një sternë uji, një kasolle për rezervat ushqimore
dhe disa ambiente të tjera rurale me funksion ende të papërcaktuar, të njëjtin karakter
kanë dhe Guri i Qytetit dhe Petrani.
Nga të dhënat e përftuara kështjellat datohen që nga shek. X-XIII, kurse në shek.
XIV si edhe për pjesën më të madhe të ndërtimeve të rëndësishme kemi vetëm
rindërtime. kështjellat janë të pajisura me kulla katërkëndëshe e gjysmërrethi, por nuk
mungojnë dhe donzhone e vendosura brenda rrethimit, këto të fundit karakteristike për
periudhën normane.
IV.2.1. Dy Gurët (Gurëzeza)
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Kalaja e Mylit (Gurëzezë 784). Kështjellë mesjetare, ndërtuar në rrënojat e qytetit
antik të Gurëzezës (Tab. XLI,1; XLIV,1,3).
Emërtimi: “Gurët e Zinj”, “Mylus”, “Dy Gurët e Zinj” (190 37' 47.9"E; 400
37'11.2"N).
Lartësia: 512 m.
Kodra e Gurëve të Zinj ndodhet në vargun kodrinor që fillon në Apoloni për t’u
mbyllur në Gradishtën e Hekalit. Kodra zgjatet me një kurriz të ngushtë prej 30-40 m nga
veriperëndimi në juglindje, duke pasur dy maja të ndara nga qafa e cekët. Prej saj
kontrollohet së afërmi fusha pjellore e Cakranit si dhe lugina e mesme e Gjanicës. Nëpër
kurrizin e kodrës kalonte rruga që vinte nga Apolonia për në Bylis dhe në Grykat e Aosit
dhe të Antigonesë. Qafa e Shkallës në lindje të kodrës siguronte kalimin më të
përshtatshëm natyror nga lugina e Vjosës në atë të Gjanicës dhe në periudhën helenistike
ka lidhur qendrat e luginës së poshtme të Shushicës me qytetin e Gurëzezës, Margëlliçit
dhe Dimalit.
Ana jugperëndimore e kodrës ku shtrihej qyteti antik zbret në një pjerrësi rreth
30° në një shpat të gjerë, të njëtrajtshëm, për të kaluar në një tarracë që zgjerohet deri në
100 m në drejtim të lugut midis dy majave.
Kreshta e kodrës ndërmjet dy majave dhe shpati jugperëndimor së bashku me
tarracën në fund të tij kanë qenë përfshirë brenda një fortifikimi të periudhës helenistike,
kurse maja veriperëndimore është e fortifikuar edhe në periudhën mesjetare (Tab.
XLIV,2).
Në pjesën më të lartë të kodrës së Gurëve të Zinj, ku në periudhën helenistike
lulëzoi njëri nga qytetet byline785, në mesjetë u ndërtuan muret e një kështjellë.
Burimet historike dhe identifikimi. Për herë të parë kështjellën e Mylit e përmend
Ana Komnena, së pari të pushtuar nga Boemundi786 dhe më pas përpjekjet që bëri
Kanatakuzeni për ta rimarrë atë nga frankët787. Nisur nga këto të dhënë autorë të
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Archäologischen Institutes in Wien, Band XXI-XXII, Wien, 1922-1924, f. 64-67. Kodra quhet nga vendësit
Gurët e Zinj për shkak të shkëmbinjve bituminozë që gjenden aty.
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N. Ceka, Fortifikimet antike të bashkësisë byline, Iliria 1, XX, Tiranë 1990, f. 130-135, fig. 27.
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Boemundi mori Petroulan dhe fortesën e quajtur Mylus, e cila ndodhet në anën tjetër të lumit Diabolis,
dhe qytete të tjera të tilla në rrethinat e Dyrrachium, të cilat ai i kishte marrë si pjesë e tij nga ligji i luftës.
Këto vepra ai i kreu me anë të forcës ushtarake; por në të njëjtën kohë ai ishte duke ndërtuar edhe makineri
të luftës (Anna Comnena, libri XIII, II, The Alexiad, përkth. nga E. A. S. Dawes, Ontario 2000, f. 232).
787
Kur ata arritën tek ngushtica, e njohur nga vendasit si Petra, ai (perandori) qëndroi pak kohë atje, e
furnizoi atë me shumë këshilla dhe plane strategjike, i dha atij këshilla të dobishme dhe pastaj dërgoi
Kanatakuzenin të mbushur me shpresa të mëdha për në Glavinitza, ndërsa ai vetë u kthye në Diabolis.
Përgjatë rrugës Kantakuzeni erdhi në një fortesë të vogël, të quajtur “fortesa e Mylus-it” dhe menjëherë
vendosi makineritë e pushtimit dhe e rrethoi atë. Dhe romakët iu afruan mureve pa frikë, disa hodhën zjarr
në porta dhe i dogjën ato, ndërsa të tjerët u ngjitën mbi mure duke kapur makineritë e luftës. Menjëherë
frankët e vendosur në krahun tjetër të lumit Buses, e vunë re këtë dhe vrapuan drejt kështjellës së Mylus.
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ndryshëm e kanë identifikuar në vende të ndryshme, duke filluar nga rrethinat e Durrësit,
pranë Devollit ose në krahinën e Mallakastrës. Gjatë ngjarjeve të tjera të rëndësishme të
shek. XIII-XIV, që zhvillohen kryesisht në këto territore ndeshet vetëm një emër i
përgjithshëm “Malet e Spinaricës”788 Një e dhënë që përputhet me emrin që ajo mban sot
e gjejmë tek Gjon Muzaka që shkruan për kufirin jugor të Myzeqesë “deri në lumin
Vjosa, në vendin e quajtur “Dy Gurët” Në regjistrat osman të vitit 1519-1520 dhe 1570
përmendet vetëm fshati Cakran.
Mospërmëndja e kësaj kështjelle gjatë ngjarjeve të tjera të rëndësishme të shek.
XIII-XIV, që zhvillohen kryesisht në këto territore dhe ku ndeshet vetëm një emër i
përgjithshëm “Malet e Spinaricës”789, si dhe mungesa e ndonjë toponimi të tillë të
përafërt e ka vështirësuar identifikimin e saj me një nga rrënojat e kështjellave mesjetare
të njohura. Nisur nga e dhëna e parë e Ana Komnenës që e vendos fortesën e Mylit në
lidhje me Petrulën përtej (dhe më larg) lumit Diabolis, i bie që ajo ndodhet midis tij dhe
Vjosës dhe më pranë këtij të fundit. Nisur nga kjo e dhënë ngel që të kërkohet
përgjithësisht në një zonë të gjerë të Myzeqesë, Beratit dhe Mallakastrës. Në të dhënën
tjetër që bënë fjalë për sulmin e Kantakuzenit ndaj fortesës së Mylit hapësira e kërkimit të
saj ngushtohet dhe në radhë të parë duhet kërkuar në bregun e djathtë të Vjosës dhe jo
shumë larg Glavinicës790. Po ashtu duhet të marrë në konsideratë ajo pjesë e lumit të
Vjosës që ishte e lundrueshme nga varka, të paktën me madhësi mesatare. E tillë mund të
ketë qenë vetëm pjesa e rrjedhjes së poshtme të Vjosës që fillon nga Gryka e Poçemit deri
në det, gjë që përjashton atë pjesë të saj deri në Këlcyrë. Në krahun e djathtë të luginës së
poshtme të Vjosës dhe në një afërsi të tillë që komunikojnë me sy me lumin deri tani
njihen rrënojat e Gradishtës së Klosit, Gradishtës së Bylisit, Gradishtës së Drenovës,
Gradishtës së Belishovës, Qytezës (Mashkjeza), Gurëzezës (Gurët e Zinj) dhe Manastiri i
Apolonisë791. Në lidhje me Glavinicën, por larg lumit të Vjosës, mund të renditen edhe

Kur ushtarët dëgjuan për afrimin e frankëve edhe pse ata ishin ngjitur mbi mure dhe kishin djegur portat
dhe ishin në pikën e marrjes së kalasë, i kapi paniku dhe secili vrapoi jashtë për të gjetur kalin e tij, por aq e
madhe ishte frika dhe hutimi në mendjen e tyre sa secili kishte hipur në kalin e njëri-tjetrit (Anna Comnena,
libri XIII, V, The Alexiad, përkth. nga E. A. S. Dawes, Ontario 2000, f. 238). Dhe menjëherë ushtarët bënë
me dëshirë siç i urdhëruan dhe dogjën jo vetëm maqineritë e luftës por edhe varkat e tyre që ndodheshin në
lumin Buses, për të parandaluar që frankët ta kalonin lehtë atë. Kur Kantakuzeni i pa ata në një situatë të
vështirë, mori kurajo sikur të ishte nën efektin e diçkaje dhe u hodh përpara vijës së luftës së frankëve dhe
pasi e theu dhe e shpërbëri ushtrinë në copa dhe më pas i ndoqi frankët larg deri në kalanë e Mylus (Anna
Comnena, libri XIII, VI, The Alexiad, përkth. nga E. A. S. Dawes, Ontario 2000, f. 239).
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Actae Albaniae, I, nr. 245.
789
Actae Albaniae, I, nr. 245.
790
Në se do të pranonim që Kantakuzeni u nis nga Këlcyra (Petra) (rrënojat e qytet dhe një lagjet e sipërme
e Këlcyrës që është pranë rrënojave mban emrin “Guri”) ose edhe nga kështjella e Petranit (Petran) për të
arritur në Glavinicë do të ndiqte dy rrugë, më shkurta ndjek luginën e Dishnicës, Qafën e Kiçokut, Qafën e
Gllavës, Rabie, Gjerbës, Aranitas, Ballsh); më e gjata, por fushore do të ndiqte luginën e Vjosës për të dalë
në Qafën e Kashit ose në Drenovë.
791
Dyselier duke parë se gjenerali bizantin, para se të pushtonte Glavinicën, ndërmori sulmin ndaj Mylit që
të ndërpriste lidhjen midis Vlorës dhe Durrësit si dhe të pengonte normanët të ndërhynin me forca të tjera
nga deti, mendon se Apolonia është si më i përshtatshmi (A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au
Moyen Age. Durrazzo et Valona du XIe au XVe siècle (Documents et recherches sur l’economie des pays
byzantins, islamiques et slaves et leurs relations commerciales au Moyen Age XIII), Institute for Balkan
Studies, Thessalonique 1981, f. 24-25).
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rrënojat në “Gradishtën e Rabies”, “Kalanë e Cfirit”, “Kalanë e Margëlliçit” 792 dhe
“Gradishtën e Mbjeshovës”793. Këto të dhëna nuk mund të përjashtojnë edhe ndonjë
kështjellë tjetër, kryesisht në fushë, rrënojat e të cilës mund të jenë mbuluar nga
depozitimet e lumit të Vjosës.
Gërmimet arkeologjike të kryera deri tani kanë mundësuar të dhëna të sigurta për
praninë e fortifikimeve mesjetare në Gurëzezë, Mashkjezë dhe Manastirin e Apolonisë,
kurse në Bylis prania e pakët e materialit arkeologjik gjetur kryesisht në kulla (Tab.
CXXIII,9) apo pranë hyrjeve të fortifikimit të Viktorinit e lë të hapur të paktën fushimin e
ushtrive të ndryshme (bizantine, normane, anzhuine dhe Stefan Dushanit). Po ashtu disa
të dhëna paraprake që kanë nevojë për t’u verifikuar në të ardhmen me kërkime më të
thelluara dhe sondazhe mund të rendisin në grupin e kështjellve mesjetare edhe ato në
“Gradishtën e Rabies”, “Kalanë e Margëlliçit” dhe “Gradishtën e Mbjeshovës”. Ndër
kështjellat e renditura më sipër janë të përjashtuara “Gradishta e Klosit” “Gradishta
Belishovës” ku mbi fortifikimin me blloqe në të thatë nuk ka gjurmë të mureve me llaç
dhe as prani të ndonjë materiali arkeologjik mesjetar. Po ashtu edhe në “Kalanë e Cfirit”
materiali arkeologjik i dalë edhe gjatë punimeve të gërmimit për vendosjen e një antene
nuk e kalon shek. VI m. Kr794, kurse për Gradishtën e Drenovës përveç toponimit dhe
gjurmëve të mureve të ndërtuar me gur të lidhur me llaç, të dhënat e tjera mungojnë. Ana
Komnena, Mylin e ka cilësuar si një kështjellë të vogël, gjë që përjashton Bylisin, dhe
nga grupi i lidhur ngushtësisht me Vjosën ngelin vetëm tri kështjellat, Gurëzeza,
Mashkieza dhe Manastiri i Apolonisë. Dyselier duke parë se gjenerali bizantin, para se të
pushtonte Glavinicën, ndërmori sulmin ndaj Mylit që të ndërpriste lidhjen midis Vlorës
dhe Durrësit si dhe të pengonte normanët të ndërhynin me forca të tjera nga deti, mendon
se Apolonia është si më i përshtatshmi795. Nga gërmimet e bëra në Manastirin e
Apolonisë, me mjediset e ndryshme që i mbështeten mureve, duket se që në fillimet e tij
(shek. X-XI) është konceptuar si tillë, por kjo nuk e përjashton atë për të shërbyer si një
kështjellë në kohë lufte. Megjithatë materiali arkeologjik i gjetur në të i datuar në fundin
e shek. XI dhe fillimin e shek. XII mendojë se nuk e mbështet këtë aktivitet të shtuar
ushtarak të kësaj periudhe. Po ashtu Apolonia në lidhje me Glavinicën dhe Vlorën është
paksa e larguar dhe nuk mund t’i shërbente qëllimeve ushtarake.
Gurëzeza dhe Mashkjeza, të ndodhura në shpinë të Glavinicës dhe shumë pranë
saj, ngelen më të mundshmet që mund të identifikohen me Mylin. N. Ceka rrugën që
lidhte Vlorën me Glavinicën nisur nga pozitë tepër strategjike, dhe nga ku forcat e
ushtrisë të vendosura në to mund të arrinin në një kohë shumë të shkurtër, që si kalon as
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S. Muçaj, Vendbanime të antikitetit të vonë në krahinën e Mallakastrës, Iliria IX-X (1979-1980), f. 277299; S. Muçaj, Kontribut për hartën arkeologjike të luginës së Gjanicës, Iliria VII-VIII, 1977-1978, f. 331 –
337.
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H. Spahiu, Monedha bizantine të shek. V – XIII të zbuluara në territorin e Shqipërisë, Iliria IX – X,
1979 – 1980, f. 353 – 422, tab. I – VIII.
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S. Xhyheri, S. Muçaj, E. Halilaj, L. Sheremetaj, Kërkime arkeologjike në zonën e Vlorës. Raport 2012,
Iliria XXXVII (2013), 2015, f. 437-458.
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A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Age. Durrazzo et Valona du XI e au XVe siècle
(Documents et recherches sur l’economie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs relations
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dy orë vinin në ndihmë (nga kjo duhet të përjashtohet edhe Gradishta e Bylisit, për
sipërfaqen e madhe prej 11 ha që rrethojnë muret e ngritur në kohën e Justinianit.
Në pjesën e sipërme të Kalasë së Margëlliçit, që është fortifikuar edhe në
antikitetin e vonë, një pjesë e ruajtur nga muri në fasadë ngjason më shumë me murin
mesjetar të Gurzezës dhe përveç këtyre fragmenteve të murit, gërmimet në Kalanë e
Margëlliçit, ka dhënë shumë pak qeramikë mesjetare796.
Zbuluesit e Kantakuzenit (të cilët siç e kam shpjeguar edhe më përpara ishin
barbarët) i panë ata, vrapuan të çrregullt përsëri tek ai dhe nuk e informuan atë privatisht
për atë ç’ka kishin parë, por filluan duke thirrur për së largëti, duke i lajmëruar kështu
frankët paraprakisht. Kur ushtarët dëgjuan për afrimin e frankëve edhe pse ata ishin
ngjitur mbi mure dhe kishin djegur portat dhe ishin në pikën e marrjes së kalasë, i kapi
paniku dhe secili vrapoi jashtë për të gjetur kalin e tij, por aq e madhe ishte frika dhe
hutimi në mendjen e tyre sa secili kishte hipur në kalin e njëri-tjetrit797. Dhe menjëherë
ushtarët bënë me dëshirë siç i urdhëruan dhe dogjën jo vetëm maqineritë e luftës por edhe
varkat e tyre që ndodheshin në lumin Vuses, për të parandaluar që frankët ta kalonin lehtë
atë.
Kur Kantakuzeni e pa atë të plagosur, mori zemër sikur kishte marrë ndonjë nxitës
dhe i kthye në vijën e frontit frank dhe pasi e kishte thyer ushtrinë në disa copa ai mposhti
frankët dhe i ndoqi sa më larg që të ishte e mundur nga kështjella e Mylus-it. Pasi kishte
vrarë shumë në rangjet e dyta dhe të larta, dhe pasi kishte marrë peng disa nga kontët e
shquar, si Ubus dhe vëllai i tij Richard dhe Contopaganus, ai u kthye fitimtar. Në mënyrë
që t’ia paraqiste sa më gjallë fitoren perandorit, ai nguli nëpër shtiza disa nga kokat e
frankëve dhe ia dërgoi menjëherë atij, po ashtu edhe disa nga robërit më të rëndësishëm,
si Ubus dhe njeriun e quajtur Contopaganus798.
Një e dhënë me interes, jo vetëm për kalimin e shumë territoreve të Despotatit të
Epirit në zotërim të Manfred Hoenstaufen të Siqelisë, por edhe si një përsëritje e traditës
së trashëguar, është diploma e Mihalit II, despot i Epirit, e shkruar në fillim të vitit 1258,
me rastin e martesës së vajzës së tij, Helena, me Manfredin, princ i Tarentit: “Michael II,
Epiri Despot “praeter...in dotem....: Dyrrhachium, Avlonam, Caninam, Belgradum,
montes Sfinarizae”799 (Mihali II, despot i Epirit, bijës së vet Helenës që do të bashkohet
në martesë me Manfredin, princin e Tarentit, i jep si prikë, përveç... edhe disa kështjella e
796

Për t’u shënuar është gjetja gjatë një vëzhgimi në terren në vitin 2003 të një shtambe të plotë, me dy
vegjë, grykë të ngushtë, pa angobë, e lyer në të gjithë sipërfaqen me një shtresë të trashë galzure me ngjyrë
të gjelbër smeraldi. Në pjesën e barkut ena është e zbukuruar me vija të valëzuara koncentrike dhe vija të
drejta në formë rrezesh, të cilat krijojnë një “diell” të stilizuar. Pjesëmarrësit e projektit kanë menduar për
një enë të vonë, por prodhime të ngjashme të zonës së Greqisë veri-lindore janë karekteristike për shek.
XIII.
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Anna Komnena, Libri XIII, V, f. 238.
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Anna Komnena, Libri XIII, VI, f. 239.
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Actae Albaniae, I, nr. 245. (fillimi i vitit 1258: Mihaili II despot i Epirit, bijës së vet Helenës që do të
bashkohet në martesë me Manfredin, princin e Tarentit, i jep si prikë përveç ishullit të Korfuzit dhe
kështjellave të Sopotit (Subotum) dhe të Butrintit (Butrontum) edhe disa kështjella e vende më Arbëri:
Durrësin, Vlorën (Avlonam), Kaninën (Caninam), Beratin (Belgradum), dhe “raportet/raportimet” në malet
e Spinaricës (montes Sfinarizae).
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vende në Arbëri: Durrësin, Vlorën, Kaninën, Beratin, malet e Spinaricës 800. Pronat që
jepen si prikë, tregojnë dhe për një njohje të të drejtave që kishte princi i Tarentit në këto
troje, si trashëgimtar i mbretërisë normane, gjë që theksohet edhe në një dokument të 23
shkurtit të po këtij viti ku theksohet:“καὶ τῆς κυϱιότητοςν τῆς πόλεως Δυϱϱαχίου,
Βελαγϱάδου, Αὐλῶνος, Σφηναϱίτων λόφων καὶ τῶν ἒτει τοιο τῶν”801 (Në kohën e
zotërimit të Manfredit, të birit të Frederikut II, i cili është nën bekimin e të madhit Zot,
princ i Tarentit dhe zot i malit të shenjtë S. Angeli, në vitin e parë të zotërimit të tij të
pronave Dyrrhachii, Belgradi, Avlonae, montium Spinarizae dhe i provincave të këtyre
trevave).
Historiku i kërkimeve arkeologjike. Kërkimet arkeologjike në zonën e Cakranit
kanë filluar gjatë Luftës I Botërore nga historiani G. Veithi dhe K. Prashniker që kanë
parë rrënoja në Floq dhe Gjonçë dhe kanë vizituar rrënojat e Gurëzesës. Në vitin 1963
arkeologu B. Dautaj vazhdoi kërkimet duke zbuluar stacionin neolitik në fushën e
Cakranit. Në vitin 1967 u ndërmor një ekspeditë dyjavore me karakter sondazhi në
stacionin neolitik të Cakranit dhe në vitin 1969-1970 në këtë vendbanim u ndërmorën
gërmime sistematike nga M. Korkuti e Zh. Andrea. Në vitin 1976 deri në vitin 1981 N.
Ceka dhe S. Muçaj kanë kryer një numër të madh ekspeditash informative në këtë zonë.
Në vitin 1983 N. Ceka, S. Muçaj dhe B. Vreka kanë kryer gërmime në Mashkiezë. Po
këtë vit, në kodrën e Gurëzezës, N. Ceka kreu sondazhe në murin rrethues dhe në murin e
tarracimit. Në qershor të vitit 2006 L. Koço dhe O. Lafe kryen kërkime sipërfaqësore në
qytetin e Gurëzesës.
Plani. Kreshta e kodrës ndërmjet dy majave dhe shpati jugperëndimor së bashku
me tarracën në fund të tij kanë qenë përfshirë brenda një fortifikimi katërkëndësh me
perimetër 2100 m dhe sipërfaqe 23 ha (Tab. XLIV,1).
Planimetria e Gurzezës antike ka formën e një katërkëndëshi të çrregullt të
mbështetur plotësisht në shpatin jugperëndimor të kodrës. Në të dallohen tri periudha
kryesore ndërtimi. E para, lidhet me një fortifikim mesjetar me sipërfaqe rreth 0,7 ha që
zinte vetëm majën e kodrës më të lartë (Tab. XLIV,3).
Periudha e dytë, që përfaqësohet nga fortifikimi qytetar, përbën një ndërtim nga
fillimi, i cili nuk i ka shfrytëzuar muret më të hershme. Në anën verilindore muri i tij
kalon me trase të drejta, duke përfshirë dy majat dhe duke kaluar mbi kreshtën ndërmjet
tyre. Dy krahët e fortifikimit varen pastaj poshtë shpatit, pothuaj pingul me vijat
rrushkulluese. Krahu juglindor arrin deri tek tarraca e poshtme me dy kthesa të gjera që u
japin trasesë së murit pamjen zigzage. Krahu tjetër zbret fare drejt në pjesën më të pjerrët
dhe bën tri kthesa në formë dhëmbësh sharre në pjesën ku pjerrësia zbutet për të kaluar në
tarracën fundore. Ana e katërt e fortifikimit kalon në buzë të tarracës, duke u përshtatur
lugjeve të vogla që përshkojnë shpatin dhe duke pasur një linjë zigzage. Veçori e këtij
fortifikimi është forma e thjeshtë, pa ndarje kulla, apo bastione. Ende nuk janë gjetur
hyrje.

800
801

Përkthimi sipas BZHSH, vëll. II, 1962, f. 91, nr. 44.
Actae Albaniae, I, nr. 246.

222

Faza e dytë dhe e tretë e fortifikimit të periudhës qytetare përfaqësohet nga
ndërtime të pjesshme, që nuk e kanë prekur planimetrinë përveç shtesës së një kulle në
këndin jugor. Ajo ka formë katrërkëndëshe me përmasa 6 x 6,50 m dhe është shtuar mbi
kthesën kënddrejtë të periudhës më të hershme. Një periudhë të tretë ndërtimi në Gurzezë
përfaqëson fortifikimi i vonë antik, që kalon afërsisht mbi trasenë e mureve protoqytetare.
Nga muri i periudhës së parë i rindërtuar me blloqe të mëdha gëlqerore, të
punuara vetëm në faqen horizontale, ruhet një trakt rreth 30 ha në anën jugperëndimore 2
m, më jashtë se muri i periudhës antike të vonë. Muri i periudhës së dytë ndiqet pothuaj
në të gjithë fortifikimin mesjetar i ruajtur dobët. Trakti më përfaqësues është kreshta
midis dy majave, ku ka gjerësi 2,50 m dhe ruhet në dy rreshta. Blloqet mesatare (0,33 x
0,40; 0,50 x 0,65) dhe të vogla janë punuar në forma poligonale dhe ndjekin një rreshtim
në linjë që thyhet vazhdimisht. Faqet janë të sheshta dhe me punim me skalitje. Nga
materiali i pakët e ruajtur pranë murit mund të gjykohet se ai përbënte vetëm krepisin e
një strukture prej qerpiçi. Trakte të kësaj periudhe ndiqen edhe në krahun veriperëndimor
ku kanë gjerësi 2,20 m dhe karakterizohet nga kombinimi i formave poligonale dhe
katërkëndëshe.
Fortifikimi mesjetar rrethon një sipërfaqe prej 0.7 ha802, kundrejt 23 ha të qytetit
antik . Planimetria eliptike e zgjatur ndjek në anën veriore murin rrethues të qytetit
antik804, kurse në anën lindore pret kurrizin duke formuar në murin verior një kënd të
drejtë. Në mesin e brinjës lindore dallohet një kullë katrore me brinjë 5 m, si dhe gjurmët
e një hyrje në të. Muri jugor ndjek terrenin sesa murin e akropolit antik, të cilin e
shfrytëzon si substruksion vetëm në pjesën perëndimore të tij. Kjo anë ka dhe një kullë të
rrumbullakët me diametër 8,6m dhe dalje 5m, të cilën Prashnikeri e ka marrë për kullë të
rrumbullakët805. Në anën perëndimore mbyllja bëhet në formë eliptike dhe dukej se
mbrohej nga një kullë katërkëndëshe, gjurmët e së cilës nuk janë të qarta.
803

Teknika e ndërtimit. Në pjesët më të ruajtura, që gjenden në anën jugore, dallohet
qartë teknika e ndërtimit të murit. Gurët me madhësi të vogël e mesatare dhe një sasi e
madhe tullash të periudhës helenistike të ripërdorura 0.38 x 0.39 x 0.08 m janë vendosur
në faqe dhe në bërthamë (Tab. XLIV,4). Ashtu si në Margëlliç, edhe këtu shihet një
çrregullësi në vendosjen e gurëve në faqe. Si lidhës është përdorur llaçi me shumë
gëlqere dhe rërë të imët, i cili ka siguruar një lidhje të fortë. Megjithëse lartësia e mureve
të ruajtura mbi sipërfaqe është e vogël, vërehet në dy tre pika të anës jugore nivelim i
faqeve dhe derdhjeve në bërthamë ashtu si në Bylisin III. Nga teknika e ndërtimit të
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mureve rrethuese dhe veçoritë e planimetrisë, qyteza e Gurzezës qëndron më afër me
Bylisin III dhe kalanë e Margëlliçit.
Ndërtimet brenda kështjellës. Kisha. Në pjesën qendrore të platformës së sipërme
të kodrës së sheshtë, me drejtin veriperëndim-juglindje në vendin më të lartë (kuota
512,3m) ndodhen rrënojat e një kishe njënefshe (gjerësia e plotë 8.30 m, gjatësia e
zbuluar 7 m, trashësia e mureve të kishës 0,65 m), me po rrënojat e një kulle katrore të
vendosur brenda saj (gjatësia (L-P) 5.5 m, gjerësia (V-J) 6 m, trashësia e murit 1 m) (Tab.
XLII).
Me zgjerimin e territoreve të pushtuara nga normanët, fisnikët normanë, vendosën
të veprojnë si në rastin e pushtimit të Italisë së Jugut dhe Sicilisë duke krijuar edhe këtu
disa pikë-ndalesa, me të gjitha karakteristikat administrative të një qyteti të vogël.
Zakonisht, vendi më i përshtatshëm duhej të ishte i shëndetshëm, i vendosur në një vend
të lartë (këtu i përmbushin kushtet si ndërtimet në Gurzezë, ashtu edhe ato në
Mashkjezë), që kishte ndërtuar, në fillim, ndoshta prej druri (kasollja me furnizime në
Mashkjezë).
Kalaja. Relievi, por edhe sondazhet e bëra tregojnë se kalaja zënë pjesën qendrore
të platformës, por rritja e numrit të banorëve, ka sjellë që habitati ka lëvizur edhe jashtë
mureve rrethuese të fortifikimit, në një vend të madh (Tab. XLIII).
Duke qenë se ndërtimet e Gurzezës së periudhës antike ishin të ruajtura mjaft mirë
dhe zëvendësimi ose modifikimi i tyre kërkonte kohë dhe mund, atëherë, ndërtimi i
qendrës mesjetare u zhvendos në akropol, i cili ishte bosh dhe në faqen e kundërt edhe
kjo pe pa zënë nga ndërtime të mëdha (ambientet e zbuluar në anën veriore, gjatësia e
përgjithshme 17.90 m, gjersia e përgjithshme 6.50 m, trashësia e e mureve varion nga
0,70 - 1 m).
Për sa i përket kronologjisë mund të mendojmë se pas ndërtimit të fortifikimit dhe
kishës, ka filluar puna për ndërtimin e platformave të banimit. E para ka shfrytëzuar
themelet dhe murin e fortifikimit duke sheshuar dhe niveluar me gurë gëlqeror me
madhësi mesatare dhe me dhe, për të krijuar një platformë. Në këtë platformë janë
ndërtuar ambientet e banimit me planimetri drejtkëndëshe (deri tani është zbuluar vetëm
një), të cilët përfshin: ambiente banimi (Tab. XLIII,1), ambiente rezervash (Tab. XLIII,2)
dhe një sternë uji (Tab. XLIII,3). Ambientet janë ndërtuar me mure gurësh mesatarë të
përzier me fragmente tullash të vendosur horizontalisht dhe vertikalisht, sipas një teknike
të njohur në kishat e fundit të shek. X-fillimit të shek. XI (Tab. XLIII,6,8), por në këtë
ndërtim ndryshe nga kishat muret i gjejmë të lidhura në të thatë (Tab. XLIII,7).
Muri rrethues. Për murin rrethues të periudhës mesjetare dihet shumë pak, pasi
atij i është kapur vetëm planimetria dhe gërmimet e deritanishme, siç e kemi përmendur
dhe më sipër nuk kanë arritur të kapin ndonjë fragment të themeleve të tij me anë të së
cilëve do të mund të verifikoheshin fazat e ndërtimit. Muri duket i ndërtuar me dy faqe, të
brendshmen dhe të jashtmen, me gur dhe qeramikë të ripërdorur, me madhësi mesatare, të
lidhura me llaç të dobët gëlqere dhe vende-vende në të thatë.

224

Rezidenca e feudalit. Ambientet janë shtruar me tulla të fragmentuara, ndërsa
pragjet dhe kasat e dyerve janë prej guri. Një teknikë e tillë ndërtimi dhe shtrimi i
dyshemesë është ndeshur dhe në ambientet ndihmëse në manastirin e Shën Mërisë,
Apoloni të zbuluara në vitin 2003.
Pallati mesjetar është i mbështetur në këtë mur perde prej guri, i vendosur në
tarracë sipas një sistemi mjaft të njohur në periudhën mesjetare, me anë të së cilit edhe ai
vetë krijonte një lloj fortifikimi.
Donzhoni ose kulla. Në majën më të lartë të kodrës, në të njëjtin vend ku ndodhet
edhe kisha është e vendosur kulla ose donzhoni, i cili është edhe i vetmi element mbrojtës
në të cilin është përdorur llaçi (Tab. XLII,1). Për ndërtimin e kullës është përdorur
sipërfaqja e kufizuese e kishës njënefshe me katër shtylla të murëzuara, për ndërtimin e
cepave të saj janë përdorur vendosja e shtyllave, të cilat janë rrafshuar dhe themelet e
kullës janë hedhur mbi dyshemenë me tulla të kishës (Tab. XLII,1). Kulla ka përmasa të
vogla, formë pothuajse katrore dhe mure me trashësi të njëjtë. Muret e kullës janë
ndërtuar me gurë dhe pllaka guri me madhësi mesatare të lidhura me llaç të fortë përzier
me shumë gëlqere të bardhë dhe pak përbërës të tjerë. Zakonisht kulla përfshinte disa
kate, një prej të cilave përdorej edhe për banim, pa kontrafort806.
Rrethimi i jashtëm. Në situatën aktuale të gërmimeve ende nuk dimë nëse muri
rrethues në majë të kodrës dhe banesa e zbuluar jashtë tij përfshiheshin brenda një
rrethimi më të gjerë.
Sterna. Në rreshtin e ambienteve të gërmuara ishte e përfshirë edhe një sternë, me
formë të rregullt drejtkëndore, me përmasa mesatare, e veshur në tri faqe me llaç
hidroizolues, faqja e mbështetur në murin rrethues nuk kishte llaç. Ky ishte i vetmi
ambient muret e së cilit ishin të lidhur me llaç cilësor, të bardhë me shumë gëlqere, në
pamje të parë i njëjtë me atë të përdorur për ndërtimin e kullës. Sterna ishte e pajisur në
një mur me një sistem shkarkimi, me anë të tubave prej qeramike (deltina e këtyre tubave
nuk ishte e pastër, siç ndeshet në tubat e periudhave më të vona, por ishte e njëjtë me atë
të qeramikës së kuzhinës). Nuk dihet nëse sterna ishte e mbuluar, por mund të mendojmë
se ajo ishte e mbuluar me një kapak druri.
Materiali arkeologjik. Materiali mesjetar i zbuluar është i njëkohshëm dhe i përket
periudhës së fundit të jetës së fortifikimit, Përveç tubave të qeramikës për mbledhjen e
ujrave për në sternë (duhet thënë se në të gjithë vëzhgimet si në fonde dhe në muze nuk
kemi ndeshur tuba me deltinë të tillë, të njëjtë në pjekje dhe përbërje me qeramikën e
kuzhinës) janë në sasi më të madhe enët e kuzhinës të përdorura si enë rezervash (Tab.
XCVIII, XCIX) dhe në një sasi shumë të kufizuar qeramika me glazurë (Tab. C).
Qeramika e kuzhinës përbëhet nga tenxhere ose vorba të mëdha, pa vegjë (Tab.
XCVIII,1,2; XCIX,1-8). Vorbat janë të zbukuruara në pjesën e grykës me shirita të drejtë
të shkallëzuar, pjesa tjetër janë pa zbukurim, vetëm në disa vegjë është vërejtur
zbukurimi me rreshta vijash vertikale të inciuara (Tab. XCIX,10-11).
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Qeramika me glazurë përbëhet nga tasa të plotë (Tab. C,2-3) ose të pjesshëm
(Tab. C,1, 4-7, 12), kupa me dy vegjë (Tab. C,8) dhe fragmente brokash të vogla (Tab.
C,9-11). Enët janë të tipit protomajolik monokrome (Tab. C,1-5,7,9), protomajolike
brindizine “grid iron” (Tab. C,6,12), monokrome të gjelbër (Tab. C,10) dhe Metallic
Ware (Tab. C,8) të gjitha të datuara në fund të shek. XIV.
Fundi i kalasë. Pozita strategjike e kësaj kështjelle, e bën atë qendër të
konflikteve të shumta, të paktën deri në fund të shek. XIV. Pas ardhjes në pushtet të
Frederiku II (pas kthimit të tij nga kryqëzatat në mes të 1230 dhe 1250), këto qendra të
themeluara nga normanët do të vendosen direkt nën pushtetin perandorak. Ai do të
bashkonte këto kështjella, territorin dhe popullsinë, duke formuar kështu një njësi
shoqërore dhe fiskale, ku aktiviteti kryesor ishte ai bujqësor dhe më të lehta për t’u
kontrolluar, duke qenë se popullsia ishte kryesisht e shpërndarë. Me ardhjen në pushtet të
Karlit I Anzhu, në vitin 1270, kur edhe ky i fundit ishte kthyer nga një kryqëzatë, këto
njësi administrative do të përfshinin kështjellën, manastirin dhe popullsinë, e cila banonte
në to.
Ende nuk dimë gjë për ngjarjet historike që lidhjen me fundin e kësaj kalaje. Të
dhënat e vetme, që kemi lidhen me qeramikën e zbuluar në ambientin e rezerve,
megjithëse edhe ky është gërmuar vetëm pjesërisht. Në ambient u gjetën së bashku me
qeramikën e kuzhinës (e përdorur në këtë rast si qeramikë rezervash) dhe disa tasa të tipit
“Metallic Ware” “Protomaiolica monochroma”, në fazën e saj të kalimit në “maiolica
arcaica”, e cila daton në fund të shek. XIV. Edhe në qytete të tjera si Berat, por edhe në
qendrën e afërt të Mashkjezës qeramika e kuzhinës e shoqëruar me këtë tip qeramike me
glazurë datohet në të njëjtën periudhë.
Me zgjerimin e territoreve të pushtuara nga normanët, fisnikët normanë, vendosën
të veprojnë si në rastin e pushtimit të Italisë së Jugut dhe Sicilisë duke krijuar edhe këtu
disa pikë-ndalesa, me të gjitha karakteristikat administrative të një qyteti të vogël (shih:
fshatrat mesjetarë)807. Zakonisht, vendi më i përshtatshëm duhej të ishte strategjik, i
shëndetshëm, i vendosur në një vend të lartë (këtu i përmbushin kushtet si ndërtimet në
Gurzezë, ashtu edhe ato në Mashkjezë), që kishte ndërtuar, në fillim, ndoshta prej druri
(kasollja me furnizime në Mashkjezë).
Shembuj të ngjashëm: Në Italinë e Jugut janë zbuluar shumë shembuj të ngjashëm
të këtyre vendbanimeve të ndërtuara kryesisht në site të banuara në periudha më të
herëshme, të cilat karakterizohen nga kulla ose donzhoni808, me planimetri katrore, me dy
ose tri kate, kjo varej nga madhësia sepse nëse kulla ishte e vogël ajo mund të bëhej me
dy kate me gurë dhe një me dru. Një mur rrethues e ndante rezidencën nga zona e banuar
fshatare. Në territorin e Italisë të gjitha këto fortifikime janë ndërtuar nga Rugeri I dhe
Ruxheri II809. E ngjashme me kullën e Gurzezës është Paternò (6,3 m) dhe Adrano (4 m)
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në Sicili, Scribla810 (Tab. VIII,2) dhe Satriano811, ku ky i fundit si materialin dhe
periudhën e braktisjes e ka të njëjtë me Gurzezën.
IV.2.2. Qyteza e Mashkejzës
Emri: Qytezë, Qyteza mesjetare e Mashkiezës.
Vendndodhja dhe vendbanimi: Qyteza u zbulua gjatë gërmimeve të kryera812 në
vitet ‘80 në zonën e Cakranit, në vendin e quajtur, pikërisht, Qytezë813, në të cilën
ndodhen rrënojat e një kështjelle. Ajo ngrihet në një kodër me një mbrojtje natyrore, të
kufizuar nga përrenjtë e Koprishtit dhe Mashkiezës (Tab. XXXIX,2).
Për të fituar të dhëna më të plota për kohën e ndërtimit dhe karakterin e kësaj
kështjelle u ndërmorën gjatë muajve qershor-korrik të vitit 1983 gërmime arkeologjike, të
cilat u përqendruan kryesisht brenda murit rrethues ku u hapën 12 kuadrate 4 x 5 m e 5 x
5 m me një sipërfaqe të përgjithshme 300 m2. Gërmimi shkoi deri në taban në një thellësi
që lëvizte nga 1,5 m deri 2,20 m. Po ashtu u punua për zbulimin e murit rrethues të anës
perëndimore dhe pastrimin e kullës e të sternës.
Burimet historike dhe identifikimi: Deri tani nuk është gjetur asnjë burim historik
për qytezën e Mashkjezës. Gjatë vëzhgimeve në terren arkeologët S. Muçaj dhe N. Ceka
dhe S. Muçaj, Qyteza mesjetare e Mashkiezës (Gërmime të vitit 1983), Iliria, 1, Tiranë
1984, f. 251-268; N. Ceka në Vendbanime proto-urbane në Ilirinë e Jugut, Iliria VII-VIII,
f. 250.
Plani. Qyteza ngrihet në një kodër me një mbrojtje natyrore, të kufizuar nga
përrenjtë, në majën e së cilës ka një shesh vezak me një sipërfaqe 0,25 ha (Tab.
XXXIX,1). Nga ana perëndimore dallohet muri rrethues, ndërsa nga ana e kundërt
ndodhet një kulle (Tab. XXXIX,4) dhe të një sternë (Tab. XXXIX,5,7).
Fazat: Materiali arkeologjik mesjetar i grumbulluar në të gjitha kuadratet është i
njëtrajtshëm dhe i takon një kohe të vetme. Stratigrafia e vendbanimit në të gjitha
kuadratet e gërmuara kishte pak a shumë të njëjtën pamje. Pas një shtrese humusore 0,150,50 m të trashë e të përzier me materiale të shek. VI-V p. kr. (001), dhe mesjetare (002);
vinte një shtresë argjilore në ngjyrë gri pa gjetje arkeologjike (003); e cila pasohej nga një
shtresë me ngjyrë të zezë e të përzier ime kocka të shumta kafshësh (004); nën këtë
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gjendej in situ një shtresë e djegur me ngjyrë të zezë me materiale mesjetare, kryesisht të
plota.
Në kuadratet 1 dhe Ib të cilat në anën veriore të sheshit, në shtresën e djegur dolën
gjurmë hunjsh të ngulur, pjesë suvaje balte të përzier me kashtë ku ruhen gjurmët e
thuprave, petavra e pjesë trarësh. Në fillimin e kësaj shtrese u gjet një monedhë argjendi e
Bohemudit VII të Antiokisë e prerë në Tripoli gjatë viteve 1274-1287814, kurse në fund të
saj fragmente të shumta enësh mesjetare (Tab. CIV-CVIII).
Në kuadratet VI, VII, VIII, IX, XI u gjetën gjurmë gropash të cilat janë thelluar
nën shtresën me materiale duke shkuar herë-herë deri në taban (Tab. XXXIX,3). Gropat
kishin të gjitha trajtë vezake me diametra që lëvizin nga 1,2-1,25 m dhe 1,40-1,45 m. Në
këto gropa u gjet qeramikë dhe monedha e njëjtë me atë të K. I, si dhe shumë farëra
drithërash dhe fruta pemësh të karbonizuara.
Ndërtime mbrojtëse. Muret e kalasë ndjekin në përgjithësi konturet që krijon vetë
terreni i krijuar nga fortifikimet e fazës para-qytetare. Në anën perëndimore, veriore e
jugore vija e murit është vendosur brenda murit para-qytetar, kurse në anën lindore ajo
kalon jashtë tij. Muri me trashësi 1,80 m e lartësi të ruajtur 1,30 m është ndërtuar mc gurë
të thyer me madhësi të vogël e mesatare ku nuk mungojnë edhe copa tjegullash e tullash
antike815 të lidhura me llaç e gëlqere dhe mbushëse të trashë. Hyrja e kalasë, me gjerësi
1,50 m, u zbulua në mesin e murit perëndimor. Më vonë hyrja është ngushtuar me një
mur duke lënë një hapësirë vetëm prej 0,85 m. Edhe ky mur është ndërtuar me gur e llaç
por ai është i një cilësie më të dobët dhe shkërmoqet lehtë. Për të forcuar vetë hyrjen
meqenëse në krahun e majtë terreni vjen e ngrihet, themeli i tij me një gjatësi 1 m është
bërë më i thellë se në pjesët e tjera që në përgjithësi nuk shkojnë deri në taban por mbi
shtresat kulturore antike të shek. III-II p. Kr. Kulla është e vendosur brenda murit
rrethues në pjesën më të lartë, e si faqe e jashtme e saj shërben muri rrethues, kurse tri të
tjerat janë vendosur brenda tij. Ajo ka formë katërkëndëshe me përmasa që ndryshojnë
nga njëra-tjetra. Faqja e jashtme është 5,40 m ndërsa ajo përballë saj në anën perëndimore
5,75 m. Dy faqet e tjera janë përkatësisht 5,75 m dhe 5,50 m. Muret e kullës ruhen deri në
lartësinë 1 m dhe nuk kanë asnjë gjurmë hyrjeje gjë që tregon se ajo duhet të jetë bërë nga
jashtë me shkallë druri, siç është vërejtur edhe në Gradishtën e Symizës 816. Muret e saj,
me trashësi 1,10 m, janë ndërtuar me të njëjtat materiale si dhe të murit rrethues vetëm se
në faqen e jashtme gurët janë vendosur me një farë rregullsie që nuk ndeshet tek i pari.
Me llaç, i cili është i një cilësie më të mirë dhe në vend të mbushësve të trashë ka rërë të
imët, janë mbushur jo vetëm fugaturat por janë sprucuar dhe faqet e brendshme të kullës.
Materiali i zbuluar gjatë gërmimit të bërë brenda kullës është kryesisht ai i
ndërtimit, llaç, fragmente tullash me trashësi 0,07 x 0,04 m dhe tjegulla të harkuara të
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G. Schlumberger, Numismatique de l’Orient Latin, Paris 1877, f. 106, Tab. IV, 26.
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kanelyra me gishta. Si tullat ashtu edhe tjegullat janë të punuara me baltë të përzier me
byk dhe të pjekura dobët.
Sterna është ndërtuar në afërsi të kullës dhe njëra faqe e saj mbështetet në anën
lindore të murit rrethues. Ajo ka planimetri katërkëndëshe me përmasa 6,30 x 5,55 m dhe
një lartësi të ruajtur prej 4 m. Muret anësore të sternës kanë një trashësi prej 0,50 m dhe
të ndërtuar me të njëjtën teknikë dhe materiale si dhe kulla. Nga ana e brendshme faqet
janë të veshura me një shtresë të hollë llaçi me ngjyrë të bardhë në gri mbi të cilën është
hedhur një shtresë po aq e trashë llaçi të përzier me pluhur tullash. Në të njëjtën mënyrë
është veshur dhe dyshemeja. Për ndërtimin e kësaj stere është shfrytëzuar terreni i pjerrët
i sheshit, kështu që nga ana veriore pjesa e zhytur në tokë është 3,90 m, kurse nga ana e
kundërt vetëm gjysma e saj është nën tokë. Gjatë gërmimit, u zbulua një sasi e madhe
gurësh, tullash, llaçi e tjegullash të rrëzuara nga muret anësore e çatia (Tab. XXXIX,6).
Mbulimi i sternës duhet të jetë bërë me çati tjegullash mbi ndërtim druri, duke
krijuar kështu një vëllim prej 140 m3.
Furra. Gjatë gërmimeve në anën perëndimore pjesërisht nën murin rrethues
mesjetar u zbulua një furrë pjekjeje, gjysmë rrethore me një diametër të brendshëm 2 m.
Muret e saj janë ndërtuar (me gurë të vegjël e copa tjegullash të lidhura me baltë me një
trashësi në bazë që lëviz 0,60-0,70 m. Pjesa e brendshme e tij mbyllet shkallë-shkallë me
harqe tullash të lidhura me baltë duke formuar një kube të rreme. Edhe muri i jashtëm
ndjek këtë mbyllje por me më pak kurbaturë duke zgjeruar trashësinë e muret në lartësinë
1,20 m deri në 1,40 m. Furra mbyllet në lartësinë 2 m. Dyshemeja u gjet e shtruar me
baltë mbi një shtroje gurësh e tullash. Furra është më e hershme se muri rrethues, i
mesjetës, i cili i mbështetet asaj në pjesën e sipërme dhe në faqen e jashtme.
Në lindje të furrës u zbulua qoshja e një mjedisi me absidë të brendshme, e me
drejtim VL-JP. Muret janë të ngjashme me muret e furrës 817. Gjurmët e qoshes e
përcaktojnë si një ndërtesë druri kënddrejtë, trualli i brendshëm i së cilës është nën
nivelin e tokës përreth. Ajo ka qenë punuar prej druri, me faqet e veshura me baltë të
përzier me byk. Gropat e thelluara kanë qenë shtojca banesash dhe kanë shërbyer si vendmbajtje për drithërat e frutat që konsumohen zakonisht gjatë dimrit.
Qeramika: Pjesën kryesore të materialit e përbën qeramika e kuzhinës, e përdorur
edhe këtu si në rastin e Gurzezës për mbajtjen e rezervave ushqimore (Tab. CV-CVIII)
dhe në sasi më të pakët ajo e glazurës (Tab. CIV). Qeramika e kuzhinës përbëhet nga:
vorba (me ose pa vegjë) (Tab. CV,4-9), broka (ose vorba por me buzë në formë gjethe
tërfili) dhe qypore (Tab. CV,1-3; CVIII,1,3,4-6), të cilat të datuara në bazë të qeramikës
me glazurë i përkasin të gjitha fundit të shek. XIII. Deltina është e përzier me rërë të imët,
guaska deti të thërrmuara dhe thërrmija gëlqerore, gavërza në bërthamë dhe sipërfaqe,
sipërfaqja është e ashpër.
Enët janë të zbukuruara me shirita në reliev të gropëzuar, me breza vijash paralele
të hequra në drejtim të vijave të çarkut, me vija të valëzuara që qarkojnë barkun ose
817

Përsa i përket trajtimit të faqes ballore ato paraqesin ngjashmëri të plotë me murin fortifikues të Ballshit
(S. Anamali, Raport i gërmimeve të vitit 1983, në arkivin e QKA).
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grykën e enës dhe me breza me vija paralele të bëra me krehër. Zbukurimet janë vendosur
dhe në vegjë, ku vendin kryesor e zëne motivet me ngulitje, si shiritat me reliev, tëmthat,
ngulitjet në trajtën e gropëzave, pikat e vijat etj (Tab. CV,1,12; CVI,10; CVII,2,6,8;
CVIII,9,10,13).
Vorbat kanë trup vezak me fund të sheshtë, qafë cilindrike, me buzë të shpërvjela
në anën e jashtme (Tab. CV,6-12) dhe me qafë në formë hinke (Tab. CVIII,2). Vegjët
janë vendosur në vijë të drejtë me buzën paksa poshtë me prerje formë rrethore (vetëm në
një rast) dhe eliptike.
Qeramika me glazurë përbëhet nga enë, të formave të hapura, tasa të vegjël ose
pjata me deltinë të pastër ngjyrë të bardhemë në të verdhë dhe rozë, të lyera me glazurë
transparente mbi angobë. Ato kryesisht përfaqësohen nga enët e tipit Metallic Ware (Tab.
CIV,4-6,8), me glazurë monokrome (Tab. CIV,11) dhe atyre protomajolike monokrome
(Tab. CIV,3).
Objektet metalike janë të pakta dhe përbëhen nga një sëpatë, një majë shtize, një
majë shigjete dhe një tokëz, të gjitha prej hekuri.
Përveç materialit arkeologjik të përshkuar më sipër një interes të veçantë
paraqesin dhe farat e drithërave dhe frutat e pemëve. Gjetjen kryesore të drithërave e
përbën gruri i cili u zbulua në disa nga gropat në shtresa të karbonizuara deri 0,10 m të
trasha. Po në këto gropa u gjetën edhe fara qiqrash, bathësh dhe fruta fiqsh, dardhash e
mollësh të thara, këto të fundit të ndara në dy pjesë, lëkura shegësh, arra dhe bajame.
Datimi i gjithë materialit të zbuluar, i takon fundit të shek. XIII.
Përfundime: Kështjella e Mashkiezës ka pasur një jetë të shkurtër, ndërtimi dhe
shkatërrimi i saj i përkasin gjysmës së dytë të shek. XIII. Ndërtimi i kësaj kështjelle
lidhet me forcimin e parësisë feudale arbërore e kushtëzuar kjo nga shkëputja më tepër se
gjysëm shekulli (1204-1261) nga perandoria bizantine duke çuar kështu në rritjen e fuqisë
ekonomike e politike jo vetëm të principatës së Arbërisë që mbeti gjatë kësaj kohe si
unitet politik më vete, por edhe të shumë familjeve të tjera feudale emrat e të cilave
përmenden, nga burimet gjatë gjysmës së dytë të shek. XIII818.
Në këtë kohë nje sërë ngjarjesh politike e ushtarake zhvillohen ne qytetet Berat e
Kaninë dhe zonën midis tyre ku gjenden rrënojat e kështjellës së Mashkiezës. Në vitin
1258 Mihali II, despot i Epirit i dha si prikë bijës së vet Helenës, që u martua me Manfred
Hohenshtaufen, princ i Tarentit, disa kështjella e vende në Arbëri: Durrësin, Vlorën,
Kaninën, Beratin, malet e Spinaricës (montes Spinarizae)819 apo kodrat e Sfinaricës siç
del në një dokument tjetër820. Këto zotërime në 1268-1272 kaluan nën sundimin e Karlit I
Anzhuin, i cili në fillim u përpoq t’i bënte për vete feudalët arbëreshë duke u shpërndarë
feude821. Por shpejt marrëdhëniet midis feudalëve arbëreshë nga njëra anë dhe
anzhuinëve nga ana tjetër fillojnë të ashpërsohen. Në dhjetor 1274 duket se Karli I Anzhu
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nuk beson në besnikërinë e feudalëve dhe kërkon nga ata pengje822. Kurse një vit më
vonë një pjesë e tyre mbahen të burgosur në kështjellën e Aversës, në Itali823. Gjendja
politike ashpërsohet gjatë viteve 1275-1286 si rrjedhim i kryengritjeve të arbëreshëve dhe
luftërave që zhvillohen midis bizantinëve dhe anzhuinëve, të cilët përpiqen të tërheqin
secili në anën e tij ndihmën e feudalëve vendas. Kjo tregon se këta të fundit janë bërë në
këtë kohë një forcë e përfillshme politike e ushtarake.
Pas largimit të anzhuinëve më 1286 dhe rikthimit të tyre më 1304 territori ku
gjendet Mashkieza bie nën sundimin e bizantinëve të cilët nuk ishin më në gjendje ta
forconin pushtetin e tyre edhe si rrjedhim i luftërave me shtetin serb të Rashës.
IV.2.3.Kalaja e Skraparit
Emri: Kalaja e Skraparit, e quajtur edhe nga banorët vendas edhe si kalaja e
Gjenevizit
Vendndodhja dhe vendbanimi: Kalaja e Skraparit ngrihet në jugperëndim të
qytetit të Çorovodës, në bregun e majtë të Osumit, majë një kodre në formë koni me një
lartësi 721 m mbi nivelin e detit. Vendi ku sot ngrihet qyteti i Çorovodës përbën një pikë
kryqëzimi të rrugëve që të çojnë nëpër luginën e Osumit drejt lindjes (Korçë, Kolonjë)
dhe degëzimeve për në Lomoricë dhe Përmet. Vetë lumi ngushtohet aty midis
shkëmbinjve gëlqerorë dhe ka mjaft vende të përshtatshme për kalim urash.
Burimet historike dhe identifikimi: Kalaja e Skraparit del në burimet historike më
1336 , kur pushtohet nga kryengritësit arbëreshë bashkë me kalanë e Tomorit, përpara
se ata ti drejtohen Beratit. Kuptohet pra se ajo zinte një pozitë kyçe në rrugën që të çonte
nga krahinat malore drejt Beratit nëpër luginën e Osumit. Viti 1336 na shërben
njëkohësisht si një terminus ante quem për datimin e periudhës së parë të ndërtimit në
kalanë e Skraparit. Periudha e dytë e ndërtimit i takon sigurisht kohës së pushtimit turk,
sepse kalaja vazhdon të përdoret të paktën deri në shek. XVII kur përmendet nga Evlija
Çelebiu.
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Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: Për herë të parë kalaja ka qenë objekt
studimi nga N. Ceka në vitin 1973, por ai ka dhënë vetëm një përshkrim të shkurtër të
kalasë dhe burimeve për të. Gërmimet e mirëfillta arkeologjike do të fillojnë në fund të
viteve ’80 nga N. Çuni, i cili do të qartësojë në katër fushata gërmimi (1987-1990),
planimetrinë dhe fazat e kalasë. N. Ceka, Monumente antike dhe mesjetare në luginën e
Osumit, Monumentet 5-6, 1973, f. 129; N. Çuni, Gërmimet arkeologjike të vitit 1987 –
Skrapar (Kala), Iliria, 2, 1987, f. 254-255; N. Çuni, Gërmimet arkeologjike të vitit 1988 –
Çorovodë (Skrapar), Iliria, 2, 1988, f. 267-269; N. Çuni, Gërmimet arkeologjike të vitit
1989 - Skrapar (kala), Iliria 2, 1989, f. 300-301; N. Çuni, Gërmimet arkeologjike të vitit
1990-Skrapar (Kala), Iliria 2, 1990, f. 276-277; E. Çelebi, Shqipëria 350 vjet më parë,
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Tiranë, Horizont 2000, f. 40-41825; L. Ylli, Gjetje të reja arkeologjike në rrethin e
Skraparit, Iliria VII-VIII, 1977-1978, f. 353-354, mendon që është një kështjellë që ka
shërbyer si pikë vrojtimi826.
Plani: Kodra e kalasë ka formën e një koni me maje të prerë. Sheshi që kurorëzon
atë kalon nga veriu në një faqe të pjerrët që përfundon në bregun e lumit. Një mur
rrethues me planimetri eliptike e përfshin sheshin në një fortifikim mesjetar, një mur
tjetër me gjatësi 24 m e ndan territorin e kalasë në dy pjesë të pabarabarta, ku pjesa
veriore, formon një fare citadele (Tab. XL,4). Në kalanë e Skraparit janë dallohen 4
kulla, në formë trapezi me përmasa të ndryshme. Më e madhja ndër to është kulla
qendrore, dy të tjerat janë njëra në qoshen e pjesës veriore të kalasë (kulla 1) dhe tjetra
(kulla 2) në brendësi të saj. Hyrja e kalasë ka një korridor e 6 m të thellë, 2,2 x 2,20 m të
gjerë dhe një dhomë në pjesën lindore në formë trapezi. Sterna e kalasë ka planimetri në
formë katërkëndëshe me orientim veri-jug dhe kapacitet 150m3, e veshur me suva
hidroizoluese.
Fazat: Gjatë gërmimeve në kala u vërejtën disa faza të jetës së saj: faza e parë
është ajo e banimit rural që lidhet me periudhën e antikitetit, e cila dallohet nga fragmente
tjegullash me mbishkrime të shek. V-VI p. kr., maja heshtash, monedha të Dyrrahut e të
Bylisit (230-168 p. Kr.), si dhe nga qeramika e tavolinës si amforiskë, pjata, kupa me
vernik të zi, vegjë hidrjesh, fragmente vorbash, funde e vegjë skifosi me vernik, funde
pitosash. Në këtë periudhë kalaja si fortifikim nuk ekzistonte ende, nga sondazhet e
kryera si ajo në pikën A, e cila arriti në shtresën sterile, me gjithë materialin e pasur që
dha kjo fazë nuk kishte asnjë gjurmë të fortifikimit që i përket kësaj periudhe; faza e dytë
është ajo e antikitetit të vonë, e cila dallohet nga një shtresë mjaft e trashë me amfora,
ojnohe, vorba me grykë të gjerë e bark të fryrë, me dy vegjë, etj. Qeramika e rezervës
përfaqësohet nga pitosa me ngjyrë të kuqe në kafe, të lyer në pjesën e brendshme me një
shtresë të hollë bitumi. Pitosat janë zbukuruar me teknikën e incizimit, barqet zakonisht
me motive vijash të valëzuara, të zbukuruara. Në pjesën e brendshme të trasesë, pranë
murit rrethues, në afërsi të kullës 3 u gjet një majë heshte e dëmtuar dhe një thikë. Këto
materiale i përkasin periudhës së antikitetit të vonë, shek. IV-VI m. Kr. Materiali i
ndërtimit lidhet ngushtë me kohën e ngritjes së kësaj kalaje, planimetria dhe disa nga
elementët më të rëndësishëm të kalasë i përkasin kësaj periudhe; faza e tretë e mesjetës së
mesme (shek. XII-XIV) përfaqësohet nga qeramikë ndërtimi, enë kuzhine (vorba
zbukuruar me vija të valëzuara në reliev ose me shirita të bërë me pikturim, çerepë),
rezervash (shtamba) si dhe enë tavoline të importit me glazurë (enësh me sgraffito, njëra
me vija dhe një rreth me kryq në mes. Një enë e veçantë, e gjetur për herë të parë në
gërmimin tonë, i ngjan një shtypëseje frutash); faza e katërt është ajo e mesjetës së vonë
(pas shek. XV-fillimi i shek. XIX) përfaqësohet nga një sasi më e vogël enësh të
përdorimit të përditshëm, midis tyre edhe nga copa çibukësh.
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Sipas Çelebiut kështjella e Skraparit “ishte themeluar nga romakët”, ajo ishte e ndërtuar mbi një kodrinë
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Kështjella e Përmetit “e themeluar nga romakët”. Perimetri i kështjellës është 200 hapa (rreth 61 m).
Brenda kështjellës sipas Çelebiut, në pllajën e një kepi ndodhet “një liqen që nuk i dihet burimi”, e cila me
shumë siguri duhej të ketë qenë sterna kryesore e kështjellës.
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Gjendja e ruajtjes: E gjithë kalaja ruhet në gjendje relativisht të mirë me të gjithë
elementët përbërës të një kështjelle të periudhës antike të vonë, mesjetare. Sterna e ruan
të plotë planimetrinë e saj, por është tërësisht e dëmtuar në pjesën e sipërme.
Përshkrimi: Përveç elementëve përbërës të planimetrisë, elementi më përfaqsues
është muri rrethues i kalasë. Në trakte ai ruhet i gjatë 8m, i trashë 1,26-1,28m dhe i lartë
0,80-1,15m. Kulla 1 është mjaft e dëmtuar, ndërsa kulla 2 dhe 3 ka dhënë formën e plotë
të saj, me dy ndarje. Kulla nr. 2 ka trajtë trapezi me përmasa 3 x 3 x 4 m, kulla 3 ka
trajtën e një trapezi me përmasa 2,50 x 4,70m. Kulla qendrore është e përbërë nga një
dhomë, një shkallare, nga e cila ruhen 7 shkallë (me gjerësi 0,25 m e lartësi 0,20 m), në
anën lindore. Pranë kullës qendrore është një korridor i gjerë 2-2,5 m, me gjatësi 7 m.
Banesat brenda kalasë kanë shfrytëzuar paretin e murit të rrethimit. Ato krijojnë
një korridor të gjatë nga kulla qendrore deri në kullën 3, me gjatësi 25,90m e gjerësi 0,592,62m. Përmasat dhe ndërtimi i banesave nuk ndryshojnë shumë nga periudha antike e
vonë në atë mesjetare, përgjithësisht ato janë të thjeshta, me një ambient, muret e
ndërtuara me gur me baltë në periudhën antike të vonë dhe me llaç përzier me zhavorr të
trashë në periudhën mesjetare. Përmasat e banesave janë 6,47 x 3,87m, trashësia e murit
të tyre janë 0,60m/,81 x 3,88m, ka një portë 1,22m të gjerë dhe murin 0,67m të
trashë/4,10 x 2,40m, ndërsa dyshemeja ka qenë prej rrasash guri.
Banesat e periudhës mesjetare janë ndërtuar me mure me lidhje gurësh të vegjël e
mesatarë me gëlqere, me përmasa 5,85 x 3 x 3,2 m, në forme trapezi, me gjerësi të
mureve 0,65 m. Një banesë tjetër ka me përmasa 5,85 x 3,88 m, në forme drejtkëndëshi
të rregullt, është e ndërtuar me gurë të vegjël e mesatarë të lidhur me llaç gëlqereje. Kjo
banesë përbëhet nga dy ambiente, të ndara në mes me një mur me përmasa 5,85 x 0,600,70 m. Karakteristike për to është vazhdimësia e banimit nga shek. XII-XIII e deri në
periudhën osmane.
Sterna. Brenda pjesës veriore të kalasë është një sternë katërkëndëshe 5 x 5.70 m
e suvatuar me llaç shamot.
Teknika e ndërtimit: Muri i fazës së parë është ndërtuar me gurë të vegjël ranorë
të lidhur me llaç gëlqereje të një cilësie të mirë. Janë përdorur edhe copa tjegullash midis
gurëve. Në gjerësinë e tij prej 1.39 m dallohet faqja e jashtme dhe e brendshme dhe
mbushja me gurë të hedhur pa rregull me përzierje të mirë llaçi. Muri është përforcuar
nga brezat e drurit që dallohen nga vrimat me diametër 0.07 m që kanë lënë lidhëset
tërthorë, të vendosura në largësi 1.50 m dhe lartësi 0.90 m. Muri i brendshëm ka gjerësi
më të madhe: 2.20 m. Në pjesën e sipërme të murit dallohet faza e dytë e ndërtimit që
karakterizohet nga llaç i dobët.
Dallohen dy shtresa muresh ndërtimi që ndjekin të njëjtën vijë, vetëm me ndonjë
shmangie të vogël, si në lindje dhe në perëndim. Muri i pjesës perëndimore që lidhet me
pikën 3 është i ndërtuar me gurë mesatarë të lidhur me llaç gëlqereje me shumë kokrriza
rëre të trashë, që shkërmoqet shpejt. Muri ka trashësi 2,6 e 2,7 m. Në këtë pjesë të murit u
gjetën mjaft fragmente qeramike me zbukurim shiritash e grupe vijash të valëzuara dhe

233

fragmente enësh rezerve dhe kuuhine, duhet vërejtur se mungon tërësisht qeramika me
glazurë, të datuara në periudhën e mesjetës, përpara shek. XI.
Në afërsi të kalasë u bënë sondazhe për zbulimin e varrezës. U gjet një varr i
ndërtuar në trajtë arke me pllaka guri e me orientim P-L, i datuar në shek. III-II p. Kr.
Materiali arkeologjik mesjetar. Nga gjetjet e periudhës mesjetare dallohen vorbat,
tasat, shtambat, çerepët deri edhe mokra. Ngjyra mbizotëruese e enëve është kafe e errët
ose kryesisht e zezë, dekoracioni përbëhet nga vija të valëzuara. Për t’u shënuar është
qeramika e shek. XII-XIII dhe një monedhë argjendi e shek. XIII, enët e lyera me zmalt
ngjyrë bizele, blu, jeshile. Me shumicë është edhe materiali i ndërtimit si tulla, tjegulla,
solene dhe deri të harkuara, gozhdë të llojeve të ndryshme.
Përfundime: Kjo kala, me përmasa relativisht të vogla, ka shërbyer si qendër
ushtarake dhe ekonomike në luginën e Osumit, që lidhte bregdetin me zonën malore të
Skraparit. Deri tani në kalanë e Skraparit nuk është zbuluar ndonjë trakt muri i periudhës
qytetare ilire. Ka të ngjarë që në fazën e parë, këtu kemi të bëjmë me një vendbanim
fshatar ilir të shek. III-II p. Kr. Periudha e antikitetit të vonë është edhe një nga më
intensivet për kështjellën (material të bollshëm brenda kullës 1), shek. IV-VI m. Kr.
Periudha mesjetare dallohet nga dy shtresa e djegie. Në thellësinë 0,20-1,30 m, në
pjesën jugore të kuadratit pranë kullës 2, shtresa e parë e djegjes ka lidhje me ngjarjet e
viteve 1018 dhe 1336, kur burimet historike na flasin për kalanë e Skraparit. Krahasimi i
qeramikës midis këtyre dy shtresave me djegie tregon ndryshim: ato tregojnë tipare të
shek. XI e XIV.
IV.2.4. Kalaja e Symizës
Rrënojat e Gradishtës së Symizës gjenden mbi një kodër të lartë në veri të luginës
së Devollit, aty ku ai lë fushën e Korçës për të çarë masivet malore që shtrihen në
perëndimit. Në majën e kodrës ndodhet një platformë e gjerë e përshtatshme për banim e
cila ka një formë të përzgjatur në drejtimin veri-jug dhe përfshin një sipërfaqe rreth 1 ha
(200 41’25’’E, 400 43’ 20,9” N) (Tab. XXXVIII,1). Nga kjo majë kodre vështrimi të kap
një horizont që shtrihet nga skaji më verior i fushës dhe gjithë faqen perëndimore të Malit
të Thatë deri tek Mali Ivan. Para fillimit të gërmimeve arkeologjike mund të takoje mbi
platformë vetëm fragmente të rralla qeramike të periudhave të ndryshme si dhe disa
grumbuj gurësh që i përkisnin rrënimeve të ndërtimeve të brendshme, ndërsa gjurmë të
mureve mbrojtëse apo ndërtime të tjera nuk dalloheshin.
Historiku i kërkimeve arkeologjike. Shënimet e para mbi këtë vendbanim i
trashëgojmë prej K. Prashnikerit827, i cili ka botuar informacionin e një ushtaraku që gjatë
Luftës së Parë Botërore kishte konstatuar në kodrën e Symizës disa varre me djegie të
skeletit të vendosur në urna dhe me skelete të mbuluara me tjegulla në forme çatie. Po aty
ishte një gjetur një varëse bronzi me kryq dhe një monedhë argjendi e Dozhës së
Venedikut Françesko Dandolo (1329-1339). Por gërmimet e mirëfillta arkeologjike në
827

C. Praschniker, Muzakhia und Malakastra, Wien 1920. f. 219-220.
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këtë qendër u zhvilluan vetëm gjatë viteve 1973-1975 të drejtuara nga Gj. Karaiskaj828.
Gërmimet u përqendruan në anën jugperëndimore të platformës së kodrës (sektori A dhe
B), në majën më të lartë të platformës dhe në perëndim të saj (sektori C). Gjatë këtyre
fushatave u hapën përkatësisht 24 kuadrate me një sipërfaqe 385 m2 dhe një thellësi që
shkonte nga 0,50 m deri 3,60 m. Stratigrafia më e plotë është arritur në sek. B, ku janë
veçuar tri shtresa arkeologjike: e para i përkiste bronzit të vonë dhe hekurit të hershëm, e
dyta shek. IV –III p. Kr. dhe e treta antikitetit të vonë dhe mesjetës. dhe 6 kuadrate (84
m2 .
Të dhënat më të sakta për të përcaktuar një kronologji të materialit arkeologjik të
Symizës gërmuesve ua ka dhenë qeramika e grumbulluar në dy sternat, karakteri i së cilës
është në mënyrë të dukshme i ndryshëm, tek e para i takon antikiteti të vonë, kurse tek e
dyta mesjetës.
Kështjella e periudhës helenistike dhe asaj të antikitetit të vonë. Planimetria.
Kështjella e periudhës helenistike dhe asaj të antikitetit të vonë, falë gërmimeve dhe
gjurmëve të zbuluara, është parë se e dyta ishte mbivendosur së parës dhe ndiqnin formën
eliptike të platformës së kodrës. Muri kishte një perimetër prej 527 m dhe rrethonte një
sipërfaqe prej rreth 1 ha. Muret e periudhës helenistike ishin ndërtuar me blloqe guri të
gdhendur të vendosur në të thatë, kurse ata të antikitetit të vonë me gurë të vegjël të
thyer, të lidhur me një llaç të bardhë me mbushës të trashë.
Kështjella mesjetare. Në pjesën qendrore të platformës së Gradishtës, mbi një
çukë që ngrihet rreth 4-5 m, janë zbuluar gjurmë të një fortifikimi tjetër që dallon nga të
parët. Autori e ka përcaktuar atë si të periudhës mesjetare, shek. XII-XIV.
Planimetria. Pjesë të zbuluara nga kurtina si dhe një kullë tregojnë vetë se muri
ndjek formën natyrore të çukës, por pa mundur të përftohet një plan i plotë i saj dhe
sipërfaqen që ajo ka rrethuar. Kulla gjendët në anën lindore të fortifikimit, dhe ka formë
katërkëndëshe.
Teknika e ndërtimit. Muri i kurtinës dhe ai i kullës janë ndërtuar me të njëjtën
teknikë, gurë kave me madhësi mesatare, të lidhur me llaç gëlqereje të përzier me rërë të
imët dhe shumë gëlqere. Në pjesën e poshtme të mureve janë ripërdorur blloqe e
gdhendur të marrë nga ndërtimet e periudhës helenistike. Trashësia e murit të kurtinës
është 1,60 m, kurse përmasat janë, brinja ballore 6,90 m kurse anësoret 5 m. Teknika e
ndërtimit të kullës dhe e murit që lidhet me të ndryshojnë nga ai i murit mbrojtës të
periudhës së vonë antike. Nisur edhe nga materialet e gjetura gjatë pastrimit të kullës, ku
përfshihen edhe disa fragmente qeramike “sgrafito”, autori arrin në përfundimin se kemi
të bëjmë me një kështjellë të vogël mesjetare, të ndërtuar në shek. XII-XIV. Në anën
perëndimore të saj, në një disnivel prej 4-5 m., ndodhet sterna 2, e cila siç duket
furnizohej nga ujërat e mbledhura nga çatitë e ndërtesave të kështjellës.
Ndërtimet e brendshme. Banesat. Gjatë gërmimeve janë zbuluar edhe gjurmë
banesash, por pa mundur të përcaktohesh planimetria e tyre. Muret e tyre ishin ndërtuar
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me gurë i lidhur me baltë dhe që mbështeteshin në murin rrethues. Sternat. Gjatë
fushatave të gërmimeve u zbuluan edhe dy sterna, e para ka në planimetri formën e
shkronjës F, me një gjatësi të përgjithshme prej 17 m dhe mbuluar me qemer cilindrik.
Ajo është e pajisur dhe me një pus dhe ka një kapacitet prej rreth 35 m 3. Sterna është
ndërtuar me gur të zakonshëm dhe në qemër gur smërçi të lidhura me llaç. Gjithë pjesa e
brendshme e sternës ka qenë e veshur me dy shtresa suvaje, e para me llaç gëlqereje të
pastër, dhe e dytë llaç hidroizolues. Sterna ka pasur një jetë të shkurtër, pasi më vonë ajo
është përdorur si varrezë. Sterna 2 ka planimetri katërkëndëshe me përmasa 16,62 x 6,50,
dhe ka qenë vetëm pjesërisht në nëntokë, ndërsa pjesa tjetër e mureve lartësohej mbi
nivelin e terrenit dhe krejt ndërtimi mbulohej me çati druri dhe tjegulla. Edhe për sa
përket teknikës së ndërtimit ajo ndryshon nga e para dhe nisur edhe nga materiali
arkeologjik i depozituar autori të parën e daton në antikitetin e vonë, kurse të dytën
mesjetën e zhvilluar.
Materiali arkeologjik. Materiali arkeologjik i gjetur aty është i ndryshëm dhe
fillon që nga periudha e parë e hekurit dhe vazhdon deri në mesjetën e zhvilluar. Pjesën
kryesore të tij e përbën qeramika, por nuk mungojnë as veglat, objektet e zbukurimit dhe
monedhat. Materialin arkeologjik që i përket antikitetit të vonë në radhë të parë e përbën
qeramika. Ajo përfaqësohesh nga vorbat, tasat, amforat dhe pitosat, disa të lyer dhe me
bitum. Vorbat përbëjnë pjesën kryesore të qeramikës dhe autori i ka datuar në shek. IVVI m. Kr.. Në këtë periudhe datohen edhe disa vegla bujqësore dhe të punimit të drurit si
edhe disa aksesorë të kuzhinës. Monedhat e kësaj periudhe janë përfaqësuar nga 6
monedha bronzi: një e shek. IV m. Kr.; një e Anastasit I (491-518), katër të Justinianit I.
Një periudhë më të hershme i përkasin tri fibula bronzi të tipit aucissa.
Materiali arkeologjik i mesjetës, që është dhe pjesë e temës sonë, përbëhet po
ashtu nga qeramika, objekte zbukurimi dhe monedha. Qeramikën mesjetare autori nga
ana kohore e ka ndarë në dy grupe, grupi i parë i përket shek. IX-XI, kurse i dyti shek.
XII-XIV.
Në grupin e dytë përfshihet qeramika e zbuluar në sternën 2, ku renditen vorbat
(Tab. CXVII, CXVIII,1-2), çerepët (Tab. CXVIII,8-9), fragmente vegjësh (Tab.
CXVIII,3-5) dhe parete të tjera enësh të zakonshme (Tab. CXVIII,6-7) dhe ato me
glazurë. Duke u bazuar në materialin numizmatik të zbuluar në Symizë, në objektet
metalike të zbukurimit si edhe në fragmentet me dekor “sgraffito” të gjetura bashkë me
të, Karaiskaj mendon si kohën më të mundshme për datimin e kësaj qeramikë shek. XIIXIV. Megjithatë, në botimin e bërë nga Karaiskaj, ne nuk vumë re asnjë fragment me
glazurë të kësaj periudhe.
Grupi i dytë i qeramikës i zbuluar në rrethana jo aq të qarta stratigrafike përbëhet
nga fragmentet e vorbave, brokave, katruveve dhe tasave. Nisur nga unazat, një kryq
bronzi etj. ai e ka datuar këtë qeramikë në shek. IX-XI.
Objektet e zbukurimit të gjetura në Symizë janë punuar prej kocke dhe bronzi. Në
objektet e bronzit përfshihen 5 unaza, 3 vathë të tipit “vile rrushi”, 3 fíbula të tipit me
këmbë të përthyer si dhe një enkolpion, kurse prej kocke janë vetëm dy objekte.
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Monedhat mesjetare, gjithsej 7 cope; 6 bronzi bizantine dhe 1 argjendi serbe,
përfshijnë periudhën nga fillimi i shek. XII deri ne fillim te shek. XV.
Përfundime. Periudha më e përfaqësuar në Gradishtën e Symizës lidhet me
përdorimin e kësaj qendre si një vendbanim i fortifikuar apo kështjellë. Gjatë periudhës
së hershme të pushtimit romak gjurmët në të vihen re shumë pak, kjo lidhet dhe me
parapëlqimin që kishte kjo periudhë për vendbanimet fushore.
Periudha e vonë antike, përveç fortifikimit, në Gradishtë gjetja më e përhapur janë
pitosat. Kemi një inventari të pasur i veglave bujqësore dhe të punimit të drurit.
Duke filluar nga fundi i shek. VI dhe fillimi i shek VII në Gradishtën e Symizës
ka një ndërprerje të banimit dhe dëshmi për këtë janë varret e shumta të periudhës së
vonë antike brenda vendbanimit e sidomos përdorimi si varrezë i sternës, aq të nevojshme
për një vendbanim të fortifikuar.
Gjatë mbretërimit bullgar jeta në Gradishtë intensifikohet përsëri. Qeramika e
kësaj periudhe pasqyrohet si në format ashtu edhe në dekoracionet e enëve, duke
vazhduar gjatë shek. XII-XIV kur në këtë periudhë një kështjellë e vogël, ndoshta e
ndonjë feudali si dhe një sternë për ujë të pijshëm.
IV.2.5. Kalaja e Trajanit
Kalaja e Trajanit ngrihet mbi një kreshtë malore të lartë 1247 m mbi nivelin e
detit dhe nga ana veriore e verilindore mbrohet nga një terren i thyer shkëmbor që bie
thikë mbi liqenin e Prespës së Vogë (l210 00' 02,7"E; 400 40' 15.3"N), kurse nga anët e
tjera rrethohet me mure guri me lidhje të thatë të periudhës së parë të hekurit ose me
mure guri të lidhur me llaç gëlqereje. Pjesa më e lartë e kreshtës përfundon me një
platformë të gjerë, mjaft të përshtatshme për banim, e cila ka formë ovale dhe një
sipërfaqe rreth 6000 m2. Së bashku edhe me pjesën që rrethon muri me lidhje të thatë
sipërfaqja e përgjithshme shkon në rreth 25 ha (Tab. XXXVI,1). Në pjesën
veriperëndimore të kalasë ndodhet “Qafa e Pazarishtes”, ku gjendet në mur pengues i
quajtur nga vendasit Muri i Mokut i ndërtuar me blloqe të mëdhenj gurësh të papunuar.
Në rrënojat e Trajanit ndesht fortifikimi prehistorike, i antikitetit të vonë dhe mesjetës.
Kalaja e Trajanit, me gjithë pozicionin gjeografik ku ndodhet, përdorimin për disa
periudha të ndryshme dhe sipërfaqen e madhe të rrethuar është e papërmendur në burimet
historike. Emrin kalaja duket se ka trashëguar nga mali ku ajo është ndërtuar dhe deri më
tani nuk ka ndonjë shpjegim të pranueshëm për etimologjinë e tij. Vetëm sheshi i krijuar
në qafë mund të tregojë se në ndonjë periudhë të caktuar, duke filluar nga mesjeta e më
pas, aty të jetë zhvilluar pazar829.

829

Një gjë të tillë e ndeshim edhe në vende të tjera, kryesisht pranë qendrave mesjetare apo otomane.
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Historiku i kërkimeve arkeologjike.Rrënojat e kështjellës prehistorike janë marrë
në shqyrtim nga studiuesit, Korkuti830, Karaiskaj-Lera831, Ceka832, kurse ato të antikitetit
të vonë dhe mesjetës vetëm nga Karaiskaj-Lera833.
Karaiskaj-Lera për këtë të fundit kanë bërë një përshkrim për pozicionin që zë
kalaja, linjën që ndjek muri dhe përmasat e tij, në mungesë të kullave vetëm një
dhëmbëzim kënddrejtë luan rolin e saj. Në këtë fortifikim ata kanë mundur të
identifikojnë katër hyrje, të vendosura përkatësisht: në mesin e murit jugperëndimor (a),
në murin juglindor (b), në murin ndarës të akropolit dhe në murin verilindor (d).
Nga ndërtimet e brendshme ata kanë veçuar vetëm një mjedis katërkëndësh në qoshen
juglindore, që i mbështetet nga ana e brendshme e murit të kalasë,. Këtij mjedisi i
përkasin dy kamare me përmasa të ndërtuara në faqen e brendshme të murit të kalasë.
0,60 x 0,40 m. dhel thellësi 0,60 m. Nisur nga teknika e ndërtimit dhe llaçi i përdorur ata
kanë përcaktuar dy periudha ndërtimi, njërën prej të cilave e kanë cilësuar të ngjashme
me atë të Zvezdës.
Planimetria. Kalaja e Trajanit e vendosur së pari në platformën e kreshtës dhe
duke zbritur më pas në faqe të malit ka ngjashmëri me kështjellën e Shkëmbit të Zvezdës,
duke ndryshuar vetëm për sa i përket përmasave. Në faqe zbresin muret e ndërtuar me
gurë të vendosur në të thatë, kurse në pjesën e platformës ngrihen edhe ata me gurë të
lidhur me llaç. Muret me llaç ndjekin formën natyrale të terrenit të platformës duke
rrethuar afërsisht një sipërfaqe në formë trekëndëshi afërsisht 6000 m2. Muri është
ndërtuar në pjesën më të madhe mbi muret më të vjetër të periudhës së parë të hekurit,
kurse në pjesën shkëmbore dhe të thepisur, janë mbyllur me mur vetëm pjesë të
shkëputura midis shkëmbinjve, duke shërbyer më tepër si parapete se sa për mbrojtje.
Përveç murit qarkues, është dhe një mur tërthor 116 m i gjatë që veçon një sipërfaqe të
vogël rreth 2000 m2. Pa kërkime më të thelluara arkeologjike sipërfaqësore dhe të
shoqëruara edhe me sondazhe nuk mund të dilet në përfundim në se muret në faqen e
malit kanë qenë pjesë e sistemit fortifikues edhe në periudhën e antikitetit të vonë apo
mesjetës. Megjithatë mos përdorimi i gurëve të këtyre mureve për ndërtimin e fortifikimit
të ri tregon në një farë mase se ata janë lënë aty në funksionin e tyre mbrojtës.
Teknika e ndërtimit. Muret e kalasë kanë një trashësi prej 1,80 m - 2 m dhe ruhen
në lartësi nga niveli 0 m deri 1 m. Muret janë ndërtuar me gurë kave të lidhura me llaç
gëlqereje. Nga karakteristikat e llaçit të përdorur mund të dallohen dy duar të ndryshme
ndërtimi. Në të parën gurët e faqeve janë më të mëdhenj se në pjesën tjetër të kalasë dhe
janë vendosur deri diku në rreshta; llaçi është i dobët dhe i imët dhe në fuga ai është
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gërryer. Në të dytën, që në një pjesë muri i mbivendoset të parës, janë përdorur gurë kave
më të vegjël, llaçi është më i fortë dhe i përzier me copëra të vogla çaklli, ndërsa fugat
janë të mbushura.
Hyrjet. Katër hyrjet e identifikuara, tre në murin e madh qarkues, dhe tjetra në
murin tërthorë që qarkon pjesën e ashtuquajtur akropol. Të katër hyrjet janë ballore, tre
prej tyre kanë gjerësi rreth 2 m, kurse hyrja e fundit vetëm 0,90 m e gjerë është e
mbrojtur nga pjerrësia e madhe e shpatit dhe e fshehur prej syrit të sulmuesve.
Në mesin e murit verilindor del një dhëmbëzim kënddrejtë 2,2 m, ku dhëmbëzimi
nuk ruhet. Të njëjtën gjë e kemi ndeshur edhe tek muri i dytë tërthorë i kalasë së Zvezdës
dhe ku kemi supozuar për mundësinë e një hyrje tërthore.
Ndërtimet e brendshme. Banesat. Në pjesën e brendshme të kështjellës shihen në
sipërfaqe gjurmë mjedisesh të ndërtuara me gurë në të thatë dhe me gurë të lidhur me
llaç. Ato kanë forma katërkëndëshe apo me qoshe të harkuara, por ruajtja e tyre në
nivelin e terrenit e vështirëson përcaktimin më të mirë të planit të tyre, si dhe në se ato
janë ngritur mbi konstruksione të periudhave të mëparshme. Ndër mjediset e brendshme
njëri ka shfrytëzuar faqen e brendshme të murit të kalasë së fazës së dytë, ku ruhen dy
kamare me përmasa 0,60 x 0,40 m. dhe thellësi 0,60 m. Ato i përkasin një mjedisi banimi
dhe deri më tani kamerat në territorin tonë i gjejmë në banesa dhe kisha. Në shtëpitë e
banimit janë ndeshur në qytetet mesjetare të Sopotit (Borsh), Këlcyrës, në fshatin
mesjetar të Kamenicës, etj të datuara duke filluar jo më herët se vitet 20 të shek. XI. Po
në të njëjtën periudhë ato shfaqen edhe në kisha.
Materiali arkeologjik. Qeramika e gjetur në Kalanë e Trajanit i përket periudhës
së fazës së parë të hekurit, antikitetit të vonë dhe mesjetës, kurse dy monedha të gjetura
janë prerje të perandorit Justinian I834.
Përfundime. Kamaret e ndërtuara në murin rrethues janë një e dhënë e
rëndësishme që ndihmon për të përcaktuar shek. XI si periudhën më të hershme për
ndërtimin e murit fortifikues së fazës së dytë. Ndër periudhat më të mundshme do të
propozonim atë para sulmit norman (1020-1081), midis dy sulmeve normane dhe e fundit
gjatë shek. XIII.

IV.3. Portet lumore
Një rol të rëndësishëm në Despotatin e Beratit kanë luajtur skelat grykëlumore të
Spinaricës, Devollit dhe Vregos. Deri tani vetëm ajo e Devollit është identifikuar në
shtratin e vjetër të Devollit, në veri të fshatit Ndërnënas, kurse për dy të tjerat përveç
hamendësimeve të autorëve të ndryshëm nuk ka ndonjë gjurmë arkeologjike. Edhe me
hulumtimet e bëra nga ana jonë, kemi mundur të identifikojmë vetëm rrënojat e skelës së
Sllanicës, që duket se ka zëvendësuar atë të Spinaricës.
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Spinarica, pranë derdhjes së Vjosës, ishte porti kryesor nga ku eksportoheshin
produktet e Despotatit të Beratit në drejtim të Venedikut e Raguzës, ku ata kishin edhe
konsujt e posaçëm tregtarë. Përveç se port tregtar i Despotatit, Spinarica ka luajtur edhe
një rol të rëndësishëm ushtarak, ku janë ankoruar dhe flota ushtarake. Skela dhe tregu
bregdetar i vendosur në derdhje të lumit të Devollit, i mbrojtur nga një kullë (pirg), ishte i
specializuar kryesisht në eksportin e drithërave. Skela grykëlumore e Vregos, ashtu si
Devolli, ishte një treg në zotërim të Matrëngëve dhe më pas i Muzakajve dhe ishte i
specializuar në eksportimin e drithërave dhe lëndës drusore.
IV.3.1.Spinarica
Emri: Spinaricë (Sfinarsa, Spinariça, Sfinarica).
Harta: (Tab. V,1).
Vendndodhja dhe vendbanimi: Pranë grykderdhjes së Vjosës (Përtiqi, Fusha e
Skelës, Zvërneci), në bregun e djathtë të saj, pranë njeri tjetrit gjenden dy toponime:
“Përtiq” dhe “Fusha e Skelës” dhe që bëjnë pjesë në fshatin Pishë. Burimet, megjithëse
janë të shumta, tregojnë vetëm se ajo gjendet midis Vlorës dhe derdhjes së Devollit.
Burimet, hipotezat e shprehur nga studiues të ndryshme si dhe kërkimet që janë bërë në
terren në kuadrin e përgatitjes së kësaj teme, nuk i kanë dhënë deri më sot një përgjigje
përfundimtare vendodhjes së saj.
Burimet historike dhe identifikimi: Spinarica, për herë të parë, del në një
dokument venedikas të tetorit 1205: “Marinus Geno, Veneterum in Romania podestas
eiusdemquas imperii quarte partis et dimidie dominator ”declarat se dimissise” communi
Venecie provinciam Dyrrachii cum chartolarato Glauenizi.... Hec sumtenim sub
Dirrachio videlicet Sfinarsa ...”835 (Marin Geno, podesta i Venedikasve në Romanie dhe
zotërues i së katrës pjesë e gjysmë, të së njëjtës perandori (deklaron se i ka lëshuar)
Komunës së Venedikut provincën e Durrësit bashkë me kartularatin e Glavenicës... Në të
vërtetë këto janë nën Durrës, domethënë Sfinarsa...)836.
Më pas, në fillimin e vitit 1258, në zotërimet e Manfredit nuk përmendet
Spinarica, por malet e Spinaricës: “Michael II, Epiri Despot “praeter...in dotem”:
Dyrrhachium, Avlonam, Caninam, Belgradum, montes Sfinarizae”837 (Mihali II, despot i
Epirit, bijës së vet Helenës që do të bashkohet në martesë me Manfredin, princin e
Tarentit, i jep si prikë, përveç... edhe disa kështjella e vende në Arbëri: Durrësin, Vlorën,
Kaninën, Beratin, malet e Spinaricës838. Kjo përsëritet edhe në një dokument të 23
shkurtit të po këtij viti ku theksohet:“καὶ τῆς κυϱιότητοςν τῆς πόλεως Δυϱϱαχίου,
Βελαγϱάδου, Αὐλῶνος, Σφηναϱίτων λόφων καὶ τῶν ἒτει τοιο τῶν”839 (Në kohën e
zotërimit të Manfredit, të birit të Frederikut II, i cili është nën bekimin e të madhit Zot,
princ i Tarentit dhe zot i malit të shenjtë S. Angeli, në vitin e parë të zotërimit të tij të
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pronave Durrësi, Belgradi, Aulona, malet e Spinaricës dhe i provincave të këtyre
trevave).
Historiku: Shuflaj, i pari, hedh idenë se fillimet e Spinaricës mund të kërkohen në
epokën e Justinianit, kur Prokopi i Cezaresë, mes kështjellave të reja të ndërtuara në
Epirin e Ri, përmend edhe kështjellën Speretion (Speretion)840 A. Ducellier e identifikon
vendin me lokalitetin Zvërnec, në afërsi të Nartës841.
Midis Vlorës dhe derdhjes së Devollit (Dievali) burimet përmendin vendin me
emër Spinarica (Sfinarsa, Spinariça, Sfinarica). Për herë të parë shfaqet në një dokument
venedikas të vitit 1205. Përgjithësisht, vendndodhja e Spinaricës është përcaktuar në
derdhjen e Vjosës842.
Por, pavarësisht se mund të ketë lindur si kështjellë ushtarake, Spinarica mesjetare
shfaqet gjithnjë si një empor (treg) tipik i periudhës feudale. Spinarica ishte porti kryesor
nga ku evadoheshin produktet e despotatit të Beratit në drejtim të Venedikut e
Raguzës843. Rëndësinë e saj në këtë funksion e nënvizon edhe fakti që këto dy republika
tregtare, me qëllim që të mbronin interesat e tyre ekonomike, e panë me vend të
vendosnin në Spinaricë konsujt e posaçëm të tyre.
Port kryesisht tregtar, Spinarica ruante edhe një rëndësi të madhe ushtarake. Këtu
ankoroi më 1279 flota e madhe anzhuine e drejtuar nga Hugo de Sully844. Më përpara, më
1277, bizantinët kishin krijuar këtu bazën e tyre detare845. Pas shumë gjasash, në
Spinaricë kishte edhe kantier për ndërtim anijesh. Në fakt, në këtë vend, në derdhje të
Vjosës, menjëherë pas pushtimit të Vlorës më 1417, turqit filluan të ndërtonin me ngut
flotën, me të cilën do të sulmonin Italinë e jugut. Për herë të fundit Spinarica përmendet
në 30 shtator 1370846. Vërtet, emri vazhdon të ndeshet në hartat e shek. XVI, por aty me
këtë emër identifikohej tashmë lumi i Vjosës (Tab. VI,1).
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: Actae Albaniae, I, nr. 261, 368, 371, 372,
397, 418, 438, 528, 529, 533, 534, 648, 649, 732, 793, 796; Actae Albaniae, II, nr. 2 (15.
3. 1344); nr. 13 (23. 2. 1345); nr. 31 (5. 5. 1347); nr. 271 (13. 9. 1370); B. Hrabak,
Eksportimi i drithërave nga Shqipëria në shekujt XIII, XIV dhe XV, Gjurmime
Albanologjike 1-2, Prishtinë 1970, f. 23-90.
Spinaricë qershor 1277, dy tregtar venedikas pësojnë dëme midis Spinaricës dhe
Durrësit; 22 nëntor 1279, tërhiqen mjete jetese nga Spinarica; 22 nëntor 1297 qytetarët e
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Raguzës kërkojnë vreshtat e marra padrejtësisht pranë Spinaricës; 13 shtator 1301, konsuj
të Raguzës në Spinaricë; 9 shtator 1302, sistemi llogaritjeve të Spinaricës dhe Vlorës; 20
maj 1303 lajmëtarët e Raguzës destinuar për në Spinaricë u caktohen shpenzime rruge;
28 nëntor 1328 persona nga Spinarica, Vlora (Avallone), Kanina, Lavalona kthehen në
skllevër nga Raguza; 3 tetor 1335, Venediku mbron qytetarët e saj nga gjobat në Vlorë,
Spinaricë, Berat , Klisurë, se nuk banojnë atje; 15 mars 1344 Raguza huazon drithëra nga
Spinarica; 23 shkurt 1345. Taksa nga Spinarica dhe Durrësi. Spinarica (Sfinarsa,
Sfinarita, Spinariça, Spirnaza) ndonëse ka pasur një jetë veçanërisht të gjallë dhe një rol
të rëndësishëm, s’është identifikuar përfundimisht. Mendimet më të shumta janë se ajo
gjendej në grykën e Vjosës, madje brenda në lagunën e Nartës847.
Përfundime: Fillimisht Spinarica përmendet në 1205 në “partitio-n” e Perandorisë
Bizantine, si pjesë që i jepet Venedikut bashkë me Glavenicën e Vlorën. Po kështu, ajo
është pjesë e prikës së Manfred Hohenshtaufenit në vitin 1258848. Në gusht të vitit 1270
një anije e Brindisit sulmohet “midis Spinaricës dhe Kepit të Kavalionit” në afërsi të
Vjosës849. Në luftimet midis bizantinëve e anzhuinëve shohim se Spinarica dhe Berati
janë nën bizantinët nën komandën e një “kapiteni” (qefalie), ndërsa Vlorën e kanë
anzhuinët. Në Spinaricë në qershor 1277, dy tregtar venedikas pësojnë dëme midis
Spinaricës dhe Durrësit. Para 10 majit 1279; para fillimit të sulmit kundër Beratit,
anzhuinët sulmojnë dhe marrin Spinaricën, 22 nëntor 1279, tërhiqen mjete jetese nga
Spinarica. Së fundi, një anije raguziane e linjës që udhëton nga Raguza në Vlorë ndalon
paraprakisht në Spiranicë. Të tëra këto të dhëna tregojnë se Spinarica ndodhej disa
dhjetëra kilometra larg Vlorës. Në dokumentet bizantine të viteve 1297-98 përmenden
udhëtimet nga Durrësi në La Polina, në grykën e Spinaricës (foca Spinarica). Nga ana
tjetër Manfredi e quante veten zot të Durrësit, Belgradit, Aulonës dhe Kodrave të
Spinaricës.
Këtyre të dhënave mendojmë se i përgjigjet territori i Apolonisë, prania e jetës në
të cilën, të paktën në gjysmën e parë të shek. XII dëshmohet nga kisha dhe manastiri i
Shën Mërisë. Portreti i Andronikut II (1282-1328) që e rindërtoi atë tregon tërthorazi për
rëndësinë e kësaj qendre.
Deri në gjysmën e dytë të shek. XIV tregu i grurit të Spinaricës është më i
lulëzuari i Shqipërisë së Jugut. Në 9 shtator 1302, është në fuqi sistemi llogaritjeve të
taksave të drithit të Spinaricës dhe Vlorës; në 20 maj 1303 lajmëtarët e Raguzës destinuar
për në Spinaricë u caktohen shpenzime rruge dhe në 28 nëntor 1328 persona nga
Spinarica, Vlora (Avallone), Kanina, Lavalona kthehen në skllevër nga Raguza. Eksporti
i grurit që nis, sipas të të dhënave të kemi, në janar të 1276 vazhdon deri në 1345850.
Gjallërinë e këtij tregu e dëshmon dhe prania në të e tregtarëve të huaj venecianë dhe
raguzianë që në vitet 1297851, të cilët më tej i shohim dhe të organizuar në koloni. Kështu
kolonia raguziane dëshmohet në 13 shtator 1301 dhe 16 prill 1301 e organizuar dhe me
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zyrë konsultore852, ndërsa në 26 maj 1335 dëshmohet dhe kolonia veneciane853. Në këtë
kohë shohim se Spinarica kthehet në një qendër me banorë të saj. Kështu në 1326 dhe
1328 përmendet në Raguzë i biri i Nikollës së Spinaricës dhe Maria, bija e Mihalit të
Spinaricës. Por në vitin 1431-32 Spinaricën e shohim thuajse të braktisur.
IV.3.2. Pirgu i Devollit
Emri: Pirgu i Devollit
Vendndodhja dhe vendbanimi: Pirg, Ndërnenas (Fier).
Harta: (Tab. V,1).
Burimet historike dhe identifikimi: Actae Albaniae, II, nr. 6 (13. 11. 1344); nr. 31
(5. 3. 1347); nr. 89 (20. 12. 1351); nr. 137 (3. 4. 1359); nr. 145 (17. 3. 1360); nr. 146 (18.
4. 1360); nr. 147 (23. 4. 1360); nr. 171 (3. 5. 1362); nr. 183 (21. 4. 1363); nr. 186 (13. 5.
1363) (grykëderdhja e lumenjve); nr. 193 (23. 9. 1363); nr. 207 (29. 4. 1365); nr. 224 (28.
1. 1367); nr. 227 (25. 3. 1367); nr. 231 (18. 6. 1367); nr. 229 (2. 9. 1368); nr. 319 (20. 5.
1374); nr. 365 (21. 2. 1380); nr. 398 (11. 5. 1386); nr. 441 (23. 7. 1389); nr. 453 (30. 8.
1390); nr. 503 (27. 6. 1393); nr. 540 (5. 10. 1393); nr. 678 (12. 10. 1401); nr. 697 (24. 6.
1402); nr. 738 (10. 7. 1403); nr. 744 (15. 12. 1403); nr. 787 (24. 1. 1406).
Një dokument i fillimit, të shek. XVIII i sherrisë së Beratit lidhet sigurisht me
këtë ngjarje, sepse banorët e fshatit Mbrostar marrin përsipër përkundrejt heqjes së
taksave të ngrejë dhe të mirëmbajnë një urë mbi lumin e Semanit. Gjithashtu bëhet fjalë
edhe për caktim kuajsh ndërmjet fshatrave, pas ndryshimeve që shkaktoi kalimi i lumit në
këtë anë. Kjo do të thotë se Pirgu, që është një skelë e shek. XIV – XV duhej kërkuar në
rrjedhjen e vjetër te lumit, në Dell, siç e quajnë vendasit.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: N. Ceka, Pirgu i Myzeqesë, Monumente
historike në vendin tonë, 1978, f. 68-71; P. Xhufi, Nga Paleologët tek Muzakajt, Dievali
f. 25, 35, 36, 37, 67, 291, 305, 320; B. Hrabak, Eksportimi i drithërave nga Shqipëria në
shekujt XIII, XIV dhe XV, Gjurmime Albanologjike 1-2, Prishtinë 1970, f. 49.
Përshkrimi: Për Pirgun e Myzeqesë, për këtë port lumor, që luajti një rol të
rëndësishëm. në tregtinë e drithit të Myzeqesë gjatë mesjetës, ka një dokumentacion mjaft
të pasur. Prej tyre del qartë se ai ndodhej në grykën e lumit Seman dhe funksioni
kryesisht gjatë shek. XIV-XV. Megjithatë ende nuk dihej vendi i saktë i këtij porti dhe në
përgjithësi nuk është trajtuar fati i tij historik. Ndoshta për këtë ka munguar një pikënisje,
një përpjekje për ta kërkuar Pirgun diku në derdhjen e Semanit. Por edhe këtu kishte një
pikëpyetje, sepse rruga e Semanit gjatë shekujve ka ndryshuar. Udhëtarit mund t’i kenë
zënë sytë një shtrat të thatë lumi gjatë rrugës automobilistike Lushnjë, Fier, pranë fshatit
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Bishqethëm. Gjurmët e tij ndiqen pandërprerë në drejtim të Gradishtës dhe më tutje në
perëndim drejt detit, ku dalin në të njëjtin vend në derdhjen e sotme të Semanit.
Për herë të parë kjo skelë del në një dokument raguzin që mbanin datën. 13. 11.
1344 nën emrin Dievali, të cilin e merrte nga vetë lumi. Më pas (1351, 1358, 1363 dhe
1380) ndeshet vazhdimisht në dokumentet raguziane nën emrat Euali, Drevale, Jeuaili
dhe Devali. Nuk mund të mos të bjerë në sy fakti se fillimi i përdorimit të skelës së
Devollit përkon me datën, kur dëgjohet për të fundit herë të bëhet fjalë për Spinaricën
(13. 11. 1344)855. Mund të mendojmë se ka pasur këtë vit një lëvizje të lumit Vjosë që e
nxori jashtë përdorimit skelën e Spinaricës dhe në vendin e saj filloi të përdorej për
tregtinë e drithit skela e Devollit. Drejtim kryesor i mallrave që merren nga kjo skelë e re
është Raguza, e cila vendos marrëdhënie të rregullta tregtare me sundimtarin e zonës
Vlash Matrangën, Pranë këtij më 1360 u emërua edhe sindiku i republikës raguziane.
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Në vitet 1372-1385 skela ishte nën zotërimin e Balshës, i cili vendos aty
doganën856. E veja e tij, sundimtare e Vlorës, nga frika e turqve bëhet vasale e Venedikut
për Sazanin dhe skelën e Devollit, e cila na del më pas nën emrin Pirg. Është një
dokument venedikas i 13 qershorit 1389, i cili përmend për herë të parë Birgi turri dhe
më vonë turri de Dievali. Kjo lidhet me ndërtimin e një kulle pranë skelës, e cila
emërohet me emrin vendas pirg. Nga një raport venedikas i 30 korrikut 1390 mësojmë se
kulla e ndërtuar rishtas një vit më parë ishte lart grykës së lumit në largësi nga deti, gjë që
përputhet me vendin e gërmadhave pranë Ndermenasit. Kjo largësi e shpëtoi Pirgun nga
prirja e Venedikut për të zotëruar skelat e Adriatikut, por e bëri mollë sherri ndërmjet
zotërueses së Vlorës dhe familjes së fortë feudale të Myzeqesë, Muzakajve. Më 1390 si
zotërues i Pirgut del Nikolla Muzaka, por me ndihmën e Venedikut atë e merr përsëri
Rugina. Presioni i turqve e bën Ruginën që t’ia propozojë principatën e saj Venedikut
kundrejt një pensioni prej 7000 dukatash. Që nga kjo kohë deri më 1417, kur Pirgu
pushtohet nga turqit vazhdon një korrespondencë e gjatë në variante të ndryshme të këtij
propozimi dhe me ndërmjetësimin e Venedikut se mos kryen një ndërmarrje që do t’i
dilte me humbje (“shpenzimet janë më të mëdha se të ardhurat dhe nuk ka port për
galerat... dëshirojmë që të mbetet në duart e saja..). Megjithatë duket se Venedikasit e
bënë një përpjekje për ta marrë Pirgun, në kohën kur ishte në duart e turqve, por më 1421,
ai na del përsëri nën zotërimin e Ajdin Gropës, vasal i Sulltanit857. Më tej dokumentet
heshtin për fatin politik të Pirgut.
Në qoftë se Pirgu luajti një farë roli në ngjarjet politike të kohës, kjo i detyrohet
në radhë të parë rëndësisë së tij ekonomike. Që nga mesi i shek. XIV ai u bë skela
kryesore e eksportit të drithit myzeqar dhe të ardhurat e tij vjetore llogariteshin në 1000
dukata. Kjo shumë përbënte një të nëntën e të ardhurave të përgjithshme të zotëruesve të
Vlorës, që sundonin përveç Vlorës, Kaninën, Himarën dhe Beratin858.
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Që në dhjetëvjeçarët e parë të krijimit të skelës vihet re një tregti e dendur e
drithit, që merr kryesisht rrugën e Raguzës. Njëkohësisht përcaktohet edhe fizionomia e
skelës si një qendër ekonomike e Myzeqesë. Ndërsa në fillim e gjithë tregtia zhvillohej
nga raguzinët, më 1365 mbi të ve dorë edhe feudali vendas Vlash Matranga. Ndeshim
edhe tregtarë vendas që lidhnin marrëdhënie me Raguzë për ta furnizuar me grurë nga
Devolli. Ndjehet gjithashtu edhe nevoja për marrëveshje të rregullta, në të cilat Raguzën
e përfaqëson në vend një i dërguar i posaçëm. Megjithatë marrëdhëniet nganjëherë
acarohen deri në burgosjen e disa tregtarëve raguzinë prej Vlash Matrangës859. Duket se
në këtë kohë u vendos edhe dogana, e cila del shprehimisht nën sundimin e Balshës
(“dokanam... ad Devali super blado më 1380) dhe portorium Pirgi më 1401. Edhe vetë
dogana është objekt tregtie në Pirg, sepse mësojmë që në 1403 zotëruesi i Vlorës ia ka
shitur vjeljen e saj tre tregtarëve raguzanë.
Teknika e ndërtimit: Peshkatarët dhe gjuetarët tregonin për një vend të ngritur në
perëndim të fshatit Dermenas që ruan edhe sot emrin Pirg. Rrënoja ishte rrafshuar me
tokën, por mund të ndiqej linja e mureve që jepte një planimetri pesëkëndëshe. Dy brinjët
më të gjata, 17 m secila, formonin një kënd të ngushtë në drejtim të veriut, ku ndodhej
shtrati i dikurshëm i lumit. Brinjët e tjera ishin të barabarta ndërmjet tyre në gjatësi 14 m.
Ndërtimi ishte bërë me gurë e llaç, me përdorim të rrallë tullash ndërmjet tyre. Ishte pra
një kullë, një pirg, siç e karakterizojnë edhe dokumentet. Bregorja prej rëre, mbi të cilin
ishte vendosur pirgu, zgjatej drejt jugut dhe mbante gjurmët e një kishe të vogël, të
rindërtuar së voni dhe ku kishte qeramikë mesjetare, dëshmi e shtrirjes së dikurshme të
një vendbanimi fshatar. I tërë ky vend që quhej gjithashtu nga vendasit Pirg, gjendej rreth
2 km. larg bregdetit. Që në vështrimin e parë të vendit nuk patëm dyshim se kishim të
bënim me rrënojat e skelës mesjetare të Pirgut dhe një panoramë e historisë së tij do të na
e përforconte këtë.
Përfundime: Krijimi i kësaj skele hapi rrugën për shfrytëzimin e pyjeve të
bregdetit dhe për eksportin e lëndës së drurit. Është përsëri Raguza që interesohet për
tërheqjen e dërrasave që sharrohen në Pirg860.
Me gjithë gjendjen e luftës, në të cilën gjendej Shqipëria në shek. XV, eksporti i
drithërave vazhdon gjatë tërë kohës. I ndodhur jashtë lëmit të luftimeve, Pirgu bëhet skela
zotëruese në transportin e drithit në dhjetëvjeçarin e gjashtë të shek. XV. Por fati i saj nuk
mund të ndahej nga gjendja e përgjithshme ekonomike e vendit, dhe në dhjetëvjeçarët e
fundit të atij shekulli vihet re një rënie e vazhdueshme e aktivitetit ekonomik në këtë
skelë.
Është e arsyeshme që pranë skelës të jetë krijuar me kohë një vendbanim
tregtarësh, zejtarësh dhe detarësh. Shprehimisht për të flitet vetëm në një dokument të
datës 31. XII. 1416, kur zonja e Vlorës i propozon Venedikut Kaninën dhe Vlorën, por do
të mbajë për vete Pirgun dhe dy fshatra, ndër të cilët vetë Pirgun (“locun Byrgi, et duo
casalia, supposita, ipsi Birgo”861.
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Në këtë formim fizionomia të qendrave të reja ekonomike të Shqipërisë na del për
herë të parë, e lidhur me Pirgun, si simbol i pjellorisë së saj, emri i fushës së Myzeqesë.
Në një dokument të datës 28. IV. 1412 lexojmë: “Kështjella e Pirgut të Myzeqesë”862.
IV.3.3.Vrego
Emri: Vrego
Harta: (Tab. V,1).
Burimet historike dhe identifikimi: Actae Albaniae, I, nr. 140 (20. 6. 1210: Një
marrëveshje midis Despotit të Artës, Mihail Komnen Dukasit, u lejon venedikasve dhe
durrsakëve të lëvizin të lirë dhe pa taksa...a flumine videlicet, qui dicitur Vrecus quod est
de ducatu Durrachii et sursum usque Nepantum; nomina quarum provinctiarum
(ommissis Acarnaniae atque Aetoliae provinciis) ec sunt: prouintia de Uagenithia,
provincia Collonie, cartholoratum et Glauerniça)/ nga lumi i cili quhet Vrekus, i cili
është pjesë e dukatit të Durrësit deri në kufi me Nepantin; të cilat përfshijnë provincat e
(duke shmangur provincat e Akarnanisë dhe Etolisë) Vagenetisë, Kolonjës dhe
kartularatin e Glavenicës; Actae Albaniae, II, nr. 14 (20. 4. 1345); nr. 31 (5. 3. 1347); nr.
132 (22. 10. 1358); nr. 133 (1. 12. 1358); nr. 193 (23. 9. 1363); nr. 224 (28. 1. 1367); nr.
278 (26. 7. 1371); nr. 343 (20. 9. 1377); nr. 374 (30. 7. 1381); nr. 400 (1. 7. 1386); nr.
487 (5. 11. 1392); nr. 577 (20. 12. 1396).
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: B. Hrabak, Eksportimi i drithërave nga
Shqipëria në shekujt XIII, XIV dhe XV, Gjurmime Albanologjike 1-2, Prishtinë 1970, f.
23-90.
Përshkrimi. Një port i vogël i vendosur kryesisht për eksportimin e grurit dhe të
elbit. Ai fillon dhe shfaqet më shpesh në burime krahas Spinaricës dhe Devollit duke
filluar rreth vitit 1340. Në vitin 1347 tregëtarët privatë rraguzinë bëjnë ofertë për blerjen
e grurit në porti i Vregut me çmim fiktiv. Bë vitin 1366-1367 transportuesit vendas blenin
drithëra në breg dhe ua transportonin ato tregtarëve të atjeshëm me afat kohor Pashkët.
Dy dokumente të muajtit dhjetor 1369 tregojnë se detarët e Shipanit transportonin në
Raguzë drithërat e eksportuesëve të vendit nga Vregu. Eksportimi raguzan i drithërave
nga Vregu kufizohet për disa vjet rreth vitit 1370. Gjatë dy viteve të parë raguzanët kishin
aty edhe shtëpitë e veta, të cilat plaçkiteshin, fakt i cili ishte bërë objekt mosmarveshjesh
midis feudalëve, venedikasve dhe ulqinakëve. Në vitin 1379 eksportimi i drithërave nga
Vregu fillon dhe rigjallërohet. Në këtë kohë Vregu shfaqet si tregëtar i zhvilluar i
drithërave, sepse në Raguzë i ishte caktuar vlera e masës së grurit dhe kursi ditor i
çmimeve863.
Përfundime. Në vitin 1384 bëhen përpjekje për të vendosur monopolin në portin e
Vregut, ku përmendet Tadeon nga Firence, i cili formon një shoqëri tregëtare së bashku
me dy raguzanë për marrjen e këtij monopoli. Ndërsa në mars të vitit 1385 në Raguzë
merret vendimi të dërgohet në Vreg sindiku për blerjen e grurit. Të dhëna sporadike
vazhdojnë për Vregun edhe në fillim të shek. XV, por sulmet osmane dhe pasiguria e
sjellë bëjnë që ky port të humbi rëndësinë e tij.
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IV.4. Qendra peshkopale
Nga pesë qendrat e njohura peshkopale të periudhës paleokristiane (Aulona,
Amantia, Bylisi, Pulcheriopolis dhe Apolonia), gjatë mesjetës ndryshojnë jo vetëm
gjeografinë e shpërndarjes, por edhe në numër. Peshkopata e Aulonës zëvendësohet nga
ajo e Kaninës, peshkopata e Amantias duket se zëvendësohet nga një peshkopatë që ka
ndryshuar herë pas here emrin: Akrokerauneve dhe Nianiska, Bylisi u zëvendësua nga
Glavinica, i vetmi që ruajti të njëjtin pozicion ishte peshkopata e Beratit dhe këtyre
peshkopatave i janë shtuar ato të Deabolisit dhe Gradecit. Të gjitha këto ishin nën
juridiksionin e peshkopatës së Ohrit.
Nga diploma e vitit 1019 e lëshuar nga perandori bizantin, Vasilit II864 (Basilius
II) drejtuar kryepeshkopit të Ohrit, Joanit: “.... Dhe me që ky bëri lutje që t’i ketë me
shkrim klerikët dhe patrikët, të cilët duhet të shërbejnë në kishat e tija dhe të peshkopëve
të tij, i dorëzuam atij këtë bulë të mbretërisë sonë, me anën e së cilës urdhërojmë:
Vetë kryepeshkopi në qytetin e famullisë së vet (Ohër), Prespë, Mokër dhe
Kiçevo, të ketë 40 klerikë dhe 30 patrikë. Peshkopi i Kosturit në qytetin e famullisë së vet
(Kosturin), në Koreshça (? Koureston), në Kolonjë, në Devoll (Deabolis), Vojusa
(Boosan) dhe në Mor (Moron) të ketë 40 klerikë dhe 30 patrikë, megjithëse më përpara
kishte më tepër, por ne nuk duam që ta kalojë numrin e klerikëve dhe të patrikëve të
kryepeshkopit. Peshkopi i Glavenicës urdhërojmë që të ketë në vetë Glavenicën dhe në
Kaninë e në Neaniskë, klerikë 40 dhe patrikë 40... Dhe peshkopi i Beratit (Belagradon)
në vetë Berat dhe në Gradec (Gradetsin), në Omco (Omtson) dhe në Glaventinë
(Glaventinon), si dhe në Kishën e Bardhë (Asprin Ekklesian), klerikë 40 dhe patrikë
40...Që të përjashtohen të gjithë klerikët nga e dhjeta dhe nga angaritë e tjera, sikundër
përjashtoheshin edhe në kohën e Samuelit. Prandaj këtë bulë e bëjmë për ta pasur
parasysh perandorët që do të vijnë pas nesh, dhe ja dorëzuam kryepeshkopit, pasi e
vulosëm me vulën prej plumbi të mbretërisë sonë...).
IV.4.1 Glavinica
Rrënojat e bazilikës së Ballshit së bashku me rrënojat e tjera rreth saj njihen në
popull si ish Manastiri i Shën Mërisë865 dhe gjenden vetëm 6 km në veri të rrënojave të
qytetit të Bylisit.
Ballshi gjatë mesjetës ka pasur një pozitë të favorizuar në këtë korridor se zinte
një pozicion të rëndësishëm në “Udhën e Karvanëve”.
Burimet historike dhe identifikimi. Glavinica njihet në burimet e shkruara në
gjuhën greke e bullgare dhe mbishkrimet me emrin Κεφαληνία-Κεφαλονία; ГαβηνίτζαΓλαβενίτζα duke filluar nga shek. ΙΧ 866 dhe në vazhdim (1373)867 deri në vitin 1751868,
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vit pas të cilit nuk përmendet më, kurse Ballshi përmendet për herë të parë në shek. XV
tek shqiptarët e Peloponezit të emigruar aty nga krahina e Mallakastrës në fundin e shek.
XIII dhe fillimin e shek. XIV869 edhe si emër fshati dhe si mbiemër870.
Në Glavinicë, gjatë sundimit bullgar (851-1018), ka pasur qendrën e vet njëra nga
peshkopatat e njohura të Kryepeshkopatës së Ohrit, Peshkopata e Glavinicës871. Po ashtu
në këtë vend ka ushtruar veprimtarinë e vet Shën Klementi i Ohrit (886-916), një nga
figurat kryesore të kishës së krishterë ndër sllavët e jugut. Nga jetëshkrimi i Theofilaktit
(1094-1107) mësohet se “princi bullgar Boris i dhuroi shenjtit vende për pushim në Ohër
dhe Glavinicë”872, kurse nga jetëshkrimi i Homatianit (1216-1234) ndër të tjera lexohet:
“Kohën më të madhe Klementi e kalonte në qytetin e ilirëve në Lihnid, që ishte metropol
i qyteteve përreth…, dhe në Qefalini, të quajtur në gjuhën bullgare Glavinica”873. Po këtu
shkruhet: “Në Kefalelini mund të shihni edhe në këtë kohë shtylla guri, ku janë gdhendur
fjalë, që shënojnë kthimin dhe familjarizimin e kombit bullgar me Krishtin”.
Një e dhënë tepër e rëndësishme është dhe mbishkrimi i qendisur ne Epitafin e
Glavinicës më 1273 që ruhet në Muzeun Historik Kombëtar del se peshkop Kalisti është i
Glavenicës dhe i Beratit: “U plotësua (u qëndis) ky aeras (epitaf) i gjithnderuar dhe i
hzjnor i së mbishenjtës Hyjlindëses së patundur, me shpenzimin dhe mundimin e
peshkopit te gjithhirshëm Kalistit të Glavenices dhe Beratit, ne muajin mars 22, viti 6881
(=1373)...”874. Si emër fshati (Piskobi/Ballsh) ajo del dhe në rregjistrat osman të vitit
1431-1432 dhe 1519-1520. Një mbishkrim varri që mban datën 1751 përmend “Peshkopi
i shenjtë i Glavinicës Vavil Nikifori” dhe që është dhe dokumenti i fundit që tregon më
tepër për forcë të traditës që Glavinica e ruante kujtimin e të qenit “Peshkopatë”.
Sipas përshkrimeve të Ana Komnenës, Roberti së bashku me ushtarët që shpëtuan
nga mbytja në det, shtatë ditë qëndroi në Glavinicë, me qëllim që të çlodhej vetë edhe
srednovekovnijat grad Glavinica, Arkeologija, 1963, 3, f.1-5; Th. Popa, Glavinica e lashtë në Ballshin e
sotëm, Studime historike, 1964, 2, f. f. 241.
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ushtarët. Glavinica përmendet disa herë edhe në vitet 1107- 1108 si një qendër e
rëndësishme që të dyja palët luftonin për ta pushtuar875. Këto të dhëna tregojnë se aty ka
pasur një kështjellë. Rrënojat e murit fortifikues e vërtetojnë praninë e kështjellës, por
plani i saj nuk u arrit të kapej.
Mbishkrimi i gdhendur në të njëjtën shtyllë ku ishte edhe ai i Borisit, tregon se jo
vetëm në kishë është varrosur Robert de Forti Monte876, por dhe se ajo ishte një kishë e
rëndësishme (Shih Kreu II).
Duke filluar nga viti 1204 dhe deri më 1210 ajo është në rangun e një kartularati
“Kartularati i Glavinicës”. Në fund të shtator të vitit 1204 (1204-1205) Glavinica është i
përfshirë në listën e zotërimeve-trofe që mori Venediku nga Perandoria Bizantine, pas
pushtimeve që bëri Kryqëzata IV: “In partitione imperii Graeci duci et communi
Venetirianum provintia Dirrachi et Arbani cum chartolaratis de Glauiniza, de Bagenatia,
provintia Gianina, provintia Drinopoli...”877 (Venediku mori ndër të tjera provincën e
Dyrrahut, dhe Arbërisë me kartularatet e Glavenicës, të Bagenetias, provincën e Janinës,
provincën e Drinopojës), kurse më vonë bëhen përpjekje për ta venë nën varësinë e
Despotatit të Epirit.
Për manastirin e Glavinicës, përveç një dokumenti të vitit 1219878, të dhënat e
tjera i u përkasin gojdhanave të ruajtura në Ballsh e Berat dhe të transmetura nga peshkop
Aleksudhi dhe Th. Popa879. Në dokumentin e vitit 1219 shkruhet se Dhimitër Homatiani
ishte higumen dhe prefkt i Manastirit të Shën Dhimitrit në Glavinicë. Sipas gojdhënës së
ruajtur në Ballsh, Manastiri ka pas në kohë të lashtë dhoma ose qela. Dihet se pranë
qendrave peshkopale, komplekset peshkopale të periudhës paleokristiane u shnërruan në
manastire të fuqishëm në periudha të caktuara të ndërvarur dhe nga nevojat politike dhe
administrative. Në qytetin e Beratit ekziston po ashtu një gojdhënë, sipas së cilës disa
objekte kishtare me rëndësi historike siç janë Epitafi, tri ikona të mëdha e të vjetra (një e
Krishtit, një e Shën Mërisë, dhe një Shën Pagëzorit), lipsanat e misionarëve sllavë Shën
Gorazdit dhe Shën Angjellarit dhe shumë libra e dorëshkrime janë sjellë në Berat nga
Manastiri i Shën Mërisë së Ballshit. Këto të dhena i përforcon dhe një gojdhanë e ruajtur
në fshatin Gjerbës (Mallakastër) që emri Goras, që quhet një zonë e gjerë, vjen nga një
prift tepër i shquar që është varrosur në një varrezë mesjetare që ata e quajnë “Varret e të
Mëdhenjëve”. Shumica e mikrotoponisë e kësaj zone është me prejardhje nga gjuha
sllave (Leshnje, Ladogë, Selishtë, Gudas, Shesh Malen, Povël, etj)880.
Dokumenti kryesor, që është bërë shkas për lokalizimin e Glavinicës në Ballsh,
është mbishkrimi i gjetur në rrënojat e kishës së Ballshit, gjatë Luftës së Parë Botërore
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dhe që bën fjalë për kthimin e Borisit dhe të popullit bullgar në fenë e krishterë, në
shekullin e IX (866)881.
Problemi i identifikimit të Ballshit dhe i Manast irit të Shën Mërisë me qendrën
mesjetare të Glavinicës ka qenë dhe vazhdon të mbetet objekt studimi për shumë
historianë dhe arkeologë882.
Historiku i kërkimeve. Të dhënat e para më të plota për manastirin e Ballshit i
takojnë arkeologëve austrikë K. Paç883 dhe K. Prashniker884 që vizituan rrënojat e
manastirit përkatësisht në vitin 1900 dhe gjatë dimrit 1917-1918. Ata panë aty shumë
mbishkrime si ato të Pakatianos-it, Viktorin-it, Boris-it- Mihal I, Robert de Montfort, që i
takonin periudhës së antikitetit të vonë dhe mesjetës. Prashniker ka qenë dëshmitar i
kthimit të kësaj rrënoje në gurore për ndërtimet që bëheshin në zonë. Po ashtu ai ka parë
absidën dhe shumë kolona graniti që ishin akoma në këmbë. Në vitin 1951 u kryen disa
sondazhe nga H. Ceka dhe J. Adhami885. Një parashtreë të gjatë për identifikimin e
Glavinicës ka publikuar Th. Popa, ku ka marrë në shqyrtim të gjitha studimet e
realiziuara deri në vitin 1964 dhe arritur në përfundimin se atë duhet ta identifikojmë me
rrënojat e quajtura Manastiri i Shën Mërisë, Ballsh.
Gërmimet e kryera nga S. Anamali në rrënojat e Ballshit gjatë katër fushatave në
vitet 1975, 1976, 1978 dhe 1983 bënë të mundur të zbulohet bazilika (Tab. XLV,2).
Gërmimet në të, duke përjashtuar ndonjë sondazh, shkuan deri në dyshemenë e fazës së
fundit, pa prekur fazat më të hershme të saj. Gjatë këtyre fushatave u gërmuan pjesërisht
881
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ekzonarteksi, anekset në veri dhe jug të tij, kapelja jugore dhe mjediset në perëndim të
saj, një termë dhe disa varre të periudhës mesjetare. Një zbulim me interes është ai i murit
rrethues, në jugperëndim të bazilikës, ku nga gërmimet ka dalë vetëm një trakt me gjatësi
16 m dhe trashësi 1.70 m-1.80 m, me drejtim lindje-perëndim886. Në anën lindore ai ishte
i prerë nga rruga nacionale dhe më pas dalloheshin në sipërfaqe të tokës gjurmë të
kurtinës së murit në një gjatësi prej 30 m dhe gjurmë kullash në formë trekëndëshe. Pjesa
e murit të gërmuar dhe gjurmët e tjera të vërejtura në sipërfaqe janë dëmtuar vitet e fundit
nga ndërtimet e reja të bëra në këtë zonë. Muri rrethues sipas autorit të gërmimit i takon
kështjellës mesjetare të Glavinicës887.
Pas zbulimit të kishës së Ballshit dhe botimit të një raporti paraprak të materialit
arkeologjik u krijua një gjendje e re dhe më e plotë në krahasim me zbulimet dhe botimet
e mëparëshme. Sipas autorit të gërmimeve bazilika e Ballshit, e ndërtuar në periudhën e
Justinianit, ka qenë në origjinë tre nefëshe, me baptister të transformuar më vonë në
kapelë, dhe narteks e ekzonarteks. Nefet kanë qenë ndarë nga dy kolona dhe një shtyllë e
murëzuar. Muret kanë qenë të ndërtuar me teknikën opus mixtum, ndërsa dyshemeja me
opus sectile me rrombe mermeri të bardhë e gri. Balli i bazilikës ka tri absida poligonale
(me tri faqe) dhe një sintron të tipit të thjeshtë. Fazës së parë i përket pjesa kryesore e
skulpturës dekorative përfshi dhe mbishkrimin e Pakatianos-it. Bazilika e Ballshit është
rindërtuar e tëra në shekullin XI dhe me këtë rindërtim lidhet dhe mbishkrimi i Athanasit
dhe një skulpturë tipike për shek. XI – XII. Në fazën e rindërtimit janë përdorur për
ndërtim shumë spolie të marra nga qyteti i Bylisit, përfshi dhe mbishkrimet e
Viktorinit888.
Më pas S. Muçaj duke u marrë me studimin e bazilikave të Bylisit ka vërejtur se
shumë elementë të skulpturës arkitektonike prej guri gëlqeror i përkisnin katedrales së
Bylisit dhe ishin sjellë këtu gjatë mesjetës, duke e lidhur këtë me periudhën e mbretërisë
bullgare889. Gjithashtu ai vëren në të një fazë ndërtimi në gjysmën e parë të shek. VI dhe
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dy restaurime të bëra në dy periudha të ndryshme; e para po gjatë shekullit të VI dhe e
dyta gjatë mesjetës. Në rindërtimin e parë, para narteksit shtohet një portik, që hapet në
fasadë me harkadë dhe pajiset me tribunë e anekse në veri e jug, duke na kujtuar
ndryshimet e bëra në bazilikat e Bylisit 890. Në fazën e dytë, megjithëse ndryshimet
planimetrike janë më të pakta, duket se ka rindërtime të shumta të mureve, që në disa
raste ato fillojnë menjëherë pas themeleve. Më e dukshme ajo paraqitet në ballin e saj të
pajisur me tri absida me tri faqe dhe harkadat ndarëse të nefeve.891 Studimet e
deritanishme ishin mbështetur kryesisht në tipologjinë dhe jo në të dhënat stratigrafike
dhe kjo për faktin se gërmimi nuk ka papërfunduar.
Për të fitur të dhëna të reja në vitin 2003 u kryen gërmime nga një ekip i IA nën
drejtimin e S. Muçaj (Tab. XLV,1,4). Gërmimet u kryen në bazilikë, termë si dhe
gërmime të pjesëshme në murin rrethues dhe varrezë. Rezultatet e gërmimeve u
publikuan në vitin 2004 nga S.Muçaj e E. Hobdari.
Bazilika. Gërmimet në bazilikë u përqëndruan kryesisht në pjesën lindore të saj. U
gërmuan ose u rigërmuan nga jashtë të trija absidat, ndërsa brenda kishës u gërmua
sanktuari dhe pjesa lindore e nefeve anësorë.
Absidat, trifaqëshe nga jashtë janë të njëkohshme dhe të lidhura me muret ndarës
të nefeve deri në drejtimin e kangjellës së sanktuarit. Kështu krejt pjesa lindore e
bazilikës është e shkëputur nga pjesa tjetër. Në këtë muraturë dallohen disa elementë
arkitektonikë, një pjesë e të cilëve paleokristianë. Për ndonjërin prejardhja nga Bylisi
është e sigurt. Përreth absidave është ndërtuar një trotuar, i cili është i njëkohshëm me
absidat. Kjo dukuri nuk ndeshet në monumentet e njohura paleokristiane, ndërkohë
shfaqet në ndonjë monument mesjetar (kisha e Shën Janit). Kjo e vendos ndërtimin e
absidave më tepër me mesjetë.
Brenda absidës qendrore ruhet në gjendje të mirë sintroni, i cili i mbështetet
absidës në pjesën qendrore dhe i largohet në ekstremet, duke krijuar dy xhepa. Ai ka
katër shkallë nga të cilat dy të poshtmet kanë qenë mbuluar nga dyshemeja e fazës së
fundit të bazilikës. Në pjesën e përparme janë të veshura me pllaka mermeri, përveç
shkallës së poshtme që është e suvatuar.
Dyshemeja e fundit e sanktuarit ka qenë ndërtuar me tulla të plota dhe të
fragmentuara dhe copa mermeri. Shtrati i kësaj dyshemeje kishte mbeturina të shumta
suvaje, shumica të ngjyrosura, por pa gjurmë pikturimi. Nën këtë dysheme u gjendën
gjurmët në negativ tjetër dhe më poshtë ruhen vetëm disa mbetje të shtratit të një
dyshemeje të saj më të herëshme.
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S.Muçaj, Les basiliques paléocrétiennes dë Bylis et leur architecture, XL Corso di cultura sull’arte
Ravennate e Bizantina, 1993, f.582.
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S.Muçaj, Kisha e Shën Mërisë së Ballshit (Glavinicës)..., citon konstatimet për kishat bullgare të bëra
Krautheimer (R.Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, 1981), që thekson pajisjen e tyre
me tri absida të fuqishme (f. 328) dhe kombinimin në harkadë të kolonave me shtyllat në bazilikën e Aboba
Pliskës (f. 335, fig. 281).
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Përpara sintronit ruhet bazamenti në muraturë i një tavoline altari që duket se
lidhet me dyshemenë e parafundit të sanktuarit. Ngjitur me të, në lindje të tij u zbulua
depoja e relikeve e veshur me pllaka të holla mermeri.
Edhe në nefin jugor pjesa lindore është e pajisur me një sintron me një shkallë dhe
me një tavolinë altari para saj, nga i cili ruhet pjesërisht bazamenti në muraturë. Kështu ai
duket të ketë funksionuar si kapelë. Edhe këtu u ndeshën tri dysheme. Pjesa lindore e
nefit verior, gërmuar në vitin 1975 u rigërmua duke zbuluar atë çka mbetej nga
dyshemeja e saj. Ajo ka qenë e shtruar me opus sectile nga e cila nuk ruhej pothuajse
asgjë. Ndërsa dekori i dyshemesë është lehtësisht i kuptueshëm, pasi gjurmët në negativ
të kësaj dyshemeje ruhen në pothuajse gjithë sipërfaqen.
Terma. E gërmuar pjesërisht në vitin 1983, ishte rimbushur përsëri dhe paraqitej
mjaft e dëmtuar (Tab. XLV,3). Nga pjesa kryesore e termës që i përket dhe fazës së parë
u rizbulua tepidarium (A) që mund të ketë shërbyer gjatë stinës së ftohtë si apodyterium.
Në perëndim të tij ndodhet një ambient i vogël që mund të ketë qenë basen me ujë të
ftohtë. Në veri të tepidarium-it doli salla qendrore, sudatium (B), nëpërmjet të cilit
kalohet në caldarium. Në perëndim të sudatium-it është depoja e ujit e veshur me llaç
hidroizolues. Dhoma e zjarrit (prefurnium) ndodhet në veri të caldariumit dhe është një
shtesë e mëvonshme. Suportet e hipokaustit kanë formë drejtkëndore dhe rrethore.
Mbi muret e termës, e braktisur para kishës, ishin bërë varrime. Në dhomën e
zjarrit mbi hirin e shpërndarë u gjetën fragmente shtyllash guri gëlqeror me seksion
tetëkëndësh, të periudhës mesjetare. Në faqen e jashtme të murit perëndimor të termës
është depozituar një shtresë qeramike e shek. XII-XIII, që shërben si një terminus post
quem për ndërtimin e termës.
Muri rrethues. Në perëndim dhe në veri të aneksit të dytë dhe në lindje të termës
u kapën fragmente të murit rrethues, që i përkasin dy fazave të ndryshme, i pari i ndërtuar
me të njejtën teknikë si ai zbuluar në gërmimet e vitit 1983, kurse i dyti (fazë rindërtimi)
është ndërtuar me gurë të lidhur me baltë dhe trashësi 2.10 m.
Varreza. Gjatë gërmimeve në ballin e bazilikës, mbi muret e kapelës jugore, midis
termës dhe anekseve veriore dhe në pjesën lindore të termës u zbuluan disa varre,
kryesisht pa konstruksion dhe pa inventar.
Materiali arkeologjik. Materiali arkeologjik i zbuluar në Ballsh është shumë i
larmishëm, si në kohë dhe funksion (Tab. XLVI,1-20). Vendin kryesor e zë skulptura
arkitektonike dhe ajo e instalimeve liturgjike, ku krahas elementëve prej gëlqerori të
tipeve të ndryshëm ka edhe elementë mermeri. Mund të përmenden elementë frizi dorik
me siguri të ardhur nga Bylisi si dhe ndonjë fragment mbishkrimi, kapitele kolonash
mesjetare, kolona dritaresh, shtylla kangjelle, piedestale, etj që i përkasin periudhës
paleokristiane dhe mesjetare (Për ato të mesjetës shih: Kreu V). Këtyre u duhen shtuar
fragmentet e shtyllë-kolonetave të kangjellës mesjetare me seksionin e njohur
tetëkëndësh të zbuluara pranë termës si dhe një kapitel po mesjetar në formë të kurbuar
gjysmësferike me qafë cilindrike, shtrat mbajtës katror dhe shtrat mbështetës rrethor.
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Përveç elementëve të përdorur në muraturë disa elementë të tjerë janë përdorur
edhe në dyshemenë e fundit të nefit qendror apo dhe të ambienteve të tjera përreth. Më
interesante për t’u përmendur janë të paktën një fragment i parapetit të shkallareve të një
amboni paleokristian dhe ndoshta një fragment shtylle kangjelle.
Dyshemeja e aneksit në veri të ekzonarteksit kishte një shtresë rrënoje çatije me
gjurmë të shumta djegie të fuqishme. Midis tjegullave të çatisë dhe truallit tepër tëdjegur,
kishte një shtresë enësh (tasa dhe pjata) me glazurë dhe vorba guzhine të shek XIV. Në
këtë shtresë u gjetë dhe një monedhë venedikase e Giovanni Soranzo (1312 – 1328). Një
tjetër monedhë e Venedikut (Jacopo Tiepolo 1229 – 1249) u gjet në kuadratin e aneksit të
parë, por i takonte një shtrese më të hershme edhe ajo me gjurmë djegieje. Po në të
njëjtën shtresë në një kuadrat të hapur në lindje të termës u gjetë një monedhë e Manfred
Hohenshtaufenit, despot i Romanisë (1259-1266), i cili që në vitet 1257 – 1258 pas
pushtimeve u bë zot i Valonës, Spinaricës, Beratit dhe Durrësit892.
Përfundime. Nga të dhenat e vjela deri tani arrihet në përfundim se në rrënojat e
Ballshit duhet të shohim Glavinicën mesjetare të përmendur që nga shek. IX. Nga një
qendër e rëndësishme mesjetare si Peshkopata e Glavinicës, peshkopët e saj në kohë të
ndryshme kanë ushtruar autoritetin e tyre edhe në peshkopatat fqinje (Akrokerauneve,
Kaninës, Neaniskës, Belgradit) deri sa këtë rol duke filluar nga fundi i shek. XIV e
trashëgoi Peshkopata e Beratit. Krahas si qendër peshkopale ajo ka pasur dhe funksione
administrative dhe aty duket se ka qenë edhe një manastir, të paktën deri në shek. XIII i
është kushtuar Shën Dhimitrit, kurse duke filluar nga shek. XIV ai duket se mban emrin e
Shën Mërisë.Këtë përfundim mund ta nxjerrim nga fshati Ballsh i krijuar nga popullësia e
emigruar në Greqi pas zbimit që u bëri Stefan Dushani, dhe që krahas emrit Ballsh fshati
ka dhe enrin Shën Mëri.
Ajo është një kishë manastiri, e cila në planimetri paraqet një bazilikë trinefshe me
narteks dhe ekzonarteks, si dhe me një kapelë në anën veriore893.
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Shih: P. Xhufi, La “debizantinizzazione” del’Arbanon, The Mediaeval Albanians, Athens 1998, f. 69
dhe shënimi 59.
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Rrënojat e bazilikës së Ballshit-Glavinica, Κεφαληνία-Κεφαλονία; Гαβηνίτζα-Γλαβενίτζα gjenden në
qytetin me të njëjtin emër të krahinës së Mallakastrës, vetëm 6 km në veri të rrënojave të qytetit të Bylisit.
Të dhënat e para, më të plota, për manastirin e Ballshit i takojnë arkeologëve austrikë K. Paç dhe K.
Prashniker, të cilët në fillim të shek. XX panë aty shumë mbishkrime si: Pakatianos-it, Viktorin-it, Boris-it
(866); Mihal I dhe Robert de Montfort. Bazilika e Ballshit është ndërtuar në periudhën e Justinianit, ka
qenë në origjinë tre nefëshe, me baptister të transformuar më vonë në kapelë, dhe narteks e ekzonarteks.
Fazës së parë i përket pjesa kryesore e skulpturës dekorative përfshi dhe mbishkrimin e Pakatianos-it, në
gjysmën e parë të shek. VI dhe dy restaurime të bëra në dy periudha të ndryshme; e para po gjatë shekullit
të VI dhe e dyta gjatë mesjetës. Bazilika e Ballshit është rindërtuar e tëra në shekullin XI dhe me këtë
rindërtim lidhet dhe mbishkrimi i Athanasit dhe një skulpturë tipike për shek. XI – XII. Në fazën e
rindërtimit, gjatë periudhës së mbretërisë bullgare, janë përdorur për ndërtim shumë spolie të marra nga
qyteti i Bylisit, përfshi dhe mbishkrimet e Viktorinit. Në rindërtimin e parë, para narteksit shtohet një
portik, që hapet në fasadë me harkadë dhe pajiset me tribunë e anekse në veri e jug, duke na kujtuar
ndryshimet e bëra në bazilikat e Bylisit. Në fazën e dytë, megjithëse ndryshimet planimetrike janë më të
pakta, duket se ka rindërtime të shumta të mureve, që në disa raste ato fillojnë menjëherë pas themeleve.
Më e dukshme ajo paraqitet në ballin e saj të pajisur me tri absida me tri faqe dhe harkadat ndarëse të
nefeve. Qeramika me glazurë e manastirit të Shën Mërisë, Ballsh është punim i një artikulli të veçantë: S.
Xhyheri, Qeramikë me glazurë nga manastiri i Shën Mërisë, Ballsh (Glavinicë).
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Bazilika e Ballshit ka disa faza ndërtimi, në fazën e parë ka qenë në origjinë tre
nefëshe me narteks. Në rindërtimin e parë, para narteksit shtohet një portik, që hapet në
fasadë me arkadë dhe pajiset me tribunë dhe anekse në veri e jug, duke na kujtuar
ndryshimet e bëra në bazilikat e Bylisit. Fazës së parë dhe dhe fazës së dytë i përket pjesa
kryesore e skulpturës dekorative. Shtyllat e zbukuruara me figura antropomorfe, kafshësh
dhe bimësh mendoj se nuk lidhen me këto faze por me rindërtimin e plotë që i përket
gjysmës së dytë të shek. IX. Në fazën e rindërtimit, gjatë periudhës së mbretërisë
bullgare, janë përdorur për ndërtim shumë spolie të marra nga qyteti i Bylisit, përfshi dhe
mbishkrimet e Viktorinit dhe të Pakatianosit. Në fazën e dytë, megjithëse ndryshimet
planimetrike janë më të pakta, duket se ka rindërtime të shumta të mureve, që në disa
raste ato fillojnë menjëherë pas themeleve. Më e dukshme ajo paraqitet në ballin e saj të
pajisur me tri absida me tri faqe dhe harkadat ndarëse të nefeve.
Nga materiali i përftuar nga gërmimet e kryera në Manastirin e Ballshit,
vëmendjen tonë e tërhoqën tri enë me glazurë (Tab. XC,4,5; XCII,10), të cilat mendojmë
se janë përdorur në fasadat e këtij monumenti si baçinë.
Gjatë gërmimeve u zbulua dhe qeramikë894, por vetëm një pjesë e vogël e saj i
përkiste shtresave të rregullta dhe të datueshme, kryesisht në anekset veriore të kishës të
gërmuara në vitin 2003895.
Qeramika e kuzhinës përfaqësohet kryesisht nga enë të mëdha: tenxhere (Tab.
CXIII-CXVI) dhe vorba (Tab. CXIII,6, CXIV,3-6, CXVI,2-6,13-16), me forma dhe
zbukurime tipike për shek. XIII. Ndër sitet që kemi marrë në shqyrtim, Ballshi është ai që
na ka ofruar edhe enët e kuzhinës me përmasa të mëdha, disa prej të cilave mbajnë edhe
monograme (Tab. CXVI,15), gjë që tregon për prodhimin e tyre enkas për një manastir.
Qeramika me glazurë e Ballshit i përket formave të pjatave të cekëta, tasave të
thellë, kupave dhe vetëm tri prej tyre janë të formave të mbyllura, broka dhe shtamba
(Tab. XC-XCIII; CXIII-CXVI).
Nga të dhënat e paraqitura duket qartë se në pjesën më të madhe qeramika me
glazurë përfaqësohet nga enët protomajolike “Brindizine” polikrome (Tab. XC,1,6;
XCI,1,3; XCII,1,4,5; XCIII,10-12), bikrome (Tab. XC,5; XCI,5,7; XCII,3,6,8) dhe
monokrom dhe të tipit “Fiorentino” (Tab. XC,2,3,4; XCI,6,8,9), ndërsa në ekzemplarë të
veçuar në: Siculo-Maghrebine (Tab. XCIII,1); Incised Sgraffito Ware (Tab. XCII,12);
Fine Sgraffito Ware (Tab. XCII,11), Zeuxippus Ware (Tab. XCII,9), Metallic Ware (Tab.
XCIII,4,5,6); Double dipped ware (Tab. XCIII,2); Italian Polychrome Graffito Ware
(Tab. XCIII,3), dhe Maiolica (Tab. XCIII,3). Gjithashtu midis tyre janë edhe 2 fragmente
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Qeramika e zbuluar gjatë gërmimeve i përket kategorive dhe periudhave të ndryshme kohore duke
filluar me qeramikën e antikitetit të vonë dhe duke vazhduar me atë mesjetare, por deri më sot ajo ka ngelur
e pa studiuar. Përjashtim bënë një vorbë e vogël zjarri, e dhënë në: A. Hoti, Some features of the early
medieval pottery in Albania (7th-11th centuries), në Ch. Bakirtzis (nën kujdesin), Actes de VIIe Congrès
International sur la Céramique Médiévale en Méditerranée (Thessaloniki, 11 – 16 Octobre 1999), Athénes
2003, f. 237 – 240, fig. 2.16 (shek. X-XI). Materiali qeramikë i marrë në shqyrtim në këtë artikull është
rindërtuar pjesërisht, për t’i bërë sa më të qarta motivet e zbukurimit të tyre.
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S. Muçaj, E. Hobdari, Manastiri i Shën Mërisë..., f. 199-203.
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qeramike me zbukurim të aplikuar në reliev, njëra duket që është një enë e madhe, tip
qypore, e përdorur për të mbajtur rezervat e ujit; tjetra është një paret me një zbukurim në
formë rombesh në reliev me nga një rreth brenda; dhe në fragment ene kuzhine me dy
vegje, të lyer në sipërfaqen e brendshme me glazurë transparente.
Ena më e hershme e këtij grupi është një fragment i vogël buze, i cili i përket një
pjate të cekët të tipit Siculo-Maghrebine, e cila datohet midis shek. X-XI. Prania e saj
lidhet me rindërtimin e plotë që ka pësuar bazilika në shek. X.
Enët e tipit Fine Sgraffito Ware dhe Incised Sgraffito Ware, i përkasin gjysmës së
dytë të shek. XII deri në fillim të shek. XIII. Fragmenti Fine Sgraffito Ware është fundi i
një pjate të madhe me këmbë të shkurtër, nga zbukurimi i së cilës dallohet bordura e
medaljonit me vija të harkuara dhe pjesa e trupit dhe një këmbë e një kafshe mitologjike.
Glazura e sipërfaqes së jashtme është zhdukur plotësisht, por ruhet shtresa e angobës me
ngjyrë qumështi. Enë të tilla janë gjetur në gërmimet në Korinth, me skena që paraqesin
një luftëtar/centaur që vret përbindëshin, shpesh të shoqëruara edhe me emërtime në
greqisht për luftëtarin dhe përbindëshin.
Fragmenti i Incised Sgraffito Ware i përket një pjate ose një tasi me fund të
sheshtë dhe paret të ulët me fund të ngritur me një unazë të brendshme. Nga zbukurimi
dallohet vetëm një kthetër e një zogu, i incizuar mbi një shtresë të trashë angobe me
ngjyrë kremi të mbuluar me glazurë të shndritshme transparente. Fragmenti i tipit
Zeuxippus Ware, i përket fundit të një tasi të vogël, me fund të ngritur, me glazurë ngjyrë
kafe dhe me rrathët e incizuar në pjesën e fundit, të cilët janë karakteristik për këtë tip
qeramike. Ky tip qeramike është i pranishëm së bashku me protomajoliken Brindizine që
në tridhjetëvjeçarin e parë të shek. XIII.
Protomajolika me zbukurime polikrome, e cila fillimet i ka në vitet 1229-1258,
data të sugjeruara nga monedhat e Jacopo Tiepolo dhe Manfred Hohenshtaufenit, është
më e hershme se ajo monokrome me të zezë, e cila fillon me periudhën anzhuine për të
vazhduar deri në fund të shek. XIV dhe lidhet me monedhën e Giovanni Soranzo (1312 –
1328).
Format e enëve protomajolike “Brindizine” me zbukurim monokrome dhe
Metallic Ware, janë datuar në gjysmën e dytë të shek. XIII dhe në gjysmën e parë të shek.
XIV, periudhë kjo e cila përkon me djegien nën dyshemenë e ambientit verior. Praninë e
këtyre tipave qeramike e mbyll një shkatërrim, i cili në fund të shek. XIV, periudhë kjo e
datuar me praninë e Double Dipped Ware, zvogëlon aktivitetin e bazilikës dhe praninë e
qeramikës në të. Periudha e shkatërrimit mund të lidhet me vitet 1336 – 1343, e cila
përkon me shkatërrimin e kishave të Shën Janit (afër Finiqit), Peshkëpisë (Sarandë) dhe
kisha në Kafaraj (Fier).
Mbizotërimi i enëve “Brindizine”, mund të lidhet me fluksin që pati kjo qeramikë
gjatë fushatave të Manfredit të Sicilisë 1257 dhe ato të pasuara nga Karli I Anzhu në
1279.
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Sasia e qeramikës së shek. XIV pakësohet akoma më shumë në shek. XV – XVI,
me praninë e kufizuar të importeve të Maiolica dhe Italian Polychrome Graffito Ware
nga Italia e Veriut. Ndryshimi i rrugëve tregtare mund të lidhet me pushtimet e bëra nga
Republika e Venetikut mbas vdekjes së Karlit III Anzhu në 1386. Importet nga Italia e
Veriut ndalojnë në shek. XVI me forcimin e administratës së Perandorisë Osmane.
Duke filluar nga gjysma e dytë e shek. XIII dhe gjatë gjithë shek. XIV, tasi si
forma me glazurë më e përhapur e tavolinës, u standardizua në një enë në formë sferike, e
cila tenton të mbyllet drejt buzës, me karenë të theksuar; ku kjo e fundit më vonë do
bëhet dhe karakteristike për tipin duble dipped ware, enët monokrome dhe për
protomajolike “Brindizine” me zbukurim monokrom. Kontekstet e periudhës frederikane
karakterizohen nga enë me glazurë plumbi të zbukuruara me kafe ose të gjelbër dhe nga
protomajoliket e tipit “Brindizine”, kjo e fundit gjatë periudhës anzhuine do të kufizohet
vetëm në enët me zbukurim monokrom.
Për saj i përket origjinës së prodhimit të enëve protomajolike dhe duble dipped
ware duket qartë që origjina e tyre është nga Italia e Jugut, e cila në këtë periudhë kishte
më shumë se një qendër prodhimi për to. Në artikullin e saj P. Tagliente citon një burim, i
cili tregon se në ‘500 eksportoheshin enë me glazurë nga Leçe drejt Shqipërisë dhe
Sllavonisë. Në gjysmën e dytë të shek. XIV, prodhues të kësaj qeramike ishte zona e
Leçes e banuar nga shqiptarët dhe çifutët. Autorja e lidh prodhimin masiv të duble dipped
ware nga punishtet e Leçes me emigrimin në masë në fund të shek. XIV të një pjese të
popullsisë greke dhe shqiptare, si pasojë e shkatërrimeve dhe grabitjeve të turqve. Një
variant i fundit të shek. XV – fillimit të shek. XVI i duble dipped ware, me glazurë të
gjelbër të errët dhe të gjelbër të çelur, është gjetur në gërmimet e kryera në qytetin e
Vlorës, i njëjtë me enën e gjetur në Ballsh.

IV.5. Manastiret
Numri i manastireve sipas toponimeve duket se ka qenë i madh (që mund të jetë
edhe një komunitet i vogël murgjish të shpërndarë), kurse manastiret me komplekse
ndërtesash e kemi ndeshur vetëm në Brataj, Apoloni, Glavenicë, Shën Gjergj të Korçës,
Zvërnec dhe Ardenicë. Në përgjithësi këto manastire i takojnë shek. X-XI, kurse për të
Ardenicës nuk kemi të dhëna për një datim të hershëm.
IV.5.1. Manastiri i Shën Gjergjit, Brataj
Në bregun e djathtë të lumit Shushicë, në fshatin Brataj, aty ku gjenden rrënojat e
Kishës së Shën Gjergjit (Brataj), monument kulture (E 190 40'16.2"; N 400 17'20.7")
gjenden rrënojat edhe të një manastiri (Tab. LX,1).
Gjatë ekspeditës së vitit 2015, nga vëzhgimet sipërfaqësore rreth rrënojës së
kishës, u panë rrënoja të shumta që mund të identifikohen me një manastir të fortifikuar
me një sipërfaqe rreth 0,7 ha. Manastiri është ndërtuar në një terren në formën e një
kokojke që ngrihet mbi territorin përreth dhe ku ka shkëmbej me përmasa të mëdha që
ngrihen nga sipërfaqja 3-4 m. Kokojka është e rrethuar me mure të ndërtuar me gurë të
mëdhenj të vendosur në të thatë. Brenda këtij rrethimi, në qendër të tij është kapelja, në
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jug perëndim dhe perëndim janë rrënojat e konakëve. Në juglindje një tjetër mur me
trashësi 1,40 m, ndërtuar me gur të lidhur me llaç, veçon një pjesë të zonës së rrethuar.
Ngjitur me murin, por jashtë tij, shihen disa mure paralel, që krijojnë një grup të
madh ndërtimor. Pjesë muresh që dalin në nivelin e sipërfaqes shihen edhe në veri të
kishës, por për të përftuar të dhëna më të plota për planin e tyre duhet të kryhen pastrime.
Një kompleks me disa mjedise ndodhet jashtë rrethimit të murit të parë rrethues, në
juglindje të tij. Nga vëzhgimet sipërfaqësore, materiali arkeologjik i ndërtimit (tulla,
tjegulla), teknika e ndërtimit të mureve të konakëve janë të njëjta me ato të kishës gjë që
mundëson datimin e njëkohshëm të tyre.
Kisha ruhet pak a shumë në gjendjen e përshkruar nga Meksi, me ndonjë
ndërhyrje të vogël të bërë nga klandestinët, që nuk kanë dëmtuar strukturat (Tab.
LVIII,11). Në faqen jugore të nefit, në pjesën e sipërme ruhen disa fragmente të
zbukurimit me shkronja të realizuar me tjegulla e tulla, shumë e ngjashme me zbukurimet
e Kishës nr. 2 të Kamenicës (Delvinë). Teknika e mureve ka ngjashmëri të madhe me
muret e kishës së Shën Janit (Delvinë)896 dhe atë të Kamenicës (Fiqt’e Lape)897. Përveç të
dhënave të sjella nga Meksi gjatë gjurmimeve tona ne pamë se në sheshin jugor dhe
perëndimor kishte gjurmë të tjera muresh të ruajtura pjesërisht në nivelin e sipërfaqes.
Pas pastrimit nga shkurret doli në pah narteksi, me formë katërkëndëshe me një gjatësi
nga jashtë 9 m dhe i pajisur në veri dhe jug me nga një hyrje monumentale të mbuluar me
qemer cilindrik (Tab. LXI,1). Nisur nga përmasat e njëjta të narteksit me ato të nefit dhe
disa mbetje qemeri në qendër të tij, ka mundësi që edhe në narteks të ketë pasur kupolë të
mbështetur në katër shtylla të lira.
Nisur nga këto të dhëna paraprake kisha e Shën Gjergjit renditet në grupin e
kishave një nefshe të tipit kryq të brendashkruar me kupolë mbi katër mbështetje të lira
dhe me një narteks që ka shumë të ngjarë që të jetë po ashtu i mbuluar me kupolë (Tab.
LXI,1).
Për datimin e këtyre rrënojave 898, përveç ngjashmërive që ka materiali
arkeologjik me kisha të shek. X-XI, na vjen në ndihmë A. Komnena që shkruan se në
rrugën nga Kosturi në Vlorë ka një kishë të rëndësishme të Shën Gjergjit899.
Zbulimi i rrënojave të manastirit së bashku me kishën dhe përfitimi i të dhënave të
para të përfituara nga materiali arkeologjik sipërfaqësor i mbështetur dhe nga burimet e
shkruara na lejon të themi se ky është manastiri më i vjetër i tipit të fortifikuar në
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S. Muçaj, K. Lako, E. Hobdari, Y. Vitaliotis, Rezultatet e gërmimeve në bazilikën e Shën Janit, Delvinë
(2001 – 2003), Candavia 1, 2004, f. 97.
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I. Ristani, S. Muçaj, S. Xhyheri, Të dhëna të reja për fshatin mesjetar të Kamenicës (Raport i shkurtuar
2012), Candavia 4, Tiranë 2014, f. 219-220.
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Duke u nisur nga tipi arkitekturor dhe nga ndërtimi i mureve të absidës, A. Meksi mendon se kisha
duhet t’i përkasë shek. XIII-XIV (Meksi 2004, Fig. 180b, f. 220. Nga të dhënat e përftuara mendojmë se
datimi i saj duhet të shtyhet më herët në kohë, në shek. X-XI, të paktën para sulmit norman.
899
Anna Comnena, The Alexiad, përkthyer nga Elizabeth A. S. Dawes, në Publications Byzantine Series,
Cambridge, Ontario 2000, f. 99. Dhe menjëherë ata i kthyen fjalët e tyre në vepra; ata i dërguan një
kërkesë perandorit që të vendosnin një flamur (standard) në afërsi të faltores së Shën Gjergjit (nga emri një
kishe kushtuar këtij martiri ishte ndërtuar aty) dhe një të dytë nga ana e rrugës për në Vlorë.
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territorin e Shqipërisë të zbuluar deri tani. Për të plotësuar planin e përgjithshëm të këtij
kompleksi ka nevojë për pastrime dhe gërmime.
IV.5.2. Manastiri i Zvërnecit
Emri: Kisha e Manastirit të Shën Mërisë në ishullin e Zvërnecit, Vlorë.
Vendndodhja dhe vendbanimi: Manastiri i Shën Mërisë së Zvërnecit ndodhet në
një ishull brenda liqenit të Nartës, përballë fshatit Zvërnec.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: A. Meksi ka shkruar gjerësisht për
arkitekturën e kësaj kishe dhe për disa probleme lidhur me restaurimin e saj. A. Meksi,
Disa kapela bizantine të vendit tonë, Monumentet 10, Tiranë 1975, f. 77-78, tab. V (kishë
e tipit kupolë mbi tambur); A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Gj. Karaiskaj, P. Thomo,
Historia e arkitekturës shqiptare (Nga fillimet deri në v. 1912) (maket), Tiranë, 1980, f.
274, fig. 10 (planimetri në formë kryqi me kupolë); A. Meksi, Arkitektura e kishave të
Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, fig. 164a, f. 207-209; D. Komata, Një vështrim
arkeologjik nëpër luginën e Shushicës, Iliria VII-VIII, Tiranë 1977-1978, f. 365.
Plani: Ambientet ndihmëse të manastirit i përkasin periudhave të vona, ndërtimi
më i hershëm dhe më i rëndësishëm është kisha e tipit kryq të lirë me kupolë900.
Fazat: faza e parë është ajo e ndërtimit të planit origjinal të kishës me naos dhe
narteks, ndërsa në fazën e dytë asaj i është shtuar një kolonadë.
Përshkrimi: Kisha është e tipit kryq të lirë me kupolë me narteks dhe ekzonarteks
e një hajat me kolonadë në anën veriore. Pjesa e vjetër përbëhet nga naosi në formë kryqi
të lirë dhe nga narteksi. Në naos hyhet nëpërmjet dyerve, njëra në anën veriore, tjetra në
murin perëndimor që e lidh me ekzonarteksin. Narteksi është me plan drejtkëndësh, me
brinjë më të gjatë veri-jug dhe më një dritare të vogël në murin jugor. Narteksi është i
mbuluar me qemer cilindrik, absida është e ndërtuar me tulla sipas meridianëve, shkon
deri në tokë dhe ndriçohet nga një dritare e ngushtë dhe e lartë. Në të dy anët e krahut
lindor janë dy kamare njëra gjysmërrethore dhe tjetra drejtkëndëshe, që luajnë rolin e
protezisit dhe diakonikonit. Krahët e kryqit, kanë nga një dritare në veri dhe në jug dhe
mbulohen me qemerë cilindrik.
Në kishë hyhet nëpërmjet ekzonarteksit nga një derë e vendosur në murin
perëndimor të narteksit, dhe nga një tjetër në anën veriore të narteksit. Tamburi fillon me
një kornizë, i cili ka katër dritare të vogla, të vendosura në katër pikat e horizontit dhe me
kupolën që ngrihet mbi një bazament drejtkëndor. Kupola, e suvatuar më vonë, është
ndërtuar me gurë e copëra tullash e tjegullash, të vendosura ndërmjet tyre, me kornizë me
dy radhë tullash, të vendosura në formë dhëmbësharre.
Harqet janë me gurë të skuadruar në pjesët në qoshe, ndërsa pjesët e tjera me tulla
dhe gurë. Dyshemeja e naosit ka qenë e shtruar me pllaka guri gëlqeror. Hajati me kolona
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A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, fig. 164a, f. 206. Zvërnec,
kisha e Shën Mërisë, gjysma e dytë e shek. XIV.
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zë tërë anën veriore. Ai është i hapur gati ne terë këtë anë duke pasur hyrjen në mes,
përballë derës së narteksit. Nga që kisha është pranë detit, gurët dhe llaçi janë gërryer në
anën e jashtme, gjë që ka kërkuar më vonë mbushjen e fugave me llaç të ri që ka ndërruar
dhe pjesërisht ka fshehur pamjen e parë të mureve. Ai është gati i gjithë i suvatuar, por
megjithatë në pjesët e rrëzuara, shihet teknika e ndërtimit të murit me gurë dhe copëra të
shumta tjegullash e tullash ndërmjet tyre.
Teknika e ndërtimit. Kisha (në fazën e parë) është e ndërtuar me gurë dhe e
zbukuruar me tulla sipas stilit në formë të shkronjës Π greke, e dallueshme sidomos në
pjesën e tamburit, mjaft të përhapur në kishat e territorit të Greqisë në shek. XII-XIII901.
Themelet janë të ndërtuara me gur gëlqeror, të butë, qoshet me të njëjtin gur por të
punuar në formë blloqesh, drejtkëndor dhe në ndonjë vend, rrallë, janë përdorur copa të
vogla tullash ose tjegullash (më së shumti skarco furre)902 të vendosura vertikalisht në
fugat midis gurëve, si edhe “spolje”, si p.sh. fragmenti i një mokre me gur vullkanik i
periudhës helenistike, i marrë nga ndonjë vendbanim fshatar aty rrotull ose nga Treporti, i
afërt. Me ngritjen në lartësi të mureve të kishës fillojnë të përdoren tullat e holla (me
ngjyrë të kuqërremtë të ndezur, me pjekje të fortë e të mirë) për zbukurim. Llaçi është i
bollshëm përzier me pak rërë gri dhe me shumë gëlqere të bardhë. Me të njëjtët gurë
është ndërtuar edhe hajati, ku përveç ndonjë fragmenti të rrallë është ndërtuar tërësisht
me gurë.
Përfundime: Sipas Meksit, i cili e daton kishën në shek. XIII-XIV, një element
domethënës datimi është edhe trajtimi i fasadave me arkada, e ngjashme me atë në kishën
e Shën Kollit në Kurjan të Fierit. Nga të dhënat që mundëm të vëzhgonim në terren kisha
nuk është se ofron shumë për datimin e saj, në brendësi ruan disa mbishkrime e elementë
të vonë, por asgjë më tepër. Afresku që ruhet, pasi është shumë i dëmtuar, i përket
periudhave më të vona, ndërsa mungojnë elementët e skulpturës arkitektonike.
Megjithatë, duke gjykuar nga teknika e ndërtimit dhe planimetria do të shpreheshim se
kjo kishë është shumë e ngjashme me kishën e Shën Mëhillit në Berat 903, por elementë të
ngjashëm në planimetri i gjejmë edhe me kishën e Marmiroit, gjë që na shtyn të
mendojmë se kisha mund të datohet diku aty nga mesi i shek. XIII. Në mbështetje të
kësaj ideje është edhe thesari i monedhave i shek. XIII-XIV904, i gjetur në afërsi, i cili
901

N. Nikonanos, Byzantine churches of Thessaly from the 10th century until the conquest of the region by
the turks in 1393, Athinë 1997, f. 100-107, 181, Pl. 20; tab. 44-50. Katholikoni i manastirit të Shën
Triadhës, Maghnissia, Nies. I përket tipit kryq të brendashkruar me kupolë, me dy kolona dhe dy shtylla.
Përmasat e përgjithshme 9,47 x 9,57; nuk ka narteks dhe përfundon me një absidë me tri faqe. Ndarjet në
cepin lindor janë të mbuluara me qemer dhe ato perëndimore me qemer në formë kryqi. Karakteristikat
tipologjike sugjerojnë për një ndërtim të shek. XI-XII, por ato strukturore dhe morfologjike, si krepidoma e
lartë mbi të cilën qëndron ndërtesa; struktura e mureve me gurë poroz na lejojnë ta vendosim ndërtimin e tij
në çerekun e tretë të shek. XII. Karakteristikë e kësaj kishe është ndërtimi i përzier me blloqe gëlqerorë të
ripërdorur me fragmente tullash të vendosura horizontalisht dhe vertikalisht, zbukurime me tulla në formë
“kurriz peshku” dhe fragmente skulpture arkitektonike të ripërdorura.
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Është për t’u vënë re se skarcot e furrës janë shumë të përdorshme në kishat e një periudhe më të
herëshme, shek. IX-X/XI, ku me shumicë janë gjetur në kishën në Asomat, por edhe gjatë gërmimeve e
vëzhgimeve sipërfaqësore në kisha të tjera.
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A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, fig. 164b, f. 206, shek. XIIXIII.
904
D. Komata, Një vështrim arkeologjik nëpër luginën e Shushicës, Iliria VII-VIII, Tiranë 1977-1978, f.
365. Gjatë punimeve bujqësore në fshatin Zvërnec, në gjol tek vendi i quajtur “Qeramllëk”, janë zbuluar
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dëshmon se kjo kishë e manastirit, në këtë periudhë ishte në përdorim. Gjatë vizitave tona
kemi vënë re se në ambientet e brendshme të këtij manastiri, tashmë të rrënuara, ruhej
dhe një mokër prej guri konglomerat, e cila i përkiste një mulliri vaji të periudhës mbas
shek. XIV.
IV.5.3. Manastiri i Apolonisë
Vendodhja. Manastiri i Shën Mërisë ndodhet pranë murit rrethues të anës lindore
të qytetit të Apolonisë dhe në qoshen juglindore të agorasë antike. Një pjesë e mureve të
manastirit janë mbivendosur mbi rrënojat e murit rrethues dhe mbi pjesën juglindore të
agorasë, ku ngriheshin dyqanet. Manastiri në gjendjen aktuale përbëhet nga konakët,
trapezaria dhe kisha, që nuk janë të një kohe (Tab. XLVII,1). Konakët janë ndërtime të
vona të bëra gjatë periudhës osmane, kurse kisha dhe trapezaria i takojnë periudhës
mesjetare (Tab. XLVII,7).
Burimet historike. Burimet e fundit që përmendin Apoloninë si një qendër
peshkopale, është kur peshkopi i Apolonisë që ishte njëkohësisht edhe i Bylisit, mori
pjesë në Sinodin e Efesit në 431. E përmendur më vonë edhe nga Hierokli, na duhet të
presim vitin 1297, kur ndeshim burimin e parë mesjetar për Apoloninë. Në këtë kohë janë
raguzianët që ankohen për njerëzit e Matrëngës që zotrojë Polinën905. Pas këtij viti vetëm
Manastiri dhe mbishkrimet që gjenden atje janë të vetmet burime për vazhdimësinë e
kësaj qendre të krishtere të paktën duke filluar nga shek. X-XI. Një mbishkrimim varri i
vitit 1250 i gjetur në absidë, një mbishkrim në afreskun e perandorit i përket viteve 12811282, një tjetër tregon se në vitin 1350 aty u varros Meletos dhe më 1381 Sofonias gjeti
prehje në Manastir. Nga periudha mesjetare duhet të vijë dhe vaska e pagëzimit me tre
kryqe dhe një mbishkrim që Prashnikeri e ka gjetur në ekzonarteks.
Historiku i kërkimeve. Duke filluar nga shek XIX shumë udhëtarë dhe arkeolog
fillojnë të vizitojnë njëri pas tjetrit rrënojat e Apolonisë, duke mos lënë jashtë vëmëndjes
edhe Manastirin ku vazhdonin të banonin një numër i vogël murgjish. W. M. Liku qe i
pari që pasi kishte vizituar Apoloninë më 1805 shkruan për Manastirin dhe më pas atë e
pason H. Holland, F.C.H.L. Pouqueville, A. Gillieron, L. Heuzey e H. Daumet, J. G. von
Hahn, C. Pasch, B. Pace, C. Praschniker si dhe misioni francez i drejtuar nga L.Rey906.
Duke filluar nga viti 1948 në Apoloni janë kryer gërmime të shumta nga
arkeologë shqiptar apo në bashkpunim me ekipe të tjerë rus, francezë, gjerman, etj.
Gërmimet dhe studimet kanë qenë të orientuara për të njohur jetën e qyteti të Apolonisë
nga fundi i shek. VII p. Kr. deri në braktisjen e tij në fundin e shek. IV m. Kr. Studimet
për periudhën e antikitetit dhe atë mesjetare kanë qenë të pakta dhe të pa shoqëruara me
katër varre të periudhës antike të vonë, kurse afër kishës së Shën Thanasit (sot një kapelë e vogël krejtësisht
e zhveshur), rrëzë një ulliri u zbulua një thesar monedhash (rreth 270 copë). Monedhat ishin vendosur në
një broke prej balte. Ky thesar përbëhet kryesisht prej monedhash argjendi të Venedikut, të Raguzës, të
Anzhuinëve, të cilat u përkasin shek. XIII-XIV.
905
. Në dokumentin e 15 nëntor 1297shkruhet “barcae pervenissent in cuntrata que dicitur Slaniça” që
ndodhet pranë “Buvalcariorum de la Polina” dhe është nën administrimin e Matrëngëve (A. Alb. I, nr. 528).
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L. Heuzey, M. Daument, La Mission archéologique de Macèdoine, Paris 1876. C. Patsch, Das
Sandschak Berat in Albanien, Wien 1904; C. Praschniker, Muzakhia und Malakastra, Wien 1920.
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gërmimet përkatëse. Nga autorë të ndryshëm mësojmë se rreth manastirit ishin dhe disa
kapela të vendosura në pika të ndryshme: në teatër, pranë portës lindore, në varrezën e
fshatit, në stoan e madhe dhe vetëm për dy nga ato njihen pajtorët, Shën Thanasi dhe
Shën e Premtja.
Kisha e manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë si dhe trapezaria e tij për
rëndësinë e tyre, prej gati një shekulli janë objekt studimesh të ndryshme për
arkitekturën, pikturën dhe mbishkrimet që ndodhen në to. Më të plota studimet i takojnë
periudhës pas viteve ’50 të shek. të kaluar, ku mund të përmendim Th. Popës, V.
Puzanovës, Dh. Dhamos, H. Nallbanit, G. Koch, R. Gegës, J. J. Yannias, S. Muçaj, V.
Dimo-Ph. Lehnardt-F. Quantin907, kurse për trajtimin historik zenë vend punimet e A.
Ducellier dhe P. Xhufi908.
Studimet më të plota deri tani janë kryer nga A. Meksi909 dhe çifti austriak
Buschhausen 910.
Këta të fundit i kanë kushtuar një monografi të titulluar “Kisha e Shën Mërisë në
Apoloni të Shqipërisë” me nëntitull: “Bizantinët, normanët dhe serbët në luftë për rrugën
Egnatia”. Tezat e tyre kryesore janë se kisha e manastirit të Apolonisë u ndërtua gjatë
sundimit të Aleks Komnenit (1081-1118), më saktë gjatë qëndrimit të normanëve në
Shqipëri (1081-1085). Me pushtimin e dytë norman (1107-1108) lidhet ekzonarteksi,
ndërsa tabloja e perandorit është pikturuar në vitet 1281-82. Me car Miljutinin (12821331) lidhen pikturat e trapezarisë dhe një rindërtim i saj, kurse fazën fillestare të saj ata
e datojnë po në periudhën normane, prej shkollës bizantine vjen vetëm idea e tipit, ndërsa
shkolla e ndërtimit i përket artistëve normande nga Pulia. Autorët mendojnë se fillimisht
ekzonarteksi ka qënë i mbuluar me qemere cilindrike me formuese veri-jug dhe me
nervatura të harkuara të cilat mbështeten në pilastrin qendror dhe pilastrat në mes tij dhe
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mureve verior e jugor, që ata e mendojnë të njëjtë me galerinë e mbyllur të kishës San
Benedeto në Brindizi.
Më parë A. Meksi ka bërë një analizë të zgjeruar të arkitekturës së kishës dhe
trapezarisë dhe një gjë të tillë ai e rimerr edhe njëherë në shqyrtim në një recencë bërë
monografisë së çiftit Buschhausen. Në këtë të fundit ai pasqyron dhe të dhënat e vjela nga
sondazhet e bërë në pjesë të ndryshme të kishës. Në studimet e tij Meksi thekson se kisha
e Apolonisë është e tipit kryq i brendashkruar me kupolë të variantit kostandinopol.
Ndërtimi planimetrik i kishës nuk i përmbahet një drejtkëndëshi por tenton në një
paralelogram (Tab. XLVII,7). Fillimisht narteksi ka qenë i mbuluar me çati druri dhe më
pas zvendësohet me qemer cilindrik, fuga e dallueshme lehtë në takimin ekzonarteksit me
narteksin flet qartë se ekzonarteksi është ndërtim më i vonë. Cisterna që shtrihet në tërë
gjerësinë e ekzonarteksit është një ndërtim më vonë se kisha. Kambanorja sipas
mbishkrimit greqisht në anën perëndimore del të jetë ndërtuar tepër vonë, në vitin 1778.
Kisha është ndërtuar me gurët e teatrit antik, fakt me rëndësi për të gjykuar për
mjeshtërinë e gurgdhendësve që ndërtuan kishën, të cilës i jepet një rëndësi e veçantë nga
autorët. Në muraturën e ekzonarteksit janë përdorur fare pak gurë të marrë nga rrënojat e
theatrit antik gjë që tregon se ndërkohë ajo nuk shërbente më si kavo gurësh të gatshëm,
pra ndërmjet ndërtimit të tyre ka kaluar një kohë pak a shumë e gjatë. Nën afreskun e
Paleologëve ka një shtresë tjetër më të vjetër të pikturuar, kurse brezi zbukurues në
stukoreliev i takojnë fundit të shek. XVIII fillimit të shek. XIX si dhe në kishën e
Labovës së Kryqit. Problemi i datimit të kishës së Apolonisë sipas Meksit paraqitet i
vështirë për mungesë të të dhënave mbishkrimore, apo burimore që të lidhen me
themelimin e saj. Në kishë ka pesë mbishkrime të cilat ndihmojnë deri në një farë mase
për këtë problem të rëndësishëm, i pari i vitit 1250 shënon vdekjen e një murgu dhe
përbën një terminus ante quem për ndërtimin e kishës. Ky mbishkrim është më i vjetri
nga të tjerët, që gjithashtu janë terminus ante quem dhe që në këtë rast nuk bien
saktësime për problemin në fjalë. Ndikimet perëndimore (harqet e mprehtë, kapitelet)
vijnë kryesisht nga Tivari dhe Durrësi, në vartësi të shtrijes së peshkopatave katolike në
Shqipërinë e Veriut në shek. XII-XIII dhe në Shqipërinë e Mesme dhe bregdetare në
shek. XIII-XIV.
Është pikërisht arti romaniko-gotik i bregdetit dalmatin dhe i Shqipërisë së Veriut
ai që përbën burimin për pjesën më të madhe të ndërtimeve që i takojnë sferës së
arkitekturës perëndimore. Përsa i përket analizës së formave arkitektonike monumenti
është në lidhje të plotë, përsa i përket ndërtimit planimetrik e vëllimor me
Kostandinopojën për vetë pasjen e ambientit përpara bëmës, absidën pesëfaqëshe,
kupolën 12 faqëshe që takohet gjatë shek. XII, në një sërë kishash të ndërtuara nga
Komnenët.
Përfshirja në disa aspekte në arkitekturën e Komnenëve si dhe ndikimet
perëndimore në disa elemente, na shtyjnë për një datim të kishës në fillim të shek. XIII,
duke pranuar gjithsesi dhe mundësinë për një datim më të hershëm gjithnjë duke patur si
terminus ante quem vitin 1250. Ndërsa problemet e arkitekturës së kishës janë më të
thjeshta, sepse ajo i përket një dore ndërtimi, ekzonarteksi paraqet të dhëna shpesh
kontradiktore për arkitekturën e vet. Bushhausenët shohin në të një krijim normand të
viteve 1107-8, të cilën e lidhin me fushatën e Boemundit dhe këtë e vërejnë në skulp-turat
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dhe punimin e mureve, kurse sipas Meksit ekzonarteksi në formën e sotme i takon
rindërtimit të tij pas vitit 1381, të marrë nga mbishkrimi i përmbysur në pilastrin më në
veri të arkadës, që duhet konsideruar një terminus post quem. Këtij rindërtimi i takojnë
dhe kapitelet e kolonadës, të ardhur nën ndikimin e bregdetit dalmatin. Në këtë kohë
murosen në anën jugore dy relievet skulpturale. Kisha e manastirit të Apolonisë mbetet
një ndër godinat më me vlerë të arkitekturës mesjetare shqiptare, vepër në të cilën
ndikimet janë në vartësi të marrëdhënieve të vendit tonë me vendet fqinje, dhe të
rrethanave politike të kohës së krijimit të saj.
Trapezaria. Nga periudha para pushtimit turk në manastirin e Apolonisë ruhet
edhe trapezaria (Tab. XLVII,3,7). Ajo shtrihet në aksin më të gjatë veri-jug disa metra më
në perëndim të kishës. Nga ajo gjatë rindërtimit të konakëve të manastirit, më shumë
gjasë në gjysmën e dytë të shek. XVIII, është përfshirë një pjesë në këto konakë.
Sipas Bushhausenët trapezaria i takon dy fazave ndërtimore, ndërtimi më i vjetër
është pjesa e poshtme me gurë të mëdhenj duke patur sipas vendit dhe copëra tullash të
vendosura në mes tyre, ndërsa pjesa e sipërme, me kluasonazh është një rindërtim serb i
kohës së Car Miljutini (1282-1321), kohë kur është dhe pikturuar (Tab. XLVII,3).
Sipas Meksit muret i takojnë një periudhe ndërtimi dhe së bashku edhe me
pikturën janë realizuar në fund të shek. XIII.
Problemi i datimit të trapezarisë është bërë nga të gjithë studiuesit nëpërmjet
marrjes së pikturave murale si terminus ante quem për ngritjen e ndërtesës. Për to
fillimisht V. Puzanova ishte përmbajtur datimit të shek. Xl dhe më vonë së bashku me
Dh. Dhamo janë shprehur si kohë e pikturimit të trapezarisë për fundin e shek. XIII e
fillimin e shek. XIV.
Në vitet ’80 V. Dimo, me rastin e rikonstruksionit të Muzeut Arkeologjik, kreu
disa gërmime në qoshen verilindore të Manastirit, ku ishin mjediset e guzhinës të
ekspeditave arkeologjike dhe në sheshin midis kambanares dhe krahut jugor të kishës.
Në vitet 2003-2006 nga një pjesë e ekipit të projektit “Monumente të kultit
kristian në Shqipëri” të drejtuar nga S. Muçaj, u ndërmorën kërkime brenda murit
rrethues të Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë: në trapezari, konakët e qoshes
verilindore (Tab. LII) dhe sheshin e manastirit.
Në qoshen verilindore të konakëve u punua për të parë stratigrafinë e gërmimeve
të bëra në vitin 1981 për ndërtimin e muzeut të ri arkeologjik të Apolonisë. Kuadratet u
përcaktuan nga mjediset e ndara nga gërmimi i vjetër A, B, C, D.
Kuadrati A në qoshen verilindore të manastirit, ishte gërmuar më parë duke
prekur dhe shtrsën romake, prandaj u punua në pjesët e ngelura për të parë shtrezëzimet
në profilet e tij. Në profilin verior që shkon paralel me murin verior të manastirit ishin
mbivendosur pesë dysheme që i përgjigjen pesë niveleve të banimit, i fundit lidhet me
portikun i kthyer në dyqan (periudha romake) dhe mbi të ka qeramikë po të kësaj
periudhe përzier me qeramikë kuzhine mesjetare që datohet në fundin e shek. X. Më pas
vjen një dysheme e shtruar me pllaka guri që janë gati të kalçifikuara. Në shtresën mbi të
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u gjetë një pjatë me glazurë (fine zgraffito ware) e datuar në fund të shek. XII (Tab.
XCVII,6), kurse në dyshemetë e tjera nuk kish ngelur material arkeologjik. Në profilin
lindor janë të njëtat dysheme. Dyshemeja e dytë mbulon një furrë gëlqereje që kishte
shumë skorje të hekurit dhe mbetje gëlqereje si dhe disa fragmente qeramike të fundit të
shek. X. Themelet e hapura për ndërtimiin e murit të manastirit e kishin prerë furrën.
Kuadrati B u përputh me një dhomë të shtruar me tulla (Tab. LII,1), disa prej të
cilave kanë figura të inçizuara: një figurë njerëzore me një lule dielli në dorë (Tab. LII,6;
CXXII), një peshk (Tab. LII,2; CXXII) dhe paraqitje bimore (Tab. LII,3,5). Muret e
dhomës, të ndërtuara me blloqe dhe të plotësuara me gurë të vegjël dhe fragmente tullash,
i mbështeteshin murit rrethues të manastirit të krahut lindor (Tab. LII,4). Në pjesën e pa
prekur nga gërmimi i bërë në vitin 1981 kishte ngelur pa gërmuar një pjesë e vogël që i
mbështetej murit rrethues lindor të manastirit. Gjatë gërmimit u identifikuan tri shtresa të
ndryshme që në përbërje kishin qeramikë mesjetare, mbetje skeletesh peshqish
(mbizotronte peshku shpat), ngjalash, midhje dhe kocka kafshësh dhe shpendësh (Tab.
X,1), si dhe një monedhë e Andronikut IV Paleolog (1376-1379). Në kuadratet e tjera nga
mjediset mesjetare që janë rreth 1 m më lartë se niveli i portikut helenistik, gërmimet e
mëparshme kishin shkuar deri në shtresat romake. Materiali në këto kuadrate ishte i
depozituar në disa shtresa të njëpasnjëshme me qeramikë romake, vegla kocke, etj. Mbi
stilobatin e portikut është depozituar një shtresë tjegullash dhe poshtë saj mungon
materiali qeramikë. Nën kunetë u bë një sondazh që dha qeramikë të periudhës klasike
gjë që tregon se portiku është i ndërtuar të paktën në shek. IV p. Kr.
Në njërin nga sondazhet e filluar në qoshen verilindore të kishës u pa se ishte
sonduar më parë nga Meksi.
Në mjedisin në jug të hyrjes së për në Manastir (ku ndodhet edhe pjesa e braktisur
e trapezarisë) u gërmua duke e ndarë në katër kuadrate sipas akseve veri-jug dhe lindje –
perëndim. Brenda mureve të trapezarisë (K. 1, K. 2) shtresat e ngelura para ndërtimit saj i
përkisnin së pari një shtrese argjili përzer me zhavor, pa material arkeologjik dhe gati e
çimentuar, e tillë është ndeshur dhe në mjediset në jug të trapezarisë. Më pas vazhdonte
një shtresë tjegullash që ngjasojnë me ato të shek IV m. Kr., të depozituara mbi një
dysheme mozaiku. Dyshemeja me mozaikë ishte prerë nga themelet e hapura për
ndërtimin e mureve të trapezarisë si dhe nga një mur tjetër më në perëndim (muri
rrethuesi Manastirit). Mozaiku i zbuluar përbëhet nga panele me motive gjeometrike dhe
një panelë me kafshë. Ashtu si në shumicën e mozaikëve të antikitetit të vonë, kafshët
janë paraqitur me trupin në profil, dhe vetëm lopa e ka kokën të kthyer përballë. Ky
mozaik shquhet për nivelin e lartë të vizatimit të figurave dhe nisur nga ngjashmëritë
duhet të jetë një realizim i shek. IV m. Kr. dhe më shumë gjasa i përkiste një kishe po të
kësaj periudhe.
Jashtë trapezarisë, në kuadratin verilindor (K. 4) pas depozitimeve që lidheshin
me mbetjet e shkatërrimit të kësaj pjesë të trapezarisë, ishte një shtresë e dytë me hi,
guaska midhjesh, qeramikë. Këtë shtresë e kishte prerë një varr i ndërtuar në formë arke,
me vendosje kufome dhe orientim perëndim-lindje. Po ashtu shtresa ishte prerë dhe nga
një gropë për mbajtjen e hirit, ku kishte dhe disa pjesë të një ene me glazurë të gjelbër
(shek. XVI-XVII) dhe skorje hekuri.
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Në kuadratin jugperëndimor (K. 1) dhe atë veriperëndomor (K.3), ruhet një mur i
ndërtuar me blloqe, i njëjtë me murin e zbuluar në anën lindore, jugore dhe perëndimore
të manastirit. Këtij muri i është mbivënë muri i hyrjes së manastirit. Nga një sondazh i
bërë dhe në krahun tjetër të portës u vërejt se muri vazhdonte në drejtim të veriut,
megjithatë ka ngelur pa u parë nëse muri ka vazhduar edhe në pjesën e hyrjes që tani
është e shtruar me kalldrëm. Shtresa depozitur mbështetur murit ishte e përzier dhe
përbëhej nga hi me thëngjij të shumtë, guaska dhe qeramikë. Qeramika e ndryshme
(kuzhine, me glazurë, e pikturuar me vija të kuqe) datohet nga gjysma e dytë e shek. X
dhe deri në shek. XIV, ku kjo e fundit ishte mbizotruese. Në k. 3 kishte edhe varre të cilët
nuk u gërmuan.
Në anën lindore në vazhdim të gërmimit të bërë në kuadratet A-D u pa se muret e
konakëve të manastirit vazhdonin si në drejtim të perëndimit dhe atë të jugut. Sheshi para
tyre kishte shërbyer si vend varrim, me varre të tipit cist apo me mure të bërë me tulla.
Disa prej tyre ishin vendosur edhe mbi murin e konakëve që shkon veri-jug. Të dhënat e
dala nga këto gërmime bënë të mundur që hidhen për herë të para disa piketa për murin
rrethues të manastirit, konakët e tij duke përfshirë edhe trapezarinë, si dhe u përftuan
elementë për kohën e ndërtimit të murit, konakëve dhe varrezës.
Nisur edhe nga rezultatet e gërmimeve të fundit S. Muçaj ka bërë një vështrim të
shkurtër për periudhën nga momenti i braktisjes së qytetit, fundi i shek. IV dhe deri në
shek. XIV911. Në të ai parashtron arsyen e braktisjes së Apolonisë të lidhur jo vetëm me
shkaqe natyrore, por në radhë të parë si pasojë e shkatërrimeve nga dyndjet e fundit të
shek. IV dhe fillimit të shek. V m. Kr912.
Nga gërmimet sistematike913, sondazhet914 dhe vëzhgimet sipërfaqësore915 të bëra
në dhjetëvjeçarët e fundit në Apoloni dhe në qendrat rreth saj916 janë vjelë të dhëna të reja
që kanë ndihmuar autorin për të hedhur dritë mbi fundin e qytetit të Apolonisë dhe për ta
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veçuar atë si qendër peshkopale. Qeramika917 dhe monedhat918 të gjetura në shtresë djegie
dhe shkatërrimi, e krahasuar edhe me shtresën e djegies në qytetin e Bylisit919, e daton
shkatërrimin e Apolonisë rreth viteve 383-385 m. Kr.
Më pas Apolonia duket se përfundon vetëm në qendër peshkopale920 duke
respektuar traditën dhe jo e barazuar më me qytet921. Rrënojat godinës së shtruar me
mozaikë i përket si kohë antikitetit të vonë dhe ajo mund të ketë qenë pjesë e një kishe të
ndërtuar që në shek. IV m. Kr. Monedhat që i përkasin shek V – VI janë në numër tepër
të vogël922 dhe gati të papërfillshëm me periudhën e mëparshëme të vetë qytetit
Apolonisë si dhe me qytetet e tjera që kanë vazhduar jetën në këtë periudhë. Numri i
pakët i tyre fletë në favor të hipotezës se ato nuk vijnë më nga një qendër urbane, por i
takojnë një qendre të izoluar peshkopale. Edhe qeramika e kësaj periudhe ëshë tepër e
pakët dhe datohet nga fragmente sixhilata afrikane Forma Hayes 87 C (fillimi i shek. VI
m. Kr.), Forma Hayes 99 A (510 – 540).
Nga fundi i shek. VI deri në fund të shek. IX të dhënat mungojnë dhe ato i gjejmë
vetëm duke filluar nga shek. X. përmes materialit numizmatik, qeramikës dhe skulpturës.
Monedhat më të herëshme janë dy folis anonim të shek. X923, që pasohen nga ato të
Komnenëve të zbuluara në teatër dhe në gërmimet e fundit shqiptaro-franceze. Monedhat
e principatave latine të gjetura në teatër kanë një shtrirje kohore nga viti 1245 (e para)
kurse prerja e fundit i takon Filipit të Tarentit (1307 -1313)924. Skulptura, përveç pllakave
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Qeramika e shtresës së fundit e gjetura në një pus pranë Manastirit dhe në Manastir datohet nga
sixhilata afrikane (forma Hays 50B (350 – 400 m. Kr.) Hayes 58 A B, vitet 290/300 – 375) në fundin e
shek. IV.
918
Sh. Gjongecaj – O. Picard, La circulation monétaire à Apollonia, L’Illyrie Méridionale et L’Épire dans
l’antiquité III, Paris 1999, f. 96 ka bërë një përmbledhje statistikore të monedhave të shek. IV m. Kr.:
periudha e Dioklecianit dhe e tetrekisë pas reformës 5 copë, Maksimi 2 copë, Konstandini i Madh 21 copë,
nga vdekja e Konstandinit deri tek Juliani 55, familja e Valensit 32, Theodosi 34, dhe vetëm 4 copë ku bie
në sy se monedhat janë më të shumta në kohën e mbretërimit të familjes së Valensit (32)dhe të Teodosit I
(34), kurse duke filluar me Arkadin ato pakësohen (4). Duke mos patur të dhena të detajuara për secilën
nga monedhat nuk mund të shprehemi me saktësi se e kujt viti është monedha e fundit e prerë nga këta
perandor. Më vonë numri i tyre është tepër i vogël dhe gati i papërfillshëm (Teodosi II 2 copë, Leon ose
zenoni 1 copë), Anastasi 1 copë, Justini I 1 copë dhe Justiniani 1 copë. duke treguar se ato nuk vijnë më
nga një qendër urbane, por i takojnë një qendre të izoluar peshkopale siç del në dokumente.
919
Në Bylis në gjithë monumentet e gërmuara është përcaktuar një shtresë shkatërrimi e shoqëruar me
djegie. Monedhat e gjetura me shumicë në këtë shtresë shkatërrimi u përkasin perandorëve Gracian,
Valentinian II dhe Teodosi I të prera në vitet 378 – 383, që përcaktojnë edhe kohën e këtij shkatërrimi që
më shumë të ngjarë duhet të lidhet me vitin 383. Edhe monedhat gjetura në Apoloni në shumicën e tyre
përputhen po me këtë periudhë. Pra kjo duhet të jetë periudha e shkatërrimit edhe e qytetit të Apolonisë dhe
pas saj për një periudhë të shkurtër kohore kanë qendruar grupe nga invazorët.
920
A. Alb. 14; 21, 23.
921
Cod. Just. I, 3, 35; Hierokles, Synecdemus, 653, 3; Rav., V 13, 15.
922
Sh. Gjongecaj – O. Picard, La circulation monétaire à Apollonia, L’Illyrie Méridionale et L’Épire dans
l’antiquité III, Paris 1999, f. 96 Teodosi II 2 copë, Leon ose Zenoni 1 copë, Anastasi 1 copë, Justini I 1
copë dhe Justiniani 1 copë.
923 923
Sh. Gjongecaj – O. Picard, La circulation monétaire à Apollonia, L’Illyrie Méridionale et L’Épire
dans l’antiquité III, Paris 1999, f. 96.
924
A. Mano – B. Dautaj,Teatri i Apollonisë (Rezultatet e fushatës së pestë të gërmimeve), Iliria XII, 1982,
1, f. 196.
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të kangjellave me figura kafshësh dhe shpendësh që datohen në shek. X – XI925 dhe një
portret burri (Tab. XLVIII,14) dhe disa reliefeve me figura mitologjike që i takojnë po
kësaj periudhe (Tab. XLVIII,2,5,9,10,15), radhitet edhe skulptura arkitektonike dhe e
instalimeve që ruhet in situ në kishë (Tab. XLVIII,12). Po ashtu qeramika e gjetur
fillimet i ka që nga shek. X deri në shek. XIV (Tab. XCVII; CI). E vetmja monedhë e
gjetur në kontekst të sigurt arkeologjik është ajo e Andronik IV Paleolog (1376 – 1379).
Kjo monedhë u gjetë në një nga dhomat e Manastirit në një shtresë të djegur depozituar
mbi dyshemenë e shtruar me tulla të zbukuruara me figura antropomorfe dhe peshqish.
Në këtë shtresë kishte shumë fragmente enësh guzhine dhe disa ene me glazurë të kësaj
periudhe, si dhe shumë mbetje ushqimesh që i përkasin faunës ujore (peshq, midhje) dhe
më pak nga ato tokësore.
Qeramika e gjetur në këtë mjedis dhe po në të njejtën shtresë të djegur në mjediset
e tjera të Manastirit datohet kryesisht në gjysmën e dytë të shek. XIV. Për t'u theksuar
është se kjo shtresë i është mbështetur edhe konkës jugore të trapezarisë, gjë që tregon se
ajo ka qenë e ndërtuar para kësaj kohe.
Në përfundim autori shprehet se skulptura e rregjistruar si e Apolonisë dhe ajo e
murosur në muret e riparuara të Manastirit dhe ajo in situ e datuar në shek. X - XI, e
shoqëruar dhe me materialin tjetër arkeologjik (monedha, qeramikë) shërben si terminus
ante quem për fillimin e kësaj qendre të re kishtare, Manastirin e Shën Mërisë, kurse
materiali tjetër për vazhdimësinë e jetës në Manastir deri në fundin e shek. XIV ose
fillimin e shek. XV, kur shihet se ai është shkatërruar vërteton hipotezat e hedhura nga
çifti Buschhausen926.
Manastiri. Manastiri në formë katërkëndëshi, në fazën e parë ka qenë i rrethuar
me mure të fuqishme ndërtuar me blloqe guri të marra nga periudha antike. Mbi këto
mure në periudha më të vona janë mbivendosur trapezaria dhe mjedise të tjera të
manastirit. Në brendësi të manastirit kisha e Manastirit të Shën Mërisë në Apoloni ka
ardhur e plotë dhe përbën të vetmin rast të variantit kryeqytetas të këtij tipi. Ajo është
ndërtuar pranë murit rrethues të qytetit antik, rrethuar nga konakët që i takojnë fundit të
shek. XIII, me rindërtime edhe më të vona927. Në tërësinë e manastirit shquhet trapezaria,
që bashkë me kishën, janë monumentet e plota që ruhen nga ky manastir.
Nisur nga të dhenat e reja të dalë nga gërmimet e fundit duket se ka hyrë në
rrugën e zgjidhjes, akoma jo përfundimtare, ndërtimi i fazës përfundimtare. Muri rrethues
i Manastirit, nisur nga teknika e ndërtimit, plani dhe materiali arkeologjik na lejon të
925

H. und H. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollonia in Albanier, Byzantiner, Normannen und
erben in Kampf die Via Egnatia, Wien 1976; L. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, 2004, f. 138
139.
926
H. und H. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollonia in Albanier, Byzantiner, Normannen und
erben in Kampf die Via Egnatia, Wien 1976, të dhënat mbështesin tezën se kisha e manastirit të Apolonisë
është ndërtuar gjatë sundimit të Aleks Komnenit (1081 – 1118), më saktë gjatë qëndrimit të Normanëve në
Shqipëri (1081 – 85), me pushtimin e dytë Norman (1107 – 1108) lidhet ekzonarteksi, ndërsa tabloja e
perandorit është pikturuar në vitet 1281 – 82. Me car Miljutinin (1283 – 1331) lidhen pikturat e trapezarisë
dhe një rindërtim.
927
H. und H. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollonia in Albanier, Byzantiner, Normannen und
erben in Kampf die Via Egnatia, Wien 1976, fig. 2, 10 dhe 20-22.
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propozojmë që ai është një ndërtim i shek. XI. Muri i tij është ndërtuar si një i tërë dhe
më pas i janë shtuar mjediset e tjera dhe kjo është parë në mos përputhjen e mureve të
trapezarisë me ato të rrethimit si dhe tek mjediset e qoshes verilindore. Teknika e
ndërtimit të këtij muri, që tani rruhet paksa mbi sipërfaqe gjen shumë ngjashmëri dhe me
fortifikimin e kështjellës në Gurëzezë (Myli) si dhe me një fragment muri në Kalanë e
Margëlliçit, por ka ndryshime nga Manastiri i Bratajt. Konakët nisur nga shumë elementë
të dyshemesë duhet të jenë realizuar po brenda shek. XI, kurse shkatrimi i tyre nuk shkon
më tej se fundi i shek. XIV.
Kisha. Kisha përbëhet nga ekzonarteksi (Tab. LV), narteksi, naosi dhe mjedisi i
altarit, nëpërmjet të cilit lidhet me një mjedis për ruajtjen e enëve të kultit
(skevofilakion). Pranë kishës, në anën veriore, ngjitur me këtë të fundit është një paraklis
i vogël (Tab. XLVII,4,5).
Naosi nga forma i shmanget drejtkëndëshit, duke u kthyer në një paralelogram
(Tab. XLVII,7). Ky deformim është në tërë kishën, duke u mbajtur deri te tamburi e
kupola që nuk janë me bazë rrethore.
Strukturat e mbulesës së naosit ngrihen mbi katër kolona e dy pilastra në anën
pranë altarit, ku formohet një hapësirë më në lindje të krahut të kryqit, mbuluar me qemer
në nivel më të ulët. Dhe pikërisht kjo përbën veçorinë e këtij varianti të tipit me kryq të
brendashkruar. Mbi kolonat kemi kapitele të stilit romanik, të ngjashme dy nga dy me
njëri-tjetrin. Nga kolonat dhe pilastrat shkojnë në muret anësore një sërë harqesh. Mbi
këtë sistem harqesh ngrihen katër qemerët që mbulojnë dhe formojnë krahët e kryqit.
Elementët anësore që formohen ndërmjet krahëve të kryqit mbulohen me qemer cilindrik,
ndërsa ata të mjedisit të altarit më kësulë sferike. Ky i fundit ndahet nga naosi me një
ikonostas të vonë druri, të vendosur përpara pilastrave.
Bema komunikon me protezisin dhe diakonikonin nëpërmjet kalimeve të ultë,
prapa pilastrave. Protezisi dhe diakonikoni, për nga madhësia, duken si shtojca të bemës
Në protezisin ka një kamare ku ruhen fragmente me vlerë nga piktura e vjetër murale.
Bema zë një vëllim të ndjeshëm me absidën rrethore, me sintronin e tryezën e
altarit, dikur mbuluar me një baldakin, prej të cilit ruhen bazamentet e kolonave në
pllakat e dyshemeve. Mbi katër qemerët e krahëve të kryqit ngrihet, nëpërmjet
trekëndëshave sferikë, kupola mbi tambur. Një kornizë e gurtë përshkon tërë naosin në
nivelin e kapiteleve. Një kornizë shumë më e vogël kalon në nivelin e fillimit të tamburit.
Tamburi ka katër dritare, të vendosura 45 gradë ndaj pikave të horizontit, një zgjidhje kjo
jo e zakonshme.
Në mjedisin pranë protezisit (skevofilakion) hyhet nga një derë që i lidh të dy
këta. Ai mbulohet me qemer cilindrik me hark të mprehtë, me formuese veri-jug dhe
ndriçohet nga një dritare dyshe në anën veriore (Tab. XLVII,4). Në murin perëndimor
dhe atë jugor ka nga një kamare.
Narteksi është katërkëndësh, mbuluar me qemer me hark të mprehtë me formuese
veri-jug. Në narteks hyhet nga veriu, jugu dhe një portë tjetër në anën perëndimore (Tab.
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XLVII,6), e cila e lidh me ekzonarteksin. Portat janë mbuluar me hark me profil të
mprehtë në anën e jashtme dhe me arkitra guri në brendësi. Përpara portave të naosit dhe
narteksit ka një portik, vendosur mbi dy shtylla dhe kurorëzuar me kapitele (Tab.
XLVIII,11).
Ekzonarteksi, i shtuar më vonë në anën perëndimore (duket fuga e takimit të dy
mureve), është gjysmë i hapur (Tab. LV,19-20). Në anën perëndimore, mbi një mur 80
cm mbi tokë, ngrihet një kolonadë. Kolonat e arkadës këmbehen dy nga dy me pilastra të
gurta. Kolonat janë tetëkëndëshe dhe kurorëzohen me kapitele, ku janë gdhendur kafshë
të ndryshme dhe përbindësha (Tab. LV,1-18), art romanik puliez, për të cilin Meksi
mendon se ka ardhur këtu nëpërmjet Raguzës dhe Tivarit, që në Tivar ky art lulëzon gjatë
shek. XIII-XIV.
Muratura e kishës së Pojanit është prej dy brezash. Pjesa e poshtme, deri në
fillimin e kornizave të çatisë, është prej gurësh paralelopipedikë të marra nga rrënojat e
teatrit të Apolonisë antike. Ato lidhen me pak llaç dhe vendosen për së gjati në mur, duke
krijuar një lidhje jo të mirë të të dy faqeve. Pjesa e sipërme e kishës është me tulla, sot të
mbuluara nga suvatimi i bërë në mes të shekullit XIX. Po me tulla janë dhe qemerët që
mbulojnë krahët e kryqit.
Dritaret e kishës janë dyshe, me një kolonë guri në mes dhe me pllaka guri, ku
janë lënë vrima të pakta për ndriçim (Tab. XLVIII,5). Dritaret janë të mbuluara me hark
rrethor. Bën përjashtim këtu ajo e absidës, e cila mbulohet me hark të mprehtë.
Muret e kishës mbarojnë me korniza tullash, të vendosura në formë
dhëmbësharre. Çatia që ruan formën e vjetër, është ndryshuar pjesërisht gjatë shtesave që
janë bërë në anën perëndimore. Çatia e vjetër ndjek krahët e kryqit dhe në të ruhen edhe
tjegulla që kanë të incizuar shkronjat Fi ose Theta. E parë nga ana lindore, çatia i jep
kishës një gjallëri të madhe, duke theksuar formën piramidale të saj. Muri mbi arkadën e
kolonës në anën perëndimore të ekzonarteksit përfundon me një kornizë të ulët
ujëmbledhëse, e cila, nëpërmjet pilastrit qendror, derdh ujin në një stere të vendosur në
një pjesë të dyshemesë së ekzonarteksit (Tab. LV,4,9).
Muri i ekzonarteksit është edhe ai i ndërtuar me gurë të skuadruar antikë dhe me
tulla, por vetëm te pjesët për dhënien e pjerrësisë së çatisë. Gjatë ngritjes në lartësi të
çatisë së pjesës perëndimore për të krijuar çatinë e re është mbuluar përgjysmë dritarja e
krahut perëndimor të kryqit. Në murin verior edhe sot dallohet forma e çatisë së parë.
Gjatë rindërtimit të kësaj çatie, në anën jugore është vendosur një pllakë me një shqiponjë
në reliev dhe një tjetër me një kryq (Tab. XLVIII,9).
Në shek. XVIII (viti 1778) është ngritur dhe një kambanore mbi murin
perëndimor të narteksit.
Për vetë materialin që përdoret, formulimi arkitektonik i kishës së Apolonisë është
i thjeshtë dhe i qartë. Muret e rrafshëta ndërpriten vetëm nga portikët, të cilët, në një
sfond të tillë, qëndrojnë mjaft hijshëm. Po thjesht është trajtuar edhe fasada lindore, me
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një absidë të madhe pesëfaqësh, i vetmi zbukurim i së cilës është dritarja dyshe, ku është
gdhendur në mënyrë primitive një bust gruaje me krahë të hapur.
Me gjithë trajtimin e thjeshtë të mureve, pamja e kishës është madhështore, edhe
pse tamburi me kupolën janë të mëdhenj dhe të zbukuruar me 12 nike. Mjaft interesante
paraqitet edhe fasada perëndimore me kolonadën me një ritëm që ndërpritet nga pilastrat,
të cilat e fragmentojnë dhe e bëjnë të mos duket më e gjatë. Punimi i rregullt i kolonave,
modelimi i tyre i imtë dhe larmia e skulpturave në kapitele e bëjnë këtë fasadë të dallohet
nga të tjerat.
Hapësira e brendshme e naosit paraqitet pak e ndryshme nga hapësirat e
brendshme të kishave të tjera në formë kryqi të brendashkruar. Ndryshimi qëndron në
faktin se, duke qenë mjediset këndore të vogla dhe të ultë, nuk arrijnë të përfshihen
tërësisht në hapësirën e pjesës qendrore. Kjo e fundit është tema sunduese në formulimin
arkitektonik të brendësisë dhe theksohet më tepër nga lartësia e kupolës.
Piktura e kishës. Pas restaurimeve të afreskut tani janë të dukshme skena në
pjesën veriore të ekzonarteksit ku paraqitet perandori bizantin me familjen e tij, dhe
poshtë saj dhe shtresa më të hershme (Tab. LI,1). Në murin perëndimor të naosit ruhet
portreti i një plaku, shenjt i paidentifikuar kurse në faqen e murit verior të korridorit që
lidh kishën me paraklisin e Shën Mitrit ruhen fragmente pikture dhe pjesë të një
mbishkrimi i vitit 6800 (1292) (Tab. LI,2-4). Data e mbishkrimit ruan vetëm shifrën e
mijësheve dhe të qindësheve. Pra ajo date, sipas vlerës së dy shifrave të para, mund të
shkojë nga viti 1292 deri më 1391. Në prothesis po ashtu ruhen disa pjesë pikture, ku
paraqitet skena “Zbritja nga kryqi”.
Në skenën e ekzonarteksit të kishës me përmasa 1,32 x 3,30 m përfytyrohet
perandori i Kostandinopojës, Mihali VIII Paleologu me familjen e tij. Figura kryesore e
skenës është ajo e perandorit Mihal, në skajin e majtë të skenës ruhet një figure gruaje
dhe midis tyre, figura e birit të tyre Androniku II Paleolog, sic na e tregon mbishkrimi
mbi krye të tij. Në anën e djathtë të Mihalit përfytyrohet Shën Mëria me maketin e kishës
në duar dhe me faqe kthyer nga ai, që tregon se perandori i ka dhuruar asaj tempullin. Pas
figures së Shën Mërisë, nga e djathta, në skenë përfytyrohet një figure jerarku e cila,
ndonëse shumë e dëmtuar, sipas Th. Popës i ngjan Shën Kollit. Për këtë skenë Th. Popa
mendon piktura i përket viteve 1281-1282, mendim që përkrahet më vonë dhe nga H.
Nallbani928. Rreth skenës perandorake të Manastirit të Apolonisë për herë të pare ka
shkruar V. Puzanova dhe më pas së bashku me Dh. Dhamon. Fillimisht ajo mendon se
piktura i takon shek. XI, kurse më vonë skenën perandorake të ekzonarteksit të kishës së
Apolonisë e kanë identifikuar me Andronikun II Paleolog dhe kohën e datimit të skenës
si të kohës kur perandor Androniku ka sunduar vetëm, pa të jatin, prej vitit 1282-1328..
Skena “Zbritja nga kryqi” përbëhet prej tri figurave: atë të Krishtit, të Shën
Mërisë dhe të një engjëlli. Sipas Th. Popës në protheset e parakliseve të shpellave eremite
të vendit tonë si dhe në ato të kishave që datohen deri në shek. XIII gjejmë të pikturuar
928

H. Nallbani, Të dhëna të reja rreth pikturës së kishës së manastirit të Apollonisë, Monumentet, 11, 1976,
f. 98-99.
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figurën e protomartir Stefanit. Për herë të pare në Shën Mëri të Apollonisë haset e
pikturuar në prothes skena apokathilosis, madje, të kompozuar prej tri figurash që tregon
se te ne, në prothes, kjo skenë është shfaqur më vonë, ka të ngjarë, edhe në viset e tjera të
Perandorisë Bizantine.
Portreti i plakut mund të krahasohet me pikturën e skenës “Familja e perandor
Mihail Paleologut”, sepse kjo e fundit ruhet shumë e zbehtë dhe e dëmtuar. Kjo figure ka
më tepër ngjashmëri me pikturën e protezis si më pak të dëmtuar në ngjyrat dhe, në
përgjithësi, në modelimin e portreteve, ndonëse figurat e prothesit përfytyrojnë persona të
rinj. Dy skena të ruajtura në këtë monument duke përfshirë dhe portretin e plakut, duhet
t’i atribuohen kohës prej vitit 1272-1282, kur Mihail Paleologu bashkësundonte me të
birin e tij, Andronikun II Paleolog, sic rezulton dhe nga të dhënat epigrafike të këtij
monumenti. Pra, perandor Mihaili VIII Paleolog rezulton, përveç si ktitor i rindërtimit të
këtij monumenti madhështor të kohës së Shën Mërisë së Apollonisë, njëkohësisht edhe si
kritor i pikturës monumentale të këtij monumenti.
Datimi. Problemi i datimit të kishës së manastirit të Apolonisë paraqitet jo i lehtë.
Mendimet e shprehura deri më sot nga studiues të ndryshëm të saj, të cilat nuk përputhen,
nisen nga interpretimi i datave të mbishkrimeve në muret e kishës dhe e pikturës murale
në murin lindor të ekzonarteksit. Kjo e fundit paraqet familjen perandorake të Mihalit
VIII Paleologut, bashkë me birin e tij Andronikun II dhe persona të tjerë, që është piktura
e vetme murale e tyre në artin bizantin. Në mbishkrimet e kësaj pikture përmendet një
diplomë e perandorit Manuel Komneni, (1143-1180) dhënë manastirit që, me sa duket, i
ripohohet atij. Me interes është të vërehet se nën këtë pikturë ruhen gjurmë edhe të dy
shtresave më të vjetra të pikturës. Qenia e pikturës parasheh dhe pajisjen e një e mbulese,
pra të një ekzonarteksi. Në muret e ekzonarteksit kemi gjithashtu dy mbishkrime varrimi.
I pari dhe më i riu, që i takon vitit 1350, është afërsisht në nivelin e tokës, në murin jugor
të ekzonarteksit. Qenia e tij në atë vend do të thotë se në atë vit ekzonarteksi është
rindërtuar. Mbishkrimi i dytë është në njërën nga pilastrat e arkadës së kolonadës
perëndimore, pikërisht në atë nga veriu. Ai është një gur varri me datën 6 dhjetor 1381, i
vendosur përmbys dhe pak i gdhendur në anët. Mënyra e lidhjes së tij me murin tregon se
ai ndodhet aty që në fillim. Pra, kolonada e ekzonarteksit është ndërtuar pas këtij viti,
duke mos dëmtuar në këtë rast muret e vjetra, atë verior e jugor. Nga gjurmët e mbetura
është e vështirë të përcaktohen format e vjetra të ekzonarteksit.
Nisur nga ngjashmëritë e shumta që ka skulptura e kishës do të shihnim si më të
përshtatshme datimet e propozuara nga çifti Buschhausen por me një shtrirje më të
madhe në kohë edhe gjatë shek. XI, kur edhe pas largimeve të normadëve lidhjet me
Italinë e Jugut, jo vetëm nuk u ndërprenë por edhe u forcuan edhe më shumë.
Trapezaria e Manastirit. Trapezaria e Apolonisë përbën të vetmin rast të një
ndërtese manastiri të periudhës mesjetare të ruajtur në vendin tonë. Trapezaria gjendet në
anën perëndimore të manastirit dhe është edhe pjesa kufizuese e tij. Ajo është e orientuar
veri-jug. Në anën jugore, atë lindore dhe perëndimore dalin nga një absidë. Dy absidat e
fundit janë trefaqëshe, ndërsa ajo nga jugu është drejtkëndëshe. Në trapezari hyhet nga
një portë në anën lindore, të hapur pjesërisht në një kohë të dytë. Pjesa më e madhe e
mureve të brendshëm është veshur me pikturë murale, me përjashtim të murit verior
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(Tab. LI,5-9; LIII, LIV). Muratura e trapezarisë përbëhet nga dy breza: i poshtmi, që zë
pjesën më të madhe të lartësisë së murit, është i ndërtuar me gurë të mëdhenj dhe tulla
ndërmjet tyre, ndërsa pjesa e sipërme me kluasonazh me dy tulla vertikale të marra nga
rrënojat antike të Apolonisë. Absidat trefaqëshe lindore dhe perëndimore e kanë pjesën e
poshtme të njëjtë me muret, ndërsa pjesën e sipërme të ndërtuar kryesisht me tulla. Në
secilën nga faqet ka nga një nike të shkallëzuar me harqe tullash. Nikja në qendër është
dritare, ndërsa dy të tjerat e kanë fushën me tulla të vendosura zigzag në rreshta
horizontale. Mbi niket ka disa radhë tullash me kornizën. Në brinjët e faqeve ka gurë për
të dhënë idenë e kolonetave të tamburëve. Brezi i sipërm i murit ka dritare, pesë të tilla
janë në anën lindore. Ato rrethohen nga dy radhë të shkallëzuara tullash dhe mbulohen
me hark. Nga to, në faqen perëndimore ruhen vetëm tri. Ndërmjet dy brezave të
muraturës janë tri dritare në anën perëndimore dhe dy në atë lindore. Shpatullat e tyre
janë me gurë nga të brezit të poshtëm, ndërsa mbulesat me harqe me tulla. Lidhur me
kohën e ndërtimit të trapezarisë është menduar se ajo është ndërtuar pak përpara
pikturimit të saj, pra në fillim të shek. XIV. Sipas A. Meksi teknika e mureve ndeshet në
mjaft ndërtime të shek. XIII-XIV, si në Berat e Sop, prandaj ai është i mendimit se koha e
ndërtimit të trapezarisë lidhet me fundin e shek. XIII. Buschhausenet janë të mendimit se
trapezaria i takon dy duarve të ndërtimit, nga të cilat e dyta, që lidhet me pikturimin e
trapezarisë rreth viteve 1319.
Materiali arkeologjik. Përbëhet nga skulptura akitektonike dhe ajo e instalimeve
liturigjike, qeramika dhe monedhat të cilat i kemi analizuar me hollësi më poshtë (Shih
Kreu V). Qeramika e manastirit të Apolonisë përfshin enë të periudhave nga shek. XI deri
në shek. XVI. Përveç qeramikës së kuzhinës, ku në fazat e hershme dallohen vorbat (Tab.
CI,2,4,6,7,10-15) dhe tasat e vegjël (Tab. CI,3,5), kupat (Tab. CI,8,9), në periudhën e
vonë është e përfaqësuar dhe nga forma të veçanta të importit italik me glazurë si rasti i
një “pignatta” (Tab. CI,1). Qeramika me glazurë megjihtëse shumë e fragmentuar është e
përfaqësuar nga pjata të tipit “slip painted”, shek. XI (Tab. XCVII,1,10), siculomaghrebine (Tab. XCVII,7,8), të datuara po në të njëjtën periudhë si dhe nga sgraffito
(Tab. XCVII,4,9) dhe fine sgraffito të shek. XII (Tab. XCVII,6) dhe nga një tas i plotë,
spanjoll, i tipit Pula (Tab. XCVII,2).
Përfundime. Manastiri i Apolonisë së bashku me pjesën më të madhe të
monumenteve të ndërtuara duhet të vendosen në kohë në fundin e shek. XI dhe gjysmën e
parë të shek. XIV. Në to në kohë të ndryshme janë bërë ndërhyrje në kishë dhe në
konake. Ndërhyrjet shtrihen në kohë në një periudhë të gjatë duke filluar nga fundi I
shek. XIII dhe deri në shek. XX, me ndërtimin e kambanares së re.
IV.5.4. Manastiri i Ardenicës
Emri: Manastiri “Lindja e Shën Mërisë” në Ardenicë.
Vendndodhja. Manastiri i Ardenicës ndodhet në fushën e Myzeqesë, mbi vargun
kodrinor të Ardenicës, 100 m mbi nivelin e detit. Manastiri ruan karakteristikat e tij
mesjetare, është i rrethuar me mure të larta dhe gjelbërim. Në afërsi të tij, në anën lindore
ndodhen fshatrat Ardenicë dhe Kolonjë, kurse nga ana perëndimore në fushë është fshati
Libofshë, ku ndodhet dhe kisha e vonë e Shën Gjergjit.
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Manastiri. Në tërësinë e tij manastiri përbënë një ansambël arkitekturor me hajate,
dhoma që shërbenin për banim, dhoma klerikësh, qeli murgjish, ose me ambiente të
karakterit kulturor si biblioteka dhe shkolla929. Në manastir hyhet nga ana lindore
nëpërmjet një porte me qemer që të çon në oborri, në mes të së cilit është kisha Lindja e
Shën Mërisë, rindërtuar në vitin 1743, dhe kambanorja. Në veri të saj ndodhet kisha e
vjetër e Shën Triadhës, rindërtuar në vitin 1922.
Burimet historike për këtë manastir ngelen më së shumti në fazën e gojëdhënave.
“Burimi” historik më i rëndësishëm i këtij monumenti bën fjalë për fejesën e Gjergj
Kastriot Skënderbeut në vitin 1451 po në këtë manastir.
S. Mihalçka930 mendon se themelimi i këtij monumenti ka ndodhur në kohën e
despotatit të Epirit në shek. XIII-XIV dhe si provë për këto janë nënstrukturat e periudhës
mesjetare që gjenden në truallin e këtij manastiri. Por, deri më sot në territorin e
manastirit të Ardenicës nuk është ndërmarrë asnjë fushatë gërmimi arkeologjik, gjë që do
të vërtetonte ekzistencën ose jo të këtyre strukturave.
Në ndërtimin e fasadave të ndërtesave, sidomos të asaj të kishës janë përdorur
“spolje” antike të sjella sipas L. Rey931 nga qyteti antik i Apolonisë, por edhe kjo
hipotezë duhet marrë me shumë rezervë sepse fragmentet janë të vogla dhe pa ndonjë
vlerë të madhe qoftë dhe zbukurimore dhe ne mendojmë se ato duhet të vinë nga ndonjë
vendbanim tjetër më i afërt. Përveç “spoljeve” në manastir ruhen dhe pjesët e një mulliri
për prodhimin e vajit të ullirit, por datimi i tij ngelet i vështirë për t’u përcaktuar. Në
periudhën mesjetare e më pas mulliri i vajit fillon dhe bëhet shumë i përhapur, pra çdo
kishë e manastir, sado i vogël që të ishte do të kishte të paktën një mulli vaji për të
plotësuar nevojat e tij.
Mbishkrime që ruhen hedhin dritë mbi kohën e rindërtimeve ose të njerëzve që
kanë kontribuar. Më i vjetri prej tyre është ai i shek. XV, murosur në portën kryesore932,
por më të shumtat e tyre janë të shek. XVIII933.
Kisha Lindja e Shën Mërisë. Kisha që përbën ndërtimin kryesor të këtij ansambli
është e tipit të thjeshtë bazilikal (14 x 26 x 5.40 m). Ajo përbëhet nga naosi, portiku në
anën jugore dhe narteksi me ekzonarteksin të përbërë nga dy kate në anën perëndimore.
Naosi, ndahet në tri nefe nëpërmjet dy vargje shtyllash prej druri, të cilat mbajnë një
tavan dekorativ. Nga ambienti i altarit naosi veçohet nëpërmjet një ikonostasi prej druri,
vepër e Kostandin Shpatarakut. Faqja lindore përbëhet nga absida dhe nga dy nike, në
veri e në jug. Në kishë hyhet nga ana jugore934.
929

A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Gj. Karaiskaj, Historia Arkitekturës Shqiptare (nga fillimet deri në v. 1912)
(Maket), Tiranë 1980, f. 279; S. Adhami, Një ansambël monumental në Myzeqe, Tradita ndërtimore në
Shqipëri, Tiranë 1982, f. 19.
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S. Mihalçka, Manastiri i Ardenicës dhe konservimi i pikturave murore të tij Monumentet, 1986, 2, f. 77.
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L. Rey, Guide d’Albanie, Paris 1930, f. 119.
932
Th. Popa, Mbishkrimet e kishave të Shqipnisë si burime historike, Buletin i Universitetit Shtetëror të
Tiranës, Seria shkencat shoqërore, 1, Tiranë 1958, nr. 1, f. 240.
933
Th. Popa, Mbishkrimet e kishave të Shqipnisë si burime historike, Buletin i Universitetit Shtetëror të
Tiranës, Seria shkencat shoqërore, 1, Tiranë 1958, f. 236.
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S. Mihalçka, Manastiri i Ardenicës dhe konservimi i pikturave murore të tij Monumentet, 1986, 2, f. 78.
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Teknika e ndërtimit. Muret e kishës janë ndërtuar me gur gëlqeror e shtufi, të
lidhur me llaç gëlqereje. Muri është i punuar me gurë katërkëndësh kënddrejtë e katrorë
dhe midis tyre me copa tullash935.
Afresku. Piktura murale daton në vitin 1744, vepër e Kostandin dhe Athanas
Zografi. Skenat janë sistemuar në regjistra, të ndarë në pjesët e sipërme të mureve, në
brezin e medalioneve dhe shenjtorëve në këmbë. Në skena paraqitet Shën Mëria me
Krishtin e ulur në prehër, Kungimi i Apostujve, Etërit e kishës, Darka e Fundit, Shestjen
e Krishtit, figura peshkopësh e shenjtorësh, Lindja e Shën Mërisë, skena nga jeta e Shën
Mërisë dhe e Krishtit etj., së fundi afresku përfundon me Kostandinin dhe Elenën936.

IV.6. Kishat
Numri i kishave të zbuluara gjatë përgatitjes së temës është i madh, ato nuk
mungojnë në secilin fshat që ne kemi mundur të vizitojmë, në pjesën më të madhe ato
ishin njënefshe me narteks, por në periudha të ndryshme atyre u ishin shtuar mjedise të
tjera. Tipi kryesor është ai i kishës kryq i brendashkruar ose i lirë me kupolë. Në pjesën
më të madhe kupola mbështetet në katër shtylla të lira ose pilastra, të ndara në dy grupe të
mëdha: njënefshe dhe bazilikal. Përveç tyre ndeshen edhe kisha njënefshe, të thjeshta me
çati dyujëshe. Kishat e njohura deri më sot i kanë fillimet e tyre duke filluar nga shek. IX
(Ballshi, Asomat), shek. X (Perhondi, Marmiro, Cërckë, Buhal), fundi i shek. X - fundi i
shek. XI (Kisha e Shën Akileut (Prespë), Apoloni, Armen, Gurzezë dhe eremitazhet) dhe
shek. XII-XIII (Zvërnec, Sop, kishat e Beratit, Bezmisht, Lavdar, Ristozi, Boboshticë,
Kalivaç, Kosinë, kisha në Kurjan, kisha në Maligrad etj.), në shek. XIV kishat riparohen
ose rindërtohen dhe ripikturohen (Maligrad, Lavdar, Shën Triadha, Trapezaria e
Apolonisë etj.). Nga arkitektura kishat i takojnë në përgjithësi stilit Bizantin (i përhapur
në territoret e perandorisë Bizantine në Italinë e Jugut), kurse në skulpturë, për periudha
të caktuara, ndeshim dhe stilin romaniko – puljez. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për
pikturën ku me frymë tërësisht perëndimore ruhet vetëm afresku i kishës në Gurzezë.
IV.6.1. Kisha e Marmiroit
Emri. Njihet vetëm me emrin Kisha e Marmiroit. Deri tani nuk ka ndonjë burim
historik apo mbishkrim që të lidhet me emrin e pajtorit.
Etimologjia: Marmiro = mar miró. Folja miró vjen nga latinishtja e vonë vulgare
që do të thotë sodis dhe së bashku shprehin një vend të ngritur nga soditet deti937. Ky
variant është trashëguar në spanjisht, kurse në italisht gjendet varianti Mira Mare. Për
etimologjinë e fjalës janë shprehur Ceka & Zeqo, që duke qenë pranë guroreve të shumta
antike e lidhin origjinën e saj me fjalën “mermer”938.
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S. Mihalçka, Manastiri i Ardenicës dhe konservimi i pikturave murore të tij Monumentet, 1986, 2, f. 78,
80.
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N. Ceka, M. Zeqo, Kërkime nënujore në vijën bregdetare dhe ujrat e brendshme të vendit tonë,
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Vendndodhja dhe vendbanimi. Kisha e Marmiroit në Orikum, Vlorë939, gjendet prapa
Pashalimanit, në këndin juglindor të një oborri, që dikur ka qenë pjesë e një manastiri, të
rrethuar me mure.
Në juglindje të rrënojave të qytetit antik Orik (Tab. LXVII,1), dhe në jugperëndim
të qytetit modern Orikum (400 18’ 14,84” N; 190 26’ 48,66” E; h 2m). Kisha është
ndërtuar në një bregore me lartësi 2 m mbi nivelin e detit, në një vend të veçuar,
shkëmbor, në majë të një kodre (Tab. LXVII,2), rrethuar në pjesën më të madhe, nga
ujërat e lagunës duke komunikuar vetëm me qendrën antike që është 2 km larg saj. Në
territorin rreth saj, përveç rrënojave të Orikut, nuk kemi mundur të identifikojmë rrënoja
të tjera gjë që tregon se kisha ka qenë e veçuar. Ajo gjendet në këndin juglindor të një
oborri. Ku si mure rrethuese janë shfrytëzuar edhe vetë muret e saj. Nga ana
perëndimore, aty ku sot ndodhet këneta e Orikut, dhe nga ana veriore, muret rrethuese
shërbejnë si mure mbajtëse për krijimin e oborrit, që ka një nivel më të lartë se terreni i
jashtëm.
Burimet historike dhe identifikimi. Emri Marmiro del për herë të parë në një
kristobul të Andronikut II Paleolog, i cili rinjeh më 1307 Peshkopatës së Kaninës
kristobulat e mëparshme ku midis shumë pronave janë dhe arat e Marmiroit940.
Historiku i kërkimeve: Arkeologu austriak K. Paç941 që e vizitoi këtë kishë në vitin
1904, jep një përshkrim të sajin. Ai për pajtor të kësaj kishe njeh Shën Gjergjin dhe hedh
hipotezën se mund të jetë qendra peshkopale Gllavenicës dhe jo një kishë e zakonshme
fshati. I pari që ka bërë një përshkrim të plotë për kishin e Marmiroit është A. Meksi, i
cili ka shfrytëzuar më së miri edhe të dhënat e vjela nga restaurimi që ai ka kryer në vitin
1967. Në studimin e tij, së pari është përcaktuar se ajo ishte një kishë me planimetri në
formë kryqi të lirë, të mbuluar me kupolë mbi tambur, pa mbështetje të brendshme. Naosi
ka qenë i paraprirë në anën perëndimore nga një narteks katërkëndësh, i njëkohshëm me
naosin, kurse nga veriu brenda një oborri ka pjesë ndërtesash të përdorura për banim. Një
vend të rëndësishëm në artikullin e parë zënë pjesët përbërëse të naosit, teknika e
Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, f. 206). Fjala mermer sipas studiuesve të ndryshëm vjen nga folja
në greqisht μαρμαίρω (marmàirō), e cila do të thotë “shndrit/shkëlqen” (Marmairō, H. G. Liddell, R. Scott,
A Greek-English Lexicon, at Perseus). Fjala “mermer” e ka prejardhjen nga fjala greke μάρμαρον
(mármaron), nga μάρμαρος (mármaros), që do të thotë “gur kristalor, gur që shkëlqen”, ndoshta nga folja
μαρμαίρω (marmaírō), “të jesh i dukshëm, të ndriçosh, të shkëlqesh”; R. S. P. Beeks Etymological
Dictionary of Greek, Brill, 2009, f. 907; ka sygjeruar se “është shumë e mundshme një origjinë paragreke”. Kjo thënie është dhe në bazë të fjalës “marmoreal”, që do të thotë “si mermer/e ngjashme me
mermerin”. Por, ndërsa termi në gjuhën angleze e ka prejardhjen nga fr. marbre, pjesa më e madhe e
gjuhëve europiane ndjekin origjinalin e fjalës në gjuhën greke: në persisht marmar, spanjisht mármol,
italisht marmo, portugalisht mármore, në gjuhët gjermane marmor, rumanisht marmură, =polonisht
marmur, turqisht mermer, në gjuhën çeke mramor, në rusisht мрáмор (mramor) dhe hungarisht márvány.
Nisur nga emri jemi të mendimi se prejardhja e fjalës “Marmiro” ka të bëjë kryesisht me shpjegimin se në
mes të lagunës kodra ku ndodhet kisha është vendi më i përshtatshëm nga ku mund të vëzhgohet
drejtpërdrejt deti, duke përjashtuar këtu dhpejgimin në lidhje me mermerin; për të cilin vetë gadishulli i
Karaburunit do të kishte shumë herë më shumë vende se sa një kodër e vogël në mes të një moçali.
939
A. Meksi, Restaurimi i kishës së Marmiroit, Monumentet 2, 1971, f. 73-83.
940
P. J. Alexander, A Chrysobull of the Emperor Andronicus II Palaeologus in Favor of the See of Kanina
in Albania, Byz. XV, 1940-1941, f. 181-182.
941
C. Patsch, Das Sandschak Berat in Albanien, Wien 1904, f. 73-75.
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ndërtimit, zbukurimet në fasadë, gjurmët e lëna për përgatitjen e afreskut, mbulimi dhe
dyshemeja, etj., sipas tij kisha e Marmiroit, me shumë gjasë, duhet të jetë ndërtuar në këtë
periudhë shek. XII-XIII.
Th. Popa që ka vizituar kishën në vitet ’60 të shek. të kaluar shprehet se kisha
ishte tepër e rrënuar si nga konstruksioni arkitektonik dhe piktura murale sepse ajo kishte
qenë e braktisur prej shumë kohësh saqë e kishte humbur dhe emrin e shenjtit, të cilit i
kushtohej. Sipas tij të gjitha faqet e brendshme të mureve të naosit kanë qenë të
pikturuara me pikturë monumentale, por nga ato ruheshin pak fragmente të vogla dhe nuk
mund të flitet për tematikën e saj. Mbi faqen e murit jugor përmbi porte, nga skena
“Lindja e Krishtit” ruhen dy figura, njëra e Josifit dhe tjetra e një gruaje, kurse në faqen e
murit verior ka vërejtur dy shtresa pikturash, ku figurat e ruajtura i përkasin fazës së parë.
I mbështetur në linjën e trashë të figurave të fragmentuara, në konturet e trasha e të
theksuara të portreteve, në okrin gri në të verdhë të portreteve, si edhe në shkronjat e
trasha ruajtur në tekstet e fragmentuara të rulove të jerarkëve, ai është shprehur me
rezervë rreth datimit të kësaj pikturë në gjysmën e dytë të shek. XIII, ndërsa vetë kishën e
daton kishën në shek. XII-XIII.
Tipi. Në formë kryqi të lirë me kupolë, i paraprirë nga një narteks (Tab.
LXVII,4)942.
Fazat. Kisha në gjendjen e sotme ka ndryshime nga faza fillestare, së pari i
mungon plotësisht narteksi dhe në vitet ’70 naosi i është nënshtruar një restaurimi. Gjatë
restaurimit është vërejtur se çarjet e mureve në tambur dhe kupolë ishin shkaktuar në
vendtakimin e mureve të vjetra me shtesat e reja. Para restaurimit krahët perëndimorë dhe
lindorë të kryqit kanë qenë pjesërisht të zënë me mure duke mbyllur edhe apsidën e
dikurshme si dhe tavolinën e altarit. Të tria hyrjet kishin pësuar ndryshime, ngushtuar ose
mbyllur. Muret e rrënuara të një ndërtese të përdorur për banim që ndodhen brenda
oborrit, duket se nuk janë të njëkoshme me kishën, pra nuk përjashtojmë mundësinë se
kisha është restauruar ose zbukuruar në fundin e shek. XII – fillimi i shek. XIII.
Gjendja e ruajtjes: Në vitet ’68943 kisha ka pësuar një restaurim të rrënjësishëm, falë
të cilit kisha edhe sot ajo ruhet në gjendje të mirë.
Përshkrimi: Kisha ka përmasat e vogla dhe me muret e punuara thjesht, gjë që të jep
përshtypjen se është një bllok i vetëm. Në anën e jashtme kisha ka formën e kryqit të lirë
me krahë të ndryshëm. Krahu lindor është më i gjatë, më të shkurtër janë ai verior dhe
jugor. Krahët e kryqit përfundojnë me frontone. Edhe krahu perëndimor mbulohej me çati
dyujëse që vijonte tek narteksi. Narteksi, me planimetri drejtkëndëshe, ruhet me mure të
rrënuara në nivel të ulët, megjithatë duken qartë lidhjet me murin e naosit. Këtu si në
shumë kisha të tjera të këtij rajoni vihet re ripërdorimi i blloqeve, sidomos në pjesën e
hyrjes kryesore, të marra si “spolje” nga monumente më të herësheme.

942

I ngjashëm me planin: P. L. Vokotopoulos, H ekkl siastik architektonik eis t n dytik n sterean
Hellada kai t n peiron : apo tou telous tou 7ou mechri tou telous tou 10ou aiōnos, Vyzantina mnēmeia, 2,
Thessalonikē : Kentron Vyzantin n Ereun n, 1975, f. 46, fig. 16.
943
A. Meksi, Restaurimi i kishës së Marmiroit, Monumentet 2, 1971, f. 73-83.
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Kupola duket mjaft e madhe për kishën (Tab. LXVII,3) dhe ngjan së tepërmi me
kupolat e kishave të Armenisë944. Trajtimi i godinës është i thjeshtë, zbukurimi është
përqendruar kryesisht tek gurët e kornizave ku ngrihen qemerët që mbulojnë krahët e
kryqit (Tab. LXVII,6). Faqet e mureve të brendshëm ishin menduar për t’u mbuluar me
afresk. Përkujdesje është treguar për absidën dhe për portën jugore mbuluar me arkitra
dhe një hark të rremë.
Kisha ka tri hyrje: një nga veriu, një nga jugu dhe një nga perëndimi. Kjo e fundit
lidhet me narteksin. Në brendësi kisha ka formë kryqi me krahë të pabarabartë. Në murin
lindor ndodhet absida gjysmë rrethore, e ndriçuar nga një dritare e vogël. Mbi katror
kalon një kornizë e hollë prej pllakash guri, mbi të cilat janë katër dritare të ngushta dhe
të larta që mbulohen me gjysmë tjegulla, të vëna sipër harkut. Tamburi përfundon me
kornizë tullash e mbi të mbështetet me gjatësi çatia konike e kishës.
Brenda oborrit gjenden muret e rrënuara të një ndërtese të përdorur për banim ku
dallohet edhe sot gjurma e lënë në mur nga mbështetja e çatisë dyujëshe (Tab.
LXVII,10), si dhe disa kamare, një oxhak dhe një dritare (Tab. LXVII,9). Këtë teknikë
ndërtimi të mureve të oborrit e kemi ndeshur gjerësisht në muret e oborreve në banesat e
Kamenicës945.
Dyshemeja. Si dyshemeja e naosit dhe ajo e narteksit kanë qenë të shtruara me
pllaka guri me forma të çrregullta. Në dyshemenë e naosit zbritja bëhet me disa shkallë
nisur nga pragu i portës. Të dhënat e përftuara gjatë restaurimit nuk kanë bërë të mundur
të përcaktohet prania e depos së relikerit, tavolinës dhe lloji i kangjellës.
Piktura. Në faqet anësore të naosit edhe në tambur, ruhen fragmente mjaft të
dëmtuara të pikturës murale që ka pasur kisha. Që suvaja e afreskut të ngjitej më mirë
mbi këta gurë, janë bërë gërvishtje me ndonjë çekiç me dhëmbë, gjurmët e të cilit
dallohen si në gurët ashtu edhe në tullat. Po ashtu edhe gjatë procesit të restaurimit janë
parë fragmente afresku në shumë nga gurët e qemerit të narteksit. Piktura e ruajtur dhe e
konsoliduar, vitet e fundit ka pësuar dëmtime të shumta, si nxirje dhe mbivendosje
suvash apo pikturash, gjë që vështirëson shumë evidentimin sa më të mirë të pikturës së
ngelur. Në faqen e murit jugor përmbi portë, më mirë ruhen dy nga figurat e skenës
“Lindja e Krishtit”. Në të parën paraqitet Josifi ndenjur me krye të mbështetur mbi dorën
e djathtë, që e ka vendosur mbi gju, me imation të gjelbër të çelët. Kjo paraqitje është
tipike për ikonografinë e tij në skenën e “Lindjes së Krishtit”, i përkulur dhe duke
dremitur, pamje që nënvizon rolin e tij jo aktiv në riprodhim946. Figura tjetër paraqet një
shërbyese që ndihmon Mërinë në lindje duke i zgjatur një mbulesë. Gruaja paraqitet e
stolisur me maforin e saj në vishnje të errët dhe me një napë të bardhë në të kaltër, të
çelët, që i vjen rreth qafës dhe i varet mbi shpatullat. Në krah të saj është një figurë tjetër,
nga e cila ruhet vetëm aureola Portretet janë modeluar në mënyrë piktoreske, me plastike
944

S. Xhyheri, Disa kisha një nefshe të tipit kryq të brendashkruar me kupolë mbi katër mbështetje të lira
në Shqipëri, Candavia 5, Tiranë 2015, f. 208.
945
I. Ristani, S. Muçaj, S. Xhyheri, Të dhëna të reja për fshatin mesjetar të Kamenicës (Raport i shkurtuar
2012), Candavia 4, Tiranë 2014, f. 215-265.
946
Kjo skenë është e ngjashme me shumë nga afresket e fillimit shek. XIV (si p. sh. ato të pikturuara në
Itali nga Xhoto).
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e me volum, por me konture të trasha. Josifi jepet me sy të mëdhenj dhe shprehja e tij
është e magjepsur dhe ëndërrimtare. Këto figura, ashtu siç janë ruajtur, evidencohen mbi
një sfond të verdhë, ku vërehen dhe pjesë të shtratit të Shën Mërisë. Figurat janë punuar
prej një artisti me dore shumë të lire me penel të sprovuar.
Pikturat mbi murin verior të përshkruara nga Th. Popa, janë të mbuluara me
piktura të reja. Ai ka parë aty figurën e një shenjti, portreti i të cilit ishte me konture të
theksuara, modeluar me ngjyrë okri të verdhë në gri mbi sankirin e gjelbër dhe me
reflekse prej penelash të bardhë në format më të ndriçuara. Veshjet e tij janë të gjelbra,
me pala, trajtuar prej linjash të drejta e të thyera prej penelash të trashë e të errët. Te
fragmentet e figurave të jerarkëve ruhen ornamente prej linjash të lakuara, kurse
fragmentet e teksteve të rulove janë me shkronja të trasha, që dëshmojnë për fundin e
shek. XIII. Në faqen e murit verior konstatohen dy shtresa pikturash, ku figurat e ruajtura
i përkasin shtresës së parë. Duke u mbështetur në linjën e trashë të figurave të
fragmentuara, në konturet e trasha e të theksuara të portreteve, në okrin gri në të verdhë të
portreteve, si edhe në shkronjat e trasha ruajtur në tekstet e fragmentuara të rulove të
jerarkëve, Th. Popa është shprehur me rezervë rreth datimit të kësaj pikturë, e cila ka të
ngjarë t’i atribuohet me përafërsi gjysmës së dytë të shek. XIII.
Teknika e ndërtimit: Teknika e ndërtimit të mureve është me gurë të punuar për
qoshet e portat (disa edhe “spolje”), shpatullat dhe në arkitra dhe pragun e tyre; të
çrregullt e me copëra tullash e tjegullash të vendosura ndërmjet tyre (Tab. LXVII,5). Në
absidë ka disa breza tullash, të vendosura në mënyrë më të shepeshtë. Me rëndësi janë
vendosja e dy tullave vertikale, të vendosura në jug të dritares së absidës.
Përfundime: Bullgari947, dy kisha të tilla, në Boboshevë dhe Separeva Banja, datohen
në shek. XII-XIII. Meksi duke u mbështetur edhe në këto botime ka arritur në
përfundimin se kisha e Marmiroit duhet të jetë ndërtuar në shek. XII-XIII948.
Buschhausen-ët949 mendojnë se ndërtimi i kishës lidhet me pushtimet normane të vitit
1081), Koch950, i cili është dhe i vetmi deri tani, e çon datimin e saj në shek. X), ndërsa
Xhaferaj951, bazuar në afreskun dhe studimet e mëparëshme është e mendimit se kisha
dhe afresku datohen në shek. XI-XII. Ndërsa nga studimi i bërë nga ana jonë kisha e parë
947

K. Mijatev, Arkitekturata L srednovekovna Bellgarija, Sofia, 1965, f. 190-191.
A. Meksi, Dy monumente kulti në gjirin e Vlorës në: Dossier: Vlora, Nimfa e Mesdheut, Art dhe
Trashëgimi, nr. 5, nëntor 2012, f. 66-67; A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV),
Tiranë 2004, f. 205-207, fig. 164, b (shek. XII-XIII); A. Meksi, Restaurimi i kishës së Marmiroit,
Monumentet 2, 1971, f. 73-83 (jo më e vonë se shek. XIII). Sipas tij endimi i shprehur, nga Bushhauzenët,
se kisha duhet të jetë ndërtuar në shek. XI, duket i padrejtë. Sepse këtë e vërteton vetë ndërtimi i rregullt i
kupolës mbi trekëndësha sferike, forma e zhvilluar në anën e jashtme e tipit dhe tullat në absidë e
përjashtojnë këtë. H. & H. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollonia in Albanien. Byzantiner,
normannen und serben im kampf um die Via Egnatia, Byzantina Vindobonensia. Band VIII, Verlag, Der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1976, f. 75.
949
H. & H. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollonia in Albanien. Byzantiner, normannen und serben
im kampf um die Via Egnatia, Byzantina Vindobonensia. Band VIII, Verlag, Der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, Wien 1976, f. 75 (lidhet me pushtimet normane të vitit 1081).
950
G. Koch, Einige Bemrerkungen zur Kirche in Marmiro/Albanien, ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Athinë 2006, f. 47 (shek. X).
951
E. Xhaferaj, Piktura murale në monumentet e kultit të krishterë në Shqipëri, Tezë Doktorature, Tiranë
2016, f. 46-47 (shek. XI-XII).
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në kompleks (arkitekturë, ndërtim dhe afresk) dhe e futur në kuadrin historik të kohës për
këtë rajon lidhet me ndërtimet e shek. XI. Por ngelet ende një dyshim nga ana jonë dhe
pse me fakte të pakta, i cili lidhet me qeremikën e ndërtimit të ripërdorur në kishë952
(Tab. LXVII,7). Në bazë të kësaj qeramike, e përdorur e fragmentuar si në afërsi të
qosheve dhe në afërsi të themeleve, vetë kisha ekzistuese mund të jetë ndërtuar mbi një
monument më të herëshëm, të fundit të shek. IX-fillimit të shek. X.
Ndërsa përsa i përket afreskut ne jemi të mendimit se ai i përket, një faze më të
vonshme, të shek. XIII, kur në bazë të një “fushate” perandorake, u zbukuruan ose u
rizbukuruan shumë nga monumentet duke përfshirë këtu si kishën e Marmiroit, po ashtu
dhe Manastirin e Shën Mërisë në Apoloni. Afresku i ruajtur nga kisha e Marmiroit është
shumë i pakët, e vetmja skenë që dallohet është ajo e lindjes së Krishtit, në mes duhej të
ishte Shën Mëria me foshnjën (nuk ruhet), në të majtë është Jozefi i ulur, kthyer me
shpatulla për të treguar rolin e tij “jo aktiv” të lindjes dhe në të djathtë një grua ndihmëse,
e cila i jep një shami953 (Tab. LXVII,8). Datimet dhe idetë lidhur me afreskun gjithmonë
janë shoqëruar me ndërtimin e kishës954, por ne nisur edhe nga analogjitë që ka teknika e
lartë e pikturimit, ngjyrat e ndezura, thellësia dhe dimensioni që i është dhënë pikturës do
ta krahasonim me atë të trapezarisë së kishës së Apolonisë dhe sidomos këtu figurën e
Jozefit me atë të Shën Ilias në Trapezari (Tab. LIII,3). Ai i përket, një faze, kur në bazë të
një “fushate” perandorake, u zbukuruan ose u rizbukuruan shumë nga monumentet duke
përfshirë këtu si kishën e Marmiroit dhe po ashtu edhe Manastirin e Shën Mërisë në
Apoloni.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë
(shekujt VII-XV), Tiranë 2004, f. 205-207, fig. 164, b; A. Meksi, Restaurimi i kishës së
Marmiroit, Monumentet 2, 1971, f. 73-83; H. & H. Buschhausen, Die Marienkirche von
Apollonia in Albanien. Byzantiner, normannen und serben im kampf um die Via Egnatia,
Byzantina Vindobonensia. Band VIII, Verlag, Der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, Wien 1976, f. 75; Th. Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në
Shqipëri (shek. VI-XIV), Tiranë, 2006, f. 178-179; G. Koch, Einige Bemrerkungen zur
Kirche in Marmiro/Albanien, ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Athinë 2006, f. 43-48; A. Meksi, Dy monumente kulti në gjirin e Vlorës në:
Dossier: Vlora, Nimfa e Mesdheut, Art dhe Trashëgimi, nr. 5, nëntor 2012, f. 66-67; E.
Xhaferaj, Piktura murale në monumentet e kultit të krishterë në Shqipëri, Tezë
Doktorature, Tiranë 2016, f. 44-48.
952

Kjo qeramikë përbëhet kryesisht nga tjegulla të holla, të pjekura mirë, me deltinë të pastër me ngjyrë të
gjelbër në të verdhë, të cialt në gërmimet në Asomat dhe Shën Jan janë datuar në fund shek. IX-fillimi i
shek. X dhe me siguri janë importe.
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(shek. XII-XIII); A. Meksi, Restaurimi i kishës së Marmiroit, Monumentet 2, 1971, f. 73-83 (jo më e vonë
se shek. XIII); H. & H. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollonia in Albanien. Byzantiner, normannen
und serben im kampf um die Via Egnatia, Byzantina Vindobonensia. Band VIII, Verlag, Der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1976, f. 75 (lidhet me pushtimet normane të vitit
1081); G. Koch, Einige Bemrerkungen zur Kirche in Marmiro/Albanien, ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Athinë 2006, f. 47 (shek. X); E. Xhaferaj, Piktura murale në monumentet
e kultit të krishterë në Shqipëri, Tezë Doktorature, Tiranë 2016, f. 46-47 (shek. XI-XII).
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IV.6.2. Kisha e Shën Kollit, Armen
Vendndodhja dhe vendbanimi: Kisha ndodhet në majën e një kodre në fshatin me
të njëjtin emër, Armen në rrethin e Vlorës.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: A. Meksi, Arkitektura e kishave të
Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, fig. 80, f. 147 (shek. XI-XII); A. Meksi, DISA
KAPELA BIZANTINE TË VENDIT TONË, Monumentet, 10, 1975, f. 76-77, Tab. II-III; S.
Xhyheri, Nuovi dati sui “bacini” murati nelle chiese medievali e post-medievali in
Albania, Hortus Artium Medievalium (HAM). Le monachisme insulaire du IVe à la fin du
XIe siècle, vëll. 21, Zagreb 2015, f. 368.
Plani: kishë e tipit sallë me kupolë (Tab. LXV,1).
Përshkrimi: Kisha është një shembull të kishave të tipit sallë me kupolë. Kisha
është drejtkëndëshe në plan, me një absidë të vogël në anën lindore. Në të hyhet nga një
portë në murin perëndimor. Në brendësi kisha ndahet në tri pjesë me anë të katër
pilastrave, të vendosura në murin jugor e atë verior. Vëllimi qendror mbulohet me një
kupolë me bazë eliptike dhe të stërzgjatur (Tab. LXV,6). Një gjë e tillë ndodh nga që
pilastrat janë të vendosura në cepat e një drejtkëndëshi.
Kupola është një parapoloid, i çrregullt, me bazë eliptike. Pjesa e poshtme e saj
është ndërtuar me gurë, ndërsa pjesa e sipërme me tulla. Harqet mbajtës janë ndërtuar me
gurë të skuadruar (Tab. LXV,10). Dy hapësirat e kupolës në lindje e veri janë mbuluar
me qemer cilindrik me formuese lindje-perëndim. Qemerët kanë pasur nga dy tiranta,
ndërsa harqet mbajtëse nga një.
Kisha merr dritë nga një dritare e vogël në absidë. Anash absidës ka kamare, njëra
e mbuluar me hark, protesisi, ndërsa tjetra drejtkëndore, diakionikoni (Tab. LXV,2).
Teknika e ndërtimit: Muret e kishës janë ndërtuar me gurë shtufi dhe
konglomerati, të lidhura me llaç gëlqereje përzier me rërë të ashpër (Tab. LXV,4). Nuk
mungojnë në to tullat e fragmentuara (Tab. LXV,3). Muret janë të trasha dhe në brendësi
janë mbushur me gurë, llaç e copëra tullash. Brenda murit, në qoshen verilindore,
dallohen gjurmë të brezave të drunjtë. Në sipërfaqen e jashtme të mureve dallohen dhe
një fragment mokre me gur vullkanik (Tab. LXV,7), një fragment gur për strall (Tab.
LXV,8) dhe një element skulpture në mermer me formë të padallueshme (Tab. LXV,9).
Përfundime: Kjo është kisha e vetme e këtij tipi në vendin tonë dhe datohet sipas
Meksit në shek. XI-XII955. Fillimet i ka në shek. V në Armeni dhe ka vazhduar gjatë
gjithë Mesjetës. Në vendet fqinje këto ndërtime bëhen gjatë shek. XI-XII. Në ndihmë të
datimit të saj (të paktën për fazën kur është ndërtuar dhe kupola) na vjen fakti se në
kupolën e kësaj kishte gjendet, e futur në mur një brokë (Tab. LXV,5), me një vegjë e
përdorur si enë “akustike”, nga një studim i detajuar i enës u vu re se ajo është shumë e
ngjashme me disa broka të gjetura në Rocchicella-Mineo (Sicili), të datuara rreth shek.
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A. Meksi, Disa kapela bizantine të vendit tonë, Monumentet, 10, 1975, f. 76-77, Tab. II-III.
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X-XI956. Edhe ne jemi të mendimit se kisha datohet në këtë periudhë, pra në fund të shek.
X-fillimi i shek. XI.
IV.6.3. Kisha Mëne në Asomat
Historiku i kërkimeve. Në vazhdim të gjurmimeve sipërfaqësore të bëra në vitet
2011-2012 në zonën e Asomatit957, gjatë fushatave të viteve 2013-2015, kërkimet u
përqendruan në kishën Mëne. Gjatë ekspeditës së vitit 2013, pas pastrimeve dhe
gërmimeve të bëra në këtë rrënojë, ku një pjesë e mureve ruheshin në sipërfaqe, u
mundësua zbulimi i një kishe një nefshe me narteks (Tab. LVI,1). Gërmimi u krye në
shtresat e sipërme të rrënojës, duke zbuluar pjesërisht muret e saj dhe mbulesën me rrasa
guri të një varri.
Në vitin 2014 u punua për të zgjeruar gërmimin dhe u arrit zbulimi i plotë i absidës,
që ndryshe nga pjesët e tjera të mureve që dilnin mbi sipërfaqe, ishte e dëmtuar nga
sistemimi i tokave në vitet ’80 (Tab. LVII,1). Në nef u zbuluan dhe katër shtylla me
prerje thuajse katrore (0,80 m), që me sa duket mbanin mbulesën me qemer të kishës
(Tab. LVII,2; LVIII,1), të njëjtë me kishën e Shën Gjergjit në Brataj. Në aksin e absidës u
zbulua një bllok guri me prerje katërkëndëshe që kishte shërbyer si këmbë për tavolinën e
altarit (Tab. LVII,1). Krahas hyrjes që lidhte narteksin me nefin, e dukshme mbi
sipërfaqe, u zbuluan dhe tri hyrje, njëra në anën perëndimore të narteksit dhe dy në muret
anësore të nefit (Tab. LVII,8; LVIII,7).
Gjatë ekspeditës së vitit 2015, për të përftuar muret e plota edhe nga jashtë, u
planifikua zgjerimi i gërmimit në veri dhe jug të kishës, përkatësisht nga katër kuadrate.
Gjithë sipërfaqja që i është nënshtruar deri tani gërmimit apo pastrimeve është ndarë në
15 kuadrate.
Gjatë ekspeditës së fundit u zbuluan edhe pjesë të tjera të panjohura më parë, një nef
në veri (Tab. LVII,4,6), nga një aneks në veri dhe jug të narteksit dhe një mjedis tjetër që
paraprin narteksin (Tab. LVIII,2,4,6; LVII,7). Ky i fundit ende i paqartë, mund të
identifikohet më shumë si një portik se sa një mjedis i mbyllur (ekzonarteksi). Po ashtu
gjatë gërmimit u ndeshem edhe disa varre të tipit cist të ndërtuara me rrasa guri shtufor në
nefin verior. Materiali arkeologjik i gjetur përbëhet nga pjesë që i përkasin një tempulli të
periudhës helenistike, pjesë të skulpturës arkitektonike të kishës (Tab. LVIII,5), blloqe
guri gëlqeror e smërçi dhe tulla e tjegulla të formave dhe periudhave të ndryshme të
përdorura si material ndërtimi, fragmente enësh qeramike, llamba qelqi dhe monedha. Në
nef janë dhe disa korniza, pjesë të veçuara nga kupola apo qemeri, ku ruheshin pjesë
afresku (Tab. LVIII,8-10). Në përfundim të gërmimeve të pjesshme u përftuan të dhëna të
mjaftueshme për të përcaktuar planin e përgjithshëm të kishës, teknikën e ndërtimit të
mureve, fazat e ndërtimit, si dhe u bë e mundur të realizohet një rikonstruksion grafik i
volumit të saj. Materiali arkeologjik i ndryshëm që i përket një tempulli edhe disa pjesë
që nuk kanë shërbyer në ndërtimin e kishës, tregon se kisha duhet të jetë ngritur mbi
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rrënojat e tempullit, ashtu siç ka ndodhur edhe në Majën e Lutrojit. Në aksin e absidës
ruhet dhe një shtyllë me prerje katërkëndëshe që ka shërbyer si mbështetje për tavolinën e
altarit. Metodologjia e përcaktuar pas dy sondazheve të para të bëra njëri në narteks dhe
tjetri në naos, ka qenë gërmimi me shtresa horizontale duke respektuar dhe nivelet
përkatëse të banimit dhe të shkatërrimit në secilin mjedis (Tab. LVII,9; LVIII,3,12). Në
narteks dhe naos gjatë gërmimit u respektuan të gjitha nivelet e dyshemeve të shkelura të
përdorura pas braktisjes si kishë më shumë si vend strehimi, kurse në nefin verior dhe
aneksin pranë tij u fiksua çatia e rrëzuar si dhe strukturat e varreve të ndërtuara mbi to,
ose duke e kaluar atë (Tab. LVIII,4). Në shtresën e sipërme të naosit dhe narteksi ishin
depozituar materiale të shkatërrimit të mureve, harqeve dhe qemerëve si gurë gëlqeror e
shtufor, gurë smërç, tulla, pak tjegulla balte, fragmente pitosash të antikitetit të vonë të
ripërdorur në mur.
Arkitektura e kishës. Në fazën fillestare kisha ka qenë një nefshe e paraprirë nga
një narteks; gjatësia e përgjithshme, pa absidën, 10,84 m, gjerësia 7,08 m, naosi afërsisht
katror me brinjë 5,50 m, kurse narteksi me përmasa 3,15 m x 5,50 m.
Kishës, në një fazë të dytë, i shtohen në veri e jug përkatësisht një nga nef dhe
aneks, kurse në perëndim një portik që paraprin narteksin dhe aneksin verior. Gjatësia e
përgjithshme shkon në 13,85 m, gjerësia afërsisht 12,70 m; narteksi 8,68 m x 3,10 m; nefi
verior 5,13 m x 2,20 m; aneksi verior 2,95 m x 2,20 m.
Kisha i përket tipit me kupolë të vendosur mbi katër shtylla të lira, me plan katror
në të cilin është brendashkruar një kryq, strukturë e cila gjithmonë paraprihej nga një
narteks (Tab. LVI,1). Narteksi ka qenë i mbuluar me qemer cilindrik, kurse nefet
anësore, anekset dhe portiku kanë qenë mbuluar me çati druri. Të dhënat e përftuara deri
tani, të cilat do të plotësohen me gërmimin e plotë të saj, kanë mundësuar që ndërtimin e
saj ta vendosim në shek. X dhe me shumë mundësi gjatë kohës kur ka funksionuar
peshkopata e Velikës dhe peshkop ishte Klementi i Ohrit.
Rrënojat e tempullit helenistik. Meqenëse sondazhet dhe gërmimet nuk i kanë
kaluar strukturat e kishës, nga tempulli kemi vetëm pjesë të ndryshme arkitektonike apo
religjioze. Shumicën e përbëjnë blloqet prej guri gëlqeror të gdhendur, një akroter i plotë
i qoshes i zbukuruar me palmetë, një fragment frizi, korniza të shumta të përdorura në
ndërtimin e mureve, pjesë altari kushtues, pjesë të pllakave të çatisë, të gjitha të punuara
në gur gëlqeror të bardhë, të fortë. Muret e fazës së parë ruhen mirë dhe janë në lartësi
deri 0,80-2 m, kurse ata të fazës së dytë ruhen në lartësi të ulët.
Teknika e ndërtimit. Muret e naosit, absidës dhe narteksi, me trashësi 0,75 – 0,80
m, janë ndërtuar me blloqe gurësh të gdhendur, korniza, fragmente pllakash të mbulesës
së çatisë së tempullit, plotësuar me gurë, tulla, tjegulla të periudhave të mëparshme
(helenistike, romake, antikiteti i vonë), fragmente pitosh dhe lidhur me llaç gëlqereje. Në
gjithë gjatësinë e mureve, përveç absidës, në pjesën e poshtme duket se kanë shërbyer
muret e tempullit. Në faqet e mureve ka një shtresëzim të rregullt dhe ata përshkohen nga
vrima katërkëndëshe për trarët e skelave që ngjasojnë me muret e fazës së parë të kishës
së Shën Janit. Ndryshe nga të parët, muret e portikut, nefit verior dhe anekseve,. janë
ndërtuar kryesisht me gurë shtufor, blloqe të ripërdorur si dhe fragmente tullash e
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tjegullash të lidhura me llaç balte. Në fugat midis blloqeve janë përdorur copa tjegullash
të vendosura njëra mbi tjetrën (3-5 copë) duke i dhënë një pamje të veçantë në fasadë.
Kjo teknikë është e njëjtë me atë të kishës ku është varrosur Shën Klementi në Ohër.
Në faqen e brendshme të mureve të nefit dhe absidës ruhen fragmente afresku me
motive gjeometrike, antropomorfe dhe pjesë shkronjash. Të tilla ruhen edhe në shtyllat
mbajtëse të kupolës, këmbën e tavolinës së altarit dhe në kornizat, ku mbështetet tamburi.
Varret. Varri nr. 1: Varri i vendosur mbi dyshemenë me pllaka guri, i ndërtuar me
gropë të veshur me copa gurësh shtufi dhe copa tullash lidhur në të thatë. Gropa me
përmasa: gjerësi: 45 x 46,4 cm; thellësi: 30-32 cm; gjatësi: 200 cm. Me skelet njeriu të
rritur, me kokë të kthyer nga perëndimi. Varri nr. 2: Përmasat 140 x 33 x 27 cm. Varri
ishte i mbuluar me një pllakë të vetme shtufi, në të dy anët ishin nga dy pllaka shtufi,
krahu nga koka, e orientuar nga perëndimi, pjesa tek këmbët ishte e ndërtuar me copa
tullash. Mbi kokë nën pllakën e shtufit ishte e vendosur një tjegull e plotë e ruajtur në dy
pjesë. Varr fëmije ndërtuar me pllaka shtufi me trashësi 3 cm, si në mbulesë dhe në
ndërtimin anash. Skeleti ishte i vendosur drejtpërdrejtë mbi shtresën me dhe të ngjeshur,
përzier me fragmente të rralla qeramike, afresku dhe thëngjij. Varri nr. 3. Gjatë gërmimit
u vërejt edhe një varr i tretë, i tipit “cist” i mbuluar me rrasa guri, i cili nuk u gërmua.
Skulptura arkitektonike. Skulptura arkitektonike e punuar enkas për ndërtimin e
kishës deri tani i përket pjesëve të veçanta të kornizës që ka qenë vendosur si këmbë
mbështetëse për tamburin që ngrihet për të mbajtur kupolën e ndërtuar në naos. Për të
gdhendur këto korniza janë ripërdorur pjesë arkitektonike të marra nga tempulli. Deri tani
në naos kemi gjetur të plota tre prej tyre, kurse një pjesë të fragmentuar e kemi gjetur në
faqen jugore të shpatit. Kornizat kanë forma katërkëndëshe me njërën brinjë të harkuar,
në pjesën mbështetëse, fashën e dukshme si dhe në skoti e tor janë skalitur me kujdes,
megjithëse kanë qenë të veshur nga shtera e afreskut, gjurmët e të cilit ruhen pjesërisht.
Kishës i përket dhe një hark dritareje me dy hapësira drite, kurse pjesët e tjera të
skulpturës arkitektonike i përkasin tempullit të periudhës helenistike. Numrin më të madh
të tyre e përbëjnë pjesët e veçuara të kornizës së tempullit që një pjesë i gjejmë të
ripërdorur në muret e kishës, kurse të tjerat janë të shpërndara. Ato janë të gdhendura në
gurë gëlqeror konglomerat të marrë nga karrierat në zonën e Beunit. Edhe në tempullin e
Amanties janë përdorur blloqe të punuar në konglomerat, por jo të njëjtë me këta të
Asomatit. Në pjesën e sipërme të shtyllave të murëzuara janë përdorur pjesë të çatisë së
tempullit të gdhendura në gurë gëlqeror nga ai karrierave të Bratajt, nga i cili janë
gdhendur edhe mbulesat e çatisë.
Objektet e religjionit. Ndër to deri tani kemi gjetur vetëm pjesën e sipërme të një
altari të vogël të gdhendur në gur gëlqeror të bardhë dhe cilësia e skalitjes është shumë e
mirë. Në pjesën e ruajtur mungon shkrimi kushtues.
Materiali i ndërtimit. Në ndërtimin e mureve janë përdorur pjesë të shumta nga
tempulli, gur shtufor, gur smërç, tulla dhe fragmente tullash e tjegullash. Tullat janë të
madhësive të ndryshme (32,5cm x 35,5 cm x 4 cm; 35 cm x 4 cm x ?; 30 cm x 4,8 cm x
?), me trashësi që shkon nga 4,2-4,8 cm dhe me baltë me përbërje të ndryshme. Midis
tyre veçohen dy fragmente me deltinë me ngjyrë të verdhë e njëjtë me atë të shumë
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tjegullave (Tab. VI, 4, 6, 20). Tullat kanë ngjyra të ndryshme nga ajo e verdhë, në të
gjelbër, të kuqërremtë dhe portokalli, përzier me shumë thërrmija me ngjyrë të
kuqërremtë në kafe, të zezë, disa edhe me përmasa të mëdha. Në sipërfaqe dallohen
shumë gjurmë kashte dhe kanë gjurmë të ndryshme kafshësh në sipërfaqe (si: qeni, dhie
ose dele), me deltinë me ngjyrë të kuqërremtë.
Tjegullat kanë forma të ndryshme, ku mund të veçojmë ato me buzë në prerje
trekëndëshe dhe ato me buzë të harkuar të zbukuruara me një tufë vijash paralele të bëra
me ndoshta me një mjetë të ngjashëm me një daltë me dhëmbë si ato të përdorura për
skalitje (Tab. VI, 5, 7, 16, 18). Tjegullat kanë buzë të përthyer, me deltinë me ngjyrë të
verdhë, të ngjeshur, me shumë gavërza nga brenda me gjurmë kashte. Këto tjegulla
fillimet e tyre në zonën rreth detit të Zi i kanë që nga shek. VII, por që duket se kanë
vazhduar deri në fund të shek. XI. Shumë nga tullat dhe tjegullat i përkisnin edhe
skarcove të furrës. Përdorimi në ndërtim i skarco-ve është tipike për periudhën e shek.
IX-X.
Fragmentet e afreskut. Afresku i shkëputur nga muret ishte tepër i dëmtuar për t’u
dalluar ndonjë motiv i qartë, ai ishte tërësisht i rrëzuar dhe i copëtuar në fragmente të
vogla. Dallohej që i përkiste një faze të vetme. Ngjyrat e përdorura ishin e kuqe e ndezur,
blu, e bardhë, okër në të verdhë dhe kafe në të zezë për konturet. Gjatë fragmenteve të
mbledhura dalloheshin qartë vetë një pjesë e një syri me konture të gjera të vijëzuara me
ngjyrë kafe në të zezë dhe grepat e ndonjë shkronje me ngjyrë kafe. Në një pjesë afresku
të ruajtur mirë dallohej edhe zbukurimi i quajtur “me perla”, por me periudhë datimin nga
shek. XI-XV.
Qeramika. Pjesa më e madhe e qeramikës së gjetur në këtë vit në Asomat i përket
gjetjeve që dolën nga sondazhi i kryer në narteks, nefin qendror dhe në nefet verior dhe
jugor. Megjithëse sondazhi nuk arriti të prekte shtresat më të hershme, përsëri materiali
që dha tregon edhe një herë për periudhën e fundit të banimit të tij. Një pjesë të madhe e
qeramikës e përbëjnë fragmentet e brokave të ujit me glazurë dhe pa glazurë. Gjatë
gërmimit u gjet vetëm një enë e plotë, një vorbë e vogël, e lyer në pjesën e brendshme me
glazurë të gjelbër transparente me dy vegjë anësore, tipike për shek. XVI. Enë e tjera janë
fragmente tasa, pjata dhe brokat me glazurë të importit italik, tipike për gjatë gjithë shek.
XVI. Enët e kuzhinës janë kryesisht parete dhe funde vorbe, përjashtim përbëjnë dy
shpatulla vorbe të zbukuruara me shirita të valëzuara të bëra me krehër, që u gjetën në
shtresën më të hershme të prekur nga sondazhi dhe që mund t’i përkasin shek. XIV.
Monedhat. Gjatë gërmimeve dhe survejit të kryer janë gjetur gjithsej 36 monedha,
nga të cilat njëra i përket periudhës helenistike, ndërsa gjithë monedhat e tjera i përkasin
periudhës osmane të fillimit të shek. XVII. Monedhat e periudhës osmane janë monedha
argjendi me lidhje të dobët dhe 11 prej tyre ishin me vrimë të tipit “jewelry type”, ndërsa
2 monedha ishin pa legjendë.
Qelqi. Gjatë gërmimit në vendin ku duhej të ishte kangjella e sanktuarit u gjetën
edhe fragmentet (buzë, fund, parete dhe vegjë) e një llambe qelqi me buzë të drejtë, të
shpërvjelë nga jashtë, trup me parete të holla, fund konik dhe vegjë të aplikuara me dy
ngjyra, njëri me ngjyrë të gjelbër të çelët i njëjtë me të pjesëve të tjera të llambës dhe një
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tjetër me ngjyrë blu kobalti. Llamba të ngjashme, të përdorura në xhami, janë gjetur edhe
në Siri dhe Iran dhe datohen në shek. XI (Museum of Islamic Art, GL.535).
Përfundime. Gërmimet e pjesshme të kryera deri tani si dhe shembujt e tjera të
ngjashme jo vetëm në teknikën e ndërtimit por dhe në plan e lartësi tregojnë se kisha e
Asomatit, kishë e tipit me kupolë të mbështetur në katër shtylla të lira, është e njëjtë me
atë Shën Gjergjit. Disa të dhëna të sjella nga burime të tërthorta historike për Asomatin,
kishën e Shën Gjergjit dhe krahinën e Brohotit, që i përkasin shek. X-XI, ngritën që në
fillimet e punës sonë një pikëpyetje për një datim më të hershëm nga ai që është
propozuar për kishën e Shën Gjergjit. Kjo kërkon një studim më të thelluar, gjë që arrihet
vetëm përmes gërmimeve, sondazheve apo pastrimeve. Duke qenë se rrënoja në Asomat
kërkonte më pak kohë për t’u zbuluar u zgjodh nga ne për t’u gërmuar, në përfundim të
tri fushatave gërmimi është zbuluar pothuajse pjesa më e madhe e planit të kishës. Nga
ana materiale mungojnë ende të dhëna të qarta për fillimet e saj, por shembujt e
ngjashëm, të dhënat e ofruara nga materiali arkeologjik i grumbulluar deri tani si nga
gërmimet në vetë kishën dhe nga të dhënat e zonës përreth, mendojmë se kisha në
Asomat, shfaqet për herë të parë në territorin tonë në dhjetëvjeçarin e fundit të shek. IXfillim të shek. X.
IV.6.4. Kisha në Gurzezë
Kisha mesjetare në Gurëzezë (përmasat: gjerësia e plotë 8.30 m; gjatësia e zbuluar 7
m) ndodhet në një shesh në vendin më të lartë të kodrës. Deri para fillimeve të
gërmimeve në vitin 2009 ky ishte i vetmi monumet, i cili nuk i përkiste qytetit antik (Tab.
XLIV,1,3). Nisur nga ato pak gjurmë që dalloheshin në sipërfaqe kisha mendohej se i
përkiste periudhës antike të vonë. Vetëm gërmimet e kryera në vitin 2009, treguan se
kishim të bëjmë me një kishë të periudhës mesjetare (Tab. XLII,1).
Kisha është një nefshe me absidë me tri faqe (Tab. XLII,5), me mure (trashësia 0,65
m) të ndërtuar me një teknikë të përzier gurësh gëlqeror, shtufi dhe fragmente tjegullash e
tullash të vendosura vertikalisht dhe horizontalisht. Kjo teknikë ndërtimi është e njëjtë me
atë të përdorur në kapelën e Shën Klementit, në Ohër, e datuar në fund të shek. IX958.
Përmasat e kishës dhe teknika e ndërtimit përputhen me ato të kishave të tjera të
vendosura mbi katër mbështetje të lira (Tab. XLII,3). Duke qenë se brenda në naos në
vendin ku duhet të ishin katër mbështetjet e tamburit, në një periudhë më të vonë është
ndërtuar një kullë dhe në gjendjen e deritanishme të gërmimeve nuk është e mundur të
vërtetojmë vendndodhjen e saktë të tyre.
Kisha është e shtruar me dysheme me tulla katrore, të zbukuruara me vija të valëzuara
dhe nga brenda është e veshur me afresk shumëngjyrësh me motive gjeometrike, floreale
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S. Muçaj, S. Xhyheri, I. Ristani, A. M. Pentkovskiy, Medieval churches in Shushica Valley (South
Albania) and the Slavonic Bishopric of St. Clement of Ohrid, Slověne, Vol. 3, nr. 1, Moskë 2014, f. 23, fig.
8; S. Xhyheri, Disa kisha një nefshe të tipit kryq të brendashkruar me kupolë mbi katër mbështetje të lira në
Shqipëri, Candavia 5, Tiranë 2015, f. 209.
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si “fleur de lis”959 (Tab. XLII,8), njerëzore dhe kafshë mitologjike (Tab. XLII,7). Afresku
është shumë i veçantë dhe me përmbajtje të thellë simbolike, figurat sidomos ato
njerëzore janë paraqitur me linja delikate, ngjyrat janë të ndezura dhe të bukura, por
gjejmë të përdorura nga autori dhe ngjyra të ëmbla. Ajo ç’ka i mbungon afreskut është
vetëm thellësia e skenës së paraqitur. Nga fragmentet e ruajtura dallohet një kafshë me
gjysmë trup luani (ang. rencumbent lion), me pamje kërcënuese dhe me bisht dragoi të
lidhur nyje, këto paraqitje i gjejmë jo vetëm në kishat në territorin e Francës dhe Italisë së
Jugut, por edhe në vendin tonë si p. sh. kafshët e paraqitura në kapitelet e portikut të
kishës së Apolonisë janë të gjitha me bishtin e lidhur nyje, por shembulli më i përafërt do
të ishte ai me reliefin e “dragoit” në kishën e Shën Kollit në Mesopotam. Përballë me
luanin është një figurë njerëzore që i dallohen vetëm këmbët dhe një pjesë e veshjes dhe
në mes të tyre është trungu i gjelbër i një peme/bime.
Të gjitha këto elementë të shtyjnë të mendosh se skena e paraqitur është ajo e
“Tundimit të Krishtit” 960. Stili i ekzekutimit është ai i artit romanik, duhet thënë se në
asnjë nga fragmentet e afreskut nuk kemi gjetur motivi i perlave prej pigmenti të bardhë
të trashë961, aq të përhapur në afresket e stilit bizantin.
Të gjitha këto të dhëna të shtyn ta datosh kishën në fazën e saj të parë në fund të shek.
IX-fillimit të shek. X. Pra, në periudhën e parë të përdorimit të planit të kishës me kupolë
mbi katër shtylla dhe përpara ndërtimit të pallatit të feudalit962. Në një periudhë të dytë
pas vendosjes së Normanëve në kodrën e Gurzezës kisha u zbukurua me afresk dhe
vetëm pas një periudhe të shkurtër “jetese” 1081-1108, ajo do të sakrifikohet duke pasur
parasysh dhe kushtet historike për t’i bërë vend donzhonit.
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Në shek. XII simboli i “fleur de lis” fillon dhe bëhet shumë i përhapur, ku pjesa më e madhe e familjeve
fisnike në Francë e kishin si simbol të tyre (për më tepër shih: S. M. Johns, Noblewomen, Aristocracy and
Power in the Twelfth-Century Anglo-Norman Realm, Manchester 2003, f. 130).
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“Tundimi i Krishtit në Shkretëtirë” (Bibla si referencë: Lc 4, 1-13 dhe Mc 1, 12-13). Skena të tilla i
gjejmë të paraqitura si në elementët arkitektonik si p. sh. kapitel (bazilika e Shën Andoche de Saulieu,
Burgonjë, Francë, shek. XI – viti 1119). Bazilika e Shën Andoche de Saulieu, e cila ndodhet në Saulieu të
Burgonjës, është një kishë e stilit roman, me plan bazë të tipit të klunisë. Ajo ka filluar të ndërtohet në fund
të shek. XI dhe ka përfunduar së rindërtuari në vitin 1119. Bazilika është shumë e pasur me elementë, ku
spikat një kapitel, i cili gjendet në pjesën veriore të bazilikës, me tematikë të marrë nga historitë në
Testamentin e Ri (Lc 4, 1-13; Mc 1, 12-13). Kapiteli i bazuar nga përshkrimet e Testamentit, paraqet
Krishtin përballë Djallit me trup dhe kokë kafshe dhe me krahë, në mes të tyre qëndron “tundimi”, i
paraqitur nga bima e një shalqiri (frut tipik për oazet në shkretëtirë) në madhësi të një peme, e cila tejkalon
përmasat e personazheve me gjethe të mëdha, ku Djalli ka mbërthyer me putër frutin. Krishti qëndron në
këmbë, me pamje të qetë, dhe po i citon Djallit frazën e Testamentit “...nuk jetohet vetëm me bukë”,
mbrapa tij qëndron një engjëll, për të treguar që Krishti e ka kaluar tashmë tundimin. Një paraqitje tjetër e
Tundimit është edhe ajo në një afresk, të stilit romanik, të shek. XII, i paraqitur në murin jugor të kishës së
Shën Aignan në Brinay, Francë. Kisha vetë është një kishë e vogël fshati, me planimetri drejtkëndore, e cila
me shumë mundësi fillimet e saj i ka në shek. XI. Afresku, i cili daton në shek. XII, ka si tematikë jetën e
Krishtit: Masakra e të pafajshmëve, Lajmërimit, Lindja e Krishtit, Njoftim i barinjve, tre Mbretërit Magë,
Prezantimi në tempull, Paralajmërimi i engjëllit dhe largimi për në Egjipt, Pagëzimi i Krishtit, Renia e
idhujve, tundimi në shkretëtirë, Dasma në Kanë etj. Sipas © Monuments historiques, 1992.
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I. Ristani, S. Muçaj, S. Xhyheri, Të dhëna të reja për fshatin mesjetar të Kamenicës (Raport i shkurtuar
2012), Candavia 4, Tiranë 2014, f. 221.
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Sh. E. J. Gerstel, The byzantine village church: observations on its location and on agricultural aspects
of its program, Les Villages dans l’Empire byzantin (IVe – XVe siècle). Rélalités byzantines 11, Paris 2005,
f. 165-178.
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Ky fakt vërtetohet edhe nga kushtet në të cilën u gjend afresku, pa gjurmë tymi ose
përdorimi, ku dukej qartë se nuk kishte ngelur për shumë kohë përballë kushteve
atmosferike. Në shek. XIV kisha është përdorur si varrezë dhe këtë e dëshmojnë dhe
varret dhe skeletet e shumta të gjetura gjatë gërmimit (Tab. XLII,2,4,6).
IV.6.5. Kisha e Shën e Premtes në Sop
Vendndodhja dhe vendbanimi: kisha ndodhet në afërsi të fshatit, në tokat e ishkënetës së Hoxharës.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: A. Meksi, Disa kapela bizantine të vendit
tonë, Monumentet 10, Tiranë 1975, f. 85-86, tab. X (Kishë e tipit njënefshe me qemer);
A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Gj. Karaiskaj, P. Thomo, Historia e arkitekturës shqiptare
(Nga fillimet deri në v. 1912) (maket), Tiranë, 1980, f. 272, fig. 4 (kishë njënefshe me
çati druri); A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004,
fig. 137, f. 188.
Plani. Kjo është një kishë njënefshe me planimetri drejtkëndëshe mbuluar me
qemer .
963

Fazat. Rezulton se kisha, i është nënshtruar së paku një meremetimi në pjesën e
sipërme, për të zbutur pjerrësinë e çatisë.
Gjendja e ruajtjes. Kisha sot është tërësisht e rrënuar. Mbulesa e absidës mungon
dhe është e dëmtuar, bile një vrimë çan pikërisht qemerin e saj me tulla. Dyshemeja është
e shtruar me dhe. Në anën perëndimore, pjesa qëndrore e murit është rrëzuar bashkë me
qemerin.
Përshkrimi. Në kishë hyhet nga porta në anën veriore, mbuluar me arkitra guri
njëcopësh, pjesë e një triglifi të një tempulli dorik, i marrë me siguri nga rrënojat e
Apolonisë. Në shpatullat e portës janë dy palë vrima për dy katarahet që siguronin
mbylljen nga brenda.
Kisha ngrihet nga një xokol ndërtuar me muraturë guri. Në brendësi të faqes
lindore të kishës, është bema që ka anash një nike të vogël mbuluar me hark dhe një
kamare drejtkëndëshe. Në këtë vend ruhen gjurmët e një harku me tulla të vendosura
sipas rrezeve dhe për së gjati. Në anën e brendshme të murit është një gur i dalë më tepër
ndaj harkut, që tregon për një nike, e cila mbase ka pasur ndonjë dritare në mes për të
ndriçuar kishën. Qemeri i mbulesës fillonte menjëherë mbi brezin me tulla. Në pjesën e
poshtme të lidhur me murin ai është ndërtuar me gurë e tulla, ndërsa në pjesën e sipërme
vetëm me tulla. Në nivelin e fillimit të qemerit kemi në mur gjurmë të tirantave të
drunjta, të cilat lidheshin në brendësi të murit me një brez druri.
Në faqen lindore964, gurët janë të mëdhenj, me tullat ndërmjet tyre. Absida është
trifaqëshe me një dritare të vogël si frëngji. Mbi këtë të fundit, në pjesën në dukje mbi
963
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A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, fig. 137, f. 188.
A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, fig. 138.
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çatinë e dikurshme të absidës, vërejmë se muratura është me teknikën e kluasonazhit. Kjo
muraturë përfundon me dy rrjedhje uji, duke patur anash mure shtesë. Murit të vjetër i
takojnë vetëm dy radhë gurësh mbi brezin zbukurues me tulla. Në faqen veriore ka një
nike të shtuar më vonë.
Teknika e ndërtimit: Po të shohim muraturën në anën e jashtme, do të vërejmë se
ajo është ndërtuar me teknika të ndryshme. Pjesa e poshtme është ndërtuar me blloqe
antikë që kanë në fuga tulla të vendosura horizontalisht njëra mbi tjetrën. Mbi këtë pjesë
të murit është një brez me rreshta tulle të trasha që kalon rreth e qark kishës. Tullat e
mesit (radha e tretë dhe e katërt) lidhen ndërmjet tyre me copëra të vogla kuadratike tulle,
duke krijuar në këtë mënyrë një motiv që vijon në tërë gjatësinë e brezit. Ky brez
përdoret si friz dhe në absidën trifaqëshe.
Përfundime: Për sa i përket kohës së ndërtimit të kishës duhet të nisemi, në mungesë
të të dhënave burimore apo mbishkrimeve, nga teknika e ndërtimit të mureve. Me të
njëjtën teknikë është ndërtuar trapezaria e manastirit të Apolonisë, e cila datohet në fund
të shek. XIII si dhe nga faza e fundit e ndërtimit të kishës së Shën Kollit në Kurjan.
Kështu mendojmë se kisha e Sopit është ndërtuar dikua ty nga fillimi i shek. XIII.
IV.6.6. Kisha në Kalivaç
Emri: Kisha rrënojë në Kalivaç, Tepelenë
Vendndodhja dhe vendbanimi: ndodhet e vetmuar në një kodër të ulët direkt mbi
shtratin e Vjosës në lartësinë 110 m, në jug të fshatit Kalivaç dhe në lindje të lagjes
Leshnje, në vendin e quajtur Qishë.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë
(shekujt VII-XV), Tiranë, 2004, f. 219 – 220, fig. 180a; S. Xhyheri, Disa kisha një nefshe
të tipit kryq të brendashkruar me kupolë mbi katër mbështetje të lira në Shqipëri,
Candavia 5, Tiranë 2015, f. 208, tab. II,3.
Plani: tipi kishë me një absidë dhe dy nishe-absidë, me katër kolona dhe me çati të
mbuluar me qemer cilindrik (Tab. LXXVI,1).
Gjendja e ruajtjes: Rrënojat e kishës ruhen në lartësi të ndryshme, ku më e larta ruhet
muri i absidës (Tab. LXXVI,2; LXXVII,5). Ajo ruhet me muret në një lartësi deri 3 m,
me përjashtim të mureve të absidës që ruhen në një lartësi pak më të madhe, afro 4 m
(Tab. LXXVII,7).
Përshkrimi: Sipas planit të dhënë nga Meksi965, kisha përbëhet nga naosi, dhe narteksi
në anën perëndimore, mbuluar me qemer cilindrik, i cili ndriçohet nga një dritare e lartë
dhe e ngushtë në anën jugore, mbuluar me hark tullash (Tab. LXXVI,3; LXXVII,6). Të
dhënat për hyrjen për në kishë, e cila sipas tij duhet të ketë qenë në anën perëndimore dhe
për planimetrinë e brendshme të saj janë të pakta, duke qenë se ajo është e mbuluar me
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A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë, 2004, f. 219 – 220, fig. 180a.
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rrënoja. Muri lindor ka absidën qendrore gjysmë rrethore për bemën dhe dy absida-nishe
më të vogla anash saj.
Teknika e ndërtimit: Muret e kishës janë ndërtuar me gurë të papunuar, në fugat
horizontale ka rreshta tullash ndërmjet gurëve, rrallë ka dhe tulla vertikale.
Përfundime: Duke pasur parasysh ndërtimin e kishës në brendësi të vendit Meksi966
duke marrë për bazë dhe formën planimetrike, përdorimin e tullave dhe sidomos të
tullave vertikale, e ka datuar këtë kishë në shek. XIII-XIV. Ai duke u nisur nga forma
planimetrike, e cila i afrohet katrorit, mendon se edhe kjo kishë i përket tipit të kryq të
brendashkruar me kupolë.
Por, sipas mendimit tonë dhe vëzhgimit të bërë në terren është pikërisht forma
drejtkëndore e naosit, e cila edhe pse lejon katër shtyllat nuk jep mundësi për vendosjen e
kupolës mbi tambur, por të një qemeri. Ky qemer do t’i jepte çatisë në pamjen e jashtme
trajtën e një kryqi, siç duket qartë në kishat me një absidë dhe dy nishe-absidë, me katër
kolona dhe me çati të mbuluar me qemer cilindrik të datuara në gjysmën e parë të shek.
XIII afër Vasilitsi (Meseni)967 dhe Ayios Vasileios në Paniperi968.
Rreth e qark kishës ka rrënoja varresh të ndërtuara me rrasa guri gëlqeror dhe
konglomerati ranor. Nga gërmimet klandestine të bëra jashtë mureve të kishës u pa se
kishte shtresa të hershme të periudhës helenistike dhe të antikitetit të vonë. Në kishë ishin
bërë dy gropa të mëdha njëra në zonën e altarit dhe tjetra në narteks.
IV.6.7. Kisha e Kurjanit
Emri: Kisha e Shën Kollit në Kurjan, Fier.
Vendndodhja dhe vendbanimi: ngrihet në një kodër pranë fshatit Kurjan.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Gj. Karaiskaj, P.
Thomo, Historia e arkitekturës shqiptare (Nga fillimet deri në v. 1912) (maket), Tiranë,
1980, f. 277-278, fig. 19 (kishë e tipit trikonkësh); A. Meksi, Arkitektura e kishave të
Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, fig. 191a, f. 229-230.
Plani: kishë e tipit kryq i brendashkruar me kupolë i ngjashëm me një ndërtim të tipit
trikonkësh (Tab. LXXVI,12).
Fazat: Rindërtimeve të vona, ku i fundit daton në gjysmën e dytë të shek. XVI, i janë
shtuar dhe dy absida në veri dhe në jug duke i dhënë këtij ndërtimi pamjen e një trikonke.
Gjetja e formës fillestare të kishës është e vështirë. I vetmi element që na shtyn të
mendojmë se kemi të bëjmë me një kishë të tipit kryq i brendashkruar me kupolë, është
966

A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë, 2004, f. 220.
N. D. Kontogiannis, Excavation of a 13th century church near Vasilitsi, southern Messenia, Hesperia 77,
2008, f. 522, fig. 3, 23.
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N. D. Kontogiannis, Excavation of a 13th century church near Vasilitsi, southern Messenia, Hesperia 77,
2008, f. 523, fig. 24.
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vendosja e bazamenteve të kolonave në qoshet e një katrori, mbi të cilin do të ngriheshin
gurët e krahëve të kryqit dhe tamburi me kupolën.
Përshkrimi: Kisha e Shën Kollit në Kurjan969, Fier, është një kishë e tipit kryq i
brendashkruar me kupolë, me katër mbështetje të lira në formë katrori, mbi të cilin do të
ngrihej tamburi me kupolën dhe me një narteks me qemer cilindrik. Kisha përbëhet nga
narteksi, naosi dhe mjedisi i altarit.
Narteksi mbulohet me çati druri mbi qemer cilindrik me formuese veri-jug, i cili
komunikon me naosin nëpërmjet një dere. Në naos ruhen vetëm dy pilastrat nga ana
lindore, ndërsa nga shtyllat e anës perëndimore ruhen vetëm bazamentet, që janë kapitele
shtyllash dorike. Pilastrat janë ndërtuar me gurë dhe tulla e mbi to ka nga një kapitel të
përmbysur të stilit korintik.
Në narteks hyhet nga tri anë. Hyrja kryesore është ajo e perëndimit që mbulohet
me arkitrarë guri, zbukuruar me motive bimore. Dy dyert e tjera më të vogla janë edhe
ato me arkitrarë e shpatulla guri.
Në pjesën qendrore të naosit janë dy absida më të vogla se ajo në lindje, njëra në
veri dhe tjetra në jug. Në secilën prej tyre ka nga një portë. Porta jugore është mbuluar
me hark të mprehtë dhe ka pasur anash portikë, si në kishën e Pojanit.
Absida lindore shkon deri në tokë (Tab. LXXVI,11). Protezisi ka një nike e një
kamare, diakonikoni dy kamare. Mbi portën qendrore është një hark tullash i nxjerrë pak
nga faqja e murit. Mbi harqet, në një plan me të, vijon muri i plotë. Dyshemeja e kishës
është shtruar në mënyrë të çrregullt me pllaka guri të ripërdorura. Përjashtim bën këtu
pjesa nga veriu në jug, në zonën ku janë pilastrat, që ka pasur një ikonostas të gurtë, sot të
humbur.
Teknika e ndërtimit: Muret e kishës janë ndërtuar kryesisht me tulla të lidhura me
llaç gëlqereje. Qoshet dhe shpatullat e dyerve janë me gurë. Muret ngrihen mbi një xokol
duke formuar një shkallëzim. Anët nëpër qoshet e mureve janë të ndërtuara në formë
pilastrash, me gurë të mëdhenj të skuadruar. Muret e kishës sot janë të meremetuara në
tërë pjesën e sipërme, duke u plotësuar dhe e rrafshuar me tulla të lidhura me llaç balte
dhe vetëm muri perëndimor është i vjetër (Tab. LXXVI,11). Me rëndësi janë përdorimi i
fragmenteve arkitektonike e skulpturore të periudhave antike, paleokristiane dhe të fazës
së aprë të kishës si dhe një gur varri (Tab. LXXVI,5-10).
Përfundime: Kisha e Kurjanit sipas Meksit, i cili e lidh sidomos me ndërtimet
trikonkëshe, është e ndërtuar në gjysmën e dytë të shek. XIV970, por plani i saji i hershëm,
përdorimi i elementëve të marrë nga monumente më të hershëm (një zgjidhje kjo jo për
mungesë të lëndës së parë, por sipas mendimit tonë të lidhur me traditën) dhe elementët e
shek. XII të ripërdorur të bën të mendosh që ajo i përket një kishe të ndërtuar të paktën që
në shek. XII.

969
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A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë, 2004, f. 229-230, fig. 191a.
A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë, 2004, f. 230.
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IV.6.8. Kisha e Shën Mërisë, Sinjë
Emri: Kisha “Fjetja e Shën Mërisë” në shpellën e Sinjës/ sipas banorëve vendas
kisha Fjetja e Shën Mërisë është quajtur dhe Kisha e Shpellës.
Vendndodhja dhe vendbanimi: Kisha në shpellën e Sinjës ndodhet në rrëzë të
malit Shpirag, në fshatin me të njëjtin emër midis Beratit dhe Ballshit. Kisha është e
ndërtuar në brendësinë e një guve shkëmbi pranë fshatit (Tab. LXXII,2; LIX,6). Poshtë
saj, në veri perëndim të saj ka qenë kisha kryesore e fshatit kushtuar Shën Mërisë, kurse
pranë shkëmbit në juglindje gjenden rrënojat e një mulliri vaji (Tab. LXXII,3,9; LIX,7), i
njëjtë me ata që ndodhen në fshatin Kamenicë. Në rrëzë të malit, më pranë Qafës së
Sinjës ruhen rrënojat e kishës së Shën e Premtes, dhe gjithë territori rreth saj thirret nga
banorët “Manastiri”. Duket se Manastiri i ka dhenë emrin edhe një përroi “Përroi i
Manastirit” që rrjedh në faqen lindore midis Mbolanit dhe Veleshnjes dhe që derdhet në
lumin e Gjorovenit.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia. Në qershor të vitit 1980 u kryen disa
sondazhe arkeologjike në praninë e Dh. Dhamo dhe Sh. Mane. Poshtë Platiteres në një
mur të vogël vertikal në një gjendje të dëmtuar, u zbulua fragmenti i afreskut me katër
Jerarket e kishës me veshje shumë kryqe, i dukshëm edhe sot.
Dh. Dhamo, Gërmimet arkeologjike të vitit 1989 - Korçë, Berat, Iliria 2, 1989, f.
304-305; F. Thaci, Të dhëna rreth pikturës murale në kishën Fjetja e Shën Mëri
Vllahernës në kishën e Sinjës; Monumentet 2, Tiranë 1990, f. 159-162; K. Giakoumis, A.
Chistidou, Image and Power in the Age of Andronicos II & III Palaiologos: Imperial
Patronage in the Western Provinces of Via Egnatia, Via Egnatia Revisited: Common
Past, common future. Proceedings VEF Conference, Bitola, February 2009, Driebergen
VEF, f. 76-84.
Fazat. Pikturat e kësaj shpelle u takojnë tri fazave të ndryshme kohore. Dy
shtresat e para janë të vjetra dhe i takojnë periudhës bizantine, shtresa e dytë nga
mbishkrimi që ruhet i takon vitit 1292 dhe është bërë në kohën e “së shenjtës peshkopatë
të Gllavenicës” dhe i takon pikturës së hershme paleologe në zonën e Beratit (Tab.
LXXII,5,6,8).
Përshkrimi: E ndërtuar me mur guri, kisha ka një gjatësi 6-7 m dhe gjerësi 2,5-3
m (Tab. LXXII,4,7). Hyrja për në naos bëhet nëpërmjet një ngushtice, nga një portë e
vogël, prej ku nëpërmjet shkallëve që krijohen në tarracën e pjerrët të jepet përshtypja
sikur ngjitesh në katin e dytë. Rolin e çatisë e luan plani i pjerrët i shkëmbit, ndërsa
absida krijohet prej dy mureve të vegjël, që kufizojnë pjesën qendrore të mjedisit.
Në cepin juglindor të murit lindor gjenden dy mbishkrime, shumë të dëmtuara, të
cilat e datojnë afreskun midis vitit 1291-1292 gjatë mbretërimit të Andronikut II dhe
Irenës971.
971

K. Giakoumis, A. Chistidou, Image and Power in the Age of Andronicos II & III Palaiologos: Imperial
Patronage in the Western Provinces of Via Egnatia, Via Egnatia Revisited: Common Past, common future.
Proceedings VEF Conference, Bitola, February 2009, Driebergen VEF, fig. 17-18.
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Kisha i kushtohet festës së Fjetjes së Shën Mërisë, siç u sqarua në mënyrë të
dokumentuar, mbi bazën e mbetjeve të pikturës në shkëmbin pranë altarit. Në planin e
pjerrët të tavanit në absidën e sajuar, janë pikturuar njëra përmbi tjetrën dy figura të Shën
Mëri Plateira dhe “Fjetja e Shën Mërisë” nga e cila ka marrë emrin kisha. Më pas mbi
pikturë është hapur një nike duke dëmtuar afreskun. Paraqitja e “Dejsis” është realizuar
në krahun e djathtë të mjedisit. Në ikonostas në qendër është pikturuar Krishti
“Pantokrator” me pamjen gjysmë trupi si dhe Shën Mëria me Gjon Pagëzorin. Ktitori i
kishës është paraqitur si murg, megjithëse figura ishte e dëmtuar.
Pikturat e kësaj shpelle u takojnë tri fazave të ndryshme kohore. Dy shtresat e
para janë të vjetra dhe i takojnë periudhës bizantine. Nga mbishkrimi greqisht, që arritëm
të zbulonim pas mënjanimit të gurëve që e kishin zënë, doli se shtresa e dytë i takon vitit
1292 dhe është bërë në kohën e “së shenjtës peshkopatë të Gllavenicës” (Tab. LXXII,1).
Mbishkrimi përmban të dhëna të rëndësishme për studimin e pikturës dhe të dhëna me
vlerë historike për zonën përqark. Në mbishkrim përmendet emri i peshkopit, i murgut
Neofit, të pikturuar në miniature pranë Shën Mëri Platiterës etj. Me fazën e dytë të
pikturimit, më 1292, do lidhur gjithashtu edhe skena deisis djathtas altarit, e tipit me Shën
Mërinë e Pagëzorin, e realizuar me mjeshtëri të rrallë, që duhet vlerësuar si një dokument
i çmuar i pikturës së hershme paleologe në zonën e Beratit e në përgjithësi.
Përfundime: Në bazë të vëzhgimeve të kryera në terren dhe nga studimet e
mëparshme jemi të mendimit se fillimet kisha i ka pasur si një strehë eremitësh, në
vargun e eremitazheve të tjera të shfaqura në territorin tonë në fillim të shek. IX dhe në
një periudhe më të vonë në shek. XI, por për këtë do të ishin të nevojshme gërmimet
arkeologjike, në territorin rreth kësaj kishe.
Kisha në strehën shkëmbore, kisha e Shën e Premtes dhe ajo e Shëndëllisë në
majën e Shpiragut, ka gjasa që të kenë qenë pjesë e një manastiri të tipit Palestinez, që
nuk përbëhesh nga një kompleks me shumë mjedise të ndryshme si dhe i fortifikuar, por
një kompleks kapelash të shpërndara në shpella apo guva, si dhe në vende të tjera të
veçantë, ku në rastin tonë është maja më e lartë e malit.
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K. Giakoumis, A. Chistidou, Image and Power in the Age of Andronicos II & III Palaiologos: Imperial
Patronage in the Western Provinces of Via Egnatia, Via Egnatia Revisited: Common Past, common future.
Proceedings VEF Conference, Bitola, February 2009, Driebergen VEF, f. 76-84, fig. 19.
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Rasti i Sinjës do të gjente ngjashmëri me ato të zonës së Prespës, ku njëra nga
qafat e malit të Ivanit mban emrin “Qafa e Manastirit” dhe manastiri në këtë rast duket se
përfaqësohet nga një numër i madh shpella eremitësh, piktura shkëmbore si ai Trenit, apo
Shkëmbi i Shkruar i Zvezdës. Po ashtu e njëjta pamje krijohet në zonën e Velçës, ku
fillimisht në shek. IX ka qenë kisha e Asomatit me shpellat e shumta që e rrethojnë në
fshatin Velçë- Ramicë, si dhe me një kapelë në Qafën e Bozhikut që është në majin e
malit. Në një periudhë të dytë, ndoshta në shek. X-XI ky tip manastiri, u zvëndësua nga
Manastiri i Shën Gjergjit që ndodhet midis Bratajt, Lepenicës dhe Velçës.
IV.6.9. Kisha e Perhondisë
Emri: Kisha e Shën Kollit Perhondi
Vendndodhja: Kisha e Shën kollit ndodhet në fshatin Perhondi, dy kilometra në
jug të Kuçovës, të rrethit të Beratit. Ajo ndodhet në rrëzë të kodrës ku fillon fusha. Poshtë
saj në një largësi rreth 100m më parë ka kaluar përroi i Lapardhasë dhe një rrugë e
rëndësishme që lidhte zonën e Beratit me Darësinë e më tej. Në shtratin e përroi pranë
kishës gjenden rrënojat e një ure e quajtur “Ura e Hanit” me tri harqe, e cila ruhet edhe
sot në gjendje mjaft të mirë (Tab. LXXXII,1).
Burimet historike dhe identifikimi: Fshati Perhondi përmendet për herë të parë në
Regjistrin Osman të vitit 1431974 sikurse në Regjistrin e 1519 – 1520. Sipas Rousseva975,
fshati dikur, me sa duket, quhej “Pentarhondi” (pesë kryetarët). Sipas Meksit976 një
dokument e përmend në vitin 1399, kur një igumen, i quajtur Daniel, ka bërë inventarin e
sendeve me vlerë të kishës në prani të Teodor Muzakës. Sipas mendimit tonë etimologjia
e fjalës Pendarhondi vjen nga greqishtja bizantine e cila do të thotë penda-pesë dhe
arhondi-arkondi. Nga kisha ruhet vetëm data e vitit 1785 e shkruar në ikonostasin prej
druri dhe në xhamin e dritares të murit verior.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: Gjatë pranverës dhe verës së vitin 1970 u
krye restaurimi i plotë i kishës977. Kisha e Shën Kollit ishte para restaurimit një bazilikë
tri nefshe me hajate të mbyllura nga tri anët dhe një kambanore në anën perëndimore të
saj. Nefi qendror i bazilikës ishte më i lartë me çati të veçantë dhe një narteks dykatësh.
Nga restaurimi i vitit 1785 nuk ishte prishur piktura murale. Sipas vrojtimeve të A. Meksi
në kodrat dhe fushën pranë nuk ka mundur të gjejë gjurmë ndërtimesh antike apo
mesjetare. Në kërkimet e bëra së fundi në korrik të vitit 2012 u vu re se rreth saj kishte
rrënoja të shumta varresh të ndërtuara me pllaka, rrasa guri, mur etj. Gjatë këtyre
vrojtimeve ne mundëm të gjejmë dhe copa tjegullash të periudhës helenistike, të cilat
vazhdonin përgjatë gjithë faqes së kodrës duke u ngjitur drejt majës. Nga të dhënat e
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H. Inalçik, Hiçri 835 Suret’i Sançak i Arvanid, Ankara 1954; 60a. Pindarhundi; që deri vonë shqiptohej
Pendarhondi, dhe së fundi Perhondi.
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R. Rousseva, The legend of the last emperor and an unpublished eschatological scene from St. Nicholas
church in Perhondi village (Albania, 14th century), në Niš & Byzantium VI, Niš, Miša Rakocija, 2008, f.
231.
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A. Meksi, Arkitektura dhe restaurimi i kishës së Perondisë, Monumentet 5-6, Tiranë 1973, f. 19-20.
977
A. Meksi, Arkitektura dhe restaurimi i kishës së Perondisë, Monumentet 5-6, Tiranë 1973, f. 19-39.
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grumbulluara në terren fshati i mëparshëm shtrihej në faqet dhe majat e kodrave mbi
fushë.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: A. Meksi, Arkitektura dhe restaurimi i
kishës së Perondisë, Monumentet 5-6, Tiranë 1973, f. 19-39; A. Meksi, Arkitektura e
kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, fig. 88, f. 152 (shek. XI-XIV); A.
Meksi, Restaurimi i monumenteve të arkitekturës, shtëpia botuese: Uegen 2004, f. 66, fig.
18; R. Rousseva, The legend of the last emperor and an unpublished eschatological scene
from St. Nicholas church in Perhondi village (Albania, 14th century), në Niš &
Byzantium VI, Niš, Miša Rakocija, 2008, f. 231-243; K. Giakoumis, A. Chistidou, Image
and Power in the Age of Andronicos II & III Palaiologos: Imperial Patronage in the
Western Provinces of Via Egnatia, Via Egnatia Revisited: Common Past, Common
Future. Proceedings VEF Conference, Bitola, February 2009, Driebergen VEF, f. 76-84.
Sondazhet. Sondazhi i parë ishte në dyshemenë e naosit pranë kolonës së arkadës
veriore ku mungonte një pjesë e dyshemesë së re. Mbas pastrimit të shtresës së pllakave
dhe llaçit të çimentos, doli një fragment dyshemeje prej tullash të rrafshëta me përmasa të
njëjta me tullat e përdorura në ndërtimin e parë. Në disa vende të tjera u gjend një shtresë
me rrasa guri. Për formën e parë të narteksit, u sondua vendi ku duhej të ishte muri ndarës
naos-narteks. Nën dyshemenë e re, u gjend themeli i murit të dikurshëm. Pranë themelit,
në anën veriore, u gjend një kapitel jonik, që sipas Meksit është sjellë bashkë me
materialet e tjera arkeologjike nga Pojani, por ne mendojmë duke e lidhur dhe me
tjegullat e periudhës helenistike, se kapiteli i përkiste një tempulli helenistik, i cili
ndodhej ose po aty ose diku në afërsi të kishës së sotme.
Sondazhet e kryera në pilastrat e mëdha u vërejt së gjithë pjesa që i takonte murit
ndarës naos-narteks, është mur i ri. Në këtë mënyrë edhe fuga që dallohet ishte e dy
mureve. Të njëjtin rezultat dha dhe sondazhi në katin e dytë të narteksit.
Ndryshimet në vitin vitin 1931 janë bërë dhe në narteks, dhe në katin e dytë të
kambanores, muri ishte i suvatuar dhe e gjithë kambanorja ishte ndërtuar në fazën e dytë
bizantine, brezat e tullave ishin vetëm pranë qosheve, ndërsa gjithë muri ishte ndërtuar
me gurë. Dritaret e nefave qendrore kishin rreth tyre nga një radhë tullash të ndërtuar më
vonë, nën to ndërmjet tullave, ishin disa tulla të futur thellë 7-8 cm., të tëra të thyera në
pjesën ku ishin vendosur tullat e reja.
Në gërmimet e kryera ndërmjet absidës së madhe dhe absidës së vogël jugore u vu
re se e gjithë pjesa ishte përdorur si varrezë. Poshtë tyre, në thellësinë 80 cm ndodhej
tabani i vjetër. Po në absidë themeli ishte ndërtuar jo poligonal si muri i absidës (Tab.
LXIII,5), por gjysmë rrethor. Pranë absidës së vogël, ku muret mbi nivelin e tokës nuk
përputheshin me ata nën to. Në pjesën ndërmjet dy absidave muri nën dhe ishte më i
ngushtë se muri mbi të dhe formonte një xhep. Në anën e brendshme të absidës duke
hequr suvanë e re, pas pastrimit muri rezultoi i tëri i një dore.
Restaurimi. Punimet e restaurimit filluan në pranverën e vitit 1970. Restaurimi i
kryer nga Meksi ka vënë në dukje bazilikën bizantine dhe vlerësimi i kambanores. Në
radhë të parë u hoqën shtesat mbi narteks dhe hajatin e vonë. U krye meremetimi i
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dritareve, heqja e çative të hajatit dhe të kishës. Heqja e tavaneve nxori në dukje
fragmente afreskesh që ruheshin mbi tavanet. Në vitin 1786, kur është bërë suvatimi i
mureve, nuk është prishur piktura murale. Me ngritjen në fazën e tretë, të mureve anësore
të kishës dhe rrjedhimisht të nivelit të çatisë, janë ngritur edhe muret që ndajnë prothezin
dhe diakonikonin nga naosi. Piktura murale mbi tavanet e nefeve anësore, që ndodhej në
këto mure, shërben edhe si terminus ante quem për datimin e kësaj pikture. Ndryshimi i
përbërjes së suvasë së kësaj pikture dhe asaj që u gjet gjatë sondazheve, në anën e
brendshme dhe jashtë absidës, na çon në përfundimin, se piktura e gjetur në absidë i
përket një pikturimi më të vjetër.
Muret e hajateve, nuk u ulën rrafsh me tokën. Nga muret e reja shtesë nuk u hoqën
pilastrat e murit perëndimor të narteksit. Me këtë filluan punimet përforcuese. Duke u
nisur nga fakti se korniza e absidës duhej të kishte një vazhdimësi, ndërmjet asaj
horizontale dhe të pjerrët, korniza e re u ndërtua me katër rreshta tullash. Muret anësore u
lanë siç ishin. Dritaret e nefit qendror i kthyem në formën e tyre të parë, duke shtuar
pjesët që ishin hequr në vitin 1786. Dritaret e tjera të murosura i hapëm të gjitha. Punimi i
fundit që u krye në anën e jashtme, ishte restaurimi i këmbanores.
Plani: bazilike trenefshe me nefin qendror të ngritur lart dhe me narteks978 (Tab.
LXIII,1).
Fazat: Nga plani fillestar, sot, ruajmë pjesët që i takojnë ambientit të altarit, naosit
dhe pjesërisht muret veriore dhe jugore të narteksit. Përsa i përket ambientit të altarit,
janë zënë vetëm dritaret, si të absidave, ashtu dhe ato në anët veriore dhe jugore, është
transformuar dyshemeja dhe është zhdukur ikonostasi. Muri perëndimor i narteksit të
fazës së parë, mund të ndiqet vetëm në planimetri, si shenjë dalluese është teknika e
ndërtimit me gurë e tulla të vendosura horizontalisht, ndërmjet gurëve.
Faza e dytë, dallohet prej murit me gurë dhe breza tullash të trasha, zakonisht në
4, e me rrallë në 5 radhë. Gjatë këtij rindërtimi, është ngritur që nga dyshemeja, muri i
narteksit dhe kambanorja, e cila është lidhur organikisht me këtë mur. Në anët e ngushta,
narteksi i ri, në vend të dyerve kishte dritare, që ripërsërisnin format e dritareve të
ambientit të altarit. E paqartë mbetet forma s mbulesës së narteksit në këtë fazë ndërtimi.
Dimë, se në anën jugore, çatia përfundon me kallkan, por ajo që ka mbetur nga muri i
vjetër nuk na lejon të flasim më tepër. Mundet që kallkani të mbronte vertikalisht murin
naos-narteks, i ciii në pjesët e nefeve anësore do të duhej të dilte më lart se çatia e këtyre
të fundit.
Më vonë, kisha pëson një meremetim tjetër, që përkon me fazën e tretë. Gjatë
këtij meremetimi shtohen muret anësore të kishës me tre ose katër rreshta klausonazhi,
duke zhdukur edhe gjurmët e kornizave, që kanë qenë mbi muret anësore.
Rindërtim tjetër i rëndësishëm ishte ai i vitit 1786. Gjatë kësaj kohe bëhet një
meremetim që prek tërë kishën; shtohen hajatet dhe rindërtohen çatitë me tavanet. Ky
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I ngjashëm me planin: P. L. Vokotopoulos, H ekkl siastik architektonik eis t n dytik n sterean
Hellada kai t n peiron : apo tou telous tou 7ou mechri tou telous tou 10ou aiōnos, Vyzantina mnēmeia, 2,
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rindërtim fsheh gati tërësisht ndërtimet bizantine. Gjatë këtij meremetimi janë vendosur
dritaret e reja, duke prishur tullat e shpatullave të dritareve të vjetra. Në këtë kohë duket
se janë rindërtuar edhe dyert anësore të naosit, që e lidhin atë me hajatin.
Rindërtimi i fundit është ai i vitit 1931, kur u prish muri ndarës, ndërmjet naosit
dhe narteksit, duke krijuar një ambient të vetëm bazilikal me tre nefe me tribuna në
pjesën e sipërme, të ndërtuara si kat i dytë i narteksit.
Përshkrimi: Nga ndërtimi fillestar kemi naosin dhe mjedisin e altarit, ndërsa
narteksi, që i takon fazës së dytë ndërtimore, është ndërtuar mbi themelet e narteksit të
vjetër. Në narteks hyhet nga porta në anën perëndimore duke kaluar nëpër kambanore.
Narteksi drejtkëndësh në plan mbulohet me çati druri me tri rrjedhje uji. Ato ndahen nga
njëri-tjetri nga dy arkada me dy harqe secila. Këta mbështeten në pilastrin e murit
perëndimor të naosit, në pilastrin e mjedisit të altarit dhe në një kolonë në mes. Nefi
qëndror është më i lartë dhe më i gjerë së të tjerët dhe mbulohet me kapriata druri.
Naosi ndriçohet nga gjashtë dritare që ndodhen në pjesët e sipërme të murit verior
e atij jugor. Në naos hyhet edhe nga dy dyer, të vendosura në murin verior dhe atë jugor,
në fazën fillestare këtu ka pasur një portë më të madhe, mbuluar me hark tullash.
Mjedisi i altarit, që sot, ndahet nga naosi me një ikonostas druri të vitit 1786,
përbëhet nga tri pjesë: bema, protezisi dhe diakonikoni. Bema lidhet drejtpërdrejtë me
nefin qendror të naosit dhe mbulohet me qemer cilindrik. Një absidë e lartë zë tërë anën
lindore të bemës. Ajo ndahet nga protezisi dhe diakonikoni me pilastra në formën e
shkronjës “L”. Të dyja këto mjedise anësore mbulohen me qemer cilindrik dhe
komunikojnë si me bemën, ashtu edhe me naosin. Niket janë rrethore, të mbuluara me
hark, që në anën e jashtme kanë formën e një abside trefaqëshe. Bema ndriçohet nga një
dritare treshe në absidën pesëfaqësh.
Kambanorja përbëhet nga katër pjesë të vendosura njëra mbi tjetrën (Tab.
LXIII,4). Pjesa e poshtme është në formë paralelopipedi dhe lidhet me narteksin. Ajo,
veç hyrjes për në kishë, ka një hyrje të madhe me hark në anën perëndimore dhe dy
kalime të ulta mbuluar me harqe në murin verior dhe jugor. Në të tria anët ka dritare
dyshe, me kolona prej guri çmërsi në mes e me harqe të shkallëzuar tullash, më e vjetëra
është ajo nga jugu.
Nga studimi rezulton se fillimisht kisha ka qenë një bazilikë trinefshe me narteks
dhe me nefin qëndror të ngritur më lart se anësoret. Koha e ndërtimit të saj, mund të
përcaktohet vetëm nga krahasimet tipologjike dhe nga teknika e ndërtimit.
Brenda ruhet ikonostasi i gurtë, nga i cili ruhet e plotë vetëm pjesën përpara
diakonikonit; dy shtylla anësore dhe arkitraun mbi to (Tab. LXIV,4). Shtyllat janë me
seksion të ndryshueshëm, katrore në pjesën e poshtme dhe të sipërme dhe, tetëkëndëshe
në mes. Ruhen gjithashtu dhe kapitelet mbi kolonat antike të arkadës. Dy prej kapiteleve,
të periudhës mesjetare, i gjejmë të papërdorura në kishë. Njëri është i periudhës mesjetare
i zbukuruar me gjethe të stilizuara në njërën anë, të vizatuara si pupla të mëdha (Tab.
LXIV,1,3,5), imposti i këtij kapiteli është shumë i ngjashëm me kapitelin e gjetur në
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kishën në Xhyherinë (Tab. XIII,8). Ndërsa, kapiteli tjetër është i periudhës antike të vonë,
me nga një kryq në secilin anë979 (Tab. LXIV,7,9). Ato janë të tipit kapitel jonik me
impost. Imposti, është punuar vetëm në anën e nefit qendror. Ai i arkadës veriore ka të
gdhendur një si fytyrë kafshe mjaft të stilizuar e dy gjethe anash (Tab. LXIV,2,8), kurse
ai i arkadës jugore ka një kryq në mes dy luleve (Tab. LXIV,6,10). Dy kapitele, deri në
një farë mase të ngjashëm me ta, janë përdorur për tryezën e altarit. Mbi kapitelet, në
drejtim të arkadave, janë tirantet prej druri.
Teknika e ndërtimit: Muret e kishës janë ndërtuar me tulla dhe gurë (ku bëhet
kontrast midis tullës së kuqe dhe gurit të bardhë), me tulla të vendosur në rreshta
horizontale dhe ndërmjet gurëve (Tab. LXIII,2). Tullat ndërmjet gurëve janë të vendosur
horizontalisht njëra mbi tjetrën. Gurët janë gëlqerorë të bardhë, me faqe të papunuar, por
me formë të rregullt, përzier rrallë me gurë çmërsi. Në mure dallohen edhe vrimat e
skelave të përdorura gjatë ndërtimit. Llaçi është me ngjyrë të kuqërremtë me copa tullash
të shtypura. Absida është e mbuluar me disa lloje tjegullash, prej të cilave dallojmë mjaft
tjegulla solene të madhësive mesatare. Muret përfundojnë me një kornizë të dyfishtë
tullash në formë dhëmbësharre, ku llaçi plotëson tullat e pjerrëta.
Muri jugor është ndërtuar me tulla të vëna pa rregull, me fuga të holla dhe, vendevende, ka ndonjë gur (Tab. LXIII,3). Muret, anash dritareve anësore, janë me gurë
gëlqerorë në pjesën e poshtme dhe gurë çmërsi, në pjesën e sipërme.
Afresku. Brenda bazilikës ruhen fragmente të pjesëshme të afreskut (Tab. LXIII,610), ku më e dallueshme është skena “Vizioni i Profet Danielit” (Kreu VII, vargjet 2, 9,
13) paraqitet në formë trekëndëshi, e cila ka pësuar mjaft dëme në tri këndet e saj.
Në këtë skenë bien në sy pesëmbëdhjetë frone (Mateu, Kreu XIX, vargu 28), të
vendosura njëra pas tjetrës në forme gjysmërrethi; njëri është “Froni i etimasisë”. Mbi
fronin e etimasisë janë pikturuar kryqi, sfungjeri, shtiza dhe gozhdët që tregojnë mjetet e
pësimeve të Krishtit dhe në vendin e të ndenjurit vërehet një pëlhurë e shpalosur me një
libër mbi të. Mbi fronin tjetër përfytyrohet një plak ndenjur, i moçëm, i thinjur me
nënshkrimin “I vjetri i ditëve”, që interpretohet aty dhe me inicialet e Jezu Krishtit.
Fronet e tjera anash janë më të vogla dhe me mbështetëse të harkuara nga sipër,
pa njerëz të ndenjur mbi to. Në mjedisin shkëmbor, që rrethohet prej froneve,
përfytyrohen dy figura, ajo e Profet Danielit, e kompozuar shtrirë duke fjetur, dhe e një
engjëlli të kërrusur nga ai, duke i treguar me dorën e djathtë pamjen që është pikturuar
përmbi to. Prapa froneve përfytyrohen dymbëdhjetë figura engjëjsh që duken më pak se
në forme busti. Pas krerëve të këtyre engjëjve duken pjesë breroresh. Në secilin fund të
gjysmërrethit të froneve, dy figura engjëjsh.
Mbi mjedisin shkëmbor të skenës, në anën e majtë, janë përfytyruar dy figura
lakuriq deri në brez dhe me fletë engjëlli, kurse në anën e djathtë ka mbetur vetëm një
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figure. Sipas nënshkrimeve, pranë tyre njëra lexohet “veriu” dhe tjetra “jugu”, të cilat
interpretohen si personifikim i katër anëve të horizontit ose i katër erërave.
Sipër, përmbi dy fronet e mëdhenj të skenës, ruhet e pikturuar një si enë me një
rrobë të shpalosur mbi të, duke u mbajtur në pjesën e poshtme prej një engjëlli në
pozicion fluturimthi, që ka mbetur në fragment.
Duke u mbështetur në këto tipare sipas Rousseva980, kjo pikturë duhet t’i
atribuohet dekadave të para të shek. XIV.
Përfundime: Në bazë të krahasimeve tipologjike, si në pikëpamje të planimetrisë,
ashtu edhe të teknikës së ndërtimit, kisha e Shën Kollit të Perondisë datohet sipas
mendimit tonë dhe Meksit në tri dekadat e para të shek. XI981. Faza e dytë e ndërtimit i
takon fillimit të shek. XIII, në periudhën e Mihal Engjëll Komnenit.
Ndërtimet e fazës së tretë me teknikën e kluasonazhit, ne do t’i lidhim me
ndërtimet e shek. XIII-XIV në qytetin e Beratit. Të kësaj kohe janë sipas Meksit dhe
afresket që ruhen në nefin qendror dhe atë anësor, në murin lindor nën çati.
Dy rindërtimet e tjera, ai i hajatit anësor dhe ai i transformimeve të narteksit, janë
të datuara në bazë të mbishkrimeve që ruhen, respektivisht në vitin 1786 dhe 1931.
IV.6.10. Kisha e Shën Mëri Vllahernës, Berat
Emri: Kisha e Shën Mërisë së Vllahernës.
Vendndodhja dhe vendbanimi: Kisha është vendosur në një terren të pjerrët në
anën perëndimore të kalasë, e rrethuar me mjaft banesa të lagjes brenda mureve
rrethuese.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë
(shekujt VII-XV), Tiranë 2004, fig. 174a, f. 215 (fillim i shek. XIII).
Plani: kryq i brendashkruar me kupolë mbi tambur me mbështetje të brendshme (Tab.
LXII,4).
Fazat: Në fazën e parë kisha ka qenë me planimetri në formë kryqi me kupolë dhe me
narteks me katër mbështetje të brendshme. Në çati, kryqi formohej nga qemerët dhe dilte
në fasadat me frontone. Në fazën e dytë është rrëzuar kupola dhe frontoni perëndimor u
zhduk. Kisha është meremetuar aë shek. XVI dhe përpara vitit 1579, kur është pikturuar
nga Nikolla, i biri i Onufrit, siç vërtetohet nga mbishkrimi mbi derën që lidh narteksin me
naosin. Në anën e jashtme, dallohen me pjesët e vjetra nga të rejat.
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Përshkrimi: Kisha përbëhet nga narteksi, naosi dhe mjedisi altarit. Në narteks, hyhet
nga një portë në anën veriore, është me mure të reja, sepse nën të, në dysheme, ruhet një
sternë uji. Në plan, kisha shmanget lehtë nga forma drejtkëndëshe. Naosi është i shtruar
me tulla kuadratike, duke krijuar një vizatim me gurë e tulla (Tab. LXII,8). Në naos hyhet
edhe nga veriu, ndërsa një portë tjetër në anën jugore është mbyllur më vonë. Në brendësi
të kishës janë vetëm dy pilastra nga ana lindore, ndërsa dy mbështetjet e tjera në anën
perëndimore ruhen vetëm nën dysheme. Në anën lindore, prapa një ikonostasi të shek.
XVI, është mjedisi i altarit që përbëhet nga bema me absidën gjysmërrethore dhe
protezisi e diakonikoni me nga një nike. Në absidë është një dritare dyshe me një shtyllë
në mes. Dritaret e ngushta ndriçojnë dy mjediset anësore. Bema mbulohet me qemerin e
krahut lindor të kryqit, ndërsa mjediset anësore me qemer cilindrik. Dy kamare, më të
vona, janë në murin verior të protezisit. Pjesa e brendshme në shek. XVI është mbuluar
me afreske, të cilët sot ruhen pjesërisht (Tab. LXII,5-6).
Dikur në formën e një frontoni, sot, e zë nikja e mbuluar me hark, në mes të së cilës
ndodhet dritarja (Tab. LXII,7). Shpatullat nga lindja të krahut të kryqit janë me
kluasonazh. Nikja është përfshirë brenda një harku me tulla, të vendosura sipas rrezeve të
rrethuara me një rresht tullash që vazhdon vertikalisht. Në qendër është dritarja dyshe,
mbuluar me harqe të shkallëzuar. Në anën e tyre mbështeten dy çerekharqe të që
mbulojnë dy nike të vogla. Sipërfaqja e nikeve është zbukuruar me tulla të vendosura zigzag. Dritarja dyshe ka në mes një kolonë guri e mbi të kapitele prej tullash, e cila
mbështetet mbi një xokol me disa rradhë tullash.
Nga dritarja e dikurshme ruhen pjesërisht skeleti gëlqeror dhe fragmente
xhamash. Pjesa e poshtme e murit, nën bazamentin e nikes, është e suvatuar. Ajo është e
ndërtuar me gurë e copëra tullash e tjegullash të vendosura horizontalisht ndërmjet
gurëve, karakteristike edhe për muret e shek. XIII-XIV.
Ana e mjedisit të altarit, ruhet tërësisht. Në qendër të saj del absida trifaqëshe jo e
rregullt. Dritarja dyshe e saj është e rrethuar nga dy radhë tullash të shkallëzuara. Dy
dritare të tjera, me harqe dhe shpatulla tullash të shkallëzuara, janë në anën e absidës për
diakonikonin dhe protezisin. Mbi secilën nga këto dritare janë bërë vizatime me tulla
kryqe. Si absida, ashtu dhe muret e tjerë lindorë përfundojnë me kornizë në formë
dhëmbësharre.
Teknika e ndërtimit: Muret janë punuar në tërë lartësinë me kluasonazh, duke
filluar me një xokol të çrregullt gurësh me pak tulla. Në teknikën e ndërtimit të
kluasonazhit ka disa veçanti: së pari, lartësia e ndryshme e rrathëve; së dyti, jo kudo
ndërmjet gurëve ka dy tulla vertikale.
Përfundime: Sipas Meksit982 kisha duhet të jetë ndërtuar në fillim të shek. XIII.
Në këtë kohën kur Berati bëhet një qendër e rëndësishme e Despotatit të Epirit dhe e
Mihal Engjëll Komnenit (vitet 1205-1214). Po sipas Meksit titulli Shën Mëri Vllaherna
duhet të lidhet me kishën simotër të Artës.
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A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, fig. 174a, f. 215.
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IV.6.11. Kisha e Shën Triadhës, Berat
Emri: Kisha e Shën Triadhës
Vendndodhja dhe vendbanimi: Kisha ndodhet brenda mureve të kalasë së Beratit,
në afërsi të mureve të rrethimit të dytë të kalasë, e vendosur në një pozicion dominues në
një nga pikat më të larta të kalasë, përballë me malin e Shpiragut.
Burimet historike dhe identifikimi: I vetmi burim që kemi për kishën vjen nga një
mbishkrim i cunguar në portën jugore të narteksit, i cili mban emrin “Andronik
Paleolog”. Meksi983 mendon se është fjala për governatorin e Belagradës, Vlorës dhe
Spinaricës, Andronik Paleolog Aseni, në vitet 1302-1316:
| + ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΙΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ëΟ ΘΕΙΟΣ ΝΑΟΣ] | ΟΥΤΟΣ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Κ(ΑΙ) ΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ëΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤ]|ΟΥ Κ(ΑΙ) ΑΓΙΟΥ ΗΜ(ΩΝ) ΑΥΘΕΝΤΟΥ
Κ(ΑΙ) ΒΑΣΙΛΕΟΣ KYëΡ... Κ(ΑΙ) ΤΗΣ ΣΥΖΥ]|ΓΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΥΡΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΠΙ
Τ(ΗΣ) ΒΑΣëΙΛΕΙΑΣ] | ΚΥëΡΑ]ΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟëΛΟΓΟΥ ..... | .....
Κ]ΑëΙ........ Τë.]Ν ΟΥ.....984
Mbishkrimi lexon: “Kjo kishë e shenjtë është rindërtuar nga themelet me anë të
kontributit dhe mjeteve të ofruara nga më i devotshmi dhe më i shenjti mbret dhe sovran
ësë bashku me bashkëshorten e tij] Irene gjatë mbretërimit të ...Andronik Paleologu
........”.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: A. Meksi, Arkitektura e kishave të
Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, fig. 174b, f. 215, (shek. XIV); K. Giakoumis,
A. Chistidou, Image and Power in the Age of Andronicos II & III Palaiologos: Imperial
Patronage in the Western Provinces of Via Egnatia, Via Egnatia Revisited: Common
Past, common future. Proceedings VEF Conference, Bitola, February 2009, Driebergen
VEF, f. 76-84; S. Xhyheri, Disa kisha një nefshe të tipit kryq të brendashkruar me kupolë
mbi katër mbështetje të lira në Shqipëri, Candavia 5, Tiranë 2015, f. 197-213.
Plani: kishë e tipit kryq të brendashkruar me kupolë mbi katër mbështetje të lira
(Tab. XXVIII,1).
Fazat: kisha në tërësi paraqitet si një e tërë, por dallohet qartë si në planimetri dhe
në teknikën e ndërtimit një rindërtim i kishës i bërë pothuajse që nga themelet985.
Përshkrimi: Kisha përbëhet nga naosi me katër mbështetje, dy shtylla dhe dy
kolona dhe narteksi. Në narteks hyhet nga tri dyer, njëra e mbuluar me hark tullash në
anën veriore dhe dy dyer të tjera në veri dhe jug të mbuluara me arkitrarë të rrafshtë që
kanë nike të rrethuara prej dy radhë tullash të shkallëzuara dhe nga një shirit tullash (Tab.
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XXVIII,4). Narteksi ndahet në tri pjesë me anë të pilastrave dhe harqe të verbër mbi to.
Dy vëllimet anësore janë mbuluar me qemer cilindrik me harqe të mprehtë, kurse vëllimi
qëndror është mbuluar me kësulë sferike. Narteksi ndriçohet nga tri dritare, një në secilin
mur anësor.
Nga narteksi, i cili ndahet me një fugë të qartë nga naosi, përmes një porte të
mbuluar me hark hyhet në naos. Në brendësi të tij ka dy kolona me dy kapitele të
ripërdorura dhe dy pilastra, që formojnë mbështetjen e sistemit të mbulimit të naosit
(Tab. XXVIII,5,8,11-14).
Mjediset anësore, janë mbuluar me kësula sferike, ndërsa me qemer cilindrik me
formuese lindje-perendim dy të tjerat. Në katrorin e formuar ngrihet tamburi me kupolën
(Tab. XXVIII,3). Naosi ndriçohet nga dy dritare dyshe, të vendosura nën krahun verior e
atë jugor të kryqit.
Mjedisi i altarit përbëhet si zakonisht nga tri pjesë, që lidhen me kalime mbuluar
me hark. Bema ka absidën gjysmërrethore ndriçuar nga një dritare, ndërsa mjediset
anësore kanë nga një nike gjysëmrrethore.
Në anën e jashtme kisha përbëhet prej dy vëllimesh të ndara njëri nga tjetri dhe
përfundon me frontone nga tri anët në dukje: veriore, perëndimore dhe jugore (Tab.
XXVIII,2). Secili nga harqet e krahëve të kryqit ka të njëjtën pamje. Në qendër është një
nike e madhe, e rrethuar me tulla, që ka brenda saj dritaren dyshe dhe dy nike të vogla,
mbështetur mbi të. Dritarja dyshe ndahet nga një kolonë guri me kapitel tullash mbi të.
Të njëjtën strukturë ka dhe naosi. Mjediset këndore nga jugu e veriu mbulohen me çati
me rrjedhje uji. Krahët verior dhe jugor përfundojnë me frontone. Edhe ato mbulohen me
çati dyujëse me korniza njëfishe tullash në formë dhëmbësharre. Në takimin e katër
krahëve të kryqit, mbi një bazament kuadratik, ngrihet tamburi tetëfaqësh me kupolën.
Nga tetë faqet, katër janë me dritare e të tjerat me nike, që fushën e kanë të zbukuruar me
tulla të vëna në formë zigzage. Nëpër këndet e faqeve të tamburit kemi koloneta me gurë
çmersi të gdhendur, në të cilat mbështeten kapitele po prej gurësh çmersi. Në mes të tyre
është nikja apo dritarja e ngushtë dhe e lartë, që mbulohet me hark dhe që rrethohet me
tulla më të vogla. Në faqen lindore të kishës është absida trifaqëshe me një dritare në
mes, nga e cila ruheshin skeleti gëlqeror dhe fragmente xhamash (Tab. XXVIII,7).
Skeleti prej gëlqereje zbukurohej me motive bimore. Absida përfiundon nën kornizën me
një friz prej katër radhë tullash horizontale. Kisha në brendësi ruan dhe skena afresku, të
ruajtura jo mirë, të cilat paraqesin skena nga jeta e Krishtit (Tab. XXVIII,6,9,10).
Teknika e ndërtimit: Muratura e kishës përbëhet prej dy brezash të njëjtë si për
naosin dhe për narteksin. Brezi i poshtëm është ndërtuar prej murature guri e llaç
gëlqereje, duke patur vende-vende tulla dhe copëra tjegullash të vendosura njëra mbi
tjetrën ndërmjet gurëve. Brezi i sipërm është ndërtuar me teknikën e kluasonazhit, me një
rresht tullash të vendosura horizontalisht dhe dy tulla vertikalisht ndërmjet gurëve. Ai
filloi në të njëjtën lartësi si për naosin, ashtu dhe për narteksin. Po me kluasonazh është
ndërtuar dhe faqja që sheh nga narteksi, e murit perëndimor të naosit.
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Muret e kishë janë ndërtuar me gurë dhe copëra tullash në pjesën e poshtme dhe
kluasonazh në pjesën e sipërme, sipas Meksit për arsye ekonomike, kluasonazhi nuk
është përdorur në tërë lartësinë, ku në pjesën e poshtme janë përdorur copëra tjegullash e
tullash, duke i dhënë rëndësi më të madhe shpatullave të dyerve dhe nikeve mbi to. Në
pjesët e sipërme mbizotëron përdorimi i tullave, sidomos në frontonet dhe kornizat.
Ndërsa, sipas mendimit tonë ky ndryshim i teknikës së ndërtimit, i pari me copa tullash
dhe tjegullash të futura vertikalisht midis gurëve dhe i dyti ku mbizotërojnë tullat i përket
periudhave të ndryshme të ndërtimit.
Përfundime: Sipas Meksit Përsa i përket datimit të Shën Triadhës, mendon se është
më i vonshëm se ndërtimi i Vllahernës. Gjithashtu, sipas tij kisha që në fillim është
konceptuar me narteks, por që është lënë për më vonë, kjo vërtetohet dhe nga mungesa e
dritares në faqen perëndimore të naosit dhe shembulli i Vllahernës, ku narteksi është
pjesë e ndërtimit fillestar. Për këtë mendim të fundit mbështesim idenë e Meksit, kjo
lidhur dhe me të dhënat e përftuara nga sondazhet e kryera në manastirin e Shën Gjergjit
në Brataj. Meksi986, kishën e ka datuar në gjysmën e dytë e shek XIII-fillimi i shek. XIV,
ndërsa narteksi jo më vonë se gjysma e parë e shek. XIV. Mendojë se kisha e Shën
Triadhës, në gjendjen që ruhet duhet t’i përkasë një rindërtimi të plotë në periudhën e
datuar nga Meksi, datim i mbështetur dhe nga Giakoumis dhe Chistidou987 (të cilët
shprehin dhe idenë me rezerva të një kishe të një manastiri) dhe që sipas mendimit tonë
me shumë mundësi në gjysmën e dytë e shek XIII, ndërtuar mbi themelet e një kishe më
të vjetër, ku plani dhe teknika e ndërtimit në pjesën e poshtme flasin për fundin e shek. X.
Për të përcaktuar kohën e fazës fillestare të ndërtimit duhet pa tjetër të mbështetemi në
gërmime, por mendojë se duhet të lidhet të paktën me periudhën kur Belgradi përmendet
si qendër peshkopale988.
IV.6.12. Kisha e Shën Mëhillit, Berat
Emri: Kisha e Shën Mëhillit
Vendndodhja dhe vendbanimi: kisha kushtuar Shën Mëhillit, ndodhet në lagjen
Mangalem të qytetit të Beratit, rreth 60 m mbi lumin e Osumit, në tarracën e një shkëmbi
të dalë në anën jugore, nën muret e kalasë (Tab. LXII,2). Në anën veriore kisha i është
ngjitur krejtësisht shkëmbit, ndërsa nga lindja dhe perëndimi ka, megjithëse shumë pak,
vend qëndrime, kurse në anën jugore, ku shkëmbi bie thikë, kemi vetëm një kalim tepër
të ngushtë (Tab. LXII,3).
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: Një ndër të dhënat më të hershme për
kishën na i jep E. Vlora, i cili thotë se në fillim të shek. XX kisha hapej vetëm ditën e
festës kushtuar Shën Mëhillit. Më tej ai thotë se disa metra sipër saj gjendet një shpellë e
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vogël, e quajtur “Shpella e Shën Mëhillit”, muret e së cilës siç tregojnë ende gjurmët
kanë qenë dikur krejt të veshur me piktura mozaiku. Vendi i kultit në shpellë është më i
vjetër se kishëza e që të dy duket se i përkasin periudhës së herëshme bizantine. Sipas: E.
Vlora, Ditar (Nga Berati në Tomor dhe kthim), Tiranë: shtëpia botuese “Koçi”, 2003, f.
55. A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, fig.
169a, f. 210. Berat, kisha e Shën Mëhillit, shek. XIV, plani.
Plani: Kisha është një kapelë e tipit kryq i brendashkruar pa mbështetje të lirë, me
kupolë mbi tambur dhe me narteks në anën perëndimore (Tab. LXII,1).
Fazat: Gjithë ndërtimi i kishës së sotme duket i njëkohshëm, të vetmet “faza” do
të dallonim ato të fillimit si vend kulti, i cili ka filluar me shpellën.
Përshkrimi: Në kishë hyhet nga porta jugore e naosit, si dhe nga ana perëndimore
nëpërmjet narteksit. Narteksi është i shtruar me pllaka guri dhe i mbuluar me qemer
cilindrik me formuese veri-jug. Naosi është me përmasa të vogla në plan dhe ka formën e
kryqit, duke patur ndërmjet krahëve të tij pilastra në qoshet. Për vetë vendin ku është
vendosur kisha, krahët e kryqit nuk janë të barabartë.
Krahu lindor është më i gjatë, për të krijuar mjedisin e altarit që përbëhet nga
absida dhe dy nike në anën veriore. Një dritare dyshe gjendet në absidë. Mbi pilastrat në
të katër këndet e planit, ngrihen, qemerët që shërbejnë si harqe mbajtës për tamburin dhe
kupolën. Konfiguracioni i qemerëve nuk është giysmërrethor, por hark i mprehtë.
Tamburi i lartë dhe i rregullt ka tri dritare. Në dritaren jugore ruhet edhe skeleti i
dikurshëm me gëlqere e xhama, që sot mungon.
Pjesa e naosit është në nivel më të lartë. Narteksi mbulohet me çati me rrjedhje uji nga
perëndimi, ndërsa naosi me fronton. Në narteks kemi një dritare, mbuluar me hark rrethor
prej dy radhësh të shkallëzuar tullash.
Në pjesën qëndrore të naosit kemi një derë të mbuluar me arkitra guri një copësh,
me një nike mbi të. Në pjesën e naosit kemi një nike të madhe me një dritare në mes.
Dritarja dhe nikja rrethohen me radhë tullash, njëra sipas rrezeve, tjetra përgjatë harkut.
Gjithë sipërfaqja e brendshme e nikes është zbukuruar me radhë tullash zigzag.
Duke qenë se kisha është e mbështetur në shkëmb në anën veriore, absida, edhe
pse ka formën e një abside trifaqëshe, ka dy faqe, sepse faqja e mesit vijon deri në
shkëmb.
Naosit përfundon në të tria anët me frontone. Mbi çatitë e frontoneve ngrihet
bazamenti drejtkëndësh i tamburit. Tamburi i kupolës është me kluasonazh jo shumë të
rregullt. Pjesa e dukshme ka pesë faqet e rregullta të një tetëkëndëshi. Ndërmjet tyre ka
koloneta prej tullash të gdhendura, mbi të cilat kalon korniza prej tullash në formë
dhëmbësharre. Secila faqe ka dy nike. Më e madhja nga to është në tërë faqen.
Teknika e ndërtimit: Muret janë të ndërtuara me kluasonazh në tërë lartësinë e
ndërtesës, ndërsa tamburi është i tëri me tulla, gjë që flet për një shqetësim për rezultatin
estetik. Zbukurimi i përdorur në niken e dritares jugore të naosit e lehtëson këtë vëllim
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qëndror dhe, nga ana tjetër, e bën estetikisht të arrirë. Me interes është dhe brendësia, ku
aksi vertikal është mbizotërues. Piktura murale, që vishte muret dhe nga e cila mhen
vetëm gjurmë, duhet t'ijepte një karakter më intim brendësisë së kishës.
Përfundime: Kisha e Shën Mëhillit sipas Meksit989 duhet të jetë ndërtuar gjatë shek.
XIV. Nga ana jonë duke e vënë këtë kishë edhe në kontekst lidhur me kultin e shenjtorit
të saj (për më tepër shih: shpellat eremite), do të shpreheshim se ajo është vetëm një pjesë
e një kompleksi të vogël, tip eremitazhi kushtuar kultit të Shën Mëhillit, një ndër më të
hershmit në territorin e vendit tonë. Pjesa më e hershme e tij është pikërisht shpella, dikur
e zbukuruar, me shumë mundësi e fundit të shek. IX dhe më pas afër saj është ndërtuar
dhe kisha, e cila sipas mendimit tonë për nga teknika e lartë e ekzekutimit i përket mesit
të shek. XIII.
IV.6.13. Kisha e Shën Triadhës, Lavdar
Vendndodhja dhe vendbanimi. Kisha ndodhet në fund të fshatit Tudas në Opar, ku
sot një lagje tij është Lavdari (Tab. LXXIII,2).
Burimet historike dhe identifikimi: është ndërtuar në fillimin e shek. XV nga Ana,
e bija e sundimtarit të Gjirokastrës, Gjin Zenevisit, e ëma e Gjin Muzakës dhe gruaja e
dytë e Andre Muzakës, i biri i të cilit, Gjon Muzaka, na i kumton këto të dhëna në
gjenealogjinë e familjes së tij, shkruar në vitin 1510 (Brief Chronicle on the Descendants
of our Musachi Dynasty, 1515). Koha e ndërtimit të kishës mund të nxirret me përafërsi
nga të dhënat historike që ofron gjenealogjia e familjes Muzaka.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë
(shekujt VII-XV), Tiranë 2004, f. 221-222, fig. 184.
Plani: kishë në formë kryqi me dy kolona dhe dy pilastra, mbi të cilat ngrihet
tamburi tetëfaqësh me kupolën (Tab. LXXIII,1).
Fazat: Sot, pamja e kishës është mjaft e ndryshuar nga veshjet dhe riparimet e
vona, ku për shkak të mbushjeve nuk dallohet më mbi çati forma e kryqit (Tab.
LXXIII,6). Vetëm krahu perëndimor i kishës mund të shihet, sepse është i vetmi që nuk
ka veshjet përforcuese.
Përshkrimi. Kisha e Shën Triadhës në Lavdar990 të Oparit është ndërtuar sipas
Gjon Muzakës991 në fillimin e shek. XV. Absida është gjysmë rrethore (Tab. LXXIII,5).
Në qendër të murit perëndimor është hyrja për në kishë, e mbuluar me hark (Tab.
LXXIII,3). Mjediset këndore mbulohen me qemer cilindrik, që hapen ndaj aksit gjatësor
të kishës, me kube, pa trarë, me mure guri të thatë. Në brendësi të naosit kemi kolona dhe
dy pilastra, mbi të cilat ngrihet sistemi i qemerëve të krahëve të kryqit e mbi ta tamburi
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me kupolën. Në anën lindore ndodhet mjedisi i altarit me absidën gjysmërrethore. Për
shkak të mbushjeve të vona nuk dallohet mbi çati forma e kryqit. Në qendër të murit
perëndimor është hyrja për në kishë, mbuluar me hark dhe mbi të, një nike e madhe dhe e
lartë që i takon frontonit të krahut të kryqit. Nikja mbulohet me hark të shkallëzuar
tullash dhe ka në qendër një dritare të lartë e të ngushtë. Tamburi është tetëfaqësh dhe në
të alternohen nike dhe dritare të rrethuara me harqe të shkallëzuara tullash.
Mjediset këndore mbulohen me qemer cilindrik, që hapen ndaj aksit gjatësor të
kishës. Sipas disa të dhënave të mëvonshme, pikturat e saj, afresket, janë të mëvonshme
(Tab. LXXIII,4). Kisha është veshur më vonë nga ana e jashtme me mure guri të tharë të
gdhendur (Tab. LXXIII,6).
Teknika e ndërtimit. Pjesa e poshtme e mureve është ndërtuar me gurë, ndërsa në
pjesën e sipërme janë përdorur edhe tulla ndërmjet radhëve të gurëve dhe në fugat
vertikale. Pjesa e poshtme e mureve është ndërtuar me gurë, ndërsa në pjesën e sipërme
janë përdorur edhe tulla ndërmjet radhëve të gurëve dhe në fugat vertikale. Me tulla e
gurë është ndërtuar edhe tamburi tetëfaqësh. Në të alternohen nike dhe dritare të rrethuara
me harqe të shkallëzuara tullash.
Përfundime. Megjithëse e dhëna e Gjon Muzakës flet qartë për kohën e ndërtimit
të kësaj kishe, plani, teknika e ndryshme e ndërtimit të pjesës së poshtme me atë të
sipërme të kishës, mungesa e gërmimeve dhe krahasimi me kishat e tjera me të njëjtin
plan, na bëjnë të mendojmë që të dhënat e tij të kenë karakter subjektiv dhe se në të
vërtetë në shek. XV ajo ka qenë e rrënuar dhe është rindërtuar nga themelet si edhe
shumë kisha të tjera në këtë periudhë. Prandaj ne jemi të mendimit që datimi i saj i takon
periudhës së rishfaqjes së tipit kryq me kupolë mbi katër shylla, e cila fillon në shek. XII.
IV.6.14. Kisha e Ristozit, Mborje
Emri: Kisha e Ristozit
Vendndodhja dhe vendbanimi: Kisha e Ristozit është ndërtuar në fshatin në
Mborje (Korçë) rrëzë malit të Moravës, në juglindje të Korçës.
Burimet historike dhe identifikimi: Kjo kishë ruan dy mbishkrime, të cilat janë
botuar të pajisura dhe me komente, Th. Popa992. Një studim të arkitekturës së kishës së
Ristozit ka shkruar P. Thomo993. Nga mbishkrimi mbi portën perëndimore, rreth ndërtimit
dhe pikturimit dalin këto të dhëna kryesore: “U ngrit (u ndërtua) prej themeli ky
tempull... dhe u pikturua prej peshkopit Nimfon, në kohën e sundimit të Amiralit... në
vitin 1369”. Sipas studimit të bërë nga Th. Popa, Amirali është bir i Cezar Novakut, siç
rezulton nga figura e tij e pikturuar në skenën familjare të Novakut, ruajtur në fasadën e
Kishës së Maligradit, ku në nënshkrimin e tij cilësohet “Amirali, biri i tij” (i Novakut).
Rreth shek. XVI-XVII kishës së Mborjes i shtohet një hajat me strehë në anën
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perëndimore duke vazhduar gjatë gjithë anës jugore dhe piktura në fasadën perëndimore
vazhdon në faqen e murit lindor të hajatit.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: A. Meksi, Arkitektura e kishave të
Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, fig. 169b, f. 10; A. Meksi, Restaurimi i
monumenteve të arkitekturës, shtëpia botuese: Uegen 2004, f. 66, fig. 17; Th. Popa,
Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri (shek. VI-XIV), Tiranë, 2006, 220-228; Th.
Popa, Disa mbishkrime të kishave të Shën Mërisë në Maligrad dhe të Ristozit në Mborje,
Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, nr. 2, 1959, f. 257-261; P. Thomo, Arkitektura
e Kishës se Ristozit në Mborje të Korçës, Studime historike, nr. 2, 1967, f. 151-159, fig.
1.
Plani: Kisha e Ristozit është kryqi të brendashkruar pa mbështetje të lirë994.
Përbëhet prej naosit, pa narteks, me një abside trefaqëshe nga jashtë, me tryezën e altarit
murosur në murin e absidës, me një kube oktogonale dhe mbulesë prej qemerësh (Tab.
LXVIII,1).
Fazat: Nga vrojtimi i tamburit rezulton se pjesët veriperëndimore të tij janë të
meremetuara në një kohë të dytë. Të tilla janë faqet veriore, ku është rindërtuar pjesa me
harqe dhe ku është murosur dritarja (Tab. LXVIII,5). Po kështu janë rindërtuar me tri
harqe mbulesat e nikeve veriperëndimore dhe perëndimore. Duke u nisur nga fakti se
pikturimi i kishës është bërë kur është murosur dritarja veriore, mendojmë që ky
rindërtim i takon 13 nëntorit të vitit 1389, viti i pikturimit. Sipas mbishkrimit, në këtë
kohë kisha është ndërtuar nga themelet, një shprehje e përdorur për rindërtimet (Shën
Triadha, Berat dhe Lavdar). Shkaku i rrënimit mund të kenë qenë inkursionet turke të
vitit 1395, ku turqit, përmes fushës së Korçës, hynë deri pranë Beratit, duke djegur kudo
ku shkelën. Kisha brenda është e veshur e gjitha me pikturë monumentale, e ritokuar para
Luftës së Dytë Botërore.
Përshkrimi: Kisha përbëhet nga naosi dhe një hajat i vonë, i shtuar në anën
perëndimore dhe atë jugore. Mbulesa është me qemer e kupolë mbi tambur i vendosur
mbi pilastrat e formuara në krahët e kryqit, të cilat dalin pak ndaj murit verior e jugor e
më tepër ndaj dy mureve të tjerë. Në faqen lindore është absida trefaqëshe (Tab.
LXVIII,8). Në secilën prej tyre është një nike e lartë, mbuluar me hark prej gurësh e
tullash që vazhdojnë edhe në shpatullat. Nikja nga jugu ka fushën me zigzage në rreshta
horizontale. Nikja qendrore ka zigzage në vija vertikale dhe një dritare në pjesën e
poshtme. Nikja veriore e ka fushën të zbukuruar me radhë tullash, të vendosur në një
kënd 45 gradë që ndërpriten me njëra-tjetrën.
Në anën e jashtme të katër krahët formojnë qartë kryqin në çati. Frontonet
përfundojnë me vija të drejta. Fusha brenda tyre është e zbukuruar me nga një nike të
madhe. Niket mbulohen nga një hark me gurë e tulla që këmbehen, të rrethuara nga një
shirit tullash që shkojnë vertikalisht dhe në shpatullat e nikes. Pjesa drejtkëndëshe e nikes
është e ndërtuar me kluasonazh me dy tulla vertikale. Në pjesën e harkuar kemi një
dritare të vogël, ndërsa fusha rreth saj është me tulla të vendosura në formë zigzage në
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rreshta horizontale. Frontonet përfundojnë me një kornizë dyfishe tullash në formë
dhëmbësharre.
Në vendtakimin e krahëve të kryqit, mbi një bazament paralelopipedik, ngrihet
tamburi tetëfaqësh. Tamburi është i ndërtuar i tëri prej tullash. Në këndet e faqeve kemi
nga një kolonetë prej gurësh çmersi të gdhendur. Në tambur këmbehen katër dritare me
katër nike. Ato rrethohen nga rreshta të shkallëzuar tullash, ndërsa mbi to, në pjesën e
mbulesës me hark, ka dy hyrje të tjera tullash, të vendosura sipas rrezeve të rrethuara me
shirita tullash. Mbi kolonetat ka kapitele, ku përfundojnë kornizat dyfishe në formë
dhëmbësharre të harkuara.
Tematika e pikturës (Tab. LXVIII,2,3,4,7): Në absidë figura e Platiterës me
Emanuelin në kraharor ruhet e dëmtuar në portret. Brezi me jerarkët e mëdhenj janë në
gjysmëfigurë: Shën Vasili i Madh, Gjon Gojarti, Shën Thanasi i Aleksandrisë, Shën
Grigor Theologu. Të gjitha të kthyer nga tryeza e pikturuar në mes të absidës me
“Melizmosin”. Në brezin e sipërm, përmbi absidë ruhet skena “Gjyqi i fundit”. Nga skena
“Ungjillëzimi”, anash absidës, ruhet Gabrieli dhe Shën Mëria.
Brenda nikës së prothesit, figura e Shën Stefanit duket krejt e dëmtuar, kurse në
nikën jugore, ajo e Romano Melodhoit, e ritokuar. Në faqen e murit lindor, në anën
jugore të absidës, ruhet figura e Shën Klimentit të Aleksandrisë dhe ajo e Shën Andreas
së Kretës. Po aty, në faqen e murit jugor, janë figura e Ignat Theoforit dhe ajo e Kaimisit.
Qemeri mbi absidën ka figurën e Gjon Damaskinoit dhe atë të Leon Maisiosit, të gjitha,
të ritokuara. Mbi katër qoshet, nën tamburin e kubesë, ruhen katër figurat e ungjillorëve,
të cilat përfytyrohen duke shkruar secili ungjillin e tij, të dëmtuara e të ritokuara edhe
këto. Mbi qemerin jugor ruhet skena “Lindja e Krishtit” (1,87 x 1,00 m): Shën Mëria me
foshnjën, larja e foshnjës nga dadot, tri magët dhe një engjëll që njofton dy barinj. Pas
kësaj ruhet skena “Tradhtia e Judës”.
Në brezin e fundit të faqes së murit jugor ruhet skena “Deisis”, me Krishtin e tipit
ulur mbi fron. Pas kësaj është figura e peshkop Nimfonit, ktitorit të kishës, të ritokuara
edhe këto. Në brezin e sipërm të faqes së murit verior ruhet skena “Ngjallja e Llazarit”,
ku ruhen: burri që ngre gurin e varrit, Martha dhe Maria, motrat e Llazarit dhe izraelitët
duke dalë nga portat e Vithanisë.
Brezi nën të ka skenën “Kryqëzimi i Krishtit”, nga figura e Krishtit kanë mbetur
vetëm këmbët. Në vazhdim të këtij brezi është skena “Guri”. Po në faqen e murit verior,
në brezin e fundit ruhet skena “Shën Theodhorët Tironi e Stratijiati”, figurat e Shën
Kozmait dhe e Damjanit. Mbi faqen e murit perëndimor ruhet figura e Davidit, e
Solomonit, kurse sipër, mbi faqen e këtij muri ruhen skenat “Lindja e Krishtit” dhe
“Lindja e Pagëzorit”. Nën këto shtrihet skena e madhe “Fjetja e Shën Mërisë” (2,05 x
1,42 m). Majtas ruhet ajo e Mohimit te apostull Pjetrit dhe djathtas skena “Hyrja e Shën
Mërisë në tempull”. Në anën veriore të portës ruhet skena “Shën Kostandini dhe Elena”,
në anën jugore, figura e Shën e Premtes dhe ajo e Shën Matrones.
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Teknika e ndërtimit: Muratura e kishës është me gurë të papunuar, me copëra
tjegullash të vendosura njëra mbi tjetrën ndërmjet gurëve, por jo gjithandej (Tab.
LXVIII,6).
Përfundime: Sipas Meksit995 kisha duhet të jetë ndërtuar gjatë shek. XIV, bazuar
në teknikën e ndërtimit dhe format e zhvilluara të saj. Piktura e Ristozit sipas studimit të
bërë nga Th. Popa996, i përket shek. XIV dhe është pjesë stilit artistik të rilindjes së artit
bizantin që ka filluar nga gjysma e dytë e shek. XIII dhe gjatë shek. XIV.
IV.6.15. Kisha e Shën Jovanit, Boboshticë
Emri: Kisha e Shën Jovanit
Vendndodhja dhe vendbanimi: Kisha e Shën Jovanit ndodhet pak e mënjanuar nga
fshati Boboshticë, e vendosur në anën perëndimore të tij.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: A. Meksi, Disa kapela bizantine të vendit
tonë, Monumentet 10, Tiranë 1975, f. 81-82, tab. VIII; A. Meksi, Arkitektura e kishave të
Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, f. 176-177, fig. 120a.
Plani: kishë njënefshe me çati dyujëse (Tab. LXIX,1).
Fazat: Kisha të paktën dy faza, të parën kur është ndërtuar sipas projektit origjinal
dhe të dytën, kur është rindërtuar pothuajse plotësisht, është pikturuar me afreske, është
mbyllur hajati në anën perëndimore të tij, kur në anën veriore është bërë pikturimi, janë
murosur dhe pikturuar dritaret që kisha ka pasur në këtë anë dhe kur është hequr
ikonostasi i drunjtë që ndante ambientin e altarit (Tab. LXIX,5). Në anën jugore muri, aty
ku sot ka suva me gjurmë afresku dhe gjurmë trarësh, ka pasur një hajat, i cili në një
periudhë më të vonë është zhdukur (Tab. LXIX,5).
Përshkrimi: Kishë njënefshe me plan drejtkëndësh, me madhësi mesatare e
përbërë nga vetë kisha dhe një hajat. Bema është e madhe dhe shkon deri në tokë, ndërsa
protezisi dhe diakonikoni përfundojnë rreth 1 m nga toka. Dyshemeja është pjesërisht e
shtruar me çimento dhe pjesërisht me tulla 30 x 30 cm. Gjithë muret e brendshme të
kishës si dhe muri perëndimor i saj nga ana e hajatit, janë të pikturuara me afreske që
ruhen tërësisht në gjendje të mirë. Kemi të bëjmë me një pikturë, më të vonë sesa
ndërtimi i kishës (Tab. LXIX,6-7). Pjesën më të madhe të faqes lindore të kishës, e zë një
absidë 3-faqëshe (Tab. LXIX,3-4). Edhe kjo është punuar me të njëjtën teknikë si të faqja
veriore e murit. Tri dritaret e absidës, të vendosura nga një në secilën faqe, janë pjesërisht
të murosura. Dritaret janë të ngushta dhe të larta e të mbuluara me hark tullash radiale
brenda një harku tullash të vendosura përgjatë tij. Absida përfundon me një çati mbi një
kornizë prej tullash. Mbi absidë kalon një brez i drunjtë që lidh mbështetëset e kapriatave
në murin verior dhe jugor.
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Restaurimi i monumenteve të arkitekturës, shtëpia botuese: Uegen 2004, f. 66, fig. 17.
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Brezat e tullave që përshkojnë murin lindor ndërpriten pranë qoshes. Në anën
jugore ka qenë një portë, sot e murosur, dhe një nikje me afresk.
Teknika e ndërtimit: Kishës, në fazën e parë ka qenë e ndërtuar me gurë smërçi
dhe tulla (me përmasa 36 x 18 x 5 cm), ndërsa muret e tjera janë ndërtuar vetëm me gurë
dhe kanë vende-vende breza druri. Në murin verior, në pjesën e poshtme kemi një
bazament prej dy-tre radhësh gurësh smërçi, të lidhur me llaç të bollshëm dhe pa tulla.
Mbi të kalojnë dy radhë tullash të vendosura horizontalisht me një fugë të trashë llaçi
ndërmjet tyre. Në pjesën e poshtme alternohen gurë smërçi me dy tulla vertikale, ndërsa
në pjesën e sipërme gurë dhe tulla vertikale, të cilat janë brenda tullash horizontale.
Përfundime: Duke mos pasur të dhëna për kohën e ndërtimit të kishës së Shën Jovanit
në Boboshticë, Meksi997, i bazuar në të dhënat që ofron teknika e ndërtimit është i
mendimit se ajo është ndërtuar gjatë fundit të shek. XIV. Edhe nga ana jonë duke mos
vërejtur asnjë të dhënë shtesë, mbështesim mendimin e Meksit se kisha nuk mund të jetë
më e vonë se shek. XIV.
IV.6.16. Kisha Shën Akilit në Prespë të Vogël
Emri: Bazilika e Shën Akilit
Vendndodhja dhe vendbanimi: Bazilika e Shën Akilit ndodhet në ishullin e vogël
të Shën Akilit, ne skajin verior të liqenit të Prespës së Vogël, në prefekturën e Follorinës,
në kufi me Shqipërinë.
Burimet historike dhe identifikimi: Në bazë të studimit të bërë nga Mucopullos, i
pari që ka shkruajtur për rrënojat e kishës ishte Arkimandriti rus Antonini, i cili me
ndihmën e disa skicave përshkroi rrënojat e këtij monumenti, por që prej vizitës së tij
bazilika pësoi mjaft dëmtime. P. Miljukovi e vizitoi 40 vjet më vonë, në vitin 1898. J.
Ivanovi më 1907, M. Zlokoviç, G. Sotiriu më 1925, K. Mijatevi, G. Sotiriu, S.
Pelekinadhisi dhe D. Striçeviçi në vitin 1961. Mbi formën e planimetrisë së kësaj kishe
kanë shprehur mendime P. Miljukovi, i cili skicoi saktë pjesën e protezisit, si dhe
nënstrukturat nën kupolë. J. Ivanovit botoi skicat e kupolës protezisit, diakonikonit si dhe
dritares treshe të absidës, më 1964; botime më të vona, janë ato të K. Mijatevi, V.
Petkoviçi, N. Mavrodinovi, M. Biçevi dhe G. Boshkoviçi.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: C. N. Mucopullos, Rezultatet e gërmimeve
në bazilikën e Shën Akilit në Prespë, Monumentet 2, 1987, f. 73-93; N. Moutsopoulos,
Byzantinische und nachbyzantinische baudenkmäler aus Klein-Prespa und aus Hl.
German, Aristotelian university of Thessaloniki. Byzantine research centre, Selanik 1989.
Plani: kishë e tipit bazilikal, me kupolë dhe tri absida.
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Fazat: Mucopullos arrin të dallojë dy faza ndërhyrje, një e hershme sipas A.
Grabiarit përpara vitit 1002 kur Vidini ishte pjesë e kryepeshkopatës së shtetit të
Samuelit.
Përshkrimi: Protezisi i bazilikës është i njëjtë me diakonikonin, një kapelë në
formë kryqi të brendashkruar katrorit, që mbulohej nga një kupole e vogël, nga e cila
kanë mbetur shumë pak gjurmë. Protezisi është i zbukuruar me tulla dhe pllaka katrore, të
vendosura në forme fushe shahu (opus reticulatum, i cili si stil punimi datohet rreth vitit
986), të cilat formojnë një friz mbi dritaret e tamburit. Ky zbukurim ngjan me atë të
kishës së Shën Germanit998. Kupola sipas Mucopullos, ka mjaft ngjashmëri me kupolat e
monumenteve të shek. X. Zbukurimi ngjan edhe me zbukurimin e kupolave të Shën
Mërisë në Labovë të Kryqit.
Muri gjysmë rrethor i absidës së madhe të altarit është 0,99 m i gjerë, mbulohet
me një konkë çerek sferike. Në nivelin e bazamentit të kupolës ndodhet një kornizë e
hollë horizontale me pllaka. Konka është ndërtuar me gurë porozë, pak a shumë kubikë,
të vendosur në rreshta që alternojnë me dy breza horizontale tulle. Në pjesën e brendshme
të absidës dallohen ende gjurmët e skelës së drurit të përdorur për ndërtimin e saj.
Dritarja e absidës ndahet në tri pjesë nga shtylla të vogla të ndërtuara me gurë e
tulla, të lidhura me llaç të bollshëm. Harqet prej tulle në forme patkoi mbështeten me
ndihmën e një rrjeti të drunjtë mbi disa shtylla të vogla. Përdorimi i brezave prej druri
vihet re në shumë pjesë të ndërtesës. Në brendësi të harkut dallohen vrimat e skeleteve në
stuko. Në anën e brendshme të dy shtyllave të dritares treshe, dallohen gjurmët e vrimave
të fiksimit të faqeve anësore të fronit peshkopal. Këtu vihet re se ndërtimi i sinthronit dhe
fronit të peshkopit u krye pas ndërtimit të plotë të bazilikës, por para pikturimit të
mureve.
Sipërfaqja e brendshme e murit të absidës, ashtu si e gjithë ndërtesa, ishte
rimbuluar me llaç gëlqereje. Në të dallohen ende dy shtresa pikturash të njëpasnjëshme.
Ky afresk paraqet 8 peshkopë-shenjtorë, të cilët zënë pjesën e murit, ndërmjet kornizës që
vijon, ndërmjet fundit të konkës dhe pjesës së sipërme të një radhe harqesh të pikturuara.
Në anën e djathtë të absidës gjenden gjurmët e 8 figurave të peshkopëve tjerë. Peshkopët
janë të vendosur përballë, në këmbë, duke bekuar, të veshur alternativisht me himation të
kuq e tunikë të bardha ose me epitrahil të bardhë. Pas heqjes së një pjese llaçi të shtresës
së dytë, u shfaq fytyra e njërit prej hierarkëve, e të gjashtit duke filluar nga e majta.
Mbishkrimet e fazës së dytë janë shkruar me shkronja të zeza në një sfond ngjyrë
okre. Korniza mbi friz është e zezë dhe gjerësia e saj ndryshon (0,025 m). Ajo pasohet
nga një vijë në ngjyrë të kuqe të errët dhe më tej nga një tjetër në ngjyrë të zezë. Këto
breza përbëjnë bordurën e afreskut të konkës999. Ky mbishkrim, me disa boshllëqe, mund
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të transkriptohet1000: “Kur të shohësh tryezën e shenjtë të zotit, qëndro shpirt dridhur o
njeri, dhe përulu se aty brenda Krishti flijohet përditë”.
Lartësia e harqeve të pikturuara është 1,18 m dhe gjerësia e brendshme 0,43 m.
Kolonat e pikturave ashtu si dhe harqet kanë një gjerësi 0,12 m dhe përbëhen prej tufash
vijash të gjera, herë dy, herë tri. Mbi çdo kolonë qëndron një kapitel i thjeshtë i zbukuruar
me motive të lehta floreale. Mbi serinë e harqeve, shtrihet një shirit i gjerë i kuq dhe një
tjetër i zi. Harqet të parregullt e të përzgjatur në lartësi, mbështeten mbi kolona me
kapitale të një tipi të veçantë, por pa bazamente1001. Harqet e pikturuara nuk kanë
bazamente dhe mbështeten mbi një brez të gjerë të kuq, janë mjaft të përzgjatur, kapitelet
janë të një tipi, të zbukuruar me një dekor në forme brezash. Harqe të njëjtë ndeshen në
miniaturat e dorëshkrimeve bizantine të shek. IX – X. Ata janë gjysmë rrethorë ose në
formë patkoi dhe mbahen nga kolona me kapitele te stilit korintik.
Duke u nisur nga vendi që zënë harqet e pikturuara mbi sinthronin si dhe nga
emrat e selive peshkopale, rezulton se ato paraqesin selitë peshkopale në vartësi të
Patriarkatit bullgar, gjatë qëndrimit të tij të përkohshëm në Prespë, ose me selitë
peshkopale qe vareshin nga kryepeshkopata autoqefale e Ohrit, e krijuar nga Vasili II, pas
rënies se Samuelit.
Andre Grabari1002 vë në dukje se këtu nuk mund të bëhet fjalë veçse për
kryepeshkopatën e shtetit të Samuelit, pasi ndërmjet selive peshkopale, përmendet ajo e
Vidinit, të cilën Vasili II do ta kishte shkëputur nga kryepeshkopata e Ohrit më 1002.
Një gravure e vjetër e shek. XVII së kishës së Shën Ambrozit në Milano, tregon
në gjendjen e sotme të ruajtjes, theofaninë qendrore dhe skena të historisë së Shën
Martinit të Turit. Në të janë paraqitur peshkopë të ulur në fron dhe sipas shpjegimeve që
shoqërojnë këto figura, i quajnë peshkopë të dioqezave në vartësi selisë kryepeshkopale
të Milanos. Nga ana historike në rastet e Prespës dhe të Milanos, ndodhemi përpara
përpjekjesh për të konkretizuar Strukturën administrative të një kryepeshkopate, duke
grupuar rreth kryepeshkopit, peshkopët e tij sufraganë.
Miljukovi e vendos kohën e ndërtimin e kishës në periudhën e shkurtër midis
transferimit hipotetik të selisë patriarkale nga Moglena në Prespë dhe marrjes së Vodenës
nga perandori Vasili II, në fillim të fushatës së tij kundër Samuelit në v. 1002.
Sipas mendimit të Miljukovit, megjithëse kjo kronologji është më e mundshmja,
ekziston dhe mundësia që këto mbishkrime të jenë bërë pas vitit 1020, kur Vasili II
rimëkëmbi juridiksionin e kryepeshkopatës së Ohrit në kufijtë e saj të parë. Dëshmitë
Cedrenit përmend vetëm Samuelin: “...dhe arriti të nënshtrojë shumë qendra të
fortifikuara, prej të cilave më e rëndësishmja ishte Larisa, banorët e së cilës i shpërnguli
familjarisht në brendësi të Bullgarisë dhe, si i përfshiu në listat e ushtarëve të vet, i
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C. N. Mucopullos, Rezultatet e gërmimeve në bazilikën e Shën Akilit në Prespë, Monumentet 2, 1987,
fig. 3.
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C. N. Mucopullos, Rezultatet e gërmimeve në bazilikën e Shën Akilit në Prespë, Monumentet 2, 1987,
fig. 2.
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përdorte si aleatë kundër Romejve. Eshtrat e Shën Akilit, peshkopi i Larisës në vitet e
Kostandinit të Madh, pjesëmarrës në Sinodin e parë ku ishin edhe Regjini i Skapelëve me
Diodorin e Trikës, i mori e i vendosi në Prespë, ku kish pallatin e vet mbretëror”1003.
Burimi vazhdon me: “Për nder të emrit të tij ndërtoi një shtëpi fort të bukur e shumë të
madhe”.
Teknika e ndërtimit: kisha është e ndërtuar kryesisht me gurë me madhësi
mesatare, të papunuar, përzier në lartësi të ndryshme me tulla të vendosura në 3 rreshta.
Kjo përzierje dallon më shumë në shtylla. Të gjitha harqet ndarës të nefeve, si dha harqet
e dritareve janë të punuar me tulla, të vendosura vertikalisht, ndërsa të gjitha kupolat,
gjysmë – kupolat dhe çerek – kupolat janë të dërtuara me kube guri të lehtë smërçi të
lidhura me llaç. Dyshemeja është e shtruar tërësisht me pllaka guri gëlqeror me formë
drejtkëndëshe me madhësi të ndryshme. E parë në tërësi kisha me gjithë përmasat e saj
bazilikale, është shumë e thjeshtë pa ndonjë elementë materiali luksoz.
Përfundime: Duke u bazuar në teknikën e ndërtimit, Mucopullos është i mendimit
se muratura e të dy kishave: si ajo e Shën Akileut dhe e Shën Germanit paraqet disa
ngjashmëri me kishën e Shën Anargjirëve dhe të Taksiarkëve të Kosturit. Spas ti periudha
e ndërtimit të bazilikës së Shën Akilit është në fund të shek. X, vetëm pak vite para
ndërtimit të asaj të Shën Germanit në vitin 1006. Po sipas tij, ajo është shumë e ngjashme
me shumë kisha të Kosturit (Kubelidhisa, Shën Anargjiri, Shën Stefani dhe Taksiarku).
IV.6.17. Kisha e Shën Mitrit, Bezmisht
Emri: Kisha e Shën Mitrit
Vendndodhja dhe vendbanimi: Kisha ndodhet në pjesën veriore të fshatit që
shtrihet buzë liqenit të Prespës, në afërsi të shpellave eremite në Gllomboc e Pustec.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: A. Meksi, Disa kapela bizantine të vendit
tonë, Monumentet 10, Tiranë 1975, f. 82-83, tab. VI; A. Meksi, Arkitektura e kishave të
Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, f. 178, fig. 120b; Th. Popa, Mbishkrime të
kishave në Shqipëri, Tiranë, 1999, mb. 516, f. 217; Th. Popa, Miniatura dhe piktura
mesjetare në Shqipëri (shek. VI-XIV), Tiranë, 2006, f. 118-121.
Plani: kishë njënefshe, drejtkëndëshe, e zgjatur në drejtim perëndim-lindje me çati
dyujëse (Tab. LXXIV,1).
Fazat: Sipas Meksit1004, kisha është rindërtuar disa herë, në një nga fazat më të
herëshme kisha ruan murin lindor. Në pjesët e murit lindor deri afër qosheve, ka të çara,
që shkojnë në tërë lartësinë e murit, ku sëhtë vendtakimin i murit të vjetër lindor me atë të
ri verior e jugor. Murin verior është i ri, sepse është i tëri me gurë. Përsëri sipas Meksit,
kisha e re duhet të jetë ndërtuar mbi themelet e së vjetrës.
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Ioannes Skylitzes, Georgius Cedrenus, Synopsis Historiarum, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae,
vëll. 34, 35, (ed.) I. Bekker, E. Weber, Bonn, 1838-1839, II, f. 436.
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A. Meksi, Disa kapela bizantine të vendit tonë, Monumentet 10, Tiranë 1975, f. 82.
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Përshkrimi: Kisha është njënefshe, me absidë trefaqëshe (Tab. LXXIV,2). Në të
hyhet nga dy dyer, njëra nga perëndimi, tjetra nga jugu. Ajo ndriçohet vetëm nga një
dritare në anën veriore dhe dritarja e ngushtë si frëngji e absidës. Naosi nga ambienti i
altarit ndahet nga një ikonostas i vonë. Në këtë të fundit kemi tri nike të harkuara: bemën,
protezisin dhe diakonikonin, të cilat përfundojnë rreth 80 cm nga toka. Një brez druri
kalonte nën to në tërë murin lindor.
Absida, nga mesi stoliset me një brez prej dy rreshta tullash vendosur
horizontalisht, si edhe me nga një tulle në formë medaljoni në mes të të dy faqeve
anësore të saj (Tab. LXXIV,4). Tryeza e altarit është ndërtuar dhe është lidhur me murin
e saj. Në nikën e vogël mbi portën perëndimore, jashtë, ruhet skena “Shën Mitri” (Tab.
LXXIV,3).
Piktura e kishës ka këtë tematikë: Platitera në absidë e tipit Oranta, pa Emanuelin
në kraharor. Nën të vjen brezi me figurat e katër hjerarkëve: Shën Vasili i Madh, Kirilli i
Aleksandrisë, Shën Gjon Gojarti, dhe një figure tjetër e paidentifikuar (Tab. LXXIV,7).
Në nikën e prothesit ruhet figura e Shën Stefanit, kurse në nikën jugore ruhet figura e
poetit kishtar Romano Melodhoi (Tab. LXXIV,6). Anash absidës, sipër, ruhet skena
“Ungjillëzimi”. Në nikën, mbi portën perëndimore, ruhet Shën Mitri mbi kalë duke vrarë
Lieun (Tab. LXXIV,5).
Në nikën e prothesit, ruhet një mbishkrim në gjuhë sllave, me shkronja cirilike,
kapitale, të holla, të gjata dhe të bardha, mbi një sfond të errët, i përkthyer, do të thotë
“Prano o zot, lutjen e shërbëtorit tënd, zotit Dragan me shoqërinë”. Këtu po vëmë në
dukje se edhe mbishkrimet pranë figurave janë në gjuhën sllave, si më sipër.
Sot, kisha është pa ikonostas, piktura ruhet vetëm në faqen e murit lindor. Faqet e
tjera të mureve janë të suvatuara si brenda, ashtu edhe jashtë edhe në vendet ku nuk është
e suvatuar muret janë lyer me një shtresë të trashë gëlqereje, gjë që e vështirëson shumë
dallimin e teknikës së ndërtimit.
Teknika e ndërtimit: Muret e kishës janë të ndërtuar me gurë dhe tulla, të
vendosura sipas motivit zbukuruaes në formë “patkoi” ose Π-greke, nu në të katër anët
guri është rrethuar në formën e një kornize nga tullat; por edhe me copa tjegullash
ndërmjet gurëve, të vendosura në mënyrë të çrregullt.
Përfundime: Sipas Meksit të dhëna direkt për datimin e saj nuk ka, por duke u
nisur nga teknika e ndërtimit të kluasonazhit me dy radhë tullash horizontale, kisha duhet
të jetë ndërtuar gjatë gjysmës së dytë të shek. XIV1005. Sipas studimit tKjo pikturë, për
tiparet që e karakterizojnë ka shumë mundësi t’i atribuohet kohës nga gjysma e shek. XI,
deri në fund të këtij shekulli. Një kompozim tjetër i Platiterës pa Emanuelin është dhe ajo
që gjendet në absidën e paraklisit të Shpellës në Glluboko, pranë Bezmishtit. Ndërsa
medaljoni i portretit të Platiterës si tip ikonografik ka ngjashmëri vetëm me atë të ikonës
së Kishës së Maligradit, në Prespë. Portretet në modelimin e tyre kanë shumë ngjashmëri
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me figurën e Shën Stefanit në paraklisin e Shpellës së Arkangjelit në Trestenik të
Prespës.
IV.6.18. Kisha e Profetit Ilia në Bual
Emri: Kisha e Profet Ilisë në Buhal të Përmetit.
Vendndodhja dhe vendbanimi: ndodhet në krahun e majtë të lumit Vjosë, në hyrje
të fshatit me të njëjtin emër, në rrëzë të kodrave të para.
Bibliografia. A. Meksi, Disa kapela bizantine të vendit tonë, Monumentet 10,
Tiranë 1975, f. 80-81, tab. VII; A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt
VII-XV), Tiranë 2004, f. 145-146, fig. 74.
Plan. Kishë njënefshe me çati druri, mbuluar fillimisht me qemer cilindrik (Tab.
LXVI,1).
Historiku i kërkimeve. Kisha ka qenë objekt i vëzhgimeve, restaurimeve dhe
studimeve të bëra nga A. Meksi gjatë periudhave të ndryshme. Në studimin e tij ai ka
përcaktuar planin e kishës, teknikën e ndërtimit për dy fazat përkatëse, si dhe datimin e
tyre. Faza e parë e datuar nga Meksi i përket periudhës, gjysma e dytë e shek. XI gjysma e parë e shek. XII, ndërsa faza e dytë, mbështetur në mbishkrimin e vitit 1814,
mësohet se kisha ka pësuar një rindërtim rrënjësor1006. Gjatë ekspeditës sonë të vitit 2011
ne realizuam disa kërkime sipërfaqësore rreth e qark kishës së Profetit Ilia. Në rrugën që
të shpie në kishë, para përroit, në një bregore të vogël që ka formën e një tume, nga
punimet e bëra për ndërtimin e një kishe të vogël, kishin dalë pjesë pitosash dhe tjegulla
që i përkisnin antikitetit të vonë. Më pranë kishës ne mundëm të zbulonim fragmente
tjegullash dhe tullash, të zbukuruara me tufa vijash të incizuara apo dhe hulli të bërë me
gisht. Të tilla tjegulla dhe tulla ne kemi mundur të gjejmë në gërmimet e fundit në kishën
e Asomatit dhe në Kamenicë, kurse më herët ato janë gjetur në Ballsh dhe në gërmimet e
Kalasë së Beratit. Këto tulla në vendin tonë kanë hyrë nga në shek. IX dhe janë përdorur
deri në shek. XI1007.
Gjendja e ruajtjes. Në vitin 1814 kishës i është ndryshuar narteksi dhe shtuar
hajati (Tab. LXVI,3). Gjatë këtij rindërtimi është prishur muri perëndimor i kishës për ta
bërë më të madh naosin. Njëkohësisht në brendësi janë shtuar disa pilastra që lidhen njëri
me tjetrin me harqe. Mbi këto dy arkada ngrihej një qemer cilindrik nga i cili ruhen
vetëm pjesët e poshtme, ndërsa kisha mbulohet sot me çati druri. Muratura e ndërtimit të
vjetër dallohet në faqen veriore dhe atë lindore (Tab. LXVI,4).
Përshkrimi: Kisha përbëhet nga naosi drejtkëndësh, i gjatë, me drejtim lindjeperëndim, narteksi thuajse kuadratik në perëndim të tij dhe një hajat i hapur mbi pilastra
kuadratike në anën jugore, i cili shtrihet në tërë gjatësinë e kishës. Kisha ka dy hyrje njëra
në narteks, ndërsa tjetra në hajatin jugor.
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Absida është trefaqëshe e rregullt, me një dritare të mbuluar me hark me tulla
radiale (Tab. LXVI,2). Mbi të është një rresht dhëmbësharre i mbyllur brenda një harku
të formuar me tulla të vendosura për së gjati (Tab. LXVI,5). Dy dritare më të vogla e si
frëngji të mbuluara me nga një gur, janë anash absidës. Njëra i takon protezisit, tjetra
diakonikonit. Pranë absidës, në anën jugore të saj, ka tulla të vëna zig-zag, tulla vertikale
dhe copëra të vendosura pjerrtas anash tyre. Në pjesën e pa suvatuar të murit shohim tulla
në rreshta horizontale, tulla të vendosura vertikalisht duke formuar rrathë ose rombe të
formuar me tulla dhe copëra tjegullash (Tab. LXVI,7).
Muratura e kishës së vjetër mund të shikohet në faqet veriore dhe lindore, sepse
faqja jugore është e suvatuar. Muri lindor është ndërtuar kryesisht me gurë shtufi, por nuk
mungojnë dhe përdorimi i tullave të vendosura horizontalisht, zigzag brenda rreshtash
horizontalë, gjysma tullash të vendosura pjerrtas pranë tullave vertikale. Në absidë ka më
tepër tulla, ndërsa në anën veriore pranë saj ka më pak e kryesisht me teknikë të përafërt
me atë të Perondisë. Në murin verior tullat janë të vendosura në mënyrë vertikale dhe
copëra të vendosura pjerrtas anash tyre, që shpesh zëvendësohen edhe me copëra
tjegullash. Në pjesën e sipërme të faqes jugore dallohen tri dritare të vogla të murosura, të
mbuluara me hark të bërë me tulla sipas rrezeve dhe përgjatë harkut. Mbi to ka një
zbukurim me rreshta horizontalë, vertikalë, rrathë ose rombe të realizuar me tulla dhe
copëra tjegullash.
Pjesa e rindërtuar e murit është e bërë me gurë shtufi dhe gur smërçi të ripërdorur.
Në përgjithësi pilastrat ishin ndërtuar të shkëputura nga muri i vjetër dhe për shkak se
kisha ka qenë e pikturuar, Meksi nuk ka arritur të dallojë në se pilastrat janë të
njëkohshme me rindërtimin e mësipërm apo më të hershme.
Në kishë dallohen dy shtresa pikture, një e re mbi pilastrat dhe thembrat e qemerit
dhe një e vjetër nën të, që hyn nën pilastrat (Tab. LXVI,6).
Duke u nisur nga teknika e ndërtimit të mureve dhe në veçanti ngjashmëritë e saj
me teknikën me tulla horizontale që haset në Perhondi (shek. XI) si dekorin me tulla
vertikale e të pjerrëta si në Labovën e Kryqit, por qe këtu, si dhe në Kosinë (shek. XII),
Meksi e daton fazën e parë të ndërtimit të kishës së Profetit Ilia në periudhën nga gjysma
e dytë e shek. XI në gjysmën e parë të shek. XII.
Përfundime. Kisha e Profet Ilisë në Buhal në fazën e saj fillestare ka qenë një
kishë e ngjashme me fazën e parë të kishës së Perondisë, që ne mendojmë se është një
ndërtimi i shek. X, si dhe përdorimi i tjegullave dhe tullave me tufa vijash të incizuara, do
të mendonim për një datim më të hershëm (shek. X-XI), nga ai që ka propozuar Meksi.
Megjithatë në kuadrin e studimit të kishave mesjetare që do të realizohen në të ardhmen
mund të arrihen në përfundime më të përcaktuara në kohë.
IV.6.19. Kisha e e Shën Mërisë Kosinës
Vendndodhja dhe vendbanimi. Kisha ndodhet brenda në fshatin e Kosinës,
Përmet.
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Historiku i kërkimeve dhe bibliografia. A. Meksi, Arkitektura e kishave të
Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, f. 159-160, fig. 97.
Plani. kishë e tipit kryq i brendashkruar me kupolë “që ka ende të paformuara
qartë tiparet themelore, sidomos në ndërtimin e pjesës së poshtme”1008 (Tab. LXXVIII,1).
Ky plan si dhe teknika e ndërtimit është i njëjtë me atë të kishës së Shën Pandelejmonit
në Nerezi1009, Maqedoni, por në përmasa më të vogla dhe vetëm me një kupolë.
Fazat: Në fasadën me tulla të kishës dallohen disa ndërhyrje, sidomos në
rregullimin e ndriçimit (dritaret) (Tab. LXXVII,2,4), megjithatë mund të themi se nuk
kanë qenë rrenjësore dhe nuk kanë ndryshuar aspak planin origjinal të kishës.
Gjendja e ruajtjes. Kisha ruhet në gjendje të mirë, sidomos në pamjen e jashtme,
ndërsa në sipërfaqen e brendshme afresku ka pësuar shumë ndërhyrje dhe sot ruhet vetëm
faza e vonë e tij, sidomos në pjesën e kupolës (Tab. LXXVIII,5). Pjesa më e madhe edhe
e këtij afresku është lyer me një shtresë gëlqere, suvaja në qemerët e krahëve të kryqit
është e plasaritur.
Përshkrimi. Kisha përbëhet nga narteksi, naosi dhe mjedisi i altarit. Narteksi është
drejtkëndësh dhe mbulohet me qemer cilindrik. Hyrja është nga porta në anën
perëndimore mbuluar me hark. Për në naos hyhet nga narteksi, i cili përbëhet nga mjedisi
qendror me kupolë, katër krahët e kryqit dhe nga mjediset këndore të mbuluar me qemer
cilindrik. Tamburi është cilindrik, i ulët dhe i ndërtuar me tulla me dritare me nike të
harkuara, të mbuluara me harqe (Tab. LXXVIII,6). Ndërmjet dritares dhe nikes ka nga
një kolonet tullash. Tamburi përfundon me një friz tullash, të vendosura në formë
A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, fig. 97, f. 160 (shek. XII).
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verlag 2000, f. 189. Autorja citon një plan të botimeve maqedonase fig. 16-17 (Vitlarski, Bibliografija za
crkvata Sv. Pantelejmon – Nerezi, Likovna umetnost 12/13, 1989, f. 83 – 123; S. Ćurčić, Art and
Architecture in the Balkans: An Annotated Bibliography, Boston, 1984, f. 51, nr. 123; f. 136, nr. 177; f.
168, nr. 239; f. 200, nr. 405; V. Djurić, Vizantijske freske u Jugoslaviji, Belgrade, 1975, f. 182 – 183; V.
Lazarev, Zhivopis’ XI – XII vekov v Makedonii, në Actes du XIIe congrès international des études
byzantines, Belgrade, 1962, f. 105 – 134). Kisha e Shën Panteleimon në Nerezi është një nga monumentet
më të mëdha të shek. XII të Bizantit. Kisha është me pesë kupola në sipas frymës së ndërtesave të kësaj
periudhe të Konstandinopojës. Ajo sipas autores Sinkevic është unike midis bashkëkohësve të tij dhe e
ruajtur deri më sot pothuajse e paprekur. Siç tregohet nga mbishkrimin kushtues, Nerezi është themeluar në
vitin 1164 nga aristokrati Alexios Angelos Komnenos, një anëtar i dinastisë Komnene, e cila sundoi gjatë
shek. XI-XII. Mbishkrimi i gjetur në kishë identifikon Aleks Engjëll Komneni, të birin e Theodora
Porfyrogjenetës, si mbrojtës të kishës. Në bazë të këtij informacioni disa studiues, si Kondakov dhe
Snegarov, janë të mendimit se bën fjalë për të birin e perandorit Manuel I Komnen (1143 - 1180): ose djali
i paligjshëm me mbesën e tij Theodora, ose fëmija nga martesa e dytë me Marinë e Antiokisë, i cili më
vonë u bë perandori Aleksi II Komnen (1180 - 1183). Markoviq ka ofruar një numër të hipotezash, por nuk
arriti të identifikojë mbrojtësin, ndërsa Ivanov ka deklaruar se mbrojtës i vërtetë i kishës ishte Aleks
Engjëlli, nëna e të cilit ishte Theodora Porfyrogjeneta, vajza e perandorit Aleksit I Komnen. Ivanovit u
mbështet në këtë nga një artikull i Ostrogofskit për familjen e Engjëllorëve. Ostrogorski pohon se perandori
Aleksi II Komnen ka lindur në vitin 1169, dhe se nëna e tij ishte Maria e Antiokisë, fakte që kundërshtojnë
informacionin e dhënë në mbishkrim. Analiza bindëse Ostrogorski e krijon Alexios Angelos, nipi i
perandorit Alexios I Komnenos, si mbrojtës i Nerezi përtej çdo dyshimi. G. Ostrogorski, Vozvyshenie roda
Angelov, në: Iubile ny Sbornik Russkogo arkheologicheskogo obshestva v Korolovstve Iugoslavii,
Beograd, 1936, f. 111 - 129.
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dhëmbësharre. Fusha ndërmjet harqeve dhe frizit është e mbushur me tulla, të vendosura
përgjatë harqeve. Fusha e nikeve është me tulla në formë zigzage. Absida është me tri
faqe me një dritare e cila ndahet në mes me një kolonetë guri (Tab. LXXVII,1;
LXXXVIII,3).
Krahët e kryqit përfundojnë me frontone me vija të drejta. Secili nga dy frontonet,
verior e jugor, ka nga një dritare (Tab. (Tab. LXXVII,3; LXXVIII,2). Mbi dritaret anash
ka dy çerek harqe tërthore e një hark gjysmë rrethor mbi to, fusha nën të cilat është si
nike. Gjithë fusha e frontonit është e zbukuruar me tulla të vendosura pjerrtas që
vizatojnë kryqe dhe në lindje janë në formë rrethore. Frontonet përfundojnë me një friz
tullash katër rreshtash të drejtë, nga të cilat të mesit lidhen me njëri-tjetrin. Mbi të është
korniza me tulla në formë dhëmbësharre. Ndryshe nga frontonet që i takojnë naosit, të
cilat përfundojnë me korniza të drejta, frontonet jugore e veriore të narteksit përfundojnë
në korniza të lakuara (Tab. LXXVIII,4). Edhe faqet e mureve janë të ndërtuara me gurë e
tulla. Gurët janë të papunuar dhe vendosen në rreshta të parregullt. Në të janë krijuar
motive zbukuruese. Ka breza tullash në formë kurriz peshku dhe meandra. Me rëndësi
është edhe përdorimi i kluasonazhit.
Teknika e ndërtimit: Për ndërtim në kishë janë përdorur gjerësisht tullat të lidhura me
llaç të fortë, pak të dukshëm në sipërfaqe për të mos prishur efektin e tyre zbukurues. Të
gjitha tullat kanë pjekje të mirë dhe një ngjyrë të kuqërremtë të thellë. Në një sasi më të
vogël dhe në themele janë përdorur blloqe mesatarë, drejtkëndor gurësh shtufi.
Përfundime. Sipas Meksit kisha e Shën Mërisë së Kosinës ka mjaft tipare arkaike. Të
tëra këto të dhëna, si dhe teknika e ndërtimit të mureve, njëherazi dhe zbukuruese, flasin
sipas tij për një datim të kishës së Kosinës në shek. XII1010. Por, nisur nga analiza e bërë
nga Meksi, vëzhgimet në terren dhe ngjashmëritë që ka kjo kishë si në plan dhe në
ndërtim me atë të kishës së Nerezit me vit ndërtimi në 1164, ne mbështesim datimin e
Meksit duke hamendësuar se kisha e Nerezit dhe e Kosinës janë të njëkohshme, madje
edhe me të njëjtin mbrojtës Aleks Engjëll Komnenin, pra edhe kjo e fundit është ndërtuar
rreth vitit 1160-1170.
IV.6.20. Kisha e Shën Mërisë në Cërckë të Kolonjës
Vendndodhja dhe vendbanimi: Ajo ndodhet 500 m, në jugperëndim të fshatit
Cërckë, dhe ngrihet mbi një breg shkëmbor, rrethuar nga vegjetacioni (4000707,44 N;
2003531,66 E; 669 m) (Tab. LXXV,1).
Burimet historike dhe identifikimi: Kisha e Shën Mërisë përmendet për herë të
parë në vitin 1336 (f. 149-150 përmendet në burimet historike në gjysmën e parë të shek.
XIV1011 Ajo ndodhet mënjanë fshatit dhe ngrihet mbi një breg shkëmbor, pjesë të të cilit
përfshihen brenda mureve. Kisha përbëhet nga një narteks i vonë që shtrihet në anën
perëndimore dhe atë jugore, nga naosi drejtkëndor në plan dhe mjedisi i altarit. Në
ndryshim nga kishat e tjera, naosi mbulohet me çati dyujëse, me rjedhje uji nga lindja dhe
1010

A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, f. 160.
Dokumente të periudhës bizantine për Historinë e Shqipërisë të shekujve XI-XV, Tiranë 1978, 95, viti
1336
1011
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perëndimi, duke përfunduar në jug dhe veri në kallkane. Mjedisi i altarit është i mbuluar
me qemer cilindrik me formuese lindje-perëndim, forma e të cilit del në dukje në anën e
jashtme.
Muret e kishës janë ndërtuar me gurë të papunuar, lidhur me llaç gëlqereje. Muret
zbukurohen me një sërë gurësh dhe tullash, të vendosura në formë kurrizpeshku, pjerrtaz
dhe vertikalisht. Paraqet interes përdorimi, në murin perëndimor të naosit e në brendësi të
narteksit të vonë, i zbukurimit me disa rreshta tullash të vendosura vertikalisht dhe
pjerrtas, si në Kosinë dhe Buhal. Duke gjykuar nga ndërtimi planimetrik e vëllimor i
përafërt me tipin e “stauroepistegis”1012 dhe sidomos dekori që haset në zonat pranë,
kisha duhet të jetë ndërtuar rreth shek. XI, në burimet historike në gjysmën e parë të shek.
XIV1013.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: Për këtë kishë për herë të parë ka shkruar
Th. Popa, i cili jep të dhëna për vendndodhjen e kishës, të planit1014, teknikën e ndërtimit
dhe fasadat, duke nënkuptuar që nuk ka vetëm një fazë. Më i plotë është studimi që ka
bërë për afreskun, i cili i përket një faze të vetme, shek. XI-XII. Në tërësi datimin e
kishës Th Popa e vendos në gjysmën e shek. XI dhe jo më vonë se fillimi i shek. XII. A.
Meksi në zbukurimet në fasadë shton që në të janë përdorur rreshta tullash dhe gurësh në
formë “kurriz peshku”. Ai e daton këtë kishë në shek. XI.
A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, f.
149-150, fig. 82a; Popa 2006: Th. Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri
(shek. VI-XIV), Tiranë 2006, f. 135-141; K. Krichhainer, Die Fresken der Marienkirche
in Cerskë bei Leskovik (Südalbanien). Ein Beitrag zur spätbyzantinischen
Monumentalmalerei im nördlichen Epirus, Deltion tes Christianikes archaiologikes
Hetaireias 25, Athinë 2004, f. 89-110.
Plani: kishë njënefshe (6,55 x 5,26 m), e përafërt me tipin “stauro epi stegis”
(kryq në çati) me një mjedis që i mbështetet në anën perëndimore dhe jugore 1015 (Tab.
LXXV,1).
Fazat: Kisha ka një çati të kohërave të vona, pra nuk mund të thuhet nëse ka pasur
kube (Tab. LXXV,2). Në pjesën e sipërme të murit verior është hapur një dritare e cila e
ka dëmtuar pikturën. Faza e fundit janë restaurimet që janë bërë pas vënies së
monumentit në mbrojtje.
Gjendja e ruajtjes: Kisha ruhet e plotë, e vënë në mbrojtje me vendim nr. 68/7 dt.
30.05.1970, e restauruar së fundmi në vitin 2014 nga DRKK-Korçë.

1012

A. Alpago-Novello, Grecia Bizantina, Milano 1969, 24.
Dokumente të periudhës bizantine për Historinë e Shqipërisë të shekujve XI-XV, Tiranë 1978, f. 95
(viti 1336).
1014
Absidën katërkëndëshe e ka krahasuar me kishën Shën Mitrit në Potgozhan të Mokrës, e cila sipas një
mbishkrimi arab të gdhendur në një gur të murosur, datohet në vitin 1159 (v. 1746).
1015
Të gjitha kishat e Kamenicës kanë nga një ambient të ngjashëm, të njëkohshëm me ndërtimin e kishës.
1013
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Përshkrimi: Naosi katërkëndësh komunikon vetëm me një derë. Sanktuari ka
formë katërkëndëshe mbuluar me qemer cilindrik dhe përfundon në lindje me një absidë
në formë patkoi, të pajisur me një dritare të ngushtë (Tab. LXXV,5). Nisur nga forma e
tij, sanktuari duhej të ketë qenë e pajisur me një kangjellë dhe me shumë gjasa duhet të
ketë qenë prej druri1016. Në pjesën lindore dhe veriore, sanktuari është i pajisur me një
konkë dhe një kamare të ngjashme me ato në kishat e Kamenicës. Absida, nga jashtë, ka
formë katërkëndëshe, dhe fillon duke dalë nga muri jo që në themel, por gradualisht (Tab.
LXXV,5), gjë që e veçon nga kishat e tjera të territorit të Shqipërisë.
Muret e kishës janë ndërtuar me gurë të papunuar të lidhur me llaç, me copa të
rralla tjegullash të vendosura në mënyrë të çrregullt. Në fasadën lindore të kishës ka dhe
një brez gurësh të vendosur pjerrtas si kornizë1017, siç vendosen tullat. Në murin
perëndimor të naosit dhe në brendësi të narteksit, është një zbukurim me disa rreshta
tullash të vendosura vertikalisht dhe pjerrtas, për të cilën A. Meksi i krahason me kishat
në Kosinë1018 dhe Buhal1019. Dyshemeja është e shtruar me pllaka guri të çrregullta. Për
mbulimin e kishës Meksi mendon se është e njëkohshme me të, ndërsa Popa është i
mendimit se kjo çati i takon një faze më të vonë. Çatia dyujëshe me aksin veri-jug, që
ruan sot kisha nuk na lejon të flasim për pamjen e saj të mëparshme, por orientimi i
çatisë, qemeri cilindrik, trashësia e murit perëndimor dhe gurët e smërçit të ripërdorur në
narteks, na lejojnë të mendojmë se fillimisht ajo ka qenë një kishë e tipit me kupolë.
Të gjitha faqet e mureve të brendshme të naosit dhe sanktuarit janë të zbukuruara
me pikturë të punuar në teknikën e afreskut, një pjesë e madhe e të cilave ruhet në gjendje
të mirë.
Duke gjykuar nga ndërtimi planimetrik e vëllimor i përafërt me tipin e “stauro epi
stegis”
(kryq në çati) dhe sidomos dekori që haset në zonat pranë, kisha duhet të jetë
ndërtuar rreth shek. XI.
1020

Piktura e kësaj kishe ka këtë tematikë (Tab. LXXV,3,4,6,7): sipër mbi absidën e
murit lindor ruhet vetëm pjesa e poshtme e figurave të skenës “Shestja”, Platitera e tipit
oranta, Shën Vasilit, Shën Grigor Theologut. Në nikën e prothesit ruhet figura Stefanit,
kurse përmbi nikën e prothesit ruhet figura Shën Gjon Eleimonit të Aleksandrisë. Nga
ana jugore e absidës-ruhet figura e Romano Melodhoit, “Deisis”, “Lindja e Krishtit”,
“Ipapandia” (1,66 x 1,22 m) shumë e dëmtuar, pas kësaj është skena “Ngjallja e Llazarit”
(2,00 x 1,30 cm). Në faqen e murit perëndimor ruhet skena “Fjetja e Shën Mërisë”,
“Kryqëzimi i Krishtit”. Në faqen e murit verior skena “Shpërfytyrimi”, “Guri”, “Ngjallja
e Krishtit” Brezi i dytë është me martirë në medaljone (0,45 x 0,47 m). Në murin jugor
1016

Këtë mendim e ka mbështetur edhe Th. Popa, i cili ka thënë se kisha ka pasur edhe një ikonostas druri.
Raste të kangjellave prej druri i kemi ndeshur në bazilikën e Ballshit dhe në kishën e Nivicë-Bubar. Qemeri
cilindrik gjen ngjashmëri me kishat e vjetra të Ballshit, Perhondisë, Peshkëpisë së Sipërme, të cilat datohen
në shek. IX-X.
1017
Sipas Popës, tipare strukture ndërtimi këto, që flasin për një ndërtim jo më të vonë se i shek. XII.
1018
A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, f. 159-160, fig. 97.
1019
A. Meksi, Disa kapela bizantine të vendit tonë, Monumentet 10, Tiranë 1975, f. 80-81, tab. VII; A.
Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, f. 145-146, fig. 74.
1020
A. Alpago-Novello, Grecia Bizantina, Milano 1969, f. 24.
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ruhen figurat e shenjtorëve: Profet Avakumi, Shën Nikita. Në murin perëndimor janë
Shën Vikenti dhe Shën Minai. Në murin verior Shën Artemi, Solomoni. Në murin lindor
Pjetri në portret. Brezi i fundit me shenjtorë në këmbë është: Shën Kolli, Shën Thanasi i
Aleksandrisë, Shën Gjergji, Shën Mitri, Shën Thanasi, Simeon Stilitit, Shën Mëhillit. Mbi
portën perëndimore është mbishkrimi i fragmentuar i monumentit, pas tij vjen Shën
Kostandini dhe Elena. Në faqen e murit verior ruhet skena “Shën Theodhorët Tironi dhe
Stratillati” duke u bekuar prej Krishtit nga sipër. Po në atë faqe muri pranë nikës së
prothesit ruhet skena “Vizioni i Pjetrit të Aleksandrisë”.
Teknika e ndërtimit (muratura, dyshemeja, kolonat, hyrjet kryesore, arkitektura,
instalimet liturgjike, inventari): Muret e kishës janë ndërtuar me gurë të papunuar, një
pjesë e shkëmbit natyral përfshihen brenda mureve të lidhur me llaç gëlqereje. Në fasadë,
muret zbukurohen me tulla, të vendosura në formë kurriz peshku, pjerrtas dhe
vertikalisht, të ngjashme me kishat e Kamenicës1021 nr. 2, 3. Naosi mbulohet me çati
dyujëse, me rrjedhje uji nga lindja dhe perëndimi, duke përfunduar në jug dhe veri në
kallkanë. Mjedisi i altarit është i mbuluar me qemer cilindrik me formuese lindjeperëndim, forma e të cilit del në dukje në anën e jashtme.
Përfundime: Muri lindor i kishës së Cerckës ka dhe një brez gurësh që janë
vendosur pjerrët si kornizë, siç vendosen tullat, tipare strukture ndërtimi këto, që sipas
Meksit flasin për një ndërtim jo më të vonë se i shek. XII.
Brezat me skena ose me figura të veçuara ndahen nga njëri - tjetri prej një brezi të
ngushtë horizontal, me motivin e palmetave dhe motive gjeometrike të thjeshta. Ndërsa
nën brezin me figura në këmbë është një brez dekorativ me gjerësi 60 cm, i vizatuar me
shqiponja dykrenare dhe me motivin e zemrave të stilizuara.
Duke u mbështetur në tiparet e pikturës, Th. Popa mandon se duhet t’i atribuohet
gjysmës së shek. XI dhe jo më vonë se fillimi i shek. XII. Në mbështetje të këtij datimi
dëshmon dhe paleografia e mbishkrimeve të fragmentuara, të cilat janë me grafi
karakteristike të shek. XI-XII.
Edhe sipas mendimit tonë dhe në mbështetje të datimit të dhënë nga Th. Popa, kisha e
Cërckës mund të datohet në gjysmën e dytë të shek. XI, periudhë në të cilën teknika e
ndërtimit dhe planimetria e ndërtimit kishtar ende nuk kishin marrë forma të përcaktuara.

IV.7. Shpellat eremite, piktura shkëmbore
IV.7.1 Gramata
Gjiri i Gramata është i vendosur në këmbët e shpatit perëndimor, shumë të pjerrët,
të Gadishullit të Karaburunit. Pjesa jugore të saj quhet Rrëza e Kanalit (shih Kreu I).
Shkëmbinjtë e Karaburunit e të Rrëzës së Kanalit ruajnë mbishkrime të shumta
antike e mesjetare. Mbishkrimet janë në greqisht e në latinisht.
1021

A. Meksi, E. Riza, Ndërtimet në fshatin-rrënojë të Kamenicës, Monumentet, 7 – 8, Tiranë 1974, f. 139165.
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Historiku i kërkimeve. Mbishkrimet e Gramatës kanë tërhequr që herët vëmendjen
e studjuesve të shumtë, të cilët kanë shprehur që herët mendimet e tyre rreth tij si në
shënime të shkurtra qoftë edhe në studime të veçanta. ndër ta përmendim Georges
Kiourtzian1022, i cili përshkroi sitin e Grammata në ishullin Siros dhe e bëri përqasjen e tij
me sitin në Shqipëri. Qirjaku u Ankonës është i pari që jep të dhënat për shtatë nga këto
mbishkrime në 14341023. Pas tij vijnë të dhënat e L. Heuzey dhe H. Daumet 1024, të cilët të
financuar nga Napoleon III, kërkonin të dhëna për fushatat e ndryshme ushtarake të
Cezarit dhe në veçanti, për ekspeditën e tij kundër Pompeut (49-48 p. Kr.). Në pranverë
të vitit 1900, C. Patsch1025, raporton rreth tyre në librin e tij. Sipas tij në disa pika të
Karaburunit janë parë shenja mbishkrimesh të prishura, gati të fshira nga erozioni. Të
tilla kishte në një shpellëzë të Gjirit të Raguzës, në njërën faqe të Mermerit në lartësi nga
bregu, e në Kepin e Gjuhëzës, në Pirg. Në Gjirin e Pilit, Paçi ka gjetur një reliev me
mbishkrim1026, ende të paidentifikuar. Në vitet ’80 të shek. XX do të jetë përsëri objekt
studimi i disa ekspeditave nga N. Ceka dhe M. Zeqo1027, një studim dhe ribotim të plotë
të mbishkrimeve do ta bëjnë dhe epigrafistët P. Cabanes dhe F. Drini1028 dhe së fundmi
në vitin 2007 ajo do të jetë sërisht në qendër të vëmendjes nëpërmejt projektit
Liburnia1029.
Brenda shpellës së madhe të Dukë Gjonit, në jug të Gjirit të Ariut gjendet një
mbishkrim me shkronja 2,6 cm1030. Në një gji të vogël detar, 3 km në veri të Gramatës
ndodhen dy shpella karstike. Një njërën nga shpellat, ku ka burime me ujë të ëmbël të
1022

G. Kiourtzian, Recueil des inscriptions grecques chrétiennes des Cyclades, de la fin du III e au VIIe
sciècle après J.-C., Travaux et mémoires du centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance;
Collège de France. Monographies 12, Paris 2001, f. 137.
1023
CIG 1824-1827 dhe CIL III 582-584.
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L. Heuzey, H. Daumet, Mission archéologique de Macédonie, Paris 1876, f. 406-408.
1025
C. Patch, Das Sandschak Berat in Albanien, Wien, 1904, col. 89-95.
1026
C. Patch, Das Sandschak Berat in Albanien, Wien, 1904, f. 84.
1027
N. Ceka, M. Zeqo, Kërkime nënujore në vijën bregdetare dhe ujërat e brendëshme të vendit tonë,
Monumentet 2, 28, 1984, f. 127-139; M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkologjike në Karaburun e në
Rrëzën e Kanalit, Monumentet 2, 34, 1987, f. 153-176.
1028
P. Cabanes, F. Drini (nën drejtimin), Corpus des Inscriptions Grecques D’Illyrie Méridionale et
D’Épire 3, (en dehors des sites d’Épidamne-Dyrrhachion, Apollonia et Bouthrôtos), (me bashkëpunimin
M. Hatzopoulos), École française d’Athènes, Athènes 2016, f. 159-209.
1029
G. Volpe, A. De Stefano, D. Leone, N. M. Mangialardi, M. Turchiano, Il progetto Liburna. Ricerche
subacquee lungo le coste dell’Albania Meridionale, (a cura di D. Leone, M. Turchiano, G. Volpe) Atti del
III Convegno di Archeologia Subacquea. Manfredonia 4-6 ottobre 2007, Bari 2014, f. 323-348; G. Volpe,
G. Disantarosa, D. Leone, M. Turchiano, Porti, approdi e itinerari dell’Albania meridionale tra Antichità e
Medioevo: il progetto Liburna, Ricerche Archeologiche in Albania, Atti Cavallino – Lecce, 29-30/04/2011,
ed. G. Tagliamonte, Ariccia 2014, f. 287-326; G. Volpe, D. Leone, M. Turchiano, Il Progetto Liburna:
ricerche archeologiche subacquee in Albania (campagne 2007-2010), Annuario della Scuola Archeologica
di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, LXXXIX, s. III, 11, 1, 2011, f. 251-286. Sipas autorëve në
Gjirin e Ariut, në të njëjtin vend ku Ceka dhe Zeqo kishin gjetur një sasi të madhe objektesh arkeologjike,
të cilat datonin nga shek. V-XIII/XIV; në vitin 2008 ata gjetën një sasi amforash Otranto I dhe II si dhe disa
amfora të tjera të tipave të papërcaktuar (fig. 23, f. 278, shën 112), të cilat në bazë të analizave me C 14
datoheshin nga gjysma e dytë deri në fund të shek. XV dhe nga gjysma deri në fund të shek. XVII. Sipas
mendimit tonë dhe nga të dhënat e përftuara nga zbulimet e mëparsheme (shih: Orik) pjesa më e madhe e
gjetjeve që vjen nga kjo pikë nuk e kalon shek. XII.
1030
M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 158, tab. II,1.
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pijshëm, në të majtë të hyrjes, në lartësi 3,3 m nga sipërfaqja e ujit të detit është skalitur
një reliev, pranë tij në një sipërfaqe të rrafshuar (0,51 x 0,63 m shihet një mbishkrim 7
rreshtash, me shkronja me lartësi 3,5 e 4 cm1031. Anash një mbishkrim dytë, me dy
rreshta1032. Si shenja pikësimi është përdorur gjethja e skalitur. Të dy mbi shkrimet lidhen
me relievin. Në to lexohet qartë emri HPAKΛEIA dhe NAYKΛHPO(C) (pronar i anijes).
Kjo tregoi qëndrimin e një anijeje pranë kësaj shpelle. 3) Në të njëjtën faqe të kësaj
shpelle ruhen dy mbishkrime me bojë të kuqe, me shkronja 2,5 e 3 cm 1033. Në anën e
djathtë të mjedisit të brendshëm të shpellës në lartësi 3,5 m është një vizatim arkitektonik
gdhendur me gjurma mbishkrimi të palexueshme. Gjurmë mbishkrimesh ka dhe në
sipërfaqen e jashtme të hyrjes së shpellës.
Numrin më të madh të mbishkrimeve greqisht e ka Gjiri i Gramatës1034. Në këtë
gji ndodhen dhe mbishkrimet e perandorit Joani i V Paleotog, viti 1369 e të detarit
Herakliu nga Ponti (Deti i Zi) të kopjuara për herë të parë nga Paçi 1035. Në një tabelë
(0,14 x 0,15 m) mbishkrim gjashtë rreshtash me shkronja 3 cm kushtuar Dioskurëve. Më
poshtë emri ilir Gent me shkronja 2,6 cm në një fushë 20 x 18 cm. Mbishkrim tri
rreshtash, me shkronja 3 cm në një fushë 0,18 x 0,15 m. Mbishkrim me katër rreshta me
shkronja 2,7 cm brenda një tabele (13 x 10 cm). Mbishkrim me shkronja 2,9 cm në një
sipërfaqe 16 x 10 cm ruan vetëm disa shkronja në tri rreshta. Mbishkrimi në katër rreshta
me shkronja 2 cm në një kornizë të çrregullt ovale ka formulën e njohur mesjetare, që
haset shpesh në Gramata. Mbishkrimi nis me shenjën grafike të kryqit. Mbishkrimi dy
rreshtash me formulën e mësipërme e shenjën e kryqit, me shkronja 2,3 cm në një kornizë
gjatoshe 9 x 4 cm. Mbishkrim dy rreshtash me shkronja 1,5 cm në një fushë 4 x 6 cm me
shenjën e kryqit. Mbishkrim shtatë rreshtash me shkronja 1,8 cm brenda një fushe ovale
(14 x 21 cm) me shenjën e kryqit1036. Mbishkrim gjashtë rreshtash me shkronja 1,6 cm,
brenda një katërkëndësh (17 x 15), me shenjën e kryqit në fillim. Sipër kryqit, në të dy
anët, inicialet e Krishtit IC XC. Poshtë kryqit NHKA (Fito). Mbishkrim me shkronja 8
mm brenda një fushe të zgavruar në forme katërkëndëshe (15 x 11 cm).
Sipër gurores së parë të Gramatës ndodhen dy shpella të vogla. Në njërën shpelle
(2,5 x 4 x 2,3 m) janë skalitur afro 15 mbishkrime greqisht, të dëmtuara nga erozioni.
Pranë hyrjes gjendet një kryq i skalitur 9 x 5 cm. Ajo komunikon me shpellën tjetër ku ka
gjithashtu gjurmë mbishkrimesh. Në të dallohet qartë një kornizë katërkëndëshe që
kurorëzohet nga një fronton trekëndësh me një kryq.
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M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 158, tab. II,2.
1032
M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 158, tab. II,3, fig. 11.
1033
M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 158, tab. II, 4,5.
1034
Gjiri i Gramatës ndodhet 26 km në veri të Himarës. M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në
Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2, 1987 (34), f. 159. I pari që jep mbishkrimet greqisht të
Gramatës, është C. Patch, Das Sandschak Berat in Albanien, Wien, 1904, f. 89 — 94. Këto mbishkrime i
përmend si fakt dhe L. Hezey, Mision archéologique le Macédoine, Paris 1876, f. 381.
1035
C. Patch, Das Sandschak Berat in Albanien, Wien, 1904, f. 92 - 93.
1036
M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 160, tab. II, 17 e foto 17.
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Mbishkrimet latine. Në Gramata ka një sërë mbishkrimesh latine. Mbishkrimit i
parë është nga Kiriaku i Ankonës në 1435 (CIL, III, 583). Mbishkrimi ishte brenda një
kornize 0,29 x 0,33 m, rreshti i parë ka gërma 6 cm, rreshtat e tjerë gërma 2, 3 cm 1037. Në
kornizën katërkëndëshe 0,19 x 0,21 m të mbishkrimit latin të V. Klementit botuar së pari
nga Paçi, ishin gjurmët edhe të një mbishkrimi tjetër, por të palexueshëm. Kurse për
mbishkrimin e P. Heriniusit (CIL, III I-584) është identifikuar dhe një mbishkrim të dytë
që lidhet me të njëjtin person e që flet për vdekjen e tij1038.
Pranë mbishkrimeve të gjetura nga Kiriaku i Ankonës, në një kornizë 0,15 x 0,07
m, me germa kapitale 2,8 cm, është skalitur emri “ANTEROS” emër i një anije 1039. Në
një sipërfaqe 0,10 x 0,14 m mbishkrimi me germa 4 cm “SERG” (IA) njëri nga fiset e
njohura të Romës. Në një katërkëndësh 0,14 x 0,08 m mbishkrimi me gërma 3 cm
EXUPER (0). Mbishkrimi dy rreshtash me gërma 3,2 cm: C.MN ../A.V. që mund të
transkriptohet C (orpus) M (ensorum) / (ve) V (ale). Mbishkrimi 4 rreshtash mbi një
fushë 0,40 x 0,35 me gërma 5 cm BELL (AX) ΑΛΑSV /D...NES/ALEX.... Nga fjala e
parë kuptohet se është një listë luftëtarësh.
Në një kornizë katërkëndëshe (0.04 x 0.05 m) mbishkrimi 5 rreshtash me gërma
0,8 cm: An (no)D(omini)M /LXXXXVI/EN Mre ... vale / Hic ... o / 1 december. Data e
mbishkrimit është 1 Dhjetor 1096. Pas fjalës hic është skalitur shenja e një kryqi, kurse
në fund të mbishkrimit janë bërë tri vrima simetrike1040.
Në një sipërfaqe 0,16 x 0,18 m mbishkrim tri rreshtash me gërma 3,5 cm: Pater
v(ivius) v(ivae) f(ecit).../Vernu .../... tus hic ... fueru(nt) .... Lutje.
Të 37 mbishkrimet greqisht e 7 latinisht që paraqitëm më sipër janë një pjesë e
vogël e fondit të madh epigrafik të Gramatës e të pikave të tjera të Karaburunit e Rrëzës
së Kanalit.
Mbishkrimet janë realizuar në shumicën e rasteve me incizim duke përdorur daltë
me majë. Përpara kësaj gdhendjeje tabela 5-8 cm e thellë rrafshohej deri në lëmim.
Shpesh mbi incizimin e mbi germat vihej bojë e kuqe dhe e zezë, kurse një pjesë më e
vogël e mbishkrimeve janë bërë vetëm me anë të shkrimit me bojë. Bojërat duhet të jenë
okside minerale, të cilat i kanë bërë balle, veprimit shkatërrues të agjentëve atmosferikë.
1037

M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 161, foto 19. Transkriptimi i këtij mbishkrimi është: Seleucus/P(ublius) Fabius P(ublius)
Q(uestor) Q(uinqenanalia) L(egatus) D(ecriae) Veturi Veturia M(ilitum) C(onductor) S(enatus)
C(onsulitum) P(ro) P(raetore) T(ribunus) M(ilitum).
1038
M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 161, fig. 20. Mbishkrimi i Gramatës që transkriptohet P(roculus) Herennius P(atronus)
M(unicipi) L(egatus) L(egionis) D(ecuniator) Com(itor) lidhet me një mbishkrim të gjetur në një gur varri
në kalanë a Kalivaçit (V. Banga, Kontribut për hartën arkeologjike të Tepelenës, Buletini Arkeologjik,
Tiranë, 1981, f. 215). mbishkrimi i dytë transkriptohet: P(roculus) Herennius P(ius) F(elix) Legionis
V(oltinia tribus). Hic. Titus. est.
1039
M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), fig. 21a.
1040
M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 162.
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Në një rast kemi të shënuar qartë dhe emrin e gdhendësit (Opus Fecit - Mefeoflus) (CIL
III, 1, 582). Në mbishkrimet greqisht shënohet emri grafos, d. m. th. me shkrue. Në
mbishkrimet greqisht përdoren formula të shekujve të ndryshëm. Shumë mbishkrime janë
continua, janë përdorur disa forma kalendarësh. Në mbishkrimet greqisht dhe ato latinisht
përdoren edhe gërmat e dyfishta, monogramet, inicialet, shkurtimet. Përveç gërmave
kapitale janë përdorur dhe gërmat e dorës, ose të dyja, janë gërshetuar me njëra-tjetrën.
Po kështu në të njëjtin mbishkrim hasen fjalë latine dhe greke, ose janë përdorur germa të
alfabetit grek në mbishkrimet latine. Në mbishkrimet hasen shenjat e pikësimit me
gabime.
Mbishkrimet mund të grupohen në disa periudha. Periudha e parë i përket
shekujve III-II p. Kr. Karakterizohet nga kushtimet drejtuar Dioskurëve. Periudha e dytë i
takon shek. I p. Kr. - shek. IV m. Kr. Periudha e tretë përfshin shek. V-XI, ku shumë
mbishkrime janë me formulën ΚΕΒΟΙΘΗ. Periudha e katërt përmbledh mbishkrimet në
shek. XI-XIX.
Mbishkrimet janë bërë gjatë shekujve, shpesh njëri mbi tjetrin, pa rregull e disa
herë duke prishur mbishkrime më të lashta. Gjatë shekujve mbishkrimet janë dëmtuar
duke zënë çmërs, janë ciflosur etj. Dendësia e mbishkrimeve është më e madhe në anën
jugore të Gjirit të Gramatës, që është më e mbrojtur nga erërat e stuhitë detare.
Mbishkrimet janë të vendosura në korniza të formave të ndryshme, kryesisht të
përmasave të vogla: katrore, katërkëndëshe, ovale, të rrumbullakëta, gjysmë rrumbullake,
në formën e tabulae ansata, ose në forma të tjera1041. Format më të përhapura janë
katërkëndëshat që kanë sipër një fronton trekëndësh.
Relieve e vizatime në gur. Në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit janë gjetur edhe
relieve e vizatime të shoqëruara ose jo me mbishkrime. Në gjirin e Pilit, Patch 1042 gjeti në
fillim të shekullit një reliev të shek. I1043. Në shpellën e gjirit, 3 km në veri të Gramatës,
ishte skalitur në një sipërfaqe ovale (0,57 x 0,98 m) një reliev, sot i dëmtuar1044. Relievi
paraqet në mes një figurë, me sa duket femre, në pozicion ballor. Në krahun e majtë e të
djathtë janë dy meshkuj me këmbë të përkulura. Figurat janë në mes të një dekoracioni të
dendur bimor, me gjethe e vila hardhie. Ky reliev paraqet një skemë dionisiake, por
figura e palloit në to flet për një element të ri, paleokristian. Datimi i relieveit, duke
gjykuar dhe nga mbishkrimi shoqërues i takon shek. III – IV m. Kr.
Në Gramatë në një sipërfaqe 0,30 x 0,24 m është gdhendur figura e një kafshe,
ndoshta e një derri dhe sipër tij një gjethe gjatuke. Në një reliev, me thellësi 2 — 3 cm
dallohet figura e një tempulli, me fronton e katër kolona përjallë (tetrastil). Veç tyre
1041

M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 163, tab. III.
1042
C. Patch, Das Sandschak Berat in Albanien, Wien, 1904, f. 93. M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve
arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2, 1987 (34), fig. 24.
1043
Relievi ndodhej në një kamare (0,32 x 0,30 m) të skalitur në mënyrë jo uniforme. paraqiste Afërditën
në pozicion ballor, Afërdita me dorën ka zënë një legen të vendosur në shkëmb. Atë e shoqëron një
shërbëtore, e cila hedh nga një poç ujë mbi legen. Në të djathtë të legenit, në një thellim 0,19 x 0,17 m
gjendej busti i një gruaje, që sipas mbishkrimit quhej Primigenia, në pozicion gjithashtu ballor.
1044
M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 164, fig. 25.
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hasen stela me ronton e edikul, disa me kolona me kapitele. Vizatimet në gur janë bërë
me teknikën e inçizinit. Disa vizatime paraqesin figurën e anijeve të larta (me përmasa:
15 x 2,5; 11 x 12; 17 x 9; 22 x 3,5; 42 x 13 cm)1045, duhet të jenë në formë të një simboli.
Formula e mbishkrimeve, ku përmenden Dioskurët, e përforcon këtë gjë, ku legjenda
përmend kalimin e argonautëve1046.
Një pjesë e vizatimeve në shkëmb në Gramata paraqet kryqe të formave të tipave
të ndryshmet shek. V-VI, kurse to me mbishkrimin NHKA janë të shek. XI, si dhe kryqet
e Maltës kryqet latine dhe greke1047. Në një vizatim tjetër tregohet një kupoli me kryq
sipër, që poshtë i varet diçka si thekë, mest duket paraqitja e një vendi të kultit të
krishterë.
Mbishkrimet. Shkëmbinjtë e Karaburunit e të Rrëzës së Kanalit ruajnë
mbishkrime të shumta antike e mesjetare. Mbishkrimet janë në greqisht e në latinisht.
Mbishkrimet në greqisht1048. Numrin më të madh të mbishkrimeve greqisht e ka
Gjiri i Gramatës. Ku për periudhën mesjetare spikat mbishkrimi i perandorit të Bizantit
Joani i V Paleotog, viti 13691049 e të detarit të lashtë Herakliut nga Ponti (Deti i Zi) të
kopjuara për herë të parë nga Paçi1050. Në një tabelë (0,14 x 0,15 m) mbishkrim gjashtë
rreshtash me shkronja 3 cm kushtuar Dioskurëve1051.
1045

M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), tab. IV, 30 – 34; tab. IV, 25; tab. IV, 7, 8, 23 e 24; tab. IV, 14, 15; tab. IV, 16, 20, 21 dhe fig 31.
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Apollodori, Bib. 1, 27.
1047
M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), tab. IV, 14, 13, - 19; P. Cabanes, F. Drini (nën drejtimin), Corpus des Inscriptions Grecques
D’Illyrie Méridionale et D’Épire 3, (en dehors des sites d’Épidamne-Dyrrhachion, Apollonia et
Bouthrôtos), (me bashkëpunimin M. Hatzopoulos), École française d’Athènes, Athènes 2016, f. 196, nr.
267-301.
1048
M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 158-159, tab. II,1,4,5.
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N. Ceka, M. Zeqo, Kërkime nënujore në vijën bregdetare dhe në ujërat e brendshme të vendit tonë,
Monumentet, 1984, 2, fig. 14-15; P. Cabanes, F. Drini (nën drejtimin), Corpus des Inscriptions Grecques
D’Illyrie Méridionale et D’Épire 3, (en dehors des sites d’Épidamne-Dyrrhachion, Apollonia et
Bouthrôtos), (me bashkëpunimin M. Hatzopoulos), École française d’Athènes, Athènes 2016, f. 198, nr.
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për të takuar papën Urban V, për t’i kërkuar këtij të fundit ndihmë kundër rrezikut të turqëve. Udhëtimi i tij
zgjati disa vjet edhe sepse perandori u mbajt rob në Venecia për borxhet e shumta që kishte grumbulluar
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1401-1477) dhe Macarie Melissenos (Cronica, 1258-1481). Vlera e këtij mbishkrimi qëndron në faktin se
jep një ide jo vetëm të itinerarit, por edhe të gjendjes dhe vështirësisë në të cilën ndoshej perandori.
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C. Patch, Das Sandschak Berat in Albanien, Wien, 1904, f. 92 - 93.
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M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 159, tab. II, 6. Pak më poshtë mbishkrimit dy rreshtash me 3 cm (tab. II, 7). 5) në një fushë
katërkëndëshe (0,43 x 0,12 m). Mbishkrim i dëmtuar dy rreshtash me shkronja 3 cm, në një fushë (0,35 x
11 m) (tab. II, 8). 6) Mbishkrim me shkronja 5 cm brenda një fushe katërkëndëshe (tab. Il, 9). Mbishkrimi
ka vetëm një emër, mesa duket të një anije të vjetër. 7) Emri ilir Gent (tab. Il, 10) me shkronja 2,6 cm në
një fushë 20x18 cm. 8) Mbishkrim tri rreshtash, me shkronja 3 cm në një fushë 0,18x0,15 m (tab. Il, 11). 9)
Mbishkrim me katër rreshta me shkronja 2,7 cm (tab. II, 12) brenda një tabele (13x10 cm). 9) Mbishkrim
me shkronja 2,9 cm në një sipërfaqe 16x10 cm ruan vetëm disa shkronja në tri rreshta (tab. Il, 13). 10)
Mbishkrimi në katër rreshta me shkronja 2 cm në një kornizë të çrregullt ovale ka formulën e njohur
mesjetare. që haset shpesh në Gramata (tab. Il, 14). Mbishkrimi nis me shenjën grafike të kryqit. 11)
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Sipër gurores së parë të Gramatës ndodhen dy shpella të vogla. Në njërën shpelle
(2,5 x 4 m x 2,3 m) janë skalitur afro 15 mbishkrime greqisht, të dëmtuara nga erozioni.
Pranë hyrjes gjendet një kryq i skalitur 9 x 5 cm. Ajo komunikon me shpellën tjetër ku ka
gjithashtu gjurmë mbishkrimesh.
Mbishkrimet latine. Në Gramata ka një sërë mbishkrimesh latine. Mbishkrimi i
pare nga Kiriaku i Ankonës në 1435, mbishkrimi ishte brenda një kornize 0,29 x 0,33 m,
rreshti i parë ka gërma 6 cm, rreshtat e tjerë germa 2, 3 cm 1052. Në kornizën
katërkëndëshe 0,19 x 0,21 m të mbishkrimit latin të V. Klementit botuar së pari nga Paçi,
ishin gjurmët edhe të një mbishkrimi tjetër, por të palexueshëm. Kurse për mbishkrimin e
P. Heriniusit (CIL, III I-584) kemi hapur një mbishkrim të dytë që lidhet me të njëjtin
person e që flet për vdekjen e tij1053.
1) Pranë mbishkrimeve të gjetura nga Kiriaku i Ankonës, në një kornizë 0,15 x
0,07 m, me germa kapitale 2,8 cm, është skalitur emri “ANTEROS” emër i një anije. 2)
Në një sipërfaqe 0,10 x 0,14 m mbishkrimi me germa 4 cm “SERG” (IA) njëri nga fiset e
njohura të Romës. 3) Në një katërkëndësh 0,14 x 0,08 m mbishkrimi me germa 3 cm
EXUPER (0). 4) Mbishkrimi dy rreshtash me germa 3,2 cm: C.MN ../A.V. që mund të
transkriptohet C (orpus) M (ensorum) / (ve) V (ale). 5) Mbishkrimi 4 rreshtash mbi një
fushë 0,40 x 0,35 me germa 5 cm (fig. 22) BELL (AX) ΑΛΑSV /D...NES/ALEX.... Nga
fjala e pare kuptojmë se është një liste luftëtarësh. 6) Në një kornizë katërkëndëshe (0.04
x 0.05 m) mbishkrimi 5 rreshtash me germa 0,8 cm: An (no)D(omini)M /LXXXXVI/EN
Mre ... vale / Hic ... o / 1 december. Data e mbishkrimit është 1 Dhjetor 1096. Pas fjalës
hic është skalitur shenja e një kryqi, kurse në fund të mbishkrimit janë bërë tri vrima
simetrike1054.7) Në një sipërfaqe 0,16 x 0,18 m mbishkrimi tri rreshtash me germa 3,5
cm: Pater v(ivius) v(ivae) f(ecit).../Vernu .../... tus hic ... fueru(nt) ...
IV.7.2. Shpella e Lynecit, Kalivaç
Mbishkrimi dy rreshtash me formulën e mësipërme e shenjën e kryqit, me shkronja 2,3 cm në një kornizë
gjatoshe 9x4 cm (tab. Il, 17). 12) Mbishkrim dy rreshtash me shkronja 1,5 cm në një fushë 4 x 6 cm (cab.
II, 16) me shenjën e kryqit. 13) Mbishkrim shtatë rreshtash me shkronja 1,8 cm brenda një fushe ovale
(14x21 cm) me shenjën e kryqit (tab. II, 17 e foto 17). 14) Mbishkrim gjashtë rreshtash me shkronja 1,6
cm, brenda një katërkëndësh (17 x 15), me shenjën e kryqit në fillim. Sipër kryqit, në të dy anët, inicialet e
Krishtit IC XC. Poshtë kryqit NHKA (Fito) (tab. II, 18 e foto 18). 15) Mbishkrim me shkronja 8 mm (tab.
II. 19) brenda një fushe të zgavruar në forme katërkëndëshe (15 x 11 cm). 16) mbishkrim një rresht, në një
katërkëndësh 7 x 13 cm (tab. II, 20) me shkronja katër cm. Një sërë mbishkrimesh të shek. XVIII, XIX e
fillimit të shek. XX, po i japim si Përmbajtje epigrafike (tab. II, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36) M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit,
Monumentet, 2, 1987 (34), f. 160.
1052
Transkriptimi i këtij mbishkrimi sipas nesh është: Seleucus/P(ublius) Fabius P(ublius) Q(uestor)
Q(uinqenanalia) L(egatus) D(ecriae) Veturi Veturia M(ilitum) C(onductor) S(enatus) C(onsulitum) P(ro)
P(raetore) T(ribunus) M(ilitum).
1053
M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 161. Mbishkrimi i Gramatës që transkriptohet P(roculus) Herennius P(atronus) M(unicipi)
L(egatus) L(egionis) D(ecuniator) Com(itor) lidhet me një mbishkrim të gjetur në një gur varri në kalanë a
Kalivaçit (V. Banga, Kontribut për hartën arkeologjike të Tepelenës, Buletini Arkeologjik, Tiranë, 1981, f.
215). mbishkrimi i dytë transkriptohet: P(roculus) Herennius P(ius) F(elix) Legionis V(oltinia tribus). Hic.
Titus. est.
1054
M. Zeqo, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, Monumentet, 2,
1987 (34), f. 162, fig. 23.
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Vendndodhja dhe vendbanimi: Kjo shpellë gjendet pranë qytezës së Kalivaçit, në
bregun e majtë të Vjosës, përballë fshatit Dorëz të Tepelenës, mbi një rrëzë shkëmbi
natyror.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: Th. Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në
Shqipëri (shek. VI-XIV), Tiranë, 2006, f. 145.
Plani: Shpellë e tipit eremit me një plan të çrregullt, pa asnjë mur të ruajtur që të
krijojë një ambient të mbyllur.
Fazat: fundi i shek. XII deri në dekadat e para të shek. XIII.
Gjendja e ruajtjes: Të gjitha figurat janë të dëmtuara shumë në fytyra nga të goditurat
me gurë. Duke qenë se në eremitazh nuk janë realizuar asnjëherë ndërhyrje restauruese,
ai është drejt zhdukjes.
Përshkrimi: Elementi më i rëndësishëm i këtij eremitazhi është piktura, nga e cila
ruhet e pikturuar Platitera në gjysmë figurë me Emanuelin në kraharor, e stolisur me
maforë. Emanueli, brenda një medaljoni, me veshje të bardha në krem, mbi sfondin e
kuq. Platitera kompozohet me dy figura anash, me figurën e një engjëlli djathtas dhe nga
e majta, me figurën e një murgu. Nga portreti i Shën Mërisë ruhen pjesët anësore, syri i
djathtë, trupi si dhe duart e saj të hapura. Nga engjëlli ruhen pjesët e portretit, të trupit e
të duarve, kurse nga figura e murgut ruhet skima që ka veshur dhe duart. Të gjitha figurat
janë vendosur mbi një sfond ngjyrë gri në të gjelbër ulliri. Në nikën e prothesit ruhet
figura e Shën Stefanit me portret pothuajse të zhdukur. Kësaj figure i ruhet brerorja prej
ari të ndritshëm dhe orari shumë i ngushtë, që i varet nga supet, i stolisur prej linjash të
kryqëzuara. Nga dëmtimi i shumtë, kjo pikturë ka vështirësi të datohet me saktësi, por
duhet të jetë e kohës, prej fundit të shek. XII, deri në dekadat e para të shek. XIII.
Teknika e ndërtimit: Përveç afreskut në zgavrën natyrore të shkëmbit të suvatuar,
ruhet edhe nikja e protezisit.
Përfundime: meqenëse elementi i vetëm datues është afresku, atëherë duke u bazuar
vetëm tek kjo e dhënë mund të themi se ky eremitazh i përket fundit të shek. XII, deri në
dekadat e para të shek. XIII. Por, mund të themi se eremitazhet kishin një trashëgimi të
konsoliduar, përpara se dhuruesit të jepnin fondet për zbukurimin ose zgjerimin e tyre.
IV.7.3. Shpella në Maligrad
Emri: Kisha e Shën Mërisë në Maligrad
Vendndodhja dhe vendbanimi: Kisha e Shën Mërisë së Maligradit gjendet në një
zgavër natyrore shkëmbi në anën jugore të ujdhesës së vogël të liqenit të Prespës të
quajtur Maligrad, që ndodhet pranë fshatit Pustec nga ana lindore.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: Rreth kishës së Maligradit njihen të dhëna
nga studiues të huaj, që janë interesuar, sidomos rreth datimit të saj, duke u mbështetur në
mbishkrimet e kishës që janë në gjuhë greke. Nga të huajt që kanë shkruar diçka rreth
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këtij monumenti njihen: Dh. Dhamo, P. Miljukov, I. Ivanov, V. Markoviç, A. Stranski
dhe Th. Popa. Një studim mjaft të gjerë rreth këtij monumenti për herë të parë ka shkruar.
A. Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë 2004, f. 195; Th.
Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri (shek. VI-XIV), Tiranë, 2006, f. 210219; Dh. Dhamo, Piktura murale e kishës së Shën Mërisë në Maligrad, Konferenca e parë
e Studimeve Albanologjike, I, 1963, Tiranë, 1965, f. 562-566; Th. Popa, Disa
mbishkrime të kishave të Shën Mërisë në Maligrad dhe të Ristozit në Mborje, Buletin i
Shkencave Shoqërore, nr. 2, Tiranë 1959, nr. 2, f. 257-261; Dh. Dhamo, Kisha e Shën
Mërisë në Maligrad, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Seria Shkencat
Shoqërore, nr. 2, Tiranë 1963, f. 154-192.
Plani: planimetri drejtkëndëshe me përmasa 3.30 x 4.60 m, mbuluar me qemer të
mprehtë e çati dyujëse të pjerrët (Tab. LXXI,1).
Fazat: Nisur nga studimi i afreskut në këtë kishë dallohen qartë dy faza të
periudhës mesjetare në vitin 1345 dhe në vitin 1369 e rindërtuar nga Kesar Novaku, një
fazë e tretë më e vonë i përket vitit 1604. Fillimisht kisha ka qënë e ulët, mbuluar me çati
dyujëse mbi strukturë druri dhe me mure prej guri të papunuar lidhur me llaç balte, më
pas u ngritën muret dhe kisha u mbulua me qemer në nivel më të lartë. Muret suvatohen,
duke mbuluar edhe murin e zbukuruar me dy breza me tulla të vendosura në formë
kurriz-peshku në anën jugore, ndërsa ana perëndimore është pikturuar.
Gjendja e ruajtjes: Kisha ruhet në gjendje shumë të mirë, duke qenë se është larg
qendrave të banuara ajo ka pasur shumë pak mundësi që të pësojë dëmtime nga dora e
njeriut këto dekadat e fundit. Që nga periudha kur është vënë në mbrojtje ky monument
ka qenë objekt i restaurimeve të herëpashershme.
Përshkrimi: Hyrja në kishë është në murin perëndimor nëpërmjet një porte
dykanatshe druri të gdhendur (Tab. LXXI,4). Mbi të është një nike e harkuar që bën të
duket më e lartë porta e ulët. Kisha ndriçohet nga tri dritare, njëra katrore për mjedism e
altarit, ndërsa dy të tjerat, njëra sipër tjetrës, për të ndriçuar naosin. Nga këto, e sipërmja
është e mbuluar me hark tullash. Më në perëndim të saj është një nike e gjerë, e mbuluar
edhe ajo me hark tullash. E poshtmja është katrore dhe i përket një faze më të vonë, e
formuar nga murosja e një porte të vjetër. Naosi ndahet nga dy ikonostase druri; nyrja dhe
mjedisi i altarit me dy ikonostase druri të gdhendur. Ai më i riu është vendosur më 1604,
ndërsa tjetri është i vitit 1345, koha e ndërtimit të kishës. Kisha ka qemer të lartë, muret
janë të lidhura me llaç gëlqereje, përzier me tulla të vendosura në formë kurrizpeshku në
anën jugore, ndërsa ana perëndimore është pikturuar.
Në tematikën e pikturës (Tab. LXXI,2,3,5-7) së vitit 1345 së Shën Mërisë së
Maligradit dallohet skena “Shestia”, që gjendet mbi absidë dhe anash saj, “Platitera” sipër
në absidë, “Mistagogjia” qiellore nën “Platiterën”, “Ungjillëzimi”, anash absidë, ku Shën
Mëria është nga ana jugore dhe Gabrieli nga ana veriore, Shën Stefani në nikën e
prothesit mjaft i errësuar, diakon Laurenti, në nikën e diakonikonit, etërit e mëdhenj të
kishës në brezin e fundit të absidë, veshur me fallonë e stiharë dhe duke mbajtur në duar
secili nga një ungjill. Në brezin e fundit të faqes së murit verior ruhen figura të veçuara:
Shën Kozmai e Damjani, shumë të dëmtuara, Shën Mëhilli dhe Shën Mitri.
329

Tematika e pikturës së vitit 1369 kësaj pikturë përmban skena të ciklit të festave
të mëdha dhe figura të veçuara të shenjtorëve e të martirëve si: “Lindja e Krishtit”,
“Ipapandia”, “Pagëzimi i Krishtit”, “Ngjallja e Llazarit”, “Hyrja në Jërusalem”, “Deisis”,
“Krishti para Kajafës”, “Krishti para Pilatit”, “Tallja e Krishtit”, “Rruga e Kryqit”. Në
brezin e poshtëm janë skenat: “Fjetja e Shën Mërisë”, “Kryqëzimi i Krishtit”, “Guri”,
“Ngjallja”. Nën këto skena në faqet e mureve anësore janë radhitur martirë dhe shenjtorë
në gjysmëfigurë, përfshirë brenda medaljonesh.
Teknika e ndërtimit (muratura, dyshemeja, kolonat, hyrjet kryesore, arkitektura,
instalimet liturgjike, inventari): Muret e kishës janë të ndërtuara me gurë mesatar
gëlqeror përzier me tulla të fragmentuara, të vendosura kryesisht në fuga, ato janë
përdorur edhe si zbukuruar me dy breza me tulla të vendosura në formë kurriz-peshku.
Llaçi është i fortë, i bollshëm, përzer me rërë të trashë me gëlqere të bardhë.
Përfundime: Mendoj se megjithë studimet dhe mendimet që janë hedhur ndër dekada
për jetesën e kësaj kishe, të dhënat ngelen ende të paplota pa gërmime të mirëfillta
arkeologjike, materiali i të cilave do të bënin të mundur një qartësimin më të madh të
datimit të saj.
IV.7.4. Shpella në Glluboko
Emri: Shën Mëria në Glluboko
Vendndodhja dhe vendbanimi: Shpella eremite në Glluboko pranë fshatit
Bezmisht të Prespës, afërsisht 40-50 minuta në lindje të fshatit Bezmisht, në faqen e një
shkëmbi të lartë e të mprehtë, që futet pingul në liqenin e Prespës, gjendet një shpellë
eremite (Tab. LXXIX, 1).
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: Th. Popa, Piktura e shpellave eremite në
Shqipëri, Studime historike 3, 1965, f. 73-85; Th. Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare
në Shqipëri (shek. VI-XIV), Tiranë, 2006, f. 169-177; Sh. E. J. Gerstel, The byzantine
village church: observations on its location and on agricultural aspects of its program, Les
Villages dans l’Empire byzantin (IVe – XVe siècle). Rélalités byzantines 11, Paris 2005, f.
165-178; L. Safran, The art of veneration: saints and villages in the Salento and the Mani,
Les Villages dans l’Empire byzantin (IVe – XVe siècle). Rélalités byzantines 11, Paris
2005, f. 179-192; M. Panayotidi, Village painting and the question of local “workshops”,
Les Villages dans l’Empire byzantin (IVe – XVe siècle). Rélalités byzantines 11, Paris
2005, f. 193-202.
Plani: Kjo shpellë ka dy zgavra natyrore, të punuar edhe nga dora e njeriut. Njëra
nga këto është paraklis që gjendet 3-4 m mbi sipërfaqen e ujit. Zgavra tjetër gjendet mbi
të parën dhe duhet të ketë qenë banesa e eremitit, në katin e pare të së cilës hypet me
shkallë nga jashtë, kurse në të dytin nga brenda. Kjo zgavër ka një lartësi prej 10-12 m
mbi sipërfaqen e liqenit. Zgavra e paraklisit ka formën e një katërkëndëshi kënddrejtë me
përmasa 3,17 x 2,10 m. Muri lindor ka tri nika, nga të cilat, e mesit, që është apsida, nga
jashtë është gjysmëcilindrike, kurse nga brenda është murosur tryeza e altarit. Në këtë
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paraklis hyhet përmes një deriçke që është në anën perëndimore të murit jugor, ndriçohet
nga dy dritare të vogla, njëra në kungë dhe tjetra në naos.
Kunga ndahet nga naosi me anë të ikonostasit prej druri pa ikona. Ikonostasi,
ndonëse me vizatime të thjeshta, i përket dekadave të fundit të shek. XIII. Zgavrën e
sipërme të kësaj shpellë është tërësisht e zhveshur.
Fazat: Nga studimi i bërë teknikës së ndërtimit të atyre pak elementëve të ofron
dhe afreskut duket sikur kjo kishë ka vetëm një fazë të vetme ndërtimi që i përket
dekadave të fundit të shek. XIII-fillimit të shek. XIV.
Gjendja e ruajtjes: Shpella eremite ruhet në gjendje të mirë, me të gjithë elementët e
saj, ajo ka patur ndërhyrje të shpeshta restaurimi.
Përshkrimi: Në nikën e rrafshtë të harkuar nga sipër në faqen e jashtme të murit të
saj, figuron e pikturuar Shën Mëria e tipit Oranta (Tab. LXXIX, 4). Kurse poshtë, në
faqen e jashtme të paraklisit, është një tjetër nikë, gjithashtu e rrafshtë dhe e harkuar nga
sipër, në të cilën është pikturuar Shën Mëria e tipit Glikofilusa (Përkëdhelëse) e
padëmtuar. Në figurën e saj ruhet një mbishkrim në gjuhë greke, mjaft i zbehtë, që e
përkthyer do të thotë (Tab. LXXIX, 5): “U pikturua kjo portë hyjnore e së mbilavdëratës
Hyjëlindëses nga mëkatar Partheni dhe nga e gjithë shoqëria jonë. Perëndia i ndjeftë
priftërinjtë që të parët u përpoqën me të gjitha forçat pa u lodhur. Me dorën e Aleksit,
gjithashtu nxënës i Jan Zografit”.
Mbi portën brenda paraklisit, një tjetër mbishkrim informon se paraklisi është
pikturuar për herë të pare me shpenzimet e oshënar Parthenit dhe në kohën e igumen
Paisit, pa datë.
Në brendësi të paraklisit faqet e suvatuara të shkëmbit e të mureve stolisen me pikturë
kishtare, me tematikë nga skenat që pasojnë: “Platitera” në absidë në gjysmëfigurë, pa
Emanuelin e tipit Oranta, “Ungjillëzimi” anash absidë, “Lindja e Krishtit” në faqen e
murit jugor në kungë. “Ipapandia” gjendet në anën veriore të tholas shkëmbore,
“Pagëzimi i Krishtit” në murin jugor, “Ngjallja e Llazarit”, “Kryqëzimi i Krishtit”,
“Vajtimi i mbivarrshëm”, skena “Guri”, “Ngjallja” (e Krishtit) dhe skena “Shestia”. Kjo e
fundit gjendet mbi absidë dhe vazhdon sipër në tavanin prej shkëmbi.
Në brezin e poshtëm janë dhënë figurat e veçuara të shenjtorëve si: Shën Stefani në
nikën e prothesit, e Romano Melodhoi në nikën e diakonikonit. Në faqet anësore të këtij
brezi janë figurat e shenjtorëve si: Shën Gjon Gojarti, Shën Vasili i Madh, Shën e Diela,
Shën Kostandini dhe Elena (Tab. LXXIX, 2-3), Shën e Premtja, Shën Aleksandri, Shën
Mitri e Shën Gjergji, Shën Kolli e Shën Nestori dhe Shën Prokopi. Skenat janë me
përmasa të vogla, me figura të reduktuara.
Teknika e ndërtimit: Faqet perëndimore dhe veriore të brendisë të saj janë shkëmbore,
kurse ato lindore dhe jugore janë prej muresh, ndërtuar me gurë ranorë, lidhur me baltë.
Brezat e murit dhe kornizat e dyerve janë prej druri dushku.

331

Përfundime: Nga analiza e këtij ansambli pikturor të Gllubokos rezulton se kjo
pikturë është e stilit bizantin të shek. XIV. Duke u mbështetur dhe në tiparet e traditës që
përmban kjo pikturë, këtë mund t’ia atribuojmë përafërsisht dekadave të fundit të shek.
XIII, bashkë me disa piktura të tjera të vendit tonë që do trajtojmë.
IV.7.5. Shpella e Bllashtonjës
Emri: Piktura e paraklisit Bllashtonja pranë fshatit Pustec të Prespës (shek. XII)
Vendndodhja dhe vendbanimi: Rreth 8-9 milje nga fshati Pustec, në bregun
perëndimor të liqenit të Prespës, mbi një shkëmb të thepisur, në lartësinë afërsisht 20-25
m, gjendet një shpellë eremiti e quajtur nga vendasit Crnapesh (Shpellë e zezë), në të
cilën ruhet një paraklis me emrin në gjuhë të vjetër sllave, Bllashtojna (Blagovestenie),
shqip, ungjillëzimi, dhe pranë tij një guvë tjetër, e cila, padyshim, duhet të ketë qenë
banesa e eremitit.
Historiku i kërkimeve dhe bibliografia: Th. Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në
Shqipëri (shek. VI-XIV), Tiranë, 2006, f. 146-149; Sh. E. J. Gerstel, The byzantine village
church: observations on its location and on agricultural aspects of its program, Les
Villages dans l’Empire byzantin (IVe – XVe siècle). Rélalités byzantines 11, Paris 2005, f.
165-178; L. Safran, The art of veneration: saints and villages in the Salento and the Mani,
Les Villages dans l’Empire byzantin (IVe – XVe siècle). Rélalités byzantines 11, Paris
2005, f. 179-192; M. Panayotidi, Village painting and the question of local “workshops”,
Les Villages dans l’Empire byzantin (IVe – XVe siècle). Rélalités byzantines 11, Paris
2005, f. 193-202.
Plani: Paraklisi është një guvë natyrore e mbyllur me mur nga ana perëndimore dhe
jugore, me gjerësi 3,40 m dhe lartësi 3,41 m. Struktura e ndërtimit të mureve është e stilit
bizantin prej gurësh lidhur me Llac gëlqeror dhe me copa tjegullash ndërmjet gurëve të
vendosur pa ndonjë farë rregulli, si dhe me një brez prej tullash në mes të murit, të
vendosura në mënyrë të pjerrët, sistem ndërtimi ky, që njihet si i shekujve XI e XII.
Fazat: Nga të dhënat që na ofron afresku duket se shpella eremite ka pasur vetëm një
fazë.
Gjendja e ruajtjes: Dëmtimet më të mëdha i ka pësuar afresku, sidomos nga kushtet e
lagështirës dhe mungesa e restaurimit.
Përshkrimi: Mbi sipërfaqen e murit të jashtëm perëndimor, pikërisht përmbi derën e
vetme të paraklisit ruhen dy skena të pikturuara, njëra e quajtur “Krishti gjykatës i drejtë”
(1,70 x 0,80 m) dhe tjetra nën të, “Ungjillëzimi”, e cila gjendet brenda një nike të cekët,
të rrafshët e të harkuar nga sipër. Paraklisi ndriçohet nga deriçka dhe nga një dritare fare
e vogël mbi murin jugor. Brenda paraklisit, mbi ikonostasin prej druri, ruhet një ikonë e
Shën Mërisë e tipit Odigitria udhëheqëse (0,87 x 0,60 m), kurse dyert e bukura të
ikonostasit ruajnë të pikturuara skenën “Ungjillëzimi” (1,18 x 0,60 m). Ikonostasi prej
druri është ngjyrosur me ngjyrë krejt të zezë. Mbi të janë vizatuar rrathë (20 x 25 cm) prej
linjash të verdha, linjash të kurbta, të verdha. Dekoret që ka ky ikonostas duhet të jenë
afërsisht të gjysmës së dytë të shek. XIII dhe si ikonostas prej druri, është më i vjetri në
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Shqipëri. Afresku me Krishtin e skenës “Gjykatësi i drejtë” është kompozuar ndenjur në
një fron madhështor, me mbështetje prej kthesash zigzage në ngjyrë të kuqërremtë.
Gabrieli shfaqet me portret oval, kurse Shën Mëria me fytyrë vezake, me konture dhe hije
të gjelbra, përdorur me sfumaturë duke arritur figura mjaft piktoreske me volum dhe me
plastike të kohës, por, si zakonisht, me ndriçim të njënjëshëm.
Teknika e ndërtimit: Ndërtimi i shpellës eremite ka shfrytëzuar tërësisht shkëmbin, të
vetmit elementë dallues janë një nike, një derë e vogël, një dritare edhe kjo fare e vogël
dhe një ikonostas prej druri të shek. XIII.
Përfundime: Duke u mbështetur në tiparet që dolën nga analiza e kësaj pikturë të
Bllashtojnës, mendojmë se kjo pikturë duhet t’i atribuohet, afërsisht, gjysmës së dytë të
shek. XII ose dekadave të fundit të atij shekulli, gjë që përkon edhe me datimin e
ikonostasit të tij.
IV.7.5. Shpella në Trestenik
Emri: Shpella eremite e Arkangjelit ndodhet në vendin e quajtur Trestenik, 7-8 km në
lindje të fshatit Pustec, vendosur mbi një faqe shkëmbi të bregut jugor të liqenit të
Prespës (Tab. LXXIX,6). Shpella përbëhet nga dy zgavra, zgavra e sipërme ndodhet 20 m
mbi sipërfaqen e liqenit të Prespës.
Historiku i zbulimit dhe i studimit i pikturës. Th. Popa, Piktura e shpellave eremite në
Shqipëri, Studime historike, nr. 3, 1965, f. 71; Th. Popa, Mbishkrime të kishave të
Shqipërisë, Tiranë, 1999, nr. 512, f. 216; Th. Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në
Shqipëri (shek. VI-XIV), Tiranë, 2006, f. 112-115; Sh. E. J. Gerstel, The byzantine village
church: observations on its location and on agricultural aspects of its program, Les
Villages dans l’Empire byzantin (IVe – XVe siècle). Rélalités byzantines 11, Paris 2005, f.
165-178; L. Safran, The art of veneration: saints and villages in the Salento and the Mani,
Les Villages dans l’Empire byzantin (IVe – XVe siècle). Rélalités byzantines 11, Paris
2005, f. 179-192; M. Panayotidi, Village painting and the question of local “workshops”,
Les Villages dans l’Empire byzantin (IVe – XVe siècle). Rélalités byzantines 11, Paris
2005, f. 193-202.
Përshkrimi. Në zgavrën e sipërme të “Shpellës së Arkangjelit” gjendet paraklisi i
vogël i Kryeengjëllit. Faqja lindore e paraklisit ka të gdhendur në shkëmb absidën dhe
nikën e prothesit të veshura me suva gëlqerore dhe me piktura. Nga studimi i bërë
afreskut ë kishës, dallohen dy faza: faza e parë, që është dhe ajo më e herëshmja, i përket
shek. XI-XII, ndërsa faza e dytë i përket shek. XIII.
Nga një mbishkrim në forme lutjeje në gjuhën greke, që ruhet nën figurën e Simeon
Stilitit, rezulton se Ktitori, është njëfarë Jeromonak Visarioni. Paraklisi e ruan pikturën
vetëm në faqen lindore të shkëmbit të suvatuar kështu: Platitera në absidë me Emanuelin
në kraharor, përfshirë brenda një brezi të bardhë në forme patkoi (0,43 x 0,39 m). Nën të
vjen brezi me skenën liturgjike që përfytyron tryezën e altarit të pikturuar me
“melizmosin” (të pjesëtuarin) në mes, që është Krishti i përfytyruar si foshnja në
miniature (0,63 x 0,54 m). Në anë të tryezës janë pikturuar dy engjëj, anash tyre
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qëndrojnë dy jerarkët liturgjlkë, Shën Vasili dhe Gjon Gojarti. Platitera është dhënë deri
në gju me madhësi mbinatyrore të tipit Oranta, me duar të hapura e në qëndrim lutjeje.
Skena liturgjike nën Platiterën, në mes të absidë ka të pikturuar tryezën e altarit me
“melizmosin” një foshnje e shtrirë mbi një diskos të madh që e mbush tryezën, si dhe me
potirin pranë. Kjo skenë, që interpreton “të shenjtat”, është një temë që zhvillohet nga
fundi i periudhës që vjen pas ikonoklastisë, deri në shek. XII.
Përreth absidë së paraklisit në fjalë është vizatuar një brez i gjerë me dekore realizuar
këto prej një linje zigzage, duke formuar trikëndësha me madhësi të njënjëshme, fusha e
të cilave është vizatuar me motive zemrash dhe lilanë tripetalësh mbi sfond të zi. Motivi
në forme zemrash duket gati i njëjtë me ata të Kodikut Beratinus Purpureus që i
atribuohet shek. VI. Në nikën e prothesit është përfytuar Kryediakon Stefani (Tab.
LXXIX,7). Mbi portën e zgavrës së poshtme të shpellës, që ka shumë të ngjarë të ketë
shërbyer si banesë, brenda një nike të rrafshët, të harkuar nga sipër e të suvatuar, duket e
pikturuar deri në brez Shën Mëria e tipit Odigitria (udhëheqëse) me të birin foshnjë në
krahun e majtë. Kjo Shën Merl Odigitria duket e një kohe më të vonë, si e fundit të shek.
XIII. Ky datim është relativ pasi këtë pikturë e vështrojmë vetëm nga poshtë, në distance
mjaft të madhe.
Në zgavrën e sipërme të “Shpellës së Arkangjelit” gjendet paraklisi, faqja lindore ka
të gdhendur në shkëmb absidën (1,55 x 0,61 x 0,50 m) dhe nikën e prothesit (1,20 x 0,50
m) të veshura me suva gëlqerore dhe me piktura.
Përfundime. Nga përshkrimi analitik i kësaj pikture, rezulton se kjo është një nga
më të vjetrat; këto tipare njihen si të shek. XI, sidomos të shek. XII. Si tipare të kësaj
kohe konsiderohen dhe ornamentet e brezit të absidë dhe ato të brezit të nikës së prothesit
që janë të stilizuara. Të gjitha i përkasin periudhës së shekujve XI - XII, gjë që e daton
këtë pikturë të shek. XII. Në ndihmë të datimit të fazës më të hershme të këtij eremitazhi,
na vjen një amforë e fragmentuar, e cila datohet në fillim të shek. IX1055.
IV.7.6. Piktura shkëmbore e Trenit
Piktura e Trenit ndodhet në faqet e shkëmbit të Spilesë, në gjirin e ngushtë të liqenit
të Prespës së Vogël rreth 500 m. larg shpellës së Trenit dhe rreth 40 m mbi nivelin e
liqenit. Vendi ku ndodhet piktura është i mënjanuar dhe vetëm një shteg i ngushtë që
kalohet me vështirësi të çon rrëzë faqes së shkëmbit ku është piktura. Piktura është bërë
në faqen vertikale, jo shumë të sheshtë të shkëmbit të Spilesë, në një lartësi 1,50-2,10
metra nga sipërfaqja e tokës. Në pikturën e Trenit paraqitet një skenë gjahu drerësh, që
ndiqen nga gjahtarë, të hipur në kuaj dhe nga qen.
Historiku i zbulimit dhe i studimit i pikturës. Piktura shkëmbore e Trenit është zbuluar
nga M. Korkuti në vitin kur bëheshin gërmime në shpellën e Trenit dhe publikuar së pari
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L. Arcifa, Nuovi dati riguardanti la ceramica di etè islamica nella Sicilia orientale, Mélanges de l’École
française de Rome – Moyen Âge (MEFRM) 110-1, Rome 1998, f. 216, tab. IIa, qeramikë e zakonshme
vegjë me hulli në pjesën e sipërme. Zbuluar në Rocchiella (Mineo-CT), të datuara në fillim të shek. IX.
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në vitin 1969 dhe së fundi në një vëllim kushtuar artit shkëmbor në Shqipëri1056. Në këto
publikime është bërë një paraqitje e plotë për kompozimin e pikturës, teknikën e punimit,
një analizë të hollësishme për secilën figurë (gjahtarët të hipur në kuaj, qentë dhe drerët)
dhe vendi që zë piktura e Trenit. Pas analizës së hollësishme dhe krahasimeve me piktura
të ngjashme (Lipci; Valcamonica; Comune) si dhe duke përkrahur mendimin e autorëve
që kanë të njëjtin mendim apo duke polemizuar me autorët që kanë shprehur mendime të
ndryshme për kohën e realizimit ai arrin në përfundimin se piktura e Trenit shkon
paralelisht me kushtet optimale të banimit rreth liqenit të Prespës dhe lulëzimin e
përgjithshëm kulturor që arriti kjo trevë gjatë mijëvjeçarit III-I p. Kr. Rreth datimit të
pikturës së Trenit janë shprehur edhe studiues të tjerë. G. Greorgiev duke krahasuar me
pikturat në Bullgari (Gortalovo, qarku i Plevenit) është i mendimit se ajo i takon epokës
së hekurit1057. Një mendim të tillë ka shprehur edhe A. Benac duke krahasuar pikturën e
Trenit me pikturën e Lipcit në Mal të Zi, që datohen në epokën e bronzit e të hekurit. Një
pikëpamje krejt tjetër ka D. Bošković i cili e përcakton pikturën e Trenit si një krijim të
epokës mesjetare1058. Një mendim të ndryshëm nga të gjithë studiuesit e tjerë ka shprehur
D. Bošković edhe për pikturën e Lipcit në Mal të Zi të cilën gjithashtu e daton si krijim të
kohës mesjetare1059.Që në Kuvendin e I të Studimeve Ilire studiuesi jugosllav D.
Bošković, nisur nga ngjashmëritë me pikturën e Lipcit (Kotorr) si dhe me ngjashmëritë
që ka kjo e fundit me skenat e gjahut në reliefët e gurëve të varreve (stecakët) është
shprehur se piktura e Trenit është realizuar në periudhën mesjetare1060. Një artikull të
veçantë i ka kushtuar kësaj pikture dhe Hamondi, që realizimin e saj e lidh me
Kryqëzatën e I (1096-1097), i realizuar nga ndonjë kryqtar frang, të cilët kanë qenë të
pranishëm në këto territore1061. Për pikturën është shprehur dhe M. Zeqo i cili mendon se
është një pikturë që i përket sektit heretik të Bogomileve që pati një zhvillim të madh në
shekujt X-XII1062.
Përshkrimi. Në grupin qendror është paraqitur një skenë e plotë gjuetie: janë vizatuar
tri gjahtarë të armatosur me heshta në duar dhe hipur mbi kuaj. Para gjahtarëve gjenden
dy qen, kurse shumë afër tyre qëndron një dre. Sipër tyre, në një largësi 0,60 m., është
pikturuar figura e një kalorësi dhe e një qeni. Tre gjahtarët të hipur mbi kalë mbajnë në
njërën dorë një heshtë të gjatë drejtuar nga dreri, kurse në dorën tjetër mbajnë kapistallin.
Pjesa e sipërme e pikturës, e përbërë prej një kalorësi dhe një qeni ndahet me pjesën
tjetër të pikturës nga një e çarë diagonale e shkëmbit. Gjahtari në dorën e majtë mban
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D. Bošković, Mendime mbi pikturat cinegjetike të shkëmbit të Spilesë, Kuvendi i Studimeve Ilire, 1974,
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D. Bošković, Mendime mbi pikturat cinegjetike të shkëmbit të Spilesë, Kuvendi i Studimeve Ilire, 1974,
f. 199-209.
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N. Hammond, Was some rock art in the southern Balkans due to crusaders?, Journal of Medieval
History, vol. 22/1, 1996, f. 43-52.
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kapistallin, kurse në dorën e djathtë të ngritur ai mban sipas Korkutit një hobe, kurse
sipas Boshkovic, Hamondit dhe Zeqos, një fajkua gjahu.
Teknika e pikturimit. Të gjitha figurat janë pikturuar me gëlqere, e cila me kalimin e
kohës ka marrë ngjyrë krem. Gëlqerja mbush gjithë figurën dhe formon njëfarë relievi
shumë të hollë mbi sipërfaqen e shkëmbit.
Realizimi i figurave. Figurat e pikturës janë paraqitur në siluetë dhe vetëm në ndonjë
rast, në tre të katërtat. Kompozimi i figurave është bërë sipas pjerrtësisë që formon faqja
e shkëmbit, pa e parapërgatitur sipërfaqen.
Përfundime. Piktura e Trenit paraqet sot për sot të vetmen skenë gjuetia që njohim në
territorin e vendit tone. Si më të afërt ajo ka pikturën e zbuluar në Lipci në Mal të Zi, që
disa studiues e datojnë atë në vitet 1600-1200 p. Kr., kurse Boskovic fillimisht ka qenë i
këtij mendimi kurse më vonë e daton në mesjetë1063. Rreth datimit të pikturës së Trenit
janë shprehur edhe studiues të tjerë. G. Greorgiev duke krahasuar me pikturat në Bullgari
(Gortalovo, qarku i Plevenit) është i mendimit se ajo i takon epokës së hekurit1064, A.
Benac duke krahasuar pikturën e Trenit me pikturën e Lipcit në Mal të Zi, e daton në
epokën e bronzit e të hekurit. D. Bošković e përcakton pikturën e Trenit si një krijim të
epokës mesjetare1065. Një mendim të ndryshëm nga të gjithë studiuesit e tjerë ka shprehur
D. Bošković edhe për pikturën e Lipcit në Mal të Zi të cilën gjithashtu e daton si krijim të
kohës mesjetare1066. Sipas Zeqos, alegoria e pikturës shpreh në figurat e drerëve heretikët
bogomilë që ndiqen nga kalorësit dhe qentë – pra një aspekt të historisë së persekutimit të
tyre dhe e daton mes shekujve XII-XIII. Për nga paraqitja dhe ekzekutimi i saj mendojmë
se ajo është një skenë e thjeshtë gjahu, me personazhe që duken qartë se i përkisnin një
shtrese aristokratike (kuaj, fajkonj, qen gjahu) e njëjtë me skenat e shumta që gjejmë në
miniaturat, paraqitjet dhe përshkrimet e jetës së oborrit të normanëve në Italinë e Jugut.
Pra, si përfundim mund të themi se kjo skenë datohet me shumë siguri midis shek. XIXII. Gjuetia me fajkua ishte shumë e përhapur në oborret e emirëve të Sicilisë dhe Italisë
së Jugut në shek. IX, një paraqitje shumë e mirë është ajo e “Qëndismës së Bayeux”,
datuar pas vitit 1066, ku paraqitet një skenë e njëjtë gjahu me pjesëmarrës mbretin
Wlihelmi I, sot i ruajtur në Muzeun e Bayeux në Normandi.

IV.8. Urat
Nga urat mesjetare që vijnë të pandryshuara deri në ditët tona janë shumë të
pakta. Për territorin, të cilin ne kemi marrë në shqyrtim pjesa më e madhe e tyre i
përkasin periudhës së vonë mesjetare si ura në Postenan të Leskovikut (Tab. LXXX,1)
dhe ura në Bënjë (Tab. LXXX,4,6), të vendosura në trasetë e rrugëve mesjetare. Ato janë
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të ndërtuara tërësisht me kubikë guri gëlqeror me madhësi mesatare dhe ne nuk
përjashtojmë mundësinë që të jenë meremetime ose zëvendësime të një ure më të
hershme siç ka ndodhur dhe rëndom.
IV.8.1 Ura e Sharovës, Osum
Ura e Sharovës ndodhet mbi lumin Osum rreth 500 m në juglindje të Çorovodës. Ura
e Sharovës është kyçe në kryqëzimin e rrugëve që kalojnë në luginën e Osumit dhe
luginën e Vjosës, e cila duhet të ketë kaluar edhe gjatë antikitetit. Në gjendjen e sotme
ura e Sharovës ruan disa faza ndërtimi. Autori V. Shtylla1067 mendon se gjurmët e
ruajtura të urës së Sharovës janë ato më të hershmet të ruajtura deri më sot në luginën e
Osumit dhe se faza e saj më e hershme i përket pushtimit romak (shek. I-II m. Kr.).
Pjesën kryesore në ndërtimin e urës e zë qemeri i madh prej guri lidhur me llaç
gëlqere, i cili lidhte dy brinjët e Osumit. Mbetje të periudhës romake ruhen më shumë në
mbështetjen e djathtë1068. Këtu vërehet themeli origjinal me gjërësi 3,4 m, i ruajtur deri në
lartësinë 2,5 m, ku ruhen 5-6 rrjeshta me blloqe guri të zi e gëlqerorë. Këto gurë (28-32
cm x 50-70 x 150 cm) krijojnë një muraturë jo shumë të rregullt, megjithatë me fuga
horizontale të dallueshme.
Qemeri i urës me trashësi 60 cm, është i lidhur me llaç gëlqere me rërë me kokrriza
deri në 10 mm. Edhe në themrën e majtë ruhen gjurmë ndërtimi të periudhës së pushtimit
romak, të përbërë nga blloqe gurësh të zinj me lartësi nga 25-38 cm. Në këtë mbështetje
mbi fazën origjinale ruhen gjurmë riparimi të urës në periudhën bizantine. Nga riparimi
ruhet një copë muri me lartësi 115 cm i ndërtuar me gurë lumi të zhytur në llaç me rërë të
ashpër1069. Ura e Sharovës ruan dhe meremetime nga periudha e pushtimit turk si p. sh.
dy dritare shkarkuese të hapura nga një mbi secilin mbështetje. Dritarja e bregut të djathtë
është bërë me qemer tip lundër me hapësirë mbi 3 m, i përdorur gjërësisht në urat e
hershme të pushtimit turk.
IV.8.2. Ura e Moglicës
Pranë fshatit të Moglicës në rrethin e Korçës, mbi lumin Devoll ndodhen gjurmët
e një ure, prej së cilës kanë ngelur pjesërisht këmbëzat dhe një pjesë e harkut1070 (Tab.
LXXXII,2,4). Ura, në vetvete, edhe pse ruhet pjesërisht ka qenë një ndërtim madhështor.
Ura ka qenë e ndërtuar me gurë lumi mesatarë, gur gëlqeror e shtuf ku midis tyre,
sidomos në pjesën e sipërme janë futur copa tullash e tjegullash dhe dallohen së paku dy
rreshta të rregullta me tulla. Në të gjithë pjesët e ruajtura dallohen qartë gjurmët e
skelerisë me vrima rrethore dhe të trarëve me prerje katërkëndëshe (Tab. LXXXII,3). Në
pjesën e këmbëve dhe në pjesët lidhëse të urës dallohet një farë rregullsie në vendosjen e
1067

V. Shtylla, G. Samimi, Ura të hershme në Berat dhe Skrapar, Monumentet 1985, 2, f. 45.
V. Shtylla, G. Samimi, Ura të hershme në Berat dhe Skrapar, Monumentet 1985, 2, f. 46, fig. 2.
1069
V. Shtylla, G. Samimi, Ura të hershme në Berat dhe Skrapar, Monumentet 1985, 2, fig. 3.
1070
A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Gj. Karaiskaj, Historia Arkitekturës Shqiptare (nga fillimet deri në v. 1912)
(Maket), Tiranë 1980, fig. 2, f. 429. Raport përfundimtar mbi vëzhgimin intensiv arkeologjik sipërfaqësor
në Kaskadën e Lumit Devoll, HEC-et Banjë, Kokël dhe Moglicë, Agjensia e Shërbimit Arkeologjik,
përgjegjës S. Lela, Tiranë 2012, f. 27, fig. 74-82.
1068
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gurëve edhe sepse për ndërtim janë përdorur blloqe guri gëlqeror me formë
katërkëndëshe.
Qemerët janë me trashësi 1,90m dhe janë ndërtuar me gurë shtufi të vendosur
vertikalisht, të veshur me një teknikë të ngjashme me “klakusonazh” me tulla. Në pjesën
e dukshme qemerët kufizoheshin nga një kornizë tek tullë që dilte 8 cm mbi sipërfaqen e
punuar me gurë. Nuk mund të përcaktohet me saktësi koha e ndërtimit të kësaj ure, por në
bazë të teknikës kohe më e mundshme është shek. XI-XIII1071.

1071

A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Gj. Karaiskaj, Historia Arkitekturës Shqiptare (nga fillimet deri në v. 1912)
(Maket), Tiranë 1980, f. 422.
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Kreu V
V. Analiza e materialit arkeologjik
Materiali arkeologjik i paraqitur në këtë katalog i përket kategorive të ndryshme
dhe në pjesën më të madhe të tij ai ka ardhur nga gërmimet e bëra në qendrat e ndryshme
arkeologjike (qytete, kështjella), monumente (manastire dhe kisha), si dhe gjetje në
varrezat e ndryshme të gërmuara. Por në këtë katalog kanë zënë vend edhe disa objekte,
kryesisht monedha apo stoli, të gjetura në mënyrë rastësore. Materiali përbëhet nga këto
kategori: skulptura, materiali i gërmimit, enët e qeramikës, mbishkrimet, monedhat dhe
gjetje të imta të kategorive të ndryshme.
Skulptura mesjetare përbëhet nga këto kategori, skulptura arkitektonike, skulptura
e mobilierit dhe relievi i lartë apo i incizuar. Në skulpturën arkitektonike pjesën kryesore
përbëjnë kapitelet, dhe më pak bazat, kolonat, shtyllat e dritareve, apo harqet e dyerve
dhe dritareve. Në skulpturën e mobilierit të vetmet gjetje, jo in situ ose të ripërdorura, i
përkasin pllakave të kangjeles të bemës (ikonostasit të gurtë). Nga materiali i ndërtimit
janë marrë vetëm disa prej tyre që paraqesin vlera datuese. Në pjesën më të madhe ato
vijnë nga gërmimet dhe vetëm tjegullat e kishës së Shën Mërisë në Apoloni ruhen in situ
në çati. Enët e qeramikës duke qenë se në gërmime gjenden më me shumicë, në këtë
katalog ato kanë zënë dhe vëllimin kryesor të tij. Pjesa kryesore vijnë nga gërmimet e
Beratit, Kaninës, Ballshit, Mashkiezës, Gurëzezës, etj. Si kategori ato janë të ndryshme,
por në katalog kemi përzgjedhur ato që ndihmojnë për të problemin e qendrave nga ato
vijnë, kohën e prodhimit dhe çfarë vendi kanë zënë midis qeramikës lindore të prodhuara
brenda kufijve të Perandorisë Bizantine me atë që ka ardhur nga territori i Italisë apo dhe
më larg nga Perëndimi. Mbishkrimet janë të shtrira në kohë duke filluar nga shek. IX dhe
duke vazhduar deri në fund të periudhës që ne kemi marrë për studim. Ata janë shkruar
në materiale të ndryshme, gur, metal, suva dhe rrobë. Në gur i gjejmë të gdhendur në
shkëmb (Gramata), kolonë (Glavinicë), shtylla të ndryshme (Apoloni), blloqe të
ripërdorur (Apoloni); të shumtë janë mbishkrimet e shkruara në pikturën murale të
kishave të ndryshme, në rrobë (Epitafi i Glavinicës), kurse në metale i gjejmë në unaza
(Përmet) apo unaza-vulë (Cakran). Në materialin numizmatik janë paraqitur të dy
kategoritë, thesaret dhe gjetjet e shkëputura. Nga thesaret e gjetur në këtë territor ne
patëm mundësinë të paraqesim vetëm dy, atë të gjetur në kishën mesjetare në Kafaraj (i
pabotuar) dhe të Vërzhezh (Skrapar), kurse dy të tjerët Zvërnecit (270 copë, prerje të
Venedikut, shek XIV) dhe Këlcyrës () nuk patëm mundësi t’i konsultonim.. Ndër gjetjet e
tjera pjesën më të madhe e bëjnë stolitë (vath, unaza, gjerdanë dhe aplikime në veshje).
Në katologun e paraqitur për gjetjet e nfdryshme, meqënse numri i tyre është i madh, jam
përpjekur që të përzgjedh ato që janë më përfaqësueset e kësaj periudhe dhe jo vetëm për
vlerat datuese por dhe për atë që ato shprehin në marrdhënie me territoret e Perandorisë
Bizantine apo me vendet perëndimore, pjesë formuse dhe të politikave në territorin tonë.

V.1. Skulptura
V.1.1. Skulptura arkitektonike dhe instalimet liturgjike
Skulptura e marrë në shqyrtim, në pjesën më të madhe ndodhet në kishat
mesjetare që ruhen in situ, në rrënojat e tyre si gjetje të shkëputura ose të ripërdorura si
material ndërtimi. Grupin kryesor që ruhen in situ e përbën skulptura arkitektonike e
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kishës së Shën Mërisë së Apolonisë si dhe pak prej tyre që ruhen në kishën e Perondisë
dhe Shën Triadhës (Berat). Të tjerat janë gjetur kryesisht në rrënojat e Manastireve të
Glavinicës dhe Apolonisë, apo si gjetje të shpërndara në fshatin e Armenit.
Në kishën e Ballshit gjithë elementet arkitektonike që i takojnë shekujve IX-X
janë përdorur vetëm në funksionet për të cilën janë përgatitur, kurse ato paleokristiane, në
të shumtën e rasteve janë përdorur si material ndërtimi. Të gjithë këta elementë janë të
përgatitur në në spolje të marrë nga Bylisi dhe që i përkasin si kohë periudhve nga
antikiteti vonë dhe më herët. Në këto rrethana, elementët dhe pjesët e ndryshme
arkitektonike të gjetura në kishën e Ballshit dhe që i përkasin grupit të shekujve IX-XI,
mund të konsiderohen si elementë dokumentues në këtë diapazon të gjerë kohor për
kohën e ndërtimeve të fazës së tretë dhe për vlerësimin e saj arkitektonik.
Në kishën e Shën Mërisë të manastirit të Apolonisë kupola mbështetet mbi katër
kolona, që përbëhen nga baza, kolona dhe kapiteli. Pas restaurimit kapitelet meqënëse
ishin të dëmtuar u zvëndësuan me kopje, dhe tani janë vendosur në dysheme. Po ashtu
katër strehet para hyrjeve në naos dhe narteks kanë qenë të mbështetura në dy kolona, të
pajisura me bazë dhe kapitel. Nga ato ruheshin vetëm ato që komunikonin me naosin,
kurse dy të tjerat me narteksin kanë qenë të hequra. Pas restaurimit u hapën hyrjet dhe u
restauruan edhe portiqet. Si në kolonat që mbajnë kupolën dhe ato të portiqeve anësore,
përveç kapiteleve që janë të përgatitur për kishën, kolona dhe bazat janë spolje nga
periudha antike Në skulpturën arkitektonike të kishës së Apolonisë një vend të
rëndësishëm zë kolonada e ekzonarteksit.
V.1.1.1. Shtyllë, ruhet në Muzeun Arkeologjik Tiranë, nr. inv. 13757.
Gjetur në parasallën e baptisterit.
Gur gëlqeror, i thyeshëm, i bardhë-okër.
Gjendja e ruajtjes e plotë.
Përmasat: lartësia përgjithëshme 1.045 m; lartësia e bazës 0.20m; shtrati mbështetës: d.
0.45m; shtrati mbajtës në formë eliptike: d. 0.41m, 0.31m.
Zbukurimi: në njërën nga faqet e mysta të saj shtylla është e zbukuruar me brez rrathësh
të gërshetuar që përfundojnë në pjesën e sipërme me nga një motiv bimor ( një formë e
deformuar e një gjysmë-palmete) të vendosur simetrikisht me rrethin. Në secilën fushë
rrethore është gdhendur i njëjti motiv i palmetës me pesë gishtore, por figurat nuk janë
identike me njera tjetrën.
V.1.1.2. Shtyllë, ruhet në Muzeun Arkeologjik Tiranë, nr.inv. 13758.
Gjetur në parasallën e baptisterit.
Gur gëlqeror, i thyeshëm, i bardhë-okër.
Gjendja e ruajtjes e plotë.
Përmasat: lartësia përgjithëshme 1.09 m;lartësia e bazës 0.23m; shtrati mbështetës d.
0.45 m; shtrati mbajtës në formë eliptike: d. 0.35m, 0.28 m.
Zbukurimi: Ndryshe nga dy shtyllat e tjera kjo është e zbukuruar në të dy faqet e mysta të
saj. Faqja I: është e zbukuruar me brez rrathësh të gërshetuar që përfundojnë në pjesën e
sipërme dhe në lakimin e rrathëve me nga një motiv bimor (një formë e deformuar e një
gjysmë-palmete) të vendosur simetrikisht me rrathët. Në të trija fushat paksa në formë
eliptike është gdhendur i njëjti motiv bimor, një gjethe e trajtuar në mënyrë jo të njejtë
gjë që ka bërë që figurat të mos jenë më identike me njera tjetrën. Ndryshimet konsistojnë
në numrin jo të njejtë të gishtoreve, formën e tyre dhe në trajtimin e nervurave.
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Faqja II: është e zbukuruar me motivin e gjashtë-gjetheve të brendashkruar në rreth.
Ndryshe nga faqja e I që kishtë tre rrathë, kjo faqe ashtu si dhe shtylla nr.1 ka katër
rrathë.
V.1.1.3. Shtyllë, ruhet në Muzeun Arkeologjik Tiranë, nr. inv. 13759.
Gjetur në baptister.
Gur gëlqeror, i thyeshëm, i bardhë-okër.
Gjendja e ruajtjes e plotë, ciflosje në shtratin mbajtës.dhe që vazhdon në faqen e
zbukuruar.
Përmasat: lartësia e përgjithëshme 1.07m; lartësia e bazës 0.24m; shtrati mbështetës: d.
0.44m; shtrati mbajtës në formë eliptike: d. 0.37m,. 0.30m.
Zbukurimi: një nga faqet e mysta të saj është e zbukuruar me një kulpër sinusoidale
gjysmëpalmetash. Gjysmëpalmetat janë të njejta me gjysmëpalmeten e shtyllës së I dhe
II. Në pjesën e sipërme përfundon me dy gjysmëpalmeta simetrike. Në shtratin mbajtës
ka një mbishkrim në gjuhën greke të shkruar me shkronja dore që ruhet pjesërisht dhe dy
shenja I dhe Π.
V.1.1.4. Fragment i shtyllës së kangjellës, ruhet në Muzeun Arkeologjik Tiranë, nr. inv.
11592.
Gjetur në nefin qëndror.
Gur gëlqeror, i thyeshëm, i fosilizuar, i bardhë-okër.
Gjendja e ruajtjes e plotë.
Përmasat: lartësia 0.465m; gjatësia e përgjithëshme 0.235m; trashësia e përgjithëshme
0.16m. Sipërfaqet e rrafshta gdhendur me daltë me teh të drejtë, kurse motivet janë të
gdhendura thellë dhe në prerje formojnë trekëndësh.
Fragmenti është pjesë e punuar veç dhe e inkastruar në shtyllën e kangjellës që i përket
hyrjes për në sanktuar.
Zbukurimi: në njërën faqe kulpër sinusoidale gjysmëpalmetë gdhendur me kujdesë dhe
preçizion dhe të kufizuar nga fasha të inçizuara. Gjysmë-kolona është e zbukuruar me
motivin e litarit.
V.1.1.5. Fragment i paturës së derës ose dritares, ruhet në Muzeun Arkeologjik Tiranë,
nr. inv. 11845.
Gjetur në nefin qëndror.
Gur gëlqeror, i thyeshëm, i bardhë-okër.
Gjendja e ruajtjes e plotë.
Përmasat: lartësia 1.08 m; gjerësia e përgjithëshme 0.175 m; trashësia e përgjithëshme
0.38 m.
Zbukurimi: në faqen e përparme (gjerësia 0.155m) zbukuruar me motivin e kulprës
sinusoidale gjysmëpalmetë, kurse në faqen e brendëshme të paturës (gjerësia 0.17m)
motivi i gërshetit me tre gajtan të përbërë secili nga tri fije.
V.1.1.6. Fragment i paturës së derës ose dritares, ruhet në Muzeun Arkeologjik Tiranë,
nr. inv. 11846.
Gjetur në nefin qëndror.
Gur gëlqeror, i thyeshëm, i bardhë-okër.
Gjendja e ruajtjes: një fragment i thyer
Përmasat: lartësia e ruajtur 0.236 m; gjerësia maksimale 0.148m; trashësia e ruajtur
0.21m.
341

Zbukurimi: në faqen e parë (gjerësia 0.117m) ruhet vetëm motivi i çifteve të kryqëzuar të
leqeve që përcaktojnë rrathë të mëdhenj dhe të vegjël. Faqja tjetër (gjerësia 0.19m) është
e zbukuruar me brez rrathësh të gërshetuar, nga e cila ruhet gati e plotë njëra, kurse nga
tjetra ruhet vetëm fillimi. Midis rrathëve një motiv me dy gjethe1072. Në fushën rrethore
të ruajtur është gdhendur motivi i palmetës me pesë gishtore.
V.1.1.7. Arkitra, ruhet në Muzeun Arkeologjik Tiranë, nr. inv. 13761.
Gjetur në nefin qendror.
Gur gëlqeror, i thyeshëm, i bardhë-okër.
Gjendja e ruajtjes: tre fragmente, dy që bashkohen (a+b) dhe një i veçuar (c) thyer në dy
anët.
Përmasat: gjatësia (a+b) 0.825m; gjatësia (c) 0.35m; lartësia 0.16m; gjerësia e shtratit
mbështetës 0.09m; gjerësia e suprinës 0.21m.
Zbukurimi: pjesa e përparme e epistilit është e zbukuruar me lulesa trifide të vendosura në
dy rrjeshta. Gdhendja është e cekët dhe motivet janë të trajtuara në mënyrë trashanike
dhe me shumë pasaktësi në realizimin e formës së lulesave. Pjesa sipër dekorit vazhdon
me një fashë të rrafshët me lartësi 0.045m.
V.1.1.8. Kolonë e tejçpuar, ruhet në Muzeun Arkeologjik Tiranë, nr. inv. 13773.
Gjetur në portik.
Gur gëlqeror, i bardhë-okër.
Gjendja e ruajtjes: i plotë, dy fragmente që bashkohen.
Përmasat: lartësia 1.315 m; diametri maksimal i kolonës 0.24 m; diametri i tubit 0.057
m-0.07 m.
Pjesa fundore është gdhendur në formë cilindrike për t’u inkastruar në një element
tjetër;diametri 0.20 m; lartësia 0.09 m.Në pjesën e sipërme është e gropëzuar në mënyrë
rrethore me diametër 0.145 m e thellësi 0.017 m.
Zbukurimi. Rreth kolonës është përdredhur një gjarpër me kokë përbindëshi, i gdhendur
në relief. Koka e përbindëshit është punuar me kujdes duke paraqitur edhe detajet. Në
kolonë ka dhe një monogram. Kjo duhet të përdorur për shkarkimin e ujrave të çatisë.
V.1.1.9. Hark dere, ekspozuar në Muzeun Kombëtar Tiranë.
Midis gjetjeve është dhe një hark dere i punuar në mermer. Ai është i zbukuruar në faqen
e dukshme me pesë fasha të harkuara me gjerësi të ndryshme, katër ruajnë të njëjtën
gjerësi nga fillimi deri në fund kurse njëri vjen duke ngushtuar dhe përfundonr në skaje
me majë. Në pjesën e poshtme ka një varg astragalesh, më pas në aks është zbukuaruar
me një kryq latin nga këmbët e të cilit del një kërcell me motivet e kulprës sinusoidale
gjysmëpalmetë dhe motivin e palmetës me pesë gishtore që alternohen me njëra tjetrën
deri sa në fund mbyllet me një gjethe. Fasha e tretë dhe me gjera është zbukuruar me
lulesa trifide të vendosura në zemra. Midis zemrave, në një hapësirë të vogël ka ova e vijë
në formë kurriz peshku.
Në kishën e Apolonisë, kapitelet e naosit ndahen në dy grupe, juglindori dhe verilindori
janë bashkë kurse dy të tjerët formojnë grupe të veçanta. Në kapitelet e naosit shihet se
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Motivi është i përafët me një shtyllë të murosur në murin e kishës së S. Vito sul Cesano (Itali), që
datohet në shek. IX (G. Lepore, Edifici di culto cristiano nella valle Cesano, f. 135, fig. 92) dhe me atë të
kryqit prej balte të pjekur të Shën Albertos, pranë Ravenës (T. Dunin-Wasowicz, “Pereum” medioevale,
“Felix Ravenna”, IV, 2-1978 (CXVI), f. 91, fig. 3) datuar në 1002.
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stili i tyre ka të njëjtën tenndencë si dhe ata të portiqeve hyrës për në naos gjë që tregon
se ata janë ndërtuar njëkohësisht.
V.1.1.10. Naosi, kapiteli verilindor dhe juglindor
Në këta kapitele thurimat janë të zbukuruara me gjethje dhe boçe pishe, kurse pjesa e
abakut dhe ehinit është punuar sipas modelit antik. Në qoshet e kapiteleve janë gdhendur
gjethe të larta me formë ovale dhe paksa të nxjerrë nga trupi. Këtyre gjetheve u është mbi
vënë një gjethe tjetër mbuluese dhe boçja e pishës tepër skematike. Ndërmjet gjetheve të
qosheve është vendosur një motiv i dyfishtë bimor
V.1.1.11 Naosi, kapiteli veriperëndimor
Edhe ky kapitel është i zbukuruar me motive bimore, por ato të qosheve janë shumë të
gjeometrizuara. Midis gjetheve të qosheve ka një motiv bimor i përbërë nga dy çifte
gjethesh që i largohen njëra tjetrës duke marrë funksionin e helikës dhe sipër përfundojnë
me një gonxhe. . bimë me një lule.
V.1.1.12. Naosi, kapiteli jugperëndimor
Në këtë kapitel gjeometrizimi dekoracionit bimor është gati i plotë, mbi gjethen e qoshes
janë mbivendosur një gjethe e vogël në formë gjuhe dhe sipër saj një boçe pishe e
pazbukuruar. Midis gjetheve të qosheve ka një tjetër gjethe të vogël, e njëjtë me gjethen e
mbivendosur në qoshe. Nga gjetja e mesit dalin dy nervura që përfundojnë të
rrumbullakuara në formë pikash dhe që zvëndësojnë helikatNë çdo faqe të kapitelit, midis
helikave është vendosur një maskë e sheshtë ku tiparet e fytyrës janë tepër skematike1073.
gvazhdojnë drejt
V.1.1.13. Portiku jugor, kapitelet
Çatia e portikut mbahet nga dy kolona të ripërdorura (spolje), dhe meqënse nuk janë me
të njëjtën lartësi, njëra është plotësuar me një pllakë të vendosur mbi kapitel. Kapitelet
janë të të të njëjtit tip, të ultë, me një thurimë të zbukuruar në pjesën e poshtme me tetë
gjethe të ulta, kurse në qoshe ka nga një gjethe më të madhe që mbulojnë fillimet e tetë
helikave duke i rënë tagent volutave. Motivet, megjithëse kapiteli është i ulët, ato janë
vendosur lirshëm në sipërfaqe. Midis helikave zë vend një kupëz nga e cila del një gjethe
pesëllapëshe, gishtëzat e jashtëm të të cilave janë qokëzuara. Ky kapitel gjen ngjashmëri
me dy kapitele nga Durrësi, Berati (Shën Triadha) dhe me shumë të tillë në Italinë e Jugut
(S.Sabino në Canoza, S. Trinita në Venoza)1074.
V.1.1.14. Portiku verior, kapitelet
Kapitelet e këtij portiku i përkasin një tjetër tipi thurima e të cilëve përbëhet nga tetë
gjethe uji, pa zbukurime dhe të larguara qartë nga njëra tjetra. Majat e gjetheve të
qosheve janë më të përkulura se ato të mesit Në këto kapitele shihet qartë tendenca e
gjeometrizimit1075
1073

Një analizë të plotë të këtyre kapiteleve e ka bërë çifti Buschhausen , duke sjellë krahasimet përkatëse
për secilin element që shfaqet në to (H., H. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollonia in Albanien,
Wien 1976, f. 81-86) Në përfundim ata propozojnë si datë ose kohën e pushtimeve normane të këtij territori
ose në dhjetvjeçarin e tetë pas rënies së kështjellës së Barit duke e lidhur me aktivitetin e benediktinëve që
ishin në Shqipërinë veriore dhe bashkpunimine tyre me ndërtuesit bizantin që ndërtuan kishën kryq të
brendashkruar me kupolë.
1074
H., H. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollonia in Albanien, Wien 1976, f. 78-80. Nisur nga
ngjashmëritë me kapitelet e Venosës ata e datojnë këtë kapitel në fundin e shek. XI, duke e lidhur me
ndërtimet normane.
1075
H., H. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollonia in Albanien, Wien 1976, f. 80. Edhe për këtë tip
kapiteli ata gjejnë të ngashëm në Venosa,Siponto, Bari të datuar në shek. XI.
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V.1.1.15. Kapitelet gjetje në rrënojat e Manastirit.
Një kapitel tjetër i gjetur në rrënojat e Manastirit është një tip i ndërmjetëm midis dy
tipeve të portiqeve. Ai është i ulët me një thurimë të zbukuruar me dy radhë gjethesh
bimësh uji, aq të gjeometrizuara sa kanë marrë formën e luspave. Pjesa e sipërme është e
dëtuar dhe në fushat e gjera që krijojnë helikat zbukurimi nuk ruhet. Nisur nga përmasat
dhe tipi ai ka qenë pjesë e ndonjërit nga portiqet e tjerë të cilët kishin dalë jashtë
përdorimit.
V.1.1.16. Dritarja e absidës
Në absididën poligonale ka një dritare me dy hapsira drite, që përbëhet nga një hark
shport i vogël, që mbështetet mbi një shtyllë me tetë faqe, e njëjtë me shtyllat e kolonadës
së portikut të ekzonarteksit. Fusha e harkut është zbukuruar me një figurë femre që mban
ka kapur nga bishti dy gjarpërinj. Flokët e figurës janë të ndarë me vijë në mes dhe që
vazhdojnë shkurt me kaçurrela1076 Paraqita e gjarpërinjëve përsëritet edhe të pllaka me
lutësen e vendosur pranë hyrjes për në narteks.
Kolonada e portikut të ekzonarteksit në kishën e Shëm Mërisë përbën dhe një nga
monumentet që ka një kolonad me kapitelet e zbukuruar me figura mitologjike dhe që
ngjashmëritë i gjenë me skulpturën e kishës Perëndimore. Kolonada është ndarë në dy
pjesë të barabarta me një shtyllë të murëzuar, ku është dhe ndërtuar dhe tubi i shkarkimit
të ujit të çatisë për në sternën e madhe. Secila pjesë ka nga pesë kolona, e mesit është një
shtyllë tetëkëndëshe me dy faqet anësore të zgjatura, kurse katër të tjerat janë kolona të
holla, tetë faqëshe të rregullta
V.1.1.17. Kolonada e portikut, kolona nr. 1
a. Baza: gur gëlqeror, i bardhë, i fortë me vrima; lartësia 0,52 m; plinti 0,268 m x 0,268
m, tori 0,03, skotia h 0,03, tori 0,025 m
b. Kolona: 8 faqëshe me brinjë 0,055 - 0,06 m; h 1,165 m
c. Kapiteli: h 0,30 m, shtrati mbështetës diam. 0,17 m, shtrati mbajtës 0,445 x 0,18 m,
astragali i sheshtë, dusina 0,55 m fasha e sipërme e sheshtë e lartë 3,5 m. Zbukuruar në
mënyrë simetrike në pjesën ballore (nga jashtë) dhe shpinë (nga brenda) me nga një
figurë fantastike.
d. Imposti: h 10,7 m; shtrati mbështetës 44,5 x 18 m; shtrati mbjtës 52,7 x 29,5 m;listela 1
cm; tori 4,2 cm;listela 1,3 cm
fasha 3,7 cm
Figura e ballit (Tab. LX, 6). Luan me krifë të ndarë në mes, me volum, sipër kokës mbi
krifë dalin dy veshët, hunda është pak e postuar nga e majta. Syri i djathtë është i ulur pak
më poshtë. Këmba e djathtë e parme është më e shkurtër. Luani është me gjuhën e
nxjerrë, dhëmbët e sipërm të dukshme (shtatë). Këmbët e parme kanë nga pesë gishta,
kurse të pasmet, katër dhe pesë, të fundit më të gjatë. Luani e ka bishtin e lidhur, i cili
vjen nga poshtë barkut dhe lidhet sipër kurrizit me një xhufkë. Xhufka e djathtë ka pesë
fije, ndërsa e majtë ka katër fije. Luani ka bark të harkuar, dhe është më i dobët se ai i
pjesës së brendshme.
Figura e shpinës (tab. LX, 11, 15).
Luan me krifë të rregullt që fillon nga pjesa e vetullave dhe zgjatet deri në pjesën e pasme
të kokës. Krifa ka “krehje” të rregullt, ajo është e ndarë në mes në mënyrë që të formojë
“kurriz peshku”, edhe mbi dy veshët është e ndarë në mënyrë që të formojë “kurriz
1076

H., H. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollonia in Albanien, Wien 1976, f. 77. Mendon se kjo
llojë paraqittje lidhet me mjeshtrit normanan, nga e cila vinte dhe Robert de Monfort.
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peshku”. Sytë janë simetrikë, ndërsa veshët të ngritura sipër kokës. Hunda është e drejtë
në formë trekëndëshe. Goja është e hapur me gjuhën e nxjerrë jashtë. Dy këmbët e parme
dhe ato të pasme janë simetrike, të gjata njësoj dhe me nga pesë gishta të vendosur sipas
gjatësisë. Trupi është i gjerë dhe me bark të drejtë. Bishti është i dukshëm dhe vjen i
lidhur nga poshtë barkut dhe sipër kurrizit. Xhufka e majtë është më e gjatë se e djathta
dhe me pesë fije, ndërsa ajo e djathta ka katër fije.
V.1.1.18. Kolonada e portikut, kolona nr. 2
Ka të njëjtat elementë, bazë, kolonë, kapitel dhe impostë, të njëjtin gurë e teknikë punimi
dhe pëmasa të njëjta. Kapiteli në pjesën ballore (nga jashtë) dhe shpinë (nga brenda)
është i zbukuruar me dy çifte figurash fantastike.
Figurat e ballit Çift figurash fantastike, me trup shpendi dhe kokë njeriu (tab. LX, 3).
Figurat paraqesin një femër dhe një mashkull. Figura mashkullore paraqitet me një
mjekër që fillon nën hundë, mjekra është e rregullt dhe me fije të drejta. Flokët janë me
model të prerë shkurt dhe të krehura me v në mes. Faqja e majtë është më e ulët se e
djathta. Hunda është e drejtë, vetullat e bashkuara e të trasha. Qafa ka një jakë me dy
nivele, një më e gjerë dhe një më e ngushtë. Jaka ndahet nga trupi me një “gjerdan” me
14 gurë (gurët kanë formën e një katërkëndëshi me majë). Pendët janë të gjata dhe
këmbët përfundojnë me katër gishta. Mashkullit i duket vetëm njëri krah i kufizuar me 19
gurë. Krahët kanë nga dy radhë pendësh; radha 1 me tri pendë; radha 2 me katër pendë
më të gjata. Krahu është i hapur me cepin e sipërm të ngritur sipër.
Femra: Faqja e djathtë pak më e gjerë, hunda e drejtë. Goja është e mbyllur me buzën e
poshtme të ndarë, e sipërmja jo. Vetullat janë të holla dhe të bashkuara. Flokët nuk duken
janë të mbuluara me dy vello, e sipërmja e vendosur pak më lart ballit, e poshtmja në mes
të ballit. Qafa ka një jakë me dy nivele të barabarta e cila përfundon me një gjerdan me
gurë katërkëndësh të vegjël. Pendët janë të vogla dhe të dendura. Këmbët përfundojnë me
gishta. Krahu i dukshëm i femrës është më i gjerë, me bordurë 1 cm; puplat rrethohen nga
21 gurë të mëdhenj, krahu ka dy rreshta puplash, rreshti i parë 4, i dyti më i gjatë 6.
Krahu është i hapur me cepin e ngritur sipër.
Figurat e shpinës: Mashkulli djathtas, me flokë me balluke të hedhura anash, pjesa e
pasme e flokëve e ndarë në mes. Flokët janë të gjatë dhe bashkohen me mjekrën dhe me
mustaqet e rregullta, me cepa anash. Goja e mbyllur me buzën e sipërme të ndarë në mes.
Hunda e drejtë, sytë e mëdhenj me vetulla të ndara, të harkuara, qafa me jakë të ndarë, të
gjerë, përfundon me 12 gurë. Puplat janë të shkurtra dhe të dendura, këmbët përfundojnë
me katër gishta. Krahu i dukshëm është i gjerë dhe i hapur, me shirit të gjerë 0,5 cm, i
kufizuar nga 28 gurë. Krahu ka dy radhë puplash, të parat 8 pupla, më të shkurtrat janë të
gjera, të dytat 6 pupla janë të holla, të drejta dhe të gjata. Krahu është i kthyer nga sipër.
Femra (tab. LX, 10). Vetullat janë të holla, të bashkuara dhe të ngritura sipër. Sy të
mëdhenj, hunda pak e shtrembër. Goja pak e hapur me buzën e poshtme të ndarë. Flokët
nuk duken, sepse janë të mbuluara nga një vello voluminoze e hedhur mbas shpatullave.
Jaka është e ndarë me dy pjesë me ndarje të theksuar. Poshtë saj gjendet gjerdani me 12
gurë. Puplat janë të gjata dhe të holla, këmbët me 4 gishta. Krahu është i gjerë me cep të
kthyer sipër, bordura është e ngushtë me 28 gurë. Krahu ka dy radhë puplash me nga 8
pupla, të parat të gjera dhe të çrregullta; të dytat të holla dhe të gjata.
V.1.1.19. Kolonada e portikut, kolona nr. 3
a. Baza: h 20,5 cm; plinti 35,8 x 57,5 cm, shtrati mbajtës: 29 x 50,5.
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b. Shtylla në formë tetkëndëshe me dy faqet ansore të stërgjatura, h 131,5 cm; në njërën
nga faqet anësore ka një mbishkrim të përmbysur.
c. Imposti: h 17; shtrati mbështetës 48,5 x 25,8 cm
Mbi shtyllën mbajtëse përveç harkut me thellësi 43,7 ka dhe një bllok mbi të cilin ka dhe
një gur për të mbajtur trarët. Blloku i parë është i zbuluruar në faqet anësore me
trekëndësha: lartësia e bllokut 25; gjerësia 20,5; gjatësia 25,5.
V.1.1.20. Kolonada e portikut, kolona nr. 4
Ka të njëjtat elementë, bazë, kolonë, kapitel dhe impostë, të njëjtin gurë e teknikë punimi
dhe përmasa si kolonat e tjera të portikut. Zbukuruar në mënyrë simetrike në pjesën
ballore dhe shpinë me nga një figurë fantastike
Figura e ballit: Zog me krahët e hapura dhe bisht të ngritur (tab. LX, 7). Koka ka sqep të
ulur, me vrimat e hundës të theksuara, sytë janë të rrumbullakët. Puplat e kokës janë të
imëta dhe të ndara në mes. Puplat e trupit janë të dendura dhe të imëta, të vendosura në
mënyrë të çrregullt, këmbët janë pa pupla. Këmba ka 4 gishta të gjatë. Krahët janë
paraqitur me gjerësi. Krahu i djathtë i rrethuar nga 27 gurë, me dy radhë puplash, radha 1
me katër pupla, të gjera dhe të shkurtra, radha e dytë me 4 pupla, më të gjata, më të holla
dhe me cep të ngritur sipër. Bishti me tri pupla, të ngushta, të gjata dhe të drejta. Krahu i
majtë me 26 gurë; edhe bishti i njëjtë me të djathtin.
Figura e shpinës (tab. LX, 8): Sqepi është i hapur, koka më e dalë. Vrimat e hundës janë
të theksuara dhe jo të bashkuara, sytë kanë formë vezake me bebe syri të ndarë, e bërë më
e dallueshme. Puplat e kokës janë të dendura, pjesa e poshtme midis këmbëve e dalë.
Këmbët e trasha, pa pupla, me katër gishta të gjatë. Bishti është me nga tri pupla më të
gjata dhe më të gjera. Krahët kanë gjerësi, puplat e pjesës së gjerë janë të gjata dhe të
drejta. Krahët janë më të gjatë dhe me hark të kthyer nga sipër më të theksuar. Krahu i
djathtë me 26 gurë, pesë pupla të shkurtra, katër pupla të gjata. Krahu i majtë 3 pupla të
shkurtra, 3 të gjata, 27 gurë.
Kapitelet nga V-J nga jashtë, brenda.
V.1.1.21. Kolonada e portikut, kolona nr. 5
Ka të njëjtat elementë, bazë, kolonë, kapitel dhe impostë, të njëjtin gurë e teknikë punimi
dhe pëmasa të njëjta me të kolonave të tjera. Zbukuruar në mënyrë simetrike në pjesën
ballore dhe shpinë me nga një figurë fantastike
Figura e ballit:: Femër (grua), flokët të mbledhura tek tëmthat me kapele të vogël në
formë berete. Flokë të krehur, të drejtë, sy të ngjitur me hundën, gojë e hapur me buzë të
theksuara.
Mashkull me flokë të gjata të krehura dhe të ndara në mes, favorite, mustaqe, mjekër të
gjatë dhe të drejtë, të krehur, hundë të drejtë dhe të ngushtë, vetulla të bashkuara.
Anash: bimë palme ose aloe, 6 gjethe me lulëzim, me kërcell të dukshëm, 3 poshtë të
varura 3 sipër që ngrihen nga lartë. Anash, bimë palme ose aloe me 6 gjethe në çdo anë.
V.1.1.22. Kolonada e portikut, shtylla e murëzuar nr. 6
Mbi shtyllën e murëzuar është vendosur një kapitel në mënyrë gjatësore, ku të dukshme
janë balli, shpina dhe njëra nga faqet, kurse tjetra është në mur. Kapiteli, i njëjtë me
kapçitelet e kolonave, në portikun origjinal duhet të ketë pjesë e një kolone të tillë, që
këtu mungon. Ka mundësi që në pjesën e sipërme të hapsirës që formohet nga harqet të
ketë qenë portreti i burrit, që është gjetur në fshatin Sop.
Në kapitel janë paraqitur figurat e dy sirenave, në njërën figura është femrore, kurse në
tjetrën mashkullore (Tab. LX, 1, 13).
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Paraqitja femërore. Flokë të shkurtër të drejtë, të krehur të ndara në mes. Krahë të ngritur,
me dy bishta, gjoks të dukshëm, të vegjël, thimtha të dukshme, sy të mëdhenj, vetulla të
ngritura, hundë të drejtë, gojë e hapur dhe e buzëqeshur, faqe të mbushura. Bishtat me
nga dy të ndara secila, luspa të ngjitura.
Paraqitja mashkullore. Flokë të drejtë të krehur në mes deri tek maja e kokës, sy me bisht,
vetulla të bashkuara, hundë e drejtë, gojë e mbyllur, buzë e ndarë poshtë, duar të ngritura,
me dy bishta me dy të ndara secila, luspa të ngritura përpjetë.
V.1.1.23. Kolonada e portikut, kolona nr. 7
Ka të njëjtat elementë, bazë, kolonë, kapitel dhe impost, të njëjtin gurë e teknikë punimi
dhe pëmasa të njëjta me të kolonave të tjera. Zbukuruar në mënyrë simetrike në pjesën
ballore dhe shpinë me nga një figurë fantastike, kurse në secilën faqe ka nga një figurë
shpendi.
Shpendet faqeve ballore të kapitelit, ndryshe nga ajo e nr. 4, janë paraqitur me trupin në
pozicion përballë, me krahët e ulur dhe paksa të hapur. Shpendët e faqeve janë paraqitur
në pozicion ecje.
V.1.1.24. Kolonada e portikut, kolona nr. 8
Ka të njëjtat elementë, bazë, kolonë, kapitel dhe impostë, të njëjtin gurë e teknikë punimi
si dhe përmasa të njëjta me të kolonave të tjera. Zbukuruar në mënyrë simetrike në pjesën
ballore dhe shpinë me nga një figurë fantastike. Në të to është paraqitur figura e një
kafshe të pajisur me krahë. Krahat janë punuar me shumë elementë të imtë dekorativ
(luspa, rruaza)
V.1.1.25. Kolonada e portikut, kolona nr. 9
Shtylla dhe imosti kanë të njëjtat forma si nr. 3, kurse baza këtu mungon dhe në vend të
saj ka vetëm një imitim në trupin e shtyllës.
V.1.1.26. Kolonada e portikut, kolona nr. 10
Ka të njëjtat elementë, bazë, kolonë, kapitel dhe impostë, të njëjtin gurë e teknikë punimi
dhe pëmasa të njëjta me të kolonave të tjera. Zbukuruar në mënyrë simetrike në pjesën
ballore dhe shpinë me nga një figurë fantastike. Figurat kanë portrete njerëzore dhe trup
kafshe.
V.1.1.27. Kolonada e portikut, kolona nr. 11
Ka të njëjtat elementë, bazë, kolonë, kapitel dhe impostë, të njëjtin gurë e teknikë punimi
dhe pëmasa të njëjta me të kolonave të tjera. Zbukuruar në mënyrë simetrike në pjesën
ballore dhe shpinë me nga një çift figurash fantastike. Në pjesën ballore janë dy portrete
në një skenë kafshimi ose puthje, të vendosur njëri në pjesën e sipërme të kapitellit, kurse
tjetri poshtë. I sipërmi është i plotë me trupin të gdhendur në faqe i lidhur nga poshtë
barkut dhe sipër kurrizit me litar që përfundojnë në skaje me xhufka. Në faqet e kapitelit
është gdhendur figura e një burri tepër skematikë.
V.1.1.28. Kapitel i naosit në kishën e Perondisë
Njëri nga kapitelet i gjetur në kishë i përket periudhës mesjetare dhe nisur nga motivi me
bastun, ai datohet në fundin e shek. IX dhe gjatë shek. X.
V.1.1.29. Kapiteli në fshatin Armen (Shih Kreu III)
Kapiteli në një fazë të dytë është gdhendur për të formuar një vaskë, natyrisht për t’u
përdorur në kishë dhe ndoshta në atë të Shën Kollit të po këtij fshati. Kapiteli ka qenë i
zbukuruar me motive të ndryshme, bimore në qoshe kurse midis tyre në njërën nga faqet
është portreti i një femre, në tjetrën tre disqe, kurse në dy të tjerat motivet janë bimore.
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Ky kapitel deri tani përbën një tip të veçantë dhe duket se në disa elementë është më afër
me ata të kishës së Apolonisë.
V.1.1.30. Arkitrari i një dritareje ripërdorur në një nga banesat e fshatit Armen (Shih
Kreu III)
Arkitrari është punuar në gur gëlqeror të bardhë dhe në të është gdhendur një disk
elikoidal i ngjashëm me ato të gjetura në pllakat e kangjellës së Shën Janit.
Dekoracioni në skulpturën arkitektonike dhe në atë të instalimeve liturgjike të gjetura në
Ballsh, paraprin deri tani jo vetëm atë të gjetur në Shën Jan, por dhe ato pak fragmente të
Mesopotamit, Durrësit, Butrintit, Elbasanit, Kurjanit, Apolonisë, etj, kurse me ato të
kishës së Perondisë janë të përafërta në kohë. Duke u nisur nga burimet e shkruara dhe
mbishkrimi i gjetur në Ballsh, S. Muçaj këtë skulpturë e lidh me rindërtimin gati tërësor
që i është bërë kësaj bazilike gjatë viteve 866-919.
Skulptura e portikut të Apolonisë duhet të ketë qenë përdorur më parë në një vend tjetër,
dhe më pas ato janë çmontuar dhe rivënë në portikun e ri.
Kolonada e portikut të Apolonisë, me dekoracionin e gdhendur në kapitelet e saj, përbën
një rast të veçantë për territorin e Shqipërisë, por modele shumë të ngjashëm janë në
Italinë e Jugut. Në territorin e Puglias gjenden dy shembuj monumentesh të tillë, i pari
është konkatedralja e Bitontos (është një kishë që ka të njëjtat privilegje dhe të njëjtin
dinjitet të një katedraleje por me përmasa më të vogla, zakonisht këtë privilegj e merrnin
kishat më të vjetra). Kisha e Bitontos i ka fillimet e ndërtimit të saj nga viti 1087-1095
dhe u shugurua në vitin 1114 dhe është e ndërtuar sipas stilit romanik puljez të sjellë për
herë të parë nga normanët në shek. XI1077. Edhe kisha në Bitonto ka një portik të ndërtuar
me të njëjtin stil, me kapitele dyshe me të njëjtën tematikë dhe paraqitje si ato të portikut
të kishës së Shën Mërisë në Apoloni. Shembulli i dytë është ai i sanktuarit të Santa Maria
Regina di Anglona në Tursi të Bazilikatës edhe kjo e ndërtuar sipas stilit romanik në
shek. XI.
Sirenat janë shumë të pranishme në artin romanesk. Ato gjenden jo vetëm në kishat afër
detit, por edhe gjithashtu edhe në brendësi. Arti romanesk mori shumë elementë nga
përbindëshat hibridë të ikonografisë klasike. Ndër to, edhe paraqitjen e një figure me trup
njerëzor dhe me bisht peshku, ose me dy bishta peshku të hapura, origjina e të cilëve
është ende e panjohur1078. Nëpër kisha paraqitja e saj ka si kontekst simbolikën e mëkatit
seksual, në monumentet në Francë sirena me dy bishta njihet si “la luxure” 1079. Nëpër
kisha sirenat vendosen në vende të dukshme, në kapitelet e dyerve, në ato të dritareve
etj1080.
Skulptura në instalimet liturgjike ka qenë më pakët dhe vjen kryesisht nga manastiri i
Ballshit, Apolonisë dhe kisha e Shën Kollit (Kurjan).
V.1.2.1. Kisha e Apolonisë, pllakë kangjelle
Vendndodhja. E ripërdorur në krahun e djathtë të hyrjes për në narteks.
1077

P. Amendolagine, Motivi ornamentali della cattedrale di Bitonto, Mario Adda Editore, 1954.
A. Weir, J. Jerman, Images of Lust: Sexual Carvings on Medieval Churches, Taylor Francis Ltd
(Published by), United Kingdom, 2000, f. 48.
1079
A. Weir, J. Jerman, Images of Lust: Sexual Carvings on Medieval Churches, Taylor Francis Ltd
(Published by), United Kingdom, 2000, f. 51.
1080
A. Weir, J. Jerman, Images of Lust: Sexual Carvings on Medieval Churches, Taylor Francis Ltd
(Published by), United Kingdom, 2000, f. 51.
1078
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Materiali. Gur gëlqeror i bardhë.
Gjendja e ruajtjes. E thyer në rreth 1/3 e lartësisë së saj (ndoshta për arsye të ripërdorimit)
dhe në krahun e majtë të saj të inkastruar në dysheme.
Përmasat. Gjerësia e matshme 89 cm (pjesa tjetër është e inkastruar në dysheme); larëtsia
e ruajtur: 63 cm; trashësia: 14 cm.
Përshkrimi. Pllaka është e ripërdorur si një parapet i vogël në hyrjen për në narteks dhe
pothuajse me siguri edhe për prodhimin e saj është ripërdorur një element më i hershëm.
Bordurë me një fashë e gjerë 11 cm në pjesën e poshtme dhe 7,5 cm në krahun e djathtë.
Fusha, 2,4 cm më e thellë se bordura ka në pjesën qendrore një disk ø 39,5 cm (pjesa e
sipërme e të cilit nuk ruhet), brenda të cilit ndodhet një medalion me ø 19,5 cm me bustin
e një mashkulli.
Në tri anët e ruajtura del nga një krah i hollë në formë rrezeje që ngushtohet pak duke
shkuar drejt ekstremit. Krahët kanë dy kanale përgjatë gjatësisë së tyre. Një i tillë (për të
plotësuar kryqin) patjetër që ka qenë edhe në pjesën e sipërme të diskut.
Buza e poshtme që është e përparmja në ripërdorimin e pllakës ka, brenda një fashe 2,2
cm, dy gjarpërinj që përdridhen duke u alternuar me njëri-tjetrin. Ky dekor i i takon
ripërdorimit të pllakës në hyrjen e kishës.
Këndi i sipërm përpara (i djathti poshtë në përdorimin origjinal të pllakës) ka një prerje
me funksion të papërcaktuar. Duket sikur në atë pjesë ka patur një vrimë për fiksimin e
një ganxhe, nga e cila ruhet vetëm pak nga fundi. Edhe në këndin simetrik me të ka një
prerje që megjithëse duket pak mbi dysheme duket se është e ngjashme me të.
Faqja e prapme është e rrafshët dhe në të duken gjurmët e daltës me dhëmbë. Në pjesën e
sipërme (sipas ripërdorimit të pllakës) ka një fashë me gjerësi 4 cm dhe me thellësi nga
sipërfaqja 2-3 mm.
V.1.2.2. Manastiri i Apolonisë, pllakë (bllok) me dekor në njërën faqe
Vendndodhja. I murosur në krahun e djathtë të hyrjes së manastirit.
Materiali. Gur gëlqeror i bardhë në të verdhë, relativisht i butë.
Gjendja e ruajtjes. Është i prerë në gjatësi në pjesën që ndodhet prapa kasës së portës së
manastirit (pjesa e djathtë e pllakës). Dëmtime të vogla në të gjithë objektin shkaktuar
nga ripërdorimi.
Përmasat. Lartësia: 79,5 cm; gjerësia e ruajtur e matshme: 46,5 cm; trashësia: 30,5 cm.
Përshkrimi. Faqja kryesore është e punuar mirë, ndryshe nga faqja e vetme anësore e
dukshme që është e punuar ashpër.
Në krahun e majtë një bordurë 9,5-10 cm e ndarë nga fusha me një kanal 2,2 cm. Në
qendër të fushës një romb (lartësi: 48 cm; gjerësi: 41 cm) të thelluar 1,9 cm, brenda të
cilit ka një kryq të formuar nga katër lule trifletëshe në reliev, me kërcell me dy nervura.
Në secilin nga katër trekëndëshat e fushës të formuar nga rombi ka iniciale të inçizuara;
nga e majta në të djathtë lart dhe poshtë: IC – X ? – Φ (ose α) – ? (ndoshta T).
V.1.2.3. Kisha e Apolonisë, pllakë
Vendndodhja. E ripërdorur në krahun e djathtë të hyrjes për në narteks.
Materiali. Gur gëlqeror i bardhë.
Gjendja e ruajtjes. E thyer në rreth 1/3 e lartësisë së saj (ndoshta për arsye të ripërdorimit)
dhe në krahun e majtë të saj të inkastruar në dysheme.
Dimensionet.Gjerësia e matshme: 89 cm (pjesa tjetër është e inkastruar në dysheme);
larëtsia e ruajtur: 63 cm; trashësia: 14 cm.
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Përshkrimi. Pllaka është e ripërdorur si një parapet i vogël në hyrjen për në narteks dhe
pothuajse me siguri edhe për prodhimin e saj është ripërdorur një element më i hershëm.
Bordura me një fashë të rrafshtë: 11 cm e gjerë në pjesën e poshtme dhe 7,5 cm në
krahun e djathtë. Fusha, 2,4 cm më e thellë se bordura ka në pjesën qendrore një disk ø
39,5 cm (pjesa e sipërme e të cilit nuk ruhet), brenda të cilit ndodhet një medalion me ø
19,5 cm me bustin e një mashkulli.
Në tri anët e ruajtura del nga një krah i hollë në formë rrezeje që ngushtohet pak duke
shkuar drejt ekstremit. Krahët kanë dy kanale përgjatë gjatësisë së tyre. Një i tillë (për të
plotësuar kryqin) patjetër që ka qenë edhe në pjesën e sipërme të diskut.
Buza e poshtme që është e përparmja në ripërdorimin e pllakës ka, brenda një fashe 2,2
cm, dy gjarpërinj që përdridhen duke u alternuar me njëri-tjetrin. Ky dekor i i takon
ripërdorimit të pllakës në hyrjen e kishës.
Këndi i sipërm përpara (i djathti poshtë në përdorimin origjinal të pllakës) ka një prerje
me funksion të papërcaktuar. Duket sikur në atë pjesë ka patur një vrimë për fiksimin e
një ganxhe, nga e cila ruhet vetëm pak nga fundi. Edhe në këndin simetrik me të ka një
prerje që megjithëse duket pak mbi dysheme duket se është e ngjashme me të.
Faqja e prapme është e rrafshët dhe në të duken gjurmët e daltës me dhëmbë. Në pjesën e
sipërme (sipas ripërdorimit të pllakës) ka një fashë me gjerësi 4 cm dhe me thellësi nga
sipërfaqja 2-3 mm.
V.1.2.4. Manastiri i Apolonisë, pllakë
Vendndodhja. E ripërdorur në murin mbi hyrjen e manastirit, nga brenda.
Materiali. Gur gëlqeror i bardhë, kompakt dhe i butë.
Gjendja e ruajtjes. E thyer, ruhet njëri kënd dhe më pak se ¼ e pllakës.
Dimensionet. Gjerësia e ruajtur: 52 cm; lartësia e ruajtur: 21 cm; trashësia max. (në
bordurë): ?? cm (jo më pak se 15 cm); dalja e bordurës: 4,5-5 cm.
Përshkrimi. Bordura me gjerësi 10-11 cm me seksion gjysmëcilindrik është e mbështjellë
nga fasha me tri listela që kryqëzohen mbi të. Në qendër të fushës ka një kurorë, nga e
cila ruhet një pjesë e vogël me dy fasha torsade. Nuk ruhet gjë nga pjesa e brendshme e
kurorës.
Në këndin e ruajtur të fushës ka një dekor trekëndëshash të gërryer nga brenda (me
thellësi 2 cm) që pjesërisht shërbejnë si rreze për kurorën dhe në kënd krijojnë një rrjetë
trekëndëshash. Në ekstrem të këndit ka një gjethe akanthi shumë të stilizuar.
V.1.2.5. Kisha e Apolonisë, pllakë e dekoruar me shqiponjë
Vendndodhja. E murosur në murin jugor të kishës.
Materiali. Gur gëlqeror i bardhë në okër.
Gjendja e ruajtjes. E plotë, me disa dëmtime në bordurë të restauruara.
Dimensionet. Lartësia: 95,5 cm; gjerësia: 86; trashësia nuk mund të matet.
Përshkrimi. Një shqiponjë në qendrim heraldik, me kokën e kthyer anash, krahët e hapur
të varur poshtë. Puplat me zigzage dhe luspa, pendet e gjatë të paraqitur në mënyrë
gjeometrike. E përafërt me shqiponjën e Shën Janit
V.1.2.6. Kisha e Apolonisë, pllakë (bllok) me dekor në njërën faqe.
Vendndodhja.I murosur në krahun e djathtë të hyrjes së manastirit.
Materiali. Gur gëlqeror i bardhë në të verdhë, relativisht i butë.
Gjendja e ruajtjes. Është i prerë në gjatësi në pjesën që ndodhet prapa kasës së portës së
manastirit (pjesa e djathtë e pllakës). Dëmtime të vogla në të gjithë objektin shkaktuar
nga ripërdorimi.
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Dimensionet.Lartësia: 79,5 cm; gjerësia e ruajtur e matshme: 46,5 cm; trashësia: 30,5 cm.
Përshkrimi. Faqja kryesore është e punuar mirë ndryshe nga faqja e vetme anësore e
dukshme që është e punuar ashpër.
V.1.2.7. Kisha e Apolonisë, pllakë
Vendndodhja. E ripërdorur në krahun e djathtë të hyrjes për në narteks.
Materiali. Gur gëlqeror i bardhë.
Gjendja e ruajtjes. E thyer në rreth 1/3 e lartësisë së saj (ndoshta për arsye të ripërdorimit)
dhe në krahun e majtë të saj të inkastruar në dysheme.
Dimensionet. Gjerësia e matshme: 89 cm (pjesa tjetër është e inkastruar në dysheme);
larëtsia e ruajtur: 63 cm; trashësia: 14 cm.
Përshkrimi. Pllaka është e ripërdorur si një parapet i vogël në hyrjen për në narteks dhe
pothuajse me siguri edhe për prodhimin e saj është ripërdorur një element më i hershëm.
Bordurë me një fashë e gjerë 11 cm në pjesën e poshtme dhe 7,5 cm në krahun e djathtë.
Fusha, 2,4 cm më e thellë se bordura ka në pjesën qendrore një disk ø 39,5 cm (pjesa e
sipërme e të cilit nuk ruhet), brenda të cilit ndodhet një medalion me ø 19,5 cm me bustin
e një mashkulli.
Në tri anët e ruajtura del nga një krah i hollë në formë rrezeje që ngushtohet pak duke
shkuar drejt ekstremit. Krahët kanë dy kanale përgjatë gjatësisë së tyre. Një i tillë (për të
plotësuar kryqin) patjetër që ka qenë edhe në pjesën e sipërme të diskut.
Buza e poshtme që është e përparmja në ripërdorimin e pllakës ka, brenda një fashe 2,2
cm, dy gjarpërinj që përdridhen duke u alternuar me njëri-tjetrin. Ky dekor i takon
ripërdorimit të pllakës në hyrjen e kishës.
Këndi i sipërm përpara (i djathti poshtë në përdorimin origjinal të pllakës) ka një prerje
me funksion të papërcaktuar. Duket sikur në atë pjesë ka patur një vrimë për fiksimin e
një ganxhe, nga e cila ruhet vetëm pak nga fundi. Edhe në këndin simetrik me të ka një
prerje që megjithëse duket pak mbi dysheme duket se është e ngjashme me të.
Faqja e prapme është e rrafshët dhe në të duken gjurmët e daltës me dhëmbë. Në pjesën e
sipërme (sipas ripërdorimit të pllakës) ka një fashë me gjerësi 4 cm dhe me thellësi nga
sipërfaqja 2-3 mm.
V.1.2.8. Kisha e Apolonisë, pllakë
Vendndodhja. E ripërdorur në murin mbi hyrjen e manastirit, nga brenda.
Materiali. Gur gëlqeror i bardhë, kompakt dhe i butë.
Gjendja e ruajtjes. E thyer, ruhet njëri kënd dhe më pak se ¼ e pllakës.
Dimensionet. Gjerësia e ruajtur: 52 cm; lartësia e ruajtur: 21 cm; trashësia max. (në
bordurë): ?? cm (jo më pak se 15 cm); dalja e bordurës: 4,5-5 cm.
Përshkrimi. Bordura me gjerësi 10-11 cm me seksion gjysmëcilindrik është e mbështjellë
nga fasha me tri listela që kryqëzohen mbi të. Në qendër të fushës ka një kurorë, nga e
cila ruhet një pjesë e vogël me dy fasha torsade. Nuk ruhet gjë nga pjesa e brendshme e
kurorës.
Në këndin e ruajtur të fushës ka një dekor trekëndëshash të gërryer nga brenda (me
thellësi 2 cm) që pjesërisht shërbejnë si rreze për kurorën dhe në kënd krijojnë një rrjetë
trekëndëshash. Në ekstrem të këndit ka një gjethe akanthi shumë të stilizuar.
Pllakë me kryq në reliev
Vendndodhja. E murosur në murin jugor të kishës.
Materiali. Gur gëlqeror i bardhë në okër.
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Gjendja e ruajtjes. I thyer në pjesën e poshtme. Këndi i sipërm djathtas i thyer dhe i
restauruar
Dimensionet. Lartësia: 95 cm; gjerësia: 50 cm; trashësia: nuk mund të matet.
V.1.2.9. Pllakë me zbukurime bimore dhe gjeometrike
Ruhet në fondet e IA, Tiranë
Prejardhja: Sipas Bushausen vjen nga Manastiri i Apolonisë.
Pllaka është e punuar në gurë gëlqeror të bardhë.
Gjendja e ruajtjes. I thyer në një nga qoshet e sipërme djathtas dhe i restauruar
Përshkrimi. Pllaka është e ndaarë sipas akseve horizontalë në tri pjesë. Në fushën e
sipërme është një zbukurim gjeometrik i formuar një rreth dhe nga gjysmërrathësh që
formojnë një rozetë me katër petla. Fusha e mesme formohet nga një harkadë me tre
harqe që ngrihen mbi kolona të cilat mështeten mbi bazamente të shkallëzura. Në fushat
përkatëse ndodhet një lule që ngjason me tulipanin. Fusha e tretë dhe me larta ka një kryq
latin me krahët e zgjerura në formë trekëndëshi. Në të katër fushat ka bimë dhe lule, Nga
këmbët e kryqit dalin dy bimë simetrike që mbushin fushat deri tek shtagat horizontale,
kurse nga qoshet e fushave të sipërme zbresin lule zambaku. Në këtë pllakë shihen të
gërshetuara motivet e periudhës paleokristiane që i kemi ndeshur më së shumti në
bazilikat e Bylisit, me motivet që bëhen prezentë duke filluar nga shek. IX-X1081.
V.1.2.10. Pllakë me figurën e një kau që ha bar.
Ekzpozuar në MAM Korçë
Gur gëlqeror i bardhë.
Gjendja e ruajtjes. I thyer në pjesën e sipërme, ruhet i plotë kau dhe bima. Nga bordurat
ruhet e plotë e poshtmja, anësoret pjesërisht, e sipërmja mungon.
Përshkrimi. Në fushën katërkëndëshe, kau zë gati të gjithë sipërfaqen, trupi është
paraqitur në profil, kurse koka ballore. Pjesët e trupit janë në proporcion të rregullt me
njëra tjetrën dhe shquhen për një vizatim të mirë, kurse vizatimi i kokës është i pa lidhur
mirë me trupin. Në vizatim ai është munduar të paraqesin dhe detaje, si themrat, bishtin,
veshët dhe dhëmbët. Disa nga këto elementë, dhembët dhe paraqitja e bishtit kanë
ngjashmëri me ato të kapiteleve të egzonarteksit. Buschhausen ka shkruar se kjo pllakë së
bashku dhe me atë me shqiponjë dhe atë ku paraqitet oransi.
V.1.2.11. Pllakë me figurën e një përbindishi
Ekzpozuar në MH Fier
Gur gëlqeror i bardhë.
Gjendja e ruajtjes. Ruhet më pak se gjysma, ruhet gjysma e parë e figurës së përbindshit,
kurse nga bordurat ruhen pjesërisht e poshtmja dhe një nga anësoret. Përmasat e ruajtura:
gjatëasia 0,41 m, lartësia 042 m-0,46 m, kurse trashësia 0,13m
Përshkrimi. Në fushën katërkëndëshe të thelluar 2 cm është vendosur figura e një kafshe
fantastike në profil, e pajisur me krahë me luspa.Nisur nga përmasat e pllakës, mënyra e
gdhendjes duket e ngjashme me pllakën ku paraqitet kau.
V.1.2.12. Pilastri i mbajtës i pllakave të kangjellës
Vendi gjetjes. Kisha e Ballshit.
Gur gëlqeror i bardhë
I plotë në pesë copë që bashkohet
1081

H., H. Buschhausen shikojnë tek këto zbukurime një kombinim të atyre bizantine me ato të Perëndimit,
dhe këtë pllakë e daton në shek. IX-X (H., H. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollonia in Albanien,
Wien 1976, f. 90-91
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Përmasat H. 87 (shtylla 72,3 cm +plinti2.5+skoti 3+ koka rruzull9,5)
Përmasat në prerje 13,5 cm x 13 cm, kanali 4,5 dhe 4 h 2. Zbukuruar 2 faqe
V.1.3. Skulptura e rrumbullakët
Përfaqësohet vetëm nga dy portrete të gdhendur në gur, njëri i gjetur në rrënojat e një
kishe në fshatin Sop dhe tjetra e vendosur në murin e një shtëpie në fshatin Armen. Në të
dyja këto raste portretet kanë qenë të aplikuara në fasadë të kishave, i pari duket se ka
qenë pjesë e zbukurimit të një kolonade, ndoshta edhe në një portikë më të hershëm po në
kishën e Apolonisë dhe që nuk është rivendosur në kompozimin e ri të portikut që ne
kemi trashëguar.
V.1.4. Relievi
Reliefet në hyrjen e Manastirit të Apolonisë
Hyrja për në Manastirin është trajtuar në mënyrë monumentale, para dhe mbas portës ka
një koridor të gjerë, të mbuluar me qemer, mbi të cilin ngrihen mjediset e katit të sipërm.
Muret e korridorit janë ndërtuar me blloqe të ripërdorur në të cilat ka skena të gdhendura
me figura mitologjike apo historike të vendosura me kokë poshtë ose vertikalisht, pa një
rregull. Të tillë janë vendosur edhe në faqen perëndimore të murit në jug të hyrjes, si dhe
një tjetër në faqen perëndimore të trapezarisë.
Në relieve janë përdorur teknika e gdhendjes dhe gërvishtjes. Në ato me gdhendje relievi
është i ulët, kurse në ato me gërvishtje vijat e bëra janë të cekta dhe është e vështirë
identifikimi i plotë i skenave të paraqitura.
Reliefi nr. 1 (tab. XLIX, 5)
Krahu J i korridorit të portës.
Lartësia nga pragu 00, vendosur në qoshen e murit, gur gëlqeror i butë, i bardhë në të
verdhë (biancho sporco), bardhemë, vende – vende me pore. Gur i përdorur në Apoloni
në periudhën arkaike.
Gjendja e ruajtjes: i thyer në qoshe.
Teknika e punimit të bllokut dhe e skenës: blloku i lëmuar në dy faqe, faqja e thyer.
Skena: është e çrregullt.
Gjatësia: 101 cm
Lartësia: 52 cm
Trashësia: 56 cm
Blloku është përmbys në raport me faqen e dekoruar. Në pjesën e sipërme të faqes së
dekoruar një fashë është rreth 12 cm, e thelluar rreth 1 cm, kjo fashë është punuar me
daltë para dekorimit.
Teknika e punimit të dekoracionit
Skalitje me daltë në thellësi. Gërryerja është punuar në përgjithësi jo me linja të rregullta.
Dekoracioni: Një skenë që mbulon gjithë sipërfaqen e bllokut (pjesës së lëmuar dhe
pjesës së gdhendur). Skena ka një figurë qendrore dhe në dy krahët e saj janë vendosur
figura të tjera. Figura qendrore është një anije e paraqitur në dy pjesë: pjesa e poshtme në
formën e një vazoje (hambari), kurse pjesa e sipërme (kuverta, kiçi, bashi). Bashi është në
formë të zgjatur të shkronjës ose një figurë mitologjike (kokë kafshe). Kiçi është i
shkurtër. Anija ka 5 lopata, lopatat shkojnë poshtë karenës, dy vija duket se paraqesin
direkun. Në pjesën e hambarit ka një figurë në formë kalaje. Nga krahu i djathtë ka një
figurë kafshe me këmbë me dy veshë, gjuhën e nxjerrë, e punuar në mënyrë skematike.
Pjesa e poshtme nuk ruhet për shkak të një ciflosje. Krahu i majtë në pjesën e poshtme ka
një kantar të vendosur horizontalisht në krah të kundërt me anijen. Mbi vazo duken vetëm
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disa vija të incizuara, të prishura nga gdhendja më vonë e organit gjenital mashkullor. Në
mes ka një numër të madh figurash, paralelisht të vendosur njëra me tjetrën. Në pjesën
fundore të bllokut, në gjithë lartësinë deri te fashatura kemi një figurë të vendosur
vertikalisht, me fytyrën në profil, hundën e vazhduar së bashku me vetullën, flokët e gjatë
të hedhura horizontalisht mbrapa, syri i zgjatur në formë bajame. Nga tufa dalin një tufë e
gjatë fijesh mbërthyer me dorë. Dora ka 5 gishtërinj paraqitur në mënyrë skematike. Në
mes të trupit ka dy vija paralele, të mbushura brenda me vija të pjerrëta paralele. Poshtë
mesit paraqiten organet mashkullore, organet gjenitale paraqitet me dy vija paralele, me
kokë të rrumbullakët. Në mënyrë skematike nga organet gjenitale del një parmendë
(simbol i pjellorisë). Në pjesën e sipërme parmenda ka dy vija të incizuara. Figura e dytë
pas parmendës është simetrike dhe e me të njëjtën teknikë punimi me figurën në krahun e
majtë. Është në profili, në gojë ka diçka të paqartë, të mbajtur nga krahu dhe dora në
mënyrë skematike. Organi gjenital ka përmasa të mëdha, me vija të incizuara, koka është
e rrumbullakuar. Pas tij një figurë e ulur me këmbët të hedhura njëra mbi tjetrën. Në dorë
mban një kupë. Koka është thyer. Pas parmendës në pjesën e poshtme, vendosur
horizontalisht, ndodhet një figurë tjetër në gojën e të cilit vazhdojnë fijet që dalin nga
goja e tjetrit. Figura në pjesën e sipërme është e njëjtë me figurën e ulur, koka në ballore
ku janë paraqitur sytë, hunda dhe goja, qafa e zgjatur (kokë luani), goja hapur ku janë
paraqitur edhe dhëmbët, sytë e rrumbullakuar. Ruhen vetëm këmbët.
Reliefi 2 (tab. XLIX, 1, 3)
Ndodhet në reliefin e parë në faqen perëndimore të murit.
Lartësia nga xokoli: 50 cm.
Gur gëlqeror, i fortë, i bardhë, me vrima të vogla që është përdorur nga ndërtimet e
periudhës helenistike edhe në Apoloni e në Bylis. Në një anë ka një hulli të mbushur me
llaç.
Gjatësia 93 cm
Lartësia 43 cm
Trashësia 34 cm
Faqja në reliev është e punuar me daltë që vjen nga periudha helenistike. Në të gjithë
faqen ka një reliev të gdhendur në thellësi. Gdhendja është bërë me daltë në mënyrë jo të
rregullt. Si punim është in njëjtë në të dy anët e kupës së relievit nr. 1.
Skena: Në qendër të reliefit ndodhet minarja me gjysmë hënën. Në të dy krahët e minares
janë paraqitur dy kafsh ballë për ballë. Kafsha në anën e djathtë ka turi në formë të
maçokut (derr ?) me gojë të hapur dhe veshë mesatarë, sy të tërhequr dhe katër këmbët.
Organi gjenital paraqitet simbolikisht në formën e parmendës, me dy maja. Në pjesën e
noçkës ka një bri që i del si rinoqeronti. Kafsha tjetër ka gojë të hapur, sy të rrumbullakët,
sy dhe bisht të ngritur lart. Në përmasa është më i vogël. Në trupin e kafshës është
vendosur një anije me bashin me figurë skematike, kiçi është i zgjatur me një zgjatje
direku, anija ka 6 lopata dhe e punuar në mënyrë më skematike se ajo e reliefit nr. 1. Në
krahun e djathtë të reliefit sipër kafshës është një figurë me profil, me njërën këmbë
përkulur mbrapa dhe organin gjenital në vazhdim të gjurit. Gdhendja është shumë e
cekët. Përballë me të është një figurë kafshe me gojë të hapur, këmbët e përparme të
shtrira përpara dhe bishtin mbi hënë.

V.2. Materiali i ndërtimit
Në materialin e përdorur për ndërtimin e monumenteve të marra në shqyrtim,
përveç gurëve (të ripëdorur nga momente të mëparshëm, të nxjerra rishtaz nga gurore në
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afërsi ose në vend) dhe llaçit, si material lidhës, prej të cilëve mund të vjelësh të dhëna të
kufizuara, një vend të veçantë zë materiali i ndërtimit prej balte të pjekur, pra tjegullat
dhe tullat.
Të dhënat e përftuara në veçanti nga gërmimet e fundit në Manastirin e Shën
Mërisë në Apoloni (Tab. LII, CXXII) dhe në Qisha e Mëne në Asomat (Tab. CXXICXXII) dhe krahasimi me të dhënat e përftuara nga gërmimet e mëparshme në qendra si
Ballsh, Berat etj., kanë bërë të mundur që të vërehen fazat e ndryshme të ndërtimit dhe të
rindërtimit të këtyre monumenteve duke arritur deri në fazën e fundit të shek. IX-X, kur
në këtë territor, por edhe më gjerë fillojnë të ndërtohen monumente kulti në shkallë të
gjerë.
Pas një periudhe të paqartë (pas shek. VI), që ka prodhimi dhe përdorimi i
tjegullave dhe tullave në ndërtim, në shek. IX fillojnë dhe rishfaqen krahas materilait të
ripërdorur dhe tulla e tjegulla “të reja/jo spolje”1082. Arsyeja se pse ky prodhim “zhduket”
ngelet ende pa një përgjigje, disa autorë si Arthur dhe Whitehouse mendojnë se ka ardhur
si pasojë e një pëdorimi të gjerë në dërtim të drurit1083, por gjithsesi situata ngelet e njëjtë
si për territorin tonë ashtu edhe për atë të Italisë së Jugut.
Disa nga tjegullat më të herëshme që kemi mundur të veçojmë janë ato të
zbukuruara me tufa vijash të realizuara me krehër, të drejta dhe diagonale, fragmente të
së cilave janë gjetur në kishën e Shën Ilias në Buhal, në gërmimet në Berat, në gërmimet
në kishën e Shën Mërisë në Ballsh, Qisha e Mëne, Asomat (Tab. CXXI-CXXII), të cilat
ishin përdorur në ndërtim1084. Vetëm në një fragment tjegulle, që kish qenë e përdorur në
mur, ruhesh e stampuar një pjesë e rrethore edhe kjo e datuar në fundin e shek. IX dhe
shek. X. Tjegullat e gjetura në kishë, nisur nga tiparet dhe ngjashmëria me ato të gjetura
edhe në kishat e tjera të datuara mirë, mendojmë se mund t’i përkasin të njëjtës periudhë
(shek. X – XII)1085.
Tullat e përdorura për ndërtimin e mureve janë me ngjyrë të verdhë në të gjelbër, me
sipërfaqe të zbukuruar me motive të pa njohur nga ana jonë dhe që mund t’u përkasë ose
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P. Arthur, D. Whitehouse, Appunti sulla produzione laterizia nell’Italia Centro-Meridionale tra il VI e
XII secolo, Archeologia Medievale X, Firenze 1983, f. 533.
1083
P. Arthur, D. Whitehouse, Appunti sulla produzione laterizia nell’Italia Centro-Meridionale tra il VI e
XII secolo, Archeologia Medievale X, Firenze 1983, f. 533.
1084
Në paturën e hyrjes veriore të kishës së Fiqt’ e Lape, Kamenicë janë përdorur fragmente tjegullash të
zbukuruara me një tufë vijash të incizuara me krehër që deri tani i kemi gjetur në kishën e Shën Mërisë së
Ballshit dhe kishën e Shën Janit (S. Muçaj, K. Lako, E. Hobdari, Y. Vitaliotis, Rezultatet e gërmimeve në
bazilikën e Shën Janit, Delvinë (2001 – 2003), Candavia 1, 2004, f. 117). Të tilla janë gjetur dhe në një
kishë në Zlesti (Maqedoni), shek. IX-X (S. Xhyheri, Disa kisha një nefshe të tipit kryq të brendashkruar me
kupolë mbi katër mbështetje të lira në Shqipëri, Candavia 5, Tiranë 2015, f. 204), në kishën njënefshe me
absidë trefaqëshe pranë fshatit Ledenik (rajoni i Veliko Tërnovo) të Bullgarisë dhe që autorët e kanë datuar
ndërtimin e saj në gjysmën e dytë të shekullit XII, kurse shkatërrimin në fund të shek. XIII (L. Kvinto, J.
Al. Jordanov, Église du XIIe s. près du village Ledenik, département de Veliko Târnovo, Arkeologija,
Sofia, 1982, f. 24 – 32, fig. 4, 6).
1085
Kam., F. Lape ‘12, S. 03/002, inv., tjegull e fragmentuar e incizuar në pjesën e sipërme me vija
gjatësore dhe diagonale të bëra me krehër me tetë dhëmbë, e pjekur fortë. Deltinë përzier me thërrmija
gëlqerore, të zeza, gavërza në bërthamë dhe sipërfaqe, sipërfaqja e sipërme më lëmuar, e poshtmja e ashpër,
me ngjyrë kuqe tullë. I. Ristani, S. Muçaj, S. Xhyheri, Të dhëna të reja për fshatin mesjetar të Kamenicës
(Raport i shkurtuar 2012), Candavia 4, Tiranë 2014, f. 222, 224; Tab. IX, 2, 4 – 5.
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atyre me karaktere kufike ose galgolitike (Tab. CXXI,7; CXXII) 1086 ose me elementë të
nderyshëm si njerëz, peshq ose bimë/abstrakte si në rastin e ambienteve të gërmuara në
vitin 2003 brenda mureve të Manastirit të Shën Mërisë, Apoloni1087. Tulla me motive të
tilla dhe me të njëjtën baltë i kemi gjetur dhe në kishën Fiqt’ e Lape, Kamenicë1088.
Tjegulla e tulla, me të njëjtën baltë, janë gjetur në kishën nr. 3 të Kamenicës dhe në atë të
Shën Janit, Delvinë1089, Ballsh (Tab. CXXII) e Marmiro (Tab. LXVII,7).
Pjesa tjetër e këtij materiali ndërtimi i përket një periudhe më të vonë, pas shek. XII
dhe gjendet si në monumentet e ruajtura ende në këmbë si edhe në tullat dhe tjegullat e
përdorura në varret e periudhës mesjetare në Kaninë (Tab. XXX,4) e Qisha e Mëne,
Asomat (Tab. CXXII).
Në kishën e Shën Mërisë së manastirit të Apolonisë, ruhen në pjesë të ndryshme të saj
tjegulla që nga dekori dhe forma i përkasin periudhës mesjetare. Ato janë vërejtur në
çatinë e pjesës kryesore, kurse në çatinë e narteksit dhe portikut ato nuk ndeshen.
Tjegullat kanë forma të harkuara lehtë, pjekje të mirë dhe sipërfaqe të pastër. Pjesa më e
madhe e tjegullave origjinale kanë dekore në pjesën e sipërme të tyre.. Motivi dekorativ
që përsëritet më shpesh është ai i shkronjës Φ që në disa raste duket edhe si Θ. Të tilla
dekore i kemi ndeshur edhe në tjegullat e kishës së Shën Kollit në Mesopotamit Në raste
të tjera dekori është vija sinusoidale përgjatë kurrizit të tjegullës, që duket se i përket një
periudhe më të vonë.

V.4. Qeramika
Nga të dhënat e përftuara pjesën më të madhe të qeramikës e zë ajo me kuzhinës,
ndërsa qeramika me glazurë përfaqësohet duke filluar nga ajo më e hershmja nga
qeramika siculo-maghrebine, Sgraffito Ware (Fine Syle, Measles Ware, Champleve etj.),
Protomaiolica: në variantet shumëngjyrëshe, dyngjyrëshe, me një ngjyrë dhe variantet e
saj si: RMR, me “motiv të Tarantos”; tipa të tjerë të përfaqësuar janë edhe Metallic Ware,
Double dipped ware.
Qeramika e kuzhinës është e përfaqësuar kryesisht nga forma të mbyllura (vorba,
tenxhere), me një, dy ose edhe pa vegjë në variante e madhësi të ndryshme. Pjesa më e
madhe janë të zbukuruara me elementë të incizuara ose dhe me shirita të vendosura në
1086

S. Xhyheri, Nuovi dati sui “bacini” murati nelle chiese medievali e post-medievali in Albania, Hortus
Artium Medievalium (HAM). Le monachisme insulaire du IVe à la fin du XIe siècle, vëll. 21, Zagreb 2015,
f. 370, fig. 10a,b.
1087
S. Xhyheri, Nuovi dati sui “bacini” murati nelle chiese medievali e post-medievali in Albania, Hortus
Artium Medievalium (HAM). Le monachisme insulaire du IVe à la fin du XIe siècle, vëll. 21, Zagreb 2015,
f. 370, fig. 11.
1088
I. Ristani, S. Muçaj, S. Xhyheri, Të dhëna të reja për fshatin mesjetar të Kamenicës (Raport i shkurtuar
2012), Candavia 4, Tiranë 2014, f. 223, Tab. IX, 3. Një tullë jo e plotë e zbukuruar në pjesën e sipërme me
motive karakteresh “kufike”, kuptimi i të cilave ende nuk është identifikuar.
1089
Origjina e vendit të prodhimit të kësaj qeramike me deltinë ngjyrë të verdhë në të gjelbër ngelet ende e
hapur, kurse si kohë të prodhimit të saj deri më sot ekzemplaret e njohur i përkasin të njëjtës periudhë,
shek. X. Jashtë territorit të vendit tonë qeramikë me baltë të përafërt me të është prodhuar dhe në qytetin e
Preslavit në Bullgari në shek. IX-X, ku nuk mungon dhe tjegulla e zbukuruar me incizime të bëra me
krehër, gjetur në kishën pranë lumit Tiça, shih: : S. Stantchev, Triois eglises recemment decouvertes a
Preslav, Fouilles et recherches III. Travaux de la section du Moyen Age, Sofia 1949, f. 79-95, fig. 24.)
Tjegull me motive të njëjta, por me deltinë me ngjyrë tulle kemi gjetur dhe në gërmimet në kishën e
Ballshit, në Fiqt’ e Lape dhe në kishën trikonkëshe “Nëna e Zotit” Zlesti, Maqedoni. Në të dy këto kishat e
fundit, këto tjegulla u gjetën të ripërdorura edhe në mur. Nga studimet e kryera nga ana jonë deri tani dhe
duke ndjekur edhe monumetet, mendojmë se ky zbukurim ose lloj tjegulle ishte një import i ardhur nga
ndonjë qendër prodhimi e vendosur diku në brigjet e Detit të Zi.
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reliev. Formave më të hershme nuk u ruhen kapakët, por në variantin origjinal të gjitha
enët e kuzhinës kanë qenë të pajisura me një të tillë. Në format e hapura dallohet tava prej
balte me pjekje të dobët, e cila gjendet e fragmentuar jo vetëm në gërmime, por edhe në
vëzhgimet në terren. Duke filluar nga shek. XV fillojnë dhe shfaqen enët e kuzhinës të
veshura me glazurë nga brenda (Aulonë, Apoloni), në disa variante të tyre dhe në forma
të veçanta (Apoloni).
Pjesa më e madhe e materialit të kuzhinës është gjetur së bashku me format
dyngjyrëshe dhe me një ngjyrë të tipit protomajolik dhe RMR, me “motiv të Tarantos” e
Metallic Ware, të cilat vendosin datimin e sasisë më të madhe të qeramikës në fundin e
shek. XIII dhe fillimin e shek. XIV. Qeramika e tipit “RMR” dhe ajo e tipit brindisin ka
pasur një përhapje të gjerë gjatë periudhës anzhuine, ajo mungon në kontekstet e
periudhës frederikane; ku kjo e fundit karakterizohet nga enë me glazurë të tipit
protomajolik.
Praninë e këtyre tipave qeramike e mbyll fundi i shek. XIV, periudhë kjo e datuar
me praninë e Double Dipped Ware. Sasia e qeramikës së shek. XIV pakësohet akoma më
shumë në shek. XV – XVI.
Për sa i përket formave të qeramikës me glazurë duke filluar nga gjysma e dytë e
shek. XIII dhe gjatë gjithë shek. XIV, tasi bëhet forma më e përhapur e tavolinës, u
standardizua në një enë në formë gjysmë sferike, me buzë të reduktuar, me karenë; ku kjo
e fundit më vonë do bëhet dhe karakteristike për tipin duble dipped ware, enët
monokrome dhe për “RMR”. Kjo formë zëvendëson atë që në fund të shek. X ishte një
enë e madhe, pak e thellë dhe në shek. XII-XIII do të jetë një pjatë e madhe, e thellë dhe
me buzë të theksuar.
Për sa i përket origjinës së prodhimit të pjesës më të madhe të enëve me glazurë
duket qartë që origjina e tyre është nga Italia e Jugut, e cila në këtë periudhë kishte më
shumë se një qendër prodhimi për to. Por, gjejmë dhe prodhime të bizantine, me
vendprodhim ende të panjohur, kryesisht ato të tipit Sgraffito Ware të shek. XII (Aulonë,
Apoloni).

V.5. Mbishkrimet
Në përgjithësi kishat në vendin tonë janë të pasura me mbishkrime, sidomos në
ato të zonës që kemi marrë në shqyrtim, të cilat arrijnë në një numër të konsiderueshëm,
ato janë të gjitha të përmbledhura, transliteruara, përkthyera dhe të studiuara në një botim
të veçantë të kryer nga Th. Popa1090, i cili në monografi përmblodhi jo vetëm
mbishkrimet e pabotuara, por vendosi edhe disa saktësime për mbishkrimet e botuara nga
Patch 1091, Praschniker dhe Schober1092 dhe Buschhausen 1093.
Në katalogun e dhënë më poshtë kemi paraqitur vetëm disa perj këtyre
mbishkrimeve. Në përgjithësi ato janë tekste të shkurtra, me të dhëna rreth ndërtimit,
1090

Th. Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998.
C. Patch, Das Sandschak Berat in Albanien, Wien, 1904.
1092
C. Praschniker, A. Schober, Archäologische Forschungen in Albanien und Montenegro. Akademie der
Wissenschaften in Wien, Schriften der Balkankommission, Antikuarische Abteilung, Heft VIII, Wien, 1919,
(shqip); C. Praschniker, Muzakhia und Malakastra. Archäologische Untersuchungen in Mittelalbanien,
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien, Band XXI-XXII, Wien, 1922-1924.
1093
H. & H. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollonia in Albanien. Byzantiner, normannen und
serben im kampf um die Via Egnatia, Byzantina Vindobonensia. Band VIII, Verlag, Der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, Wien 1976, fig. 13-18, f. 146-148.
1091
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rindërtimit, pikturimit, rreth ktitorëve, piktorëve e mjeshtërve të ndërtimit, pak prej këtyre
japin të dhëna mbi ngjarje historike me karakter lokal ose më të përgjithshëm, ku rasti më
i njohur por edhe më i rëndësishëm është ai i mbishkrimit të gjetur në Ballsh.
1. Sipas POPA 1998, nr. 80. Shënim: Mbishkrimi me germa të mëdha, i gdhendur në një
shtyllë mermen të lartë 1.60 m. të gjerë e të trashë 0.40 m, u zbulua gjatë Luftës së Parë
Botërore nga ushtarët austriakë, që punonin për të nxjerrë gurë në gërmadhat e katundit
Ballsh, të Mallakastrës. Guri me mbishkrimin, mbasi u zbulua, u dërgua në Durrës dhe u
vendos në vendin ku atëherë mbaheshin objektet arkeologjike. Tani nuk dihet se ku
gjendet. Transliterimin ne po e japim sipas autorit J. Ivanov [18, f. 14]. Rreshti i pare i
tekstit duke qenë pjesërisht i dëmtuar, nga C. Praschniker [47] është lexuar “Maria”,
kurse nga Jordan Ivanovi “Mihail” [18, f. 14]. Transkriptimi i Ivanovit neve na duket më
i saktë, mbasi korrespondon edhe me fjalët e Homatianit në jetëshkrimin e Shën
Klimentit të Ohrit ku thuhet se Klimenti kishte ngritur në Glavenicë, shtylla me
mbishkrime të gdhendura që bëjnë fjalë mbi pagëzimin e popullit bullgar [18. f. 14].
Mbishkrimi është botuar nga: PRASCHNIKER 1924, f. 195.
82.
.................
1. ..............εβαπτί2. στη ο αρχων
3. Βουλγαρείας
4. Βορης ο μετο5. νομασθεις
6. Μιχαηλ συν
7. τω εκ Θ(εο)υ δε8. δομενω αυ
9. τω εθνει. ε(ίς)
10. τους στοδ (6374=866)
Perkthimi:......
1.........u pagë
2. zua sundimtari
3. i Bullgarisë
4. Borisi pashaj i qu5. ajtur
6. Mihal se bashku me
7. popullin të
8. dhëne
9. atij prej perëndisë, Vi
10. 6374 (= 866)
83.
+Ηic est subpositur
De Forti Mon(t) e Robertus
Corpore formosus
prob(us) armis, vir generos(us)
Subduce Normanni
Cunctis quoq(ue) prefuit
Dunque inventuitus dijes floreret
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in anni(s)
Deseruit mundun
D(omi)niq(ue) pretendo sepulcr(um)
Hic obiit Ph(o)eb(o)
(i)a(m) sub Libra quat(er) ort(o)
Det Roberto tib(i)
(S)ua gandia rex para(disi)
Përkthimi
+Këtu është varrosur
Robert de Forti Monte
I hirshëm ne trup
Trim ne arme, burrë bujar,
Nënkomandant i normanëve,
Që ne krye edhe mbi të gjithë englezët Angli(s)
Duke qenë në moshë më të bukur të rinisë
E braktisi botën
Duke kërkuar varrin e zotërisë
Këtu vdiq i ri
Kur dielli lindi për të katërtën herë në hyllësinë e librës
Të dhëntë o Robert.
Mbreti i paradisit gëzimet e veta.
Shënim: Mbishkrimi me germa të mëdha, gjendet i gdhendur në pjesën e poshtme të gurit
me mbishkrimin nr. 82, që u gjend në Ballsh nga ushtarët austriakë. Është i hartuar në
vargje leoniana të mira, dhe është epitaf i mbivarrshëm i varrit të një fare Robert
Montforti, i cili ka vdekur si nënkomandant i normanëve edhe i anglezëve në një
kryqëzatë dhe është varrosur në Ballsh. C. Preschniker [45] thotë se mbas caktimit
kronologjik të rreshtit 11 e poshtë, vdekja e Robertit ka ndodhur më 20 shtator, dhe viti
që sot për ne nuk është me i dukshëm. Kavaljeri Robert ka shumë të ngjarë që të jete
identik me një burrë, po me të njëjtin emër, i cili sipas Historia Ecclesiae të Odericus
Vitalis, 1.819, në vitin 1 107 u përzu nga Anglia, e u hodh në Apuli nga ana e Boemundit
të Tarantit. Mori pjesë në rrethimin e Durrësit, dhe me sa duket vdiq në Shqipëri me
1108.
Transliterimi dhe transkriptimi i mbishkrimit janë marrë nga C. Praschniker [45].
Përkthimi shqip është i Pashko Gecit (6758 = 1250).
84.
+έτος .........στ ψ ν η (6758=1250)
2. Sipas POPA 1998, nr. 84. Përkthimi: Viti 6758 (=1250) (Tab. L,4)
Shënim: Mbishkrimi me germa të mëdha, gjendet i gdhendur mbi një gur gëlqeror të
murosur në absidë, jashtë kishës së Shën Mërisë në Apoloni. Pjesa e sipërme e
mbishkrimit është prishur dhe kanë mbetur vetëm pjesë germash të palexueshme. Guri
me këtë mbishkrim duhet të ketë qenë gur varri, të cilin mjeshtrit e kanë murosur në
absidë me rastin e rindërtimit të kishës. Germat e mbishkrimit ka të ngjarë të jenë
konsumuar nga shkeljet e shpeshta të njerëzve kur guri ka qenë mbi varr. Prania e gurit
në mur të kishës dëshmon, që rindërtimi i kësaj të fundit të ketë ndodhur pas vitit 1250.
85.
+....δουλη (;) Θ(εο)υ Καλη(α)
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......και σεβαστοκρατορ Ιω(αννης) εν ετη στ.ω (;) (6800=1292)
3. Sipas POPA 1998, nr. 85. Përkthimi: . . . Shërbëtorja (?) e perëndisë Kal(ia) ... dhe
sebastokratori Joani në vitin 6800 (?) (=1292) (Tab. L,2).
Shënim: Mbishkrimi gjendet i pikturuar mbi suva në faqen e një muri, që ndodhet nga
ana veriore e kishës së Shën Mërisë, në Apoloni, në lartësi 50-60 cm. mbi dysheme. Data,
në këtë mbishkrim, vërteton se muri në veri të kishës dhe godina shtojcë që i përket nuk
janë më të vona se të shek. XIV dhe se kisha është pikturuar në atë shekull.
86.
+ Άνδρόνικος ςν Χ(ριστ)ω τώ Θ(ε)ω πιστός/βασιλεύς
΄Ρώμ(η)ς Κομνηνός Δούκας Άγγελ(ο)ς/ό Παλεολόγος+.
4. Sipas POPA 1998, nr. 86. Përkthimi: Androniku besnik në Krishtin, perëndinë, mbret i
bizantine ve, Komnen, Angjel Duka Paleologu (Tab. L,1).
Shënim: Mbishkrimi gjendet i pikturuar mbi fasadën e eksonarteksit të kishës së
Manastirit të Shën Mërisë, në Apoloni, mbi kokën e Andronikut Paleolog, birit të
perandorit bizantin Mihail Paleologut, të pikturuar aty me pjesëtarë të familjes së tij.
Mbishkrimi korrespondon thuajse plotësisht me nënshkrimin e zakonshëm të Andronikut
II Paleolog, që paraqitet, si pason, nëpër krisobulët e tij.
Mbishkrimi është botuar nga Anthim Aleksudhi [2 f.77] me pohimin se mbishkrimi bën
fjalë për Andronikun II Paleolog, perandorin e Bizantit [1282-1328], dhe më vonë nga
Biagio Pace [29, f. 289] me pohimin se mbishkrimi flet për një Andronik të familjes së
Theodhor Angeht, të birit të Jan Sebastokratorit, despot i dytë i Epirit dhe i Thesalisë.
Mendimi i Aleksudhit na duket i drejtë për faktin se mbishkrimi që bën fjalë për
Andronikun paraqitet mbi kokën e freskut të një bir mbreti të kurorëzuar, pranë të atit të
tij gjithashtu të kurorëzuar, gjë që korrespondon me faktin e njohur historik, që
Androniku II Paleolog ka bashkësunduar për një kohë me të atin Mihail Paleologun.
87.
...........................
Νέος Κων(σταν)τίν(ος) Κομνην(ός)
Δούκ(ας) Άγγελ(ος)/ό Παλεολόγος
ό ώς αλη/θώς φιλόχριστος κ(αί) φι
λομόναχος+.
5. Sipas POPA 1998, nr. 87. Përkthimi: Kostandini i ri, Komnen, dukë, Angjel Paleologu,
si krishtdashës dhe murgdashës i vërtetë (Tab. L,3).
Shënim: Mbishkrimi me gërma të mëdha, gjendet i pikturuar mbi kokën e portretit të
Mihail Paleologut, atit të Andronikut II, mbi faqen e murit perëndimor të eksonarteksit të
kishës së shën Mërisë, në Apolloni, me germa të mëdha greke, me sigla e shkurtime.
Mbishkrimi është botuar nga A. Aleksudhi [2, f. 77]. Fakti i pikturimit të familjes së
perandor Mihail Paleologut dhe të birit të tij Andronikut II Paleolog, na jep të drejta të
supozojmë me shumë probabilitet që ajo kishë madhështore të jetë rindërtuar prej këtyre
dy perandorëve, kur sundonin së bashku at e bir, prej vitit 1272-1282.
88.
Των ειδολ(ων) και θεαν του (των πά
ντα συν)/
τριψασα και το παρον αυ(του)/
αυτην τουτου αφη(γουμένη).../
(ν)αββ(α) Ιωαννην εις ευσεβη/
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.............................................../
Κωνσταντηνον (Νέον)........../
περιφρουρει.....αβα......αυτου/
προβεβασιλευ(κότων) ευσεβ(ών/
τών) αγιων κτητόρ(ων) τυ(αύτης) δια
/
τού κυ(ρίου) ταυτης λογιοτατου
(ημών αβα Ανα(στασίου;) και.....
6. Sipas POPA 1998, nr. 88. Përkthimi: Idolet dhe gjithë pamjen e tyre
...........................................................
i dërmove dhe të tanishmen e tij........
po të vetë atij e la...............................
Ava Jani në të devotshmin................
...........................................................
Kostandinin (e ri) mbroje...................
.....................ava i tij të devotshmit që
kanë parambretërue
Ktitorët e shenjtë të këtij anë të zotit
...........të tij të shumëditurit tonë Ava
Ana (nastasi(t) dhe............................
Shënim: Mbishkrimi gjendet i pikturuar mbi faqen e murit perëndimor në eksonarteks,
pranë skenës së familjes së Mihail Paleologut perandorit bizantin në kishën e Manastirit
të Shën Mërisë, në Apoloni, shumë i dëmtuar e me shkurtime konvencionale.
Transliterimi dhe përkthimi që po japim janë të diskutueshëm për arsye se mbishkrimi
paraqitet mjaft i dëmtuar.
89.
+Ενταυθα κειτε Μελετιος ο Θυτης/εκκλησιαρχων της μονης ταυτης (της) (Α)πολ(λ)
ων(ίας)/εκοιμηθη (έν) μαρτιω λα έτος ΣΤΩΝΗ (6858=1350)+.
7. Sipas POPA 1998, nr. 89. Përkthimi: Këtu prehet Meletie thiti (meshtari), igumeni i
këtij manastiri të Apolonisë, fjeti (më) 31 mars, viti 6858 (=1350).
Shënim: Mbishkrimi gjendet i gdhendur mbi një gur të faqes së jashtme te murit jugor te
eksonarteksit (hajatit) te kishës se Shën Mërisë, në Apoloni. Është shkruar ne tri radhe me
shkronja kapitale greke. Mjeshtri qe ka gdhendur mbishkrimin nuk e ka llogaritur mire qe
mbishkrimi te përfshihej i gjithë ne atë gur, dhe kur ai gdhendi rreshtin e dyte e te trete,
pa se ashtu sie e kishte nisur, guri nuk do t’ia nxinte mbishkrimin, prandaj ai gdhendi ne
gurin e majte dy shkronjat “N” te rreshtit te dyte, dhe te rreshtit ne trete shifrën “H”-me
gjithë shenjen e fundit te mbishkrimit.
Nga një version tjetër qe kemi botuar me pare (?) tani na duket me e arsyeshme hipoteza,
qe mbishkrimi ne fjale duhet te këtë qene gdhendur ne një pllake guri te vogël te
konsumuar mbi varr, dhe, për ta përjetësuar atë, e kane gdhendur edhe njëherë ne gurin
qe do te muroset në eksonarteks. Për këtë na shtyn te mendojmë dhe fakti, qe mbishkrimi
është shkruar ne një gur shume te madh dhe ne drejtim gjatësor te tij, i cili, ashtu, nuk
kishte se si te vendosej mbi varr.
Mbishkrimi dokumenton ndërtimin e eksonarteksit disa vjet mbas vitit 1350.
Th. Popa [36, f. 239-240] nga ky i fundit i fotografuar.
90.
361

+Επ/ληρω/θη ω/πανσε/πτος/ και θη/ος ςε/ρας της/ Υπερα/γίας
Θε/οτοκου της ασα/λευτου/ δη εξο/δου και κο/που του πανη/εροτατου/ επισκο/που
Κα.ληστου/ Γλαβεν/ητζης/ και Βελ(λ)αγραδον/ εν μηνη/ μαρτηο/ ΚΒ./ ετος ΣΤ.
Ω./ Π. Α. (6881=1373)./ + Ζωης/ ο κρατων φευ πος/ θνησκης/ απνους/ νεκης/ Επ
η/ της αυθεντη/ας του/ ηψηλο/τατων αυ/θεντων/ Σερβη/ας και Ρο/μανηας/ και πα
σ/ης Αλβανου/ και αυτα/δελφου/ Γεωργηου/ και Μπαλ/σα./
+Χειρ Γε/ωργηου/ του Αρηα/νητη και Χρη/σοκλαβαρη.
8. Sipas POPA 1998, nr. 90. Perkthimi: U plotësua (u qëndis) ky aeras (epitaf) i
gjithnderuar dhe i hyjshem i se mbishenjtes Hyjlindeses se patundur, me shpenzimin dhe
mundimin e peshkopit te gjithhirshem Kalistit te Glavenices dhe Beratit, ne muajin mars
22, viti 6881 (=1373).
Ti qe zotëron jetën, ah! Si [je] trup i vdekur pa fryme. Ne kohen e zotërimit te zoterive te
shumelarte te Serbise, Rumanise dhe gjithë Albanit dhe vëllezërve Gjergjit dhe Ballshes.
Dora e Gjergj Arianitit dhe arqendisesit.
Shënim: Mbishkrimi gjendet i qëndisur me ar e argjend ne dy shtylla, pranë kokës dhe
këmbeve te Jezu Krishtit te paraqitur te vdekur ne epitafin e qëndisur te kishës se
Glavenicës (Ballshit) e qe sot ruhet ne Muzeun Historik Kombëtar. Mbishkrimi ne
përgjithësi ruhet ne gjendje relativisht shume te mire, vetëm se është dëmtuar pak ne disa
germa.
Mbishkrimi është botuar nga: A. Papadopulos - Kerameus [32, f. 174], dhe Th. Popa [34,
f. 197-201].

V.6. Monedhat
Monedhat e periudhës mesjetare janë trajtuar gjerësisht nga H. Spahiu1094, e cila ka
qenë edhe studiuesja e parë e cila ka kryer një studim të veçantë për këtë periudhë.
Shumë nga përfundimet e saj për këto monedha ngelen të vlefshme edhe në gjendjen e
deritanishme të gërmimeve, i vetmi zbulim, për territorin e marrën në shqyrtim, që i shton
diçka përfundimeve të bëra nga Spahiu është Thesari i Kafarajt, i cili jep të dhëna për
monedhat Veneciane e atyre të perandorive latine, të lëna jashtë studimit përgjithësues të
Spahiut, megjithëse të përmendura në botimin e saj për Beratin1095.
Të vetmet monedha, të cilat janë lënë jashtë vëmendjes janë ato që mbërrijnë në
territorin tonë gjatë pushtimit norman, studimi i të cilave të vendin tonë është ende në
hapat e para. Gjatë studimit tonë kemi ndeshur se në gërmimet në Gurzezë (Tab.
LXXXIV, 2-4), në vëzhgimet sipërfaqësore në Patos fshat (Tab. LXXXIV, 6), Bylis
(Tab. LXXXIV, 7) dhe Ngjeqar (Tab. LXXXIV, 8) janë gjetur monedha të cilat i
përkasin periudhës së pushtimit norman, por studimi i tyre ngelet ende në hapat e para.
Përsa i përket monedhave bizantine sipas studimit të kryer nga Spahiu1096 është
vërejtur se pas një periudhe krize, monedhat bizantine, shfaqen përsëri aty nga çereku i
fundit te shek. IX me daljen në qarkullim të monedhave të prera nga perandori Leoni VI

1094

H. Spahiu, Monedha bizantine të shek. V – XIII të zbuluara në territorin e Shqipërisë, Iliria IX – X,
1979 – 1980, f. 353 – 422.
1095
H. Spahiu, Qyteti iliro-arbëror i Beratit, Tiranë 1990, f. 185-191.
1096
H. Spahiu, Monedha bizantine të shek. V – XIII të zbuluara në territorin e Shqipërisë, Iliria IX – X,
1979 – 1980, f. 353 – 422.
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(886-912). Kjo ripërtëritje stabilizohet nga gjysma e dytë e shek. X me monedhat e prera
nga perandori Jan Cimiski (ose monedhat e Perandorëve anonimë)1097.
Ato arrijnë kulmin e përhapjes së tyre në shekujt XI-XIII, në kohën e sundimit të
perandorëve bizantinë të Dinastisë së Komnenëve.
Të dhënat e qarkullimit të monedhave bizantine, që dalin përputhen edhe me
rezultatet e arritura nga gërmimet. Monedhat bizantine dhe qarkullimi i tyre në territorin e
Shqipërisë përputhen dhe me ato pak të dhëna që kemi nga kronistët bizantinë.
Krahas monedhave të dhëna nëpër artikuj ose raporte gërmimesh me skeda të
veçanta, një pjesë tjetër të së dhënave vjen edhe nga monedhat e përmendura vetëm me
emrin e perandorit ose thjesht me shekullin përkatës. Si p. sh. një monedhë bizantine e
shek. XI e gjetur në kalanë e Përrenjasit1098, në gërmimet e vitit 1987 në kalanë e
Skraparit janë gjetur dy monedha bizantine të shek. XII1099 dhe një monedhë argjendi e
shek. XIII1100 etj.
Në tekstin e mëposhtëm janë paraqitur edhe dy thesare të rëndësishëm për këtë
periudhë si ai i Vërzhezhës i botuar nga H. Spahiu1101 dhe ai i pabotuar i Kafarajt1102.
Thesari i Kafarajt (shih kap. III)
Pietro Ziani1103 (1205 - 1229)
Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit +. P.
për gjatë shtizës DVX, në të djathtë
.S. M. VENETI
Sh. Krishti në fron
1. Inv. I.A.T. 7875/1
F. id.
Sh. id. 180° P. 1.92 gr
D. 19.8 mm - 20 mm
(M. V. f. 98 nr. 1 tab. V nr. 11)
2. Inv. I. A. T. 7875/2 e përdorur
F. id. +. P.
Sh. id. 180° P. 18.3 gr
D. 19.6 mm - 19.9 mm
(M. V. f. 98 nr. 2).
Jacopo Tiepolo1104 (1229- 1249)
1097

H. Spahiu, Monedha bizantine të shek. V – XIII të zbuluara në territorin e Shqipërisë, Iliria IX – X,
1979 – 1980, f. 353 – 422, tab. I – VIII.
1098
P. Basha, Gjurmë fortifikimesh mesjetare në rrethin e Gramshit, Monumentet 1, 1986, f. 158.
1099
N. Çuni, Gërmimet arkeologjike të vitit 1987 – Skrapar (Kala), Iliria, 2, 1987, f. 254-255.
1100
N. Çuni, Gërmimet arkeologjike të vitit 1988 – Çorovodë (Skrapar), Iliria, 2, 1988, f. 267-269.
1101
H. Spahiu, Një thesar me monedha të shek. XII nga Vërzhezha, Iliria 2, 1983, f. 235-242.
1102
Dhënia për herë të parë në këtë disertacion i këtij thesari është bërë falë materialit të ofruar nga Prof.
Dr. S. Muçaj, të cilin e falënderoj.
1103
Pietro Ziani (lindur në vitin 1153 në Venecia?-13 mars 1229 në Venecia) ka qenë dozhi i 42 i
Republikës së Venecies, i zgjedhur nga data 15 gusht 1205 deri në 25 shkurt 1229. Në vitin 1213 ai u
martua me Kostancën të bijën e Tankredit, mbret të Sicilisë. Ai vendosi marrëdhënie tregtare me shtetet
post-bizantine, duke nënshkruar në vitin 1210 një traktat me Mihajlin I Komnen Dukas.
1104
Jacopo Tiepolo (lindur në Venecia?-19 korrik 1249 në Venecia). Periudha e tij si dozh karakterizohet
nga revolta të ndryshme që shpërthyen në periferi të perandorisë veneciane.
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Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178 gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit .IA. TEV. P . për gjatë shtizes DVX. në të
djathtë .S. M. VENETI
Sh. Krishti në fron
Stampa të ndryshme
3. Inv. I.A.T. 7875/3
F. id.
Sh. id. 180° P. 1.85 gr.
D. 19.7 mm – 22 mm
M.V.f. 99 tab. VI. 5. shpina 2
4. Inv. I.A.T. 7875/4
F. id. .S M VENETI.
Sh. id. 180° P. 1.78 gr
D. 21 mm – 26 mm
M. V. f. 98 tab VI. 5, shpina 3
Ranieri Zeno (1253 - 1268)
Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178 gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit . RA. GENO. per gjatë shtizes DVX, në të djathtë
.S. VI. VENETI
Sh. Krishti në fron
5. In v. I. A. T. 7875/5
F. id.
Sh. id. 180° P. 1.85 gr
D. 19.7 mm - 22 mm
M. V. F. 106 tab. VI, 11, shpina 19
6. Inv. I. A. T. 7875/6
F. id.
Sh. id. 180° P. 1.85 gr
D. 19.7 mm - 22 mm
M. V. F. 108 tab. VI, 11, shpina 19
7. Inv. I. A.T. 7875/7
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. F. 108 tab. VI, 11, shpina 3, sgrafito
8. In v. I. A.T. 7875/8
F. id.
Sh. id. 180° P. 1.85 gr
D. 19.7 mm - 22 mm
M. V. F. 108 tab. VI, 11, shpina 3
9. Inv. I. A.T. 7875/9
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F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180° P. 1.85 gr D. 19.7 mm - 22 mm
M. V. F. 108 tab. VI, 11, shpina 5
10. In v. I. A. T. 7875/10
F. id. .S: M. VENETI
Sh. id. 180° P. 1.85 gr
D. 19.7 mm - 22 mm
M. V. F. 108 tab. VI, 11, shpina 13
11. Inv. I. A. T. 7875/11
F. id.
Sh. id. 180° P. 1.85 gr
D. 19.7 mm - 22 mm
M. V. F. 108 tab. VI, 11, shpina 24
12. In v. I. A. T. 7875/12
F. id.
Sh. id. 180° P. 1.85 gr
D. 19.7 mm - 22 mm
M. V. F. 108 tab. VI, 11, shpina 29 (11, 24 ) viz
13. Inv. LA. T. 7875/13
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180° P. 1.85 gr
D. 19.7 mm - 22 mm
M. V. F. 108 tab. VI, 11, shpina 30 (22, 23) viz
Lorenzo Tiepolo (1268- 1275)
Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178 gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit. LA. TEVP .. për gjatë shtizës DVX, në të
djathtë .S. M. VENETI
Sh. Krishti në fron
14. Inv. LA. T. 7875/14
F. id.
Sh. id. 180°
P. 1.90 gr D. 20 mm - 20.2 mm
M. V. f. 112 tab. VII, 3, shpina 5
15. In v. I. A. T. 7875/15
F. id.
Sh. id. 180°
P. 1.79 gr D. 19.7 mm - 20.6 mm
M. V. f. 112 tab. VII, 3, shpina 7
16. In v. I. A. T. 7875/16
F. id.
Sh. id. 180° P. 1.78 gr
D. 19.9mm - 20.1 mm
M. V. f. 112 tab. VII, 3, shpina 11
17. Inv. I. A.T. 7875/17
365

F. id.
Sh. id. 180° P. 1.78 gr
D. 19.6mm - 19.8 mm
M. V. f. 112 tab. VII, 3, shpina 13
Jacopo Contarini (1275-1280)
Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit. IA.9TARIN. për gjatë shtizës DVX, në të dj. .S.
M. VENETI
Sh. Krishti në fron
18. In v. I. A. T. 7875/18
F. id. IA. TARIN.
Sh. id. 180° P. 1.85 gr D. 19.7 mm - 22 mm
M. V. f. 119, nr. 2, tab. VII, 9, shpina 4
19. In v. I. A. T. 7875/19
F. id.
Sh. id. 180° P. 1.85 gr D. 19.7 mm - 22 mm
M. V. f. 119, nr. 1, tab. VII, 9, shpina 4
20. Inv. I. A.T. 7875/20
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 119, nr. 1, tab. VII, 9, shpina 3
21. In v. I. A. T. 7875/21
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 119, nr. 1, tab. VII, 9, shpina 5
22. Inv. I. A. T. 7875/ 22
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 119, nr. 1, tab. VII, 9, shpina 5
23. Inv. I. A. T. 7875/ 23
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 119, nr. 1, tab. VII, 9, shpina 6
24. Inv. I. A. T. 7875/ 24
F. id. IA. TARIN
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 119, tab. VII, 9, shpina 8
25. In v. I. A. T. 7875/25
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F. id. IA. TARIN
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 119. nr. 1, tab. VII, 9, shpina 8
Giovanni Dandolo (1280- 1289)
Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178 gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit . IO. DANDV .. përgjatë shtizës DVX. në të dj.
.S. M. VENETI
Sh. Krishti në fron
26. Inv. I. A. T. 7875/26
F. id. IO. DANDV
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 137, nr. 2, tab. VIII, 3, shpina 8
27. In v. I. A. T. 7875/27
F. id. IO. DANDV
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 137, nr. 2. tab. VIII, 3, shpina 8
28. Inv. I. A.T. 7875/28
F. id. IO. DANDV
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 137, nr. 2, tab. VIII, 3, shpina 5
29. In v. I. A.T. 7875/29
F. id. IO. DANDV
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 137, nr. 2, tab. VIII, 3, shpina 6
30. Inv. I. A.T. 7875/30
F. id. .IO DANDV
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 137, nr. 2, tab. VIII, 3, shpina 6
31. In v. I A. T. 7875/31
F. id. .IO. DANDV
Sh. id. 180°
P. gr D. mm - mm
M. V. f. 137, nr. 2, tab. VIII, 3 , shpina 9
32. Inv. I. A.T. 7875/32
F. id. .IO. DANDV
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 137, nr. 2, tab. VIII, 3, shpina 9
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33. In v. I. A. T. 7875/ 33, mungon një pjesë tepër e vogël
F. id. .IO. DANDV
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 137, nr. 2, tab. VIII, 3, shpina 9
34. In v. I. A. T. 7875/ 34
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 137, nr. 2, tab. VIII, 3, shpina 11
35. In v. I. A.T. 7875/35
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 137, nr. 2, tab. VIII, 3, shpina 11
36. In v. I. A. T. 7875/36
F. id.
Sh. id. 180°
P. gr D. mm- mm
M. V. f. 137, nr. 2, tab. VIII, 3, shpina 11
37. In v. I. A. T. 7875/37
F. id. .IO. DANDV
Sh. id. 180°
P. gr D. mm - mm
M. V. f. 137, nr. 2, tab. VIII, 3, shpina 12.
38. In v. I. A. T. 7875/38
F. id. IO. DANDV
Sh. id. 180°
P. gr D. mm - mm
M. V. f. 137, nr. 2, tab. VIII, 3 , shpina 19
Pietro Gradenigo (1289-1311)
Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit. PE. GRADONICO. për gjatë shtizës DVX. në të
dj. .S. M. VENETI
Sh. Krishti në fron
39. Inv. I. A.T. 7875/39
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180° P. 1.79 gr
D. 19.7 mm - 20.4 mm
M. V. f. 144, nr. 2. tab. VIII, 9, shpina 6
40. In v. I. A. T. 7875/40
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180° P. 1.77 gr
D. 19.4 mm - 20.1 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 6
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41. Inv. I. A. T. 7875/41
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. gr D. mm - mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. Vili, 9, shpina 6
42. In v. I. A. T. 7875/ 42
F. id.
Sh. id. 180° P. 1.77 gr D. 19.7 mm - 20.1mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 6
43. In v. I. A. T. 7875/ 43
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.66 gr D. 20 mm - 20.4 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 6
44. In v. I. A. T. 7875/ 44
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.74 gr D. 19.6 mm - 19.9 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9. shpina 6
45. Inv. I. A. T. 7875/45
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.78 gr D. 20.2 mm - 20.4 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 6
46. In v. I. A. T. 7875/46
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 6
47. In v. I. A. T. 7875/47
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.74 gr D. 20.7 mm
M V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 6
48. In v. I. A. T. 7875/ 48
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.80gr
D. 20.1 mm - 20.4 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 3
49. In V. I. A. T. 7875/49
F. id.
Sh.id.l80°
P. 1.71gr
D. 19 mm - 20.4 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 3
50. Inv. I. A.T. 7875/50
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F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180° P. 1.83 gr
D. 19.1 mm - 20.4 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 10
51. In v. I. A. T. 7875/ 51
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180° P. 1.72 gr
D. 19.1mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9. shpina 10
52. Inv. I. A.T. 7875/ 52
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.75 gr D. 20.3 mm - 21.2 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 10
53. In v.I. A. T. 7875/ 53
F. id.
Sh. id. 180°
P. 1.83 gr D. 19.9 mm - 20.5 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 10
54. Inv. I. A. T. 7875/ 54
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 10
55. In v. I. A. T. 7875/55
F. id.
Sh. id. 180° P. 1.75 gr D. 19.8 mm - 20.3 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9. shpina 10
56. Inv. I. A. T. 7875/ 56
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. gr D. mm - mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 10
57. In v. I. A. T. 7875/ 57, me dy vrima, njera e dëmtuar
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. gr D. mm - mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 10
58. In v. I. A. T. 7875/58
F. id.
Sh. id. 180°
P. 1.82 gr D. 20.2 mm - 20.7 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 11
59. Inv. I. A.T. 7875/59
F. id. .S. M. VENETI.
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Sh. id. 180°
P. 1.71 gr D. 20 mm - 20.2 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 11
60. Inv. I. A.T. 7875/60
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180° P. 1.92 gr
D. 20.3 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 11
61. In v. I. A. T. 7875/61
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P.1.58gr D. 19.9 mm - 20.6 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 11
62. In v. I. A. T. 7875/62
F. id.
Sh. id. 180° P. 1.40 gr D. 19.6 mm - 19.8 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 13 (4, 10)
63. Inv. I. A.T. 7875/63
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.85 gr D. 20.2 mm - 20.4 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 14 (7 pa pikë lart)
64. In v. I. A. T. 7875/64
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.85 gr D. 19.7 mm - 20.5 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 14 (7 pa pikë lart)
65. Inv. I. A.T. 7875/65
F. id. .S. M. VENETI.
Sh.id.l80° P. 1.81gr D. 19.7 mm - 20.2 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 14 (7 pa pikë lart)
66. In v. I. A. T. 7875/66
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.76 gr D. 19.8 mm - 20.1 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 14 (7 pa pikë lart)
67. In v. I. A. T. 7875/67
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.92 gr D. 19.7 mm - 20.5 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 14 (7 pa pikë lart)
68. Inv. I. A.T. 7875/68
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.70 gr

D. 19 mm - 19.8 mm
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M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 14 (7 pa pikë lart)
69. In v. I. A. T. 7875/ 69
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.77 gr D. 20 mm - 20.6 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 14 (7 pa pikë lart)
70. Inv. I. A.T. 7875/70
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.79 gr D. 20.5 mm - 20.8 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 14(7 pa pikë lart)
71. In v. I. A. T. 7875/ 71
F. id. ,S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.80 gr D. 20.2 mm - 20.8 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 14 (7 pa pikë lart)
72. In v. I. A. T. 7875/ 72
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180° P. 1.86 gr D. 20.8 mm
M. V. f. 144. nr. 2. tab. VIII, 9, shpina 14 (7 pa pikë lart)
73. In v. I. A. T. 7875/ 73
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. 1.83 gr D. 20.3 mm - 21.1mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 14 (7 pa pikë lart)
74. In v. I. A. T. 7875/ 74
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. gr D. mm - mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 14 (7 pa pikë lart)
Giovani Soranzo (1312 -1328)
Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178 gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit . IO. SV- -ANTIO. për gjatë shtizës DVX, në të
dj. .S. M. VENETI.
Sh. Krishti në fron
75. Inv. I. A.T. 7875/ 75
F. id.
Sh. id. 180°
P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 3
76. In v. I. A. T. 7875/76
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
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M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 3
77. Inv. I. A.T. 7875/ 77
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 3
78. In v.I. A. T. 7875/78
F. id.
Sh. id. 180° P. Gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 3
79. Inv. I. A.T. 7875/79
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm – mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 3
80. Inv. I. A. T. 7875/80
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 3
81. In v. I. A. T. 7875/ 81
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2,tab. IX, 6, shpina 3
82. In v. I. A. T. 7875/82
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
83. Inv. I. A. T. 7875/83
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
84. Inv. I. A. T. 7875/ 84
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
85. Inv. I. A. T. 7875/85
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
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86. Inv. I. A.T. 7875/ 86
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
87. Inv. I. A. T. 7875/ 87
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
88. Inv. I. A. T. 7875/ 88
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
89. Inv. I. A. T. 7875/ 89
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
90. In v. I. A. T. 7875/90
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
91. In v. I. A. T. 7875/91
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
92. Inv. LA. T. 7875/92
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
93. Inv. LA. T. 7875/93
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
94. In v. I. A. T. 7875/ 94
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
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95. In v. I. A. T. 7875/95
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm- mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
96. Inv. LA. T. 7875/96
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
97. Inv. I. A.T. 7875/97
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 1
98. In v. I. A. T. 7875/98
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 6
99. Inv. I. A. T. 7875/ 99
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 6
100. Inv. I.A.T. 7875/ 100
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 6
101. Inv. I. A. T. 7875/ 101
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 6
102. In v. I. A. T. 7875/ 102
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 6
103. In v. I. A. T. 7875/ 103
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 6
104. Inv. I. A. T. 7875/ 104
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F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 9
105. Inv. I. A. T. 7875/ 105
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm- mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 11
106. Inv. I. A. T. 7875/ 106
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 11
107. Inv. I. A. T. 7875/ 107
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 11
108. Inv. I. A. T. 7875/ 108
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 13
109. Inv. I. A. T. 7875/ 109
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 17
110. In v. I. A. T. 7875/ 110
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm- mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 17
111. In v. I. A. T. 7875/ 111
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D.' mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 17
112. 1n v. I. A. T. 7875/ 112
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 17
113. Inv. I. A. T. 7875/ 113
F. id.
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Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 18
114. 1nv. I.A.T. 7875/ 114
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 18
115. Inv. I.A.T. 7875/ 115
F. id. .S. M. VENETI
Sh. id. 180°
P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 20 ( 6 dhe katër pika në të majtë)
116. Inv. I.A.T. 7875/116
F. id.
Sh. id. 180°
P. gr D. mm - mm
M. V. f. 155, nr. 2, tab. IX, 6, shpina 20 (6 dhe katër pika mj.)
Francesco Dandolo (1329- 1339)
Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178 gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit . FRA. DANDVLO. për gjatë shtizës DVX, në të
dj. .S. M. VENETI Sh. Krishti në fron
117. 1n v. I. A. T. 7875/ 117
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 180°
P. gr D. mm - mm
M. V. f. 162, nr. 4, tab. IX, 12, shpina 3
118. In v. I. A. T. 7875/ 118
F. id. FRA DANDVLO
Sh. id. 180°
P. gr D. mm - mm
M. V. f. 162, nr. 4, tab. IX, 12, shpina 3
119. Inv. I.A.T. 7875/ 1 19
F. id. nr. 5
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 162, nr. 4, tab. IX, 12, shpina 3
120. Inv. I.A.T. 7875/ 120
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 162, nr. 4, tab. IX, 12, shpina 3
121. Inv. I.A.T. 7875/ 121
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
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M. V. f. 162, nr. 4, tab. IX, 12, shpina 3
122. Inv. I.A.T. 7875/ 122
F. id. Pjesa e dytë nr. 6
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 162, nr. 4, tab. IX, 12, shpina 3
123. In v. I. A. T. 7875/ 123
F. id. .FRA DANDVLO. .S M VENETI.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 162, nr. 4, tab. IX, 12, shpina 3
124. 1n v. I. A. T. 7875/ 124 F. id. nr. 5
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm M. V. f. 162, nr. 4, tab. IX, 12, shpina 3
125. In v. I.A.T. 7875/ 125 me vrimë
F. id. nr. 5
Sh. id. 180° P. gr D. mm – mm
M. V. f. 162, nr. 4, tab. IX, 12, shpina 3
126. In v. I. A. T 7875/ 126
F. id. FRA. DANDVLO:
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 162, nr. 4, tab. IX, 12, shpina 1
127. In v. I.A.T. 7875/ 127
F. id. nr. 6
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 162, nr. 4, tab. IX, 12, shpina 1
128. In v. IA. T. 7875/ 128
F. id. nr. 6, S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 162, nr. 4, tab. IX, 12, shpina 1
129. In v. I. A. T. 7875/ 129
F. id. nr. 5, S. M. VENETI
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 162, nr. 4, tab. IX, 12, shpina 1
130. Inv. I.A.T. 7875/ 130
F. id.
Sh. id. 180° P. gr D. mm - mm
M. V. f. 162, nr. 4, tab. IX, 12, shpina 1
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Thesari i Vërzhezhës1105
Fshati Vërzhezhë ndodhet në veriperëndim të qytetit të Corovodës, në luginën e lumit
Osum. Njoftimet e para për gjetjen e këtij thesari vinjë nga L. Ylli. Thesari përbëhej
afërsisht nga 200 copë monedha prej argjendi relativisht të pastër. Ato u gjetën në një enë
balte shumë të copëtuar. Nga i gjithë thesari janë grumbulluar deri 50 monedha, pjesa më
e madhe e të cilave ruhen në Muzeun Historik të Corovodës. Shumica (35 copë) i takojnë
Janit II Komnen Porfirogjenetit (1118 - 1143) me Aleksin, djalin e tij me të madh. Pjesa
tjetër e monedhave (15 cope) janë të Isakut II Engjëllit (1185 - 1195)1106. Thesari i
Vërzhezhës i përket kohës kur mbreti i Normanëve, Gulielmi II, në marrëdhënie me
perandorin e Gjermanisë, Frederik Barbarosën, sulmoi në fund të vitit 1185 bregdetin e
Shqipërisë dhe pushtoi Durrësin.
Katalogu
1. Jani II dhe Aleksi (1118-1143)
1. AR↓ 3,88 g; 28 mm.
F.
AΛϵӡI. .ΔϵC. O. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku
një labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 1.
2. AR↓ 4,10 g ; 26 mm.
F.
AΛϵӡIω.Δϵ. ... Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 2.
3. AR↓ 4,26 g; 29 mm
F.
AΛϵӡI. . . Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 3.
4. AR↓ 4,04 g; 26 mm.

1105

H. Spahiu, Një thesar me monedha të shek. XII nga Vërzhezha, Iliria 2, 1983, f. 235-242.
H. Spahiu, Një thesar me monedha të shek. XII nga Vërzhezha, Iliria 2, 1983, f. 236. Prej vitit të fundit
të sundimit të Janit II me Aleksin deri në fillim të sundimit të Isakut II Engjëllit, d.m.th. prej vitit 1143 deri
në vitin 1185 ka një interval kohor prej 42 vjetësh, kur në thesar nuk figuron asnjë monedhë. Kjo mungesë
mund të shpjegohet me faktin se vetëm 1/4 e thesarit është grumbulluar. Monedhat që duhet të ishin të
Manuelit I Komnen (1143 - 1180) dhe që duhet të mbushin këtë boshllëk, i përkasin me sa duket pjesës së
pambledhur të thesarit.
1106
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F.
AΛϵӡI. . . Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 4.
5. AR↓ 4,18 g; 26 mm.
F.
AΛϵӡI. ./IECП. . Legjenda djathas e palexueshme.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 5.
6. AR↓3,66 g; 26 mm.
F.
AΛϵӡI. . . Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 6.
7. AR↓4,03 g; 27 mm.
F.
AΛϵӡI. . . Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 7.
8. AR↓4,25 g; 27 mm.
F.
AΛϵ. ...Δ…. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 8.
9 AR↓4 20 g; 26 mm.
F……ΔϵCП. . Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 9.
10. AR↓4,75 g; 28 mm.
F……CП. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një labarum
dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
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Shih: SPAHIU 1983, nr. 10.
11. AR↓ 4,13 g: 27 mm
F……CП. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një labarum
dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 11.
12. AR↓ 3,96 g; 27 mm.
F…..Δ….. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një labarum
dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 12.
13. AR↓ 3,81g; 27 mm.
F.
εC. djathtas në rreshta vertikale ω.KƩZC. Si nr. 1
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 13.
14. AR↓ 4,08 g; 26 mm.
F- Legjenda rrethore majtas e palexueshme, djathtas në rreshta vertikale: O. ω KE. S .
Shp. Si nr. 1.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 14.
15. AR↓ 3,98 g; 28 mm.
F. Legjenda rrethore nga e majta e palexueshme, djathtas ωK. ..
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 15.
16. AR↓ 4,10 g; 26 mm.
F. AΛϵ… Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një labarum
dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 16.
17. AR↓ 4,24 g; 28 mm.
F. Pa legjendë. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 17.
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18. AR↓ 4,14 g; 27 mm (Tab. I, 2).
F. Pa legjendë. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 18.
19. AR↓ 4,34 g; 27 mm.
F. Pa legjende. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 19.
20. AR↓ 4,11g; 28 mm.
F. Legjenda majtas e palexueshme. Nga e djathta në rreshta vertikale K.ω.K. Dy
perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një labarum dhe secili nga një
kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 20.
21. AR↓4,24 g; 26 mm.
F. Pa legjende. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 21.
22. AR↓4,13; 24 mm.
F. Pa legjendë. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 22.
23. AR↓ 4,11g; 26 mmF. Pa legjendë. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 23.
24. AR↓3,85 g; 25 mm.
382

F. Pa legjende. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 24.
25. AR↓4,20 g; 27 mm.
F. Pa legjende. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 25.
26. AR↓ 4,37 g: 26 mm.
F. Pa legjendë. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 26.
27. AR↓ 4,10 g; 25 mm.
F. Pa legjende. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 27.
28. AR↓ 4,07 g; 26 mm.
F. AΛϵӡI. .ΔϵC. O. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 28.
29. AR↓ 4,15 g; 26 mm.
F. AΛϵӡI. .ΔϵC. O. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 29.
30. AR↓3,97 g; 27 mm.
F. AΛϵӡI. .ΔϵC. O. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
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Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 30.
31. AR↓ 4,10 g; 28 mm.
F. AΛϵӡI. .ΔϵC. O. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 31.
32. AR↓ 3,90 g; 27 mm.
F. AΛϵӡI. .ΔϵC. O. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 32.
33. AR↓ 4.03 g; 27 mm.
F. AΛϵӡI. .ΔϵC. O. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 33.
34. AR↓ 4.20 g; 30 mm.
F. AΛϵӡI. .ΔϵC. O. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 34.
35. AR↓ 4,26 g; 30 mm.
F. AΛϵӡI. .ΔϵC. O. Dy perandorët qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum dhe secili nga një kryq të gjatë.
Shp. Kϵ... HӨϵ. Krishti me brerore përmbi kryq, rri ulur përballë me doren e
djathtë gjysmë të ngritur për bekim, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 35.
Isaku II Engjëlli (1185-1195)
36. AR↓ 3,13 g; 25 mm (Tab. I, 4).
F. Legjenda rrethore jo e plotë: ICAAKIOC. (ΔƐПC). Arkangjeli Shën Mihail me
brerore, qëndron në këmbë përballë, në dorën e tij të majtë mban një shtizë dhe me dorën
tjetër kurorëzon Isakun, që qëndron në këmbë përballë, në të djathtë të tij. Perandori
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mban volumen në dorën e majtë dhe një kryq në dorën tjetër, lart germa O dhe në krahun
e Arkangjelit X.A.K.
Shp. MP-ӨY. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehërin e saj
një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 36.
37. AR 3,43 g; 25 mm.
F. ICAA.IOC ……Legjenda jo e plotë, nën krahun e Arkangjelit X. M. Arkangjeli Shën
Mihail me brerore, qëndron në këmbë përballë, në dorën e tij të majtë mban një shtizë
dhe me dorën tjetër kurorëzon Isakun, që qëndron në këmbë përballë, në të djathtë të tij.
Perandori mban volumen në dorën e majtë dhe një kryq në dorën tjetër, lart germa O dhe
në krahun e Arkangjelit X.A.K.
Shp. MP-ӨY. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehërin e saj
një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 37.
38. AR↓ 3,92 g; 27 mm.
F. ICAAK…. O. Legjenda jo e plotë, si nr. 28, nën krahun e Arkangjelit shihen gërmat e
vendosura vertikalisht X, AP, XM.
Shp. MP-ӨY. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehërin e saj
një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 38.
39. AR↓ 3,21 g"; 28 mm.
F. ICAA….. Legjenda rrethore jo e plotë. Arkangjeli Shën Mihail me brerore, qëndron
në këmbë përballë, në dorën e tij të majtë mban një shtizë dhe me dorën tjetër kurorëzon
Isakun, që qëndron në këmbë përballë, në të djathtë të tij. Perandori mban volumen në
dorën e majtë dhe një kryq në dorën tjetër, lart germa O dhe në krahun e Arkangjelit
X.A.K.
Shp. MP-ӨY. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehërin e saj
një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 39.
40. AR↓ 3,72 g; 26 mm.
F. CAA……. Legjenda rrethore jo e plotë. Arkangjeli Shën Mihail me brerore, qëndron
në këmbë përballë, në dorën e tij të majtë mban një shtizë dhe me dorën tjetër kurorëzon
Isakun, që qëndron në këmbë përballë, në të djathtë të tij. Perandori mban volumen në
dorën e majtë dhe një kryq në dorën tjetër, lart germa O dhe në krahun e Arkangjelit
X.A.K.
Shp. MP-ӨY. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehërin e saj
një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 40.
41. AR↓ 3,86 g: 28 mm.
F. ICA……. Legjenda rrethore jo e plotë. Arkangjeli Shën Mihail me brerore, qëndron
në këmbë përballë, në dorën e tij të majtë mban një shtizë dhe me dorën tjetër kurorëzon
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Isakun, që qëndron në këmbë përballë, në të djathtë të tij. Perandori mban volumen në
dorën e majtë dhe një kryq në dorën tjetër, lart germa O dhe në krahun e Arkangjelit
X.A.K.
Shp. MP-ӨY. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehërin e saj
një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 41.
42. AR↓ 3,96 g; 26 mm.
F. CAA……. Legjenda rrethore jo e plotë. Arkangjeli Shën Mihail me brerore, qëndron
në këmbë përballë, në dorën e tij të majtë mban një shtizë dhe me dorën tjetër kurorëzon
Isakun, që qëndron në këmbë përballë, në të djathtë të tij. Perandori mban volumen në
dorën e majtë dhe një kryq në dorën tjetër, lart germa O dhe në krahun e Arkangjelit
X.A.K.
Shp. MP-ӨY. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehërin e saj
një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 42.
43. AR↓ 3,51 g; 28 mm.
F- Legjenda rrethore e palexueshme. Arkangjeli Shën Mihail me brerore, qëndron në
këmbë përballë, në dorën e tij të majtë mban një shtizë dhe me dorën tjetër kurorëzon
Isakun, që qëndron në këmbë përballë, në të djathtë të tij. Perandori mban volumen në
dorën e majtë dhe një kryq në dorën tjetër, lart germa O dhe në krahun e Arkangjelit
X.A.K.
Shp. MP-ӨY. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehërin e saj
një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 43.
44. AR↓ 3,76 g; 29 mm.
F. Legjenda rrethore e palexueshme, nga e djathta lexohen gërmat: XΛOXM Si nr. 36.
Shp. Arkangjeli Shën Mihail me brerore, qëndron në këmbë përballë, në dorën e tij të
majtë mban një shtizë dhe me dorën tjetër kurorëzon Isakun, që qëndron në këmbë
përballë, në të djathtë të tij. Perandori mban volumen në dorën e majtë dhe një kryq në
dorën tjetër, lart germa O dhe në krahun e Arkangjelit X.A.K.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 44.
45. AR↓ 3,65 g; 25 mm.
F. Legjenda rrethore e palexueshme. Djathtas në rreshta vertikale. X90ICΛ. Arkangjeli
Shën Mihail me brerore, qëndron në këmbë përballë, në dorën e tij të majtë mban një
shtizë dhe me dorën tjetër kurorëzon Isakun, që qëndron në këmbë përballë, në të djathtë
të tij. Perandori mban volumen në dorën e majtë dhe një kryq në dorën tjetër, lart germa
O dhe në krahun e Arkangjelit X.A.K.
Shp. MP-ӨY. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehërin e saj
një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 45.
46. AR↓ 3,33 g; 28 mm.
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F. Legjenda rrethore e palexueshme. Djathtas në rreshta vertikale: XM. Arkangjeli Shën
Mihail me brerore, qëndron në këmbë përballë, në dorën e tij të majtë mban një shtizë
dhe me dorën tjetër kurorëzon Isakun, që qëndron në këmbë përballë, në të djathtë të tij.
Perandori mban volumen në dorën e majtë dhe një kryq në dorën tjetër, lart germa O dhe
në krahun e Arkangjelit X.A.K.
Shp. MP-ӨY. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehërin e saj
një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 46.
47. AR↓ 3,13 g; 26 mm.
F. Legjenda rrethore e palexueshme. Arkangjeli Shën Mihail me brerore, qëndron në
këmbë përballë, në dorën e tij të majtë mban një shtizë dhe me dorën tjetër kurorëzon
Isakun, që qëndron në këmbë përballë, në të djathtë të tij. Perandori mban volumen në
dorën e majtë dhe një kryq në dorën tjetër, lart germa O dhe në krahun e Arkangjelit
X.A.K.
Shp. MP-ӨY. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehërin e saj
një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 47.
48. AR↓ 3,59 g; 27 mm.
F. Legjenda rrethore e palexueshme. Arkangjeli Shën Mihail me brerore, qëndron në
këmbë përballë, në dorën e tij të majtë mban një shtizë dhe me dorën tjetër kurorëzon
Isakun, që qëndron në këmbë përballë, në të djathtë të tij. Perandori mban volumen në
dorën e majtë dhe një kryq në dorën tjetër, lart germa O dhe në krahun e Arkangjelit
X.A.K.
Shp. MP-ӨY. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehërin e saj
një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 48.
49. AR↓ 3,54 g; 26 mm.
F. Legjenda rrethore e palexueshme. Arkangjeli Shën Mihail me brerore, qëndron në
këmbë përballë, në dorën e tij të majtë mban një shtizë dhe me dorën tjetër kurorëzon
Isakun, që qëndron në këmbë përballë, në të djathtë të tij. Perandori mban volumen në
dorën e majtë dhe një kryq në dorën tjetër, lart germa O dhe në krahun e Arkangjelit
X.A.K.
Shp. MP-ӨY. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehërin e saj
një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
Shih: SPAHIU 1983, nr. 49.
50. AR↓ 3,67 g; 27 mm.
F. ICAAKIOC. (ΔƐПC). Arkangjeli Shën Mihail me brerore, qëndron në këmbë përballë,
në dorën e tij të majtë mban një shtizë dhe me dorën tjetër kurorëzon Isakun, që qëndron
në këmbë përballë, në të djathtë të tij. Perandori mban volumen në dorën e majtë dhe një
kryq në dorën tjetër, lart germa O dhe në krahun e Arkangjelit X.A.K.
Shp. MP-ӨY. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehërin e saj
një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
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Shih: SPAHIU 1983, nr. 50.
Monedha të siteve të ndryshme
1.
Æ ↓ 1,99 gr., 26 mm. Aleksi I Komnen ? (1081-1118) (Kalaja e Beratit).
F.
Legjenda pjesërisht e palexueshme: ΔεC... Perandori qëndron në këmbë përballë,
mban në dorën e dj. një kryq të gjatë dhe globin e kryqëzuar në dorën tjetër.
Shp. MP-ep. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehër një
medaljon me birin e saj hyjnor.
SPAHIU 1979 – 1980, nr. 393, f. 399, Tab. VII, 7.
2.
Æ ↓ 1,71 gr., 22 mm. Aleksi I Komnen dhe Kostandin Porfyrogjeneti (10811118)
F.
Si nr. 398. Dy truporet e perandorëve qëndrojnë përballë në këmbë dhe mbajnë së
bashku globin e kryqëzuar dhe secilin nga një labarum.
Shp. Si nr. 398. Busti përballë i Krishtit me brerore përmbi kryq.
SPAHIU 1979 – 1980, nr. 413, f. 400. Monedha është gjetur në gërmimet e vitit 1973 në
teatrin e Apolonisë. (Teatri L.-XVII/5). Ruhet në kabinetin numizmatik të. QKA.
3.
AV ↓ 4,30 gr., 27 mm. Jani II Komnen Porfirogjeneti (1118-1143).
F.
Si nr. 416. Legjenda vertikale: .....Virgjëresha me brerore qëndron në këmbë
përballë dhe kurorëzon perandorin, që qëndron në këmbë në të djathtë të saj, i cili mban
labarumin në dorën e djathtë dhe voluem në dorën tjetër.
Shp. Si nr. 416. Krishti me brerore përmbi kryq, qëndron ulur përballë me dorën e
djathtë të ngritur lartë dhe mban librin e ungjillit në dorën tjetër.
SPAHIU 1979 – 1980, nr. 418, f. 401. Monedha është gjetur në Amantia (Plloçë-rrethi i
Vlorës). Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
4.
Æ ↓ 4, 2,25 gr., 28 mm. Jani II Komnen Porfirogjeneti (1118-1143).
F.
Si nr. 419. Pa legjendë Jani dhe Shën Gjergji mbajnë së bashku një kryq të gjatë
grek. Shën Gjergji, në dorën e majtë të mbështetur mbi sup mban një shpatë, ndërsa
perandori një labarum në dorën e tij të djathtë.
Shp. Si nr. 419. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në kraharor
një medaljon me Krishtin foshnjë.
SPAHIU 1979 – 1980, nr. 420, f. 401. Monedha është gjetur në rrethin e Korçës. Ruhet në
muzeun historik të Korçës.
5.
Æ ↓4. 2,71 gr., 27 mm. Manueli I Komnen (1118-1143)
F.
Legjenda rrethore së prapthi:...NAM; nga e djathta e palexueshme; . ε... Perandori
qëndron në këmbë përballë mban labarumin në dorën e djathtë dhe volumin në dorën
tjetër.
Shp. Si nr. 452. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehër një
medaljon me fëmijën e saj hyjnor.
SPAHIU 1979 – 1980, nr. 454, f. 404. Monedha është gjetur në rrethin e Vlorës. Ruhet në
muzeun historik të Vlorës.
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6.
Æ ↓1,53 gr. 25 mm. Isaaku II Engjëlli (1185-1195)
F.
Legjenda rrethore e palexueshme. Si nr. 457.
Shp. Shumë e fshirë. Monedha duket sikur është ristampuar për të dytën herë.
SPAHIU 1979 – 1980, nr. 461, f. 405. Monedha është gjetur në Apoloni. Ruhet në
kabinetin numizmatik të QKA.
7.
Æ ↓ 2,97 gr. 23 mm. Isaaku II Engjëlli (1185-1195)
F.
Legjenda mj. e palexueshme..... ΔεCПO. Arkangjeli Shën Mihaili dhe perandori,
mbajnë së bashku midis tyre labarumin, në të dj. të Shën Mihailit germat: A.M.X.
Shp. Si nr. 457. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban mbi prehrin e
saj një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
SPAHIU 1979 – 1980, nr. 463, f. 405, Tab. VIII, 6. Monedha është gjetur rastësisht në
vitin 1973 në territorin e Kalasë së Beratit. Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
Krahaso: J-Sabatier, vep.cit., vëll. II, f. 223, 3; Pl. LVII,17.
8.
Æ ↓ 3,55 gr. 28 mm. Isaaku II Engjëlli (1185-1195)
F.
Si nr. 463. Legjenda mj. e palexueshme..... ΔεCПO. Arkangjeli Shën Mihaili dhe
perandori, mbajnë së bashku midis tyre labarumin, në të dj. të Shën Mihailit germat:
A.M.X.
Shp. Si nr. 457. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban mbi prehrin e
saj një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
SPAHIU 1979 – 1980, nr. 464, f. 405. Monedha është gjetur në gërmimet e vitit 1960 në
Kalanë e Irmajt. Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
9.
Æ ↓ 4, 1,82 gr., 20 mm. Isaaku II Engjëlli (1185-1195)
F.
Si nr. 469. Legjenda vertikale dj. shumë e fshirë: .... Perandori që qëndron në
këmbë përballë kurorëzohet nga një dorë hyjnore; ai mban një kryq të gjatë në dorën e
djathtë dhe vloumen në dorën tjetër.
Shp. Si nr. 469. Virgjëresha me brerore, qëndron ulur përballë dhe mban mbi prehrin e
saj një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
SPAHIU 1979 – 1980, nr. 480, f. 406. Monedha është gjetur në gërmimet arkeologjike të
vitit 1973 në Kalanë e Beratit (sek. A, thellësia 1,25 m). Ruhet në kabinetin numizmatik
të QKA.
10.
Æ ↓ 3,25 gr., 26 mm. Isaaku II Engjëlli (1185-1195)
F.
Si nr. 469. Legjenda vertikale dj. shumë e fshirë: .... Perandori që qëndron në
këmbë përballë kurorëzohet nga një dorë hyjnore; ai mban një kryq të gjatë në dorën e
djathtë dhe vloumen në dorën tjetër.
Shp. Si nr. 469. Virgjëresha me brerore, qëndron ulur përballë dhe mban mbi prehrin e
saj një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
SPAHIU 1979 – 1980, nr. 483, f. 407. Monedha është gjetur në rrethin e Korçës. Ruhet në
Muzeun Historik të Korçës.
11.

Æ ↓1,20 gr., 20 mm. Isaaku II Engjëlli (1185-1195)
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F.
Si nr. 469. Legjenda vertikale dj. shumë e fshirë: .... Perandori që qëndron në
këmbë përballë kurorëzohet nga një dorë hyjnore; ai mban një kryq të gjatë në dorën e
djathtë dhe vloumen në dorën tjetër.
Shp. Si nr. 469. Virgjëresha me brerore, qëndron ulur përballë dhe mban mbi prehrin e
saj një medaljon me paraqitjen e Krishtit foshnjë.
SPAHIU 1979 – 1980, nr. 486, f. 407. Monedha është gjetur në gërmimet e vitit 1973 në
Kaninë (rrethi i Vlorës). Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
12.
Æ ↓ 3,20 gr., 25 mm. Manuel Engjëlli (1230-1232)
F.
Legjenda rrethore e palexueshme. Brenda një rrethi të dubluar prej kokrrizash dy
figura në këmbë përballë që mbajnë së bashku një kryq të dyfishtë; secili mban në dorën
tjetër nga një shtizë.
Shp.
. Arkangjeli me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në dorën e dj. një
shtizë.
SPAHIU 1979 – 1980, nr. 493, f. 408. Monedha është gjetur në Kalanë e Beratit. Ruhet në
muzeun historik të Beratit.
13.
Æ ↓ 2,41 gr., 27 mm. Jan Engjëll Komneni (1232-1234)
F.
Legjenda rrethore jo e qartë. Bustet përballë të Janit dhe të Virgjëreshës me
brerore, mbajnë së bashku një kryq, që nuk duket shumë qartë. Sipër kokës së Janit një
dorë hyjnore.
Shp. Jo shumë e qartë. Busti i Krishtit përballë me brerore.
SPAHIU 1979–1980, nr. 495, f. 408. Monedha është gjetur në gërmimet e vitit 1973 në
Kalanë e Beratit (sek. C, K. I (b. 6). Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
14.
Æ↓ 1,67 gr., 27 mm. Theodori III Vataci Duka Laskari (1255-1259)
F.
Legjenda rrethore e palexueshme: ëӨεOΔωPOC.O.AҐIOC.ΔMHTPOC] Shën
Dhimitri me brerore dhe Teodori III qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së bashku një
labarum, perandori mban një kryet ne dorën e dj. dhe Shën Dhimitri një shpatë.
Shp.
. Krishti me brerore përmbi kryq, qëndron ulur përballë dhe mban në
dorën e mj. librin e Ungjillit.
SPAHIU 1979–1980, nr. 498, f. 409. Monedha është gjetur në rrethin e Korçës. Ruhet në
muzeun historik të Korçës.
15.
Æ↓ 2,28 gr., 30 mm. Theodori III Vataci Duka Laskari (1255-1259)
F.
Ө ëεOΔωPOëC].ëΔVKAC-MP-Ө V. Virgjëresha me brerore qëndron në këmbë
përballë dhe kurorëzon perandorin që qëndron në këmbë në të dj. të saj.
Shp. ë
]. Busti i Krishtit përballë me brerore përmbi kryq.
SPAHIU 1979–1980, nr. 500, f. 409. Monedha është gjetur në gërmimet e vitit 1973 në
teatrin e Apolonisë (K. XIII, b. 5). Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
16.
Æ↓ 1,60 gr.,25mm. Mihaili VIII Paleologu (1261-1282)
F.
ëX M] Busti përballë i Virgjëreshës me brerore dhe perandorit, mbajnë së bashku
një lloj laburumi, në ekstremin e sipërm të të cilit ndodhet një rreth me një kryq të vogël
në mes. Përmbi kokën e virgjëreshës, shenja [ӨV].
Shp. X M. Arkangjeli Mihail me brerore qëndron në këmbë përballë.
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SPAHIU 1979–1980, nr. 527, f. 411. Monedha është gjetur në gërmimet e vitit 1973 në
Kalanë e Beratit (sek. B, K.I/b.6). Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
17.
Æ↓ 2,45 gr., 25 mm. Mihaili VIII Paleologu (1261-1282)
F.
ëX M] Busti përballë i Virgjëreshës me brerore dhe perandorit, mbajnë së bashku
një lloj laburumi i zbukuruar, në ekstremin e sipërm të të cilit ndodhet një rreth me një
kryq të vogël në mes. Përmbi kokën e virgjëreshës, shenja [ӨV].
Shp. ëO.AҐ(LOƐ) XMHΛ]. Busti me brerore i arkangjelit Mihail me qëndrim përballë.
SPAHIU 1979–1980, nr. 528, f. 411. Monedha është gjetur në gërmimet e vitit 1973 në
Kalanë e Beratit (sek. C, trapi i K.I.) Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
Leoni VI (886-912)
18.
Æ ↓ 5,80 gr., 25 mm.
F.
Si nr. 257. Busti përballë me diademë i Leonit VI, i veshur me një rrobë me pala,
mban volumen në dorën e tij të majtë.
Shp. Si nr. 257. Legjenda vertikale në katër rreshta.
SPAHIU 1979–1980, nr. 271, f. 388. Monedha është gjetur në Vlorë. Ruhet në Muzeun
Historik të Vlorës.
19.
Æ ↓ 5,02 gr., 24 mm.
F.
Si nr. 257. Busti përballë me diademë i Leonit VI, i veshur me një rrobë me pala,
mban volumen në dorën e tij të majtë.
Shp. Si nr. 257. Legjenda vertikale në katër rreshta.
SPAHIU 1979–1980, nr. 272, f. 388. Monedha është gjetur në Vlorë. Ruhet në Muzeun
Historik të Vlorës.
20.
Æ → 6,27 gr., 22 mm.
F.
Si nr. 257. Busti përballë me diademë i Leonit VI, i veshur me një rrobë me pala,
mban volumen në dorën e tij të majtë.
Shp. Si nr. 257. Legjenda vertikale në katër rreshta.
SPAHIU 1979–1980, nr. 273, f. 388. Monedha është gjetur në Vlorë. Ruhet në Muzeun
Historik të Vlorës.
21.
Æ ↓ 7,86 gr., 24 mm, Nikifor III Foca (963-969)
F.
hICF.bASILɛV. RW. Busti përballë i Nikiforit II, në dorën e mj. mban një glob të
praruar me tri pika dhe në dorën tjetër një kryq të gjatë.
Shp. + hICH - ɛh. ƟɛW. bA-SILɛVS. RWmAIWh. Legjenda vertikale me katër rreshta.
SPAHIU 1979–1980, nr. 286, f. 389. Monedha është gjetur në Pashaliman (Rrethi i
Vlorës). Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
22. Æ ↓ 10,65 gr., 28 mm, Jani I Zimiski (969-976)
F.
Si nr. 287, në katër rreshta.
Shp. Si nr. 287. Busti i Krishtit me brerore i mbështetur mbi kryq.
SPAHIU 1979–1980, nr. 289, f. 411. Monedha është gjetur në rrethin e Korçës. Ruhet në
Muzeun Historik të Korçës.
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23. Æ ↓ 1,99 gr., 26 mm.
F. Legjenda pjesërisht e palexueshme: AEC.. . Perandori qëndron në këmbë përballë,
mban në dorën e dj. një kryq të gjatë dhe globin e kryqëzuar në dorën tjetër.
Shp. Virgjëresha me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në prehër një medaljon me
birin e saj hyjnor.
SPAHIU 1979–1980, nr. 393, f. 411. Monedha është gjetur në gërmimet arkeologjike të
vitit 1973 në Kalanë e Beratit. Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
24. Æ ↓ 1,71 gr., 22 mm.
F.
Si nr. 398.
Shp. Si nr. 398.
Monedha është gjetur në gërmimet e vitit 1973 në teatrin e Apolonisë. (Teatri L.-XVII/5).
SPAHIU 1979–1980, nr. 413. Vendi i gjetjes i panjohur. Ruhet në kabinetin numizmatik ta
QKA.
25. N< 4, 4,30 gr., 27 mm.
F.
Si nr. 416.
Shp. Si nr. 416.
SPAHIU 1979–1980, nr. 418. Monedha është gjetur në Amantie (Ploçë-rrethi i Vlorës).
Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA
26. Æ ↓ 2,25 gr., 28 mm.
F.
Si nr. 419.
Shp. Si nr. 419.
SPAHIU 1979–1980, nr. 420. Monedha është gjetur në rrethin e Korçës. Ruhet në muzeun
historik të Korçës.
27. Æ ↓ 2,71 gr., 27 mm.
F.
Si nr. 453.
Shp. Si nr. 452.
SPAHIU 1979–1980, nr. 454. Monedha është gjetur në rrethin e Vlorës. Ruhet në muzeun
historik të Vlorës.
28. Æ ↓1,53 gr. 25 mm.
F.
Legjenda rrethore e palexueshme. Si nr. 457.
Shp. Shumë e fshirë. Monedha duket sikur është ristampuar për të dytën herë.
SPAHIU 1979–1980, nr. 461. Monedha është gjetur në Apoloni. Ruhet në kabinetin
numizmatik të QKA.
29. Æ ↓ 2,97 gr. 23 mm.
F.
Legjenda mj. e palexueshme......ΔεCп 0. Arkangjeli Shën Mihaili dhe perandori,
mbajnë së bashku midis tyre labarumin, në të dj. të Shën Mihailit gërmat: A.M.X.
Shp. Si nr. 457.
SPAHIU 1979–1980, nr. 463. Monedha është gjetur rastësisht në vitin 1973 në territorin e
Kalasë së Beratit. Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
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30. Æ ↓ 3,55 gr. 28 mm.
F.
Si nr. 463.
Shp. Si nr. 457.
SPAHIU 1979–1980, nr. 464. Monedha është gjetur në gërmimet e vitit 1960 në Kalanë e
Irmajt. Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
31. Æ ↓1,82 gr., 20 mm.
F.
Si nr. 469, veçse legjenda vertikale dj. shumë e fshirë.
Shp. Si nr. 469.
SPAHIU 1979–1980, nr. 480. Monedha është gjetur në gërmimet arkeologjike të vitit 1973
në Kalanë e Beratit (sek. A, thellësia 1,25 m.). Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
32. Æ ↓ 3,25 gr., 26 mm.
F.
Si nr. 469.
Shp. Si nr, 469.
SPAHIU 1979–1980, nr. 483. Monedha është gjetur në rrethin e Korçës. Ruhet në muzeun
historik të Korçës.
33. Æ ↓1,20 gr., 20 mm.
F.
Si nr. 469.
Shp. Si nr. 469.
SPAHIU 1979–1980, nr. 486. Monedha fshtë gjetur në gërmimet e vitit 1973 në Kaninë
(rrethi i Vlorës). Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
34. Æ ↓3,20 gr., 25 mm.
F.
Legjenda rrethore e palexueshme. Brenda një rrethi të dubluar prej kokrrizash dy
figura në këmbë përballë që mbajnë së bashku një kryq të dyfishtë; secili mban në dorën
tjetër nga një shtizë.
Shp.
. Arkangjeli me brerore qëndron ulur përballë dhe mban në dorën e dj. një
shtizë.
SPAHIU 1979–1980, nr. 493. Monedha është gjetur në Kalanë e Beratit. Ruhet në muzeun
historik të Beratit.
35. Æ ↓2,41 gr., 27 mm.
F.
Legjenda rrethore jo e qartë. Bustet përballë të Janit dhe të Virgjëreshës me
brerore, mbajnë së bashku një kryq, që nuk duket shumë qartë. Sipër kokës së Janit një
dorë hyjnore.
Shp. Jo shumë e qartë. Busti i Krishtit përballë me brerore.
SPAHIU 1979–1980, nr. 495. Monedha është gjetur në gërmimet e vitit 1973 në Kalanë e
Beratit (sek. C, K, I/b. 6). Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
36. Æ↓1,67 gr., 27 mm.
F.
ɵεOΔω Legjenda rrethore e palexueshme: ëɵεOΔωPOC.O.AҐӀOC.ΔMHTPOC]
Shën Dhimitri me brerore dhe Theodori III qëndrojnë në këmbë përballë, mbajnë së
bashku një labarum, perandori mban një kryq në dorën e dj. dhe Shën Dhimitri një
shpatë.
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Shp.
. Krishti me brerore përmbi kryq, qëndron ulur perballë dhe mban në
dorën e mj. librin e Ungjillit.
SPAHIU 1979–1980, nr. 498. Monedha është gjetur në rrethin e Korçës. Ruhet në muzeun
historik të Korçës.
37. Æ↓2,28 gr., 30 mm.
F.
ӨëεOΔωP0ëC].ëΔVKAC-MP-ɵV. Virgjëresha me brerore qëndron në këmbë
përballë dhe kurorëzon perandorin që qëndron në këmbë në të. dj. të saj.
Shp.
. Busti i Krishtit përballë me brerore përmbi kryq.
SPAHIU 1979–1980, nr. 500. Monedha është gjetur në gërmimet e vitit 1973 në teatrin e
Apolonisë (K.XIII, b. 5). Ruhet në kabinetin numizmatik të. QKA.
38. Æ↓ 1,60 gr., 25 mm
F.
ëX.M•] Busti përballë i Virgjëreshës me brerore dhe perandorit, mbajnë së
bashku së bashku një lloj laburumi në ekstremin e sipërm të të cilit ndodhet një rreth me
një kryq të vogël në mes. Përmbi kokën e virgjëreshës, shenja [ӨV].
Sh.p XM. Arkangjeli Mihail me brerore qëndron në këmbë përballë.
SPAHIU 1979–1980, nr. 527. Monedha është gjetur në gërmimet e vitit 1973 në Kalanë e
Beratit (sek. B, K.I/b.6). Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
39. Æ↓2,45 gr., 25 mm.
F.
Si nr. 527, labarumi është i zbukuruar.
Shp. ë0.A. Ґ(LOε] XMHΛ]. Busti me brerore i arkangjelit Mihail me qëndrin përballë.
SPAHIU 1979–1980, nr. 528. Monedha është gjetur në gërmimet e vitit 1973 në Kalanë e
Beratit (sek. C, trapi i K.I.). Ruhet në kabinetin numizmatik të QKA.
Ngjeqar
40. Ngjeqar 1985 (Shabanaj), gjetje rasti, AE Jani I Zimiski/ ose Mbretërimi së bashku i
Vasilit II dhe Konstantinit VIII, 976-1025 m. Kr.
Inv. 700, IV, D/2, d=25,4 mm, P=6,600 gr
F: + IhSϥS-.RISTϥZ-.ASILEϥ-.ASILE (IhSUS XRISTUS bASILEU bASILE i vendosur
në katër rreshta, pa zbukurime lartë ose poshtë.
Sh. Bust i Krishtit me brerore
41. Ngjeqar 1985 (Shabanaj), gjetje rasti, AE Jani I Zimiski ? ose Niqifori II Foka, AE
Follis, Konstandinopojë.
Inv. 701, IV, D/3, d=26 mm, P=3,400 gr
F: Portret perandori me kurorë, përballë, veshur me loros, duke mbajtur labarumin dhe
globin me kryq, NICIFR bASIL ROM
NICHF-EN QEW bA-SILEVS RWMAIWN
Sh. e palexueshme
42. Ngjeqar 1984 (Shabanaj), gjetje rasti, Bronz Manueli I Komen
Inv. ?, d=28,4-27 mm, P=? gr
F: Krishti i ulur në fron me iniciale anash, sipër
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Sh. Krishti me uniformë që bekon perandorin
Patos Fshat
43. Vendi i gjetjes: Patos Fshat, 1979 (Tab. LXXXV,7-10)
Zona/Sundimtari: Monedhë e Venetikut
Sundoi: Jacopo Tiepolo (1229-1249)
Emërtimi: AR Matapan
Punishtja: ?
Faqe: Krishti në fron “
”
Shpinë: Shën Marku që i zgjat flamurin dogjit “.IA.TEV.PK”, përgjatë shtizës “DVX” në
të dhjathtë “·S·M·VENETI”
Nr. inv.: IG-6, 58
Pesha: 1.92 gr
Diametri: 19.5-20 mm
44. Vendi i gjetjes: Patos Fshat, 1979 (Tab. LXXXV,5-6)
Zona/Sundimtari: Monedhë e Venetikut
Sundoi: Giovanni Dandolo (1280-1289)
Emërtimi: AR Matapan
Punishtja: ?
Faqe: Krishti në fron “
”
Shpinë: Shën Marku që i zgjat flamurin dogjit “.IO.DAND·VL”, përgjatë shtizës “D..” në
të dhjathtë “·S·M·VENETI”
Nr. inv.: 59
Pesha: 1.94 gr
Diametri: 19.4 mm
Orik
45. Orik, M012 (TR 2/SE 19), AE 9.5204 g, ø 26 mm (follis?) (Tab. LXXXIV,9).
Constantine VI Porphyrogenetos (913–959), me shumë mundësi pas vitit 945.
F.: Busti i perandorit i veshur me rroba ceremoniale, me kurorë, duke mbajtur në të
djathtë globin mbi të cilin është një mbishkrim i fshirë.
Shp.: mbishkrim në katë rreshta:
(+)CO (И)
EИΘEO b(A)
SILEVS (R)
OMEO(И)
Shih: H. Spahiu, Monedha bizantine të shekujve V-XIII, të zbuluara në territorin e
Shqipërisë, Iliria 9–10, 1979–1980, f. 353–422; V. Bereti, G. Consagra, J.-P.
Descœudres, S. Shpuza, C. Zindel, Orikos – Oricum. Final Report on the Albano-Swiss
Excavations, 2007–2010, Mediterranean archaeology (Meditarch), Australian and New
Zealand Journal for the Archaeology of the Mediterranean World, Offical Journal of the
Australian Archaeological Institute at Athens, Vëll. 26, 2013, f. 123.
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Symizë
46. Uroshi I(1115-1131). AE. 3,79 g., 20 mm
Jan I
II, Dukas Vataze (1222-1255) AE. 3,19 g., 22 mm. (e ristampuar).
Karaiskaj 1979-1980, f. 186.
47. Teodor III, Dukas Vatace (1255-1259) AE. 3,46 g. 25 mm.
Karaiskaj 1979-1980, f. 186.
48. Androniku II Paleologu (1262-1326). AE. 3,66 g., 21 mm.
Karaiskaj 1979-1980, f. 186.
49. Manuel III dhe Aleksi IV Komnen (1390-1417). AE. 3,67 g., 24 mm.
Karaiskaj 1979-1980, f. 186.
Mashkjezë
50. Monedhë bronzi e Jan Zimiskit me një brimë për tu ripërdorur.
Faqe: IC-XC-NI-KA, në katër zona të formuara nga krahët e një kryqi të zbukuruar me
kokrriza.
Shpina: e dëmtuar.
MUÇAJ 1984, f. 260.
51. Monedhë argjendi e dukës së Athinës Gijom I Rosh, prerë në vitet 1280-1287.
Faqe: + G’D V X* ATENES:
Shpinë: Kështjellë: THEBANI*CIVIX
MUÇAJ 1984, f. 260.
52. Monedhë argjendi e principatës së Akesë prerë nga Isabala Vilherdoni në vitet 12971301.
Faqe: + Brenda kurorës: +, tulipan, YSABELLA-P-ACh’s.
Shpinë: Kështjella e stilizuar DE CLARENCIAI.
MUÇAJ 1984, f. 260.
53. Monedhë argjendi e Kontesë së Tripolit prerë nga Bohemundi VII i Antiokisë në vitet
1274-1287.
Faqe: Kryq, brenda kurorës: CHX.....HI..
Shpinë: Emblema e Krishtit.
MUÇAJ 1984, f. 260.
54. Vendi i gjetjes: Mashkjezë 1983 (gërmim)
Zona/Sundimtari: kryqtarët-Akea: Isabella e Villehardouin1107
1107

Isabella De Villehardouin (1297-1301). Kryqëzata e IV-ët u devijua nga Venecia me pushtimin e
Perandorisë Bizantine në vitin 1204. Principatat latine të Greqisë ishin rezultat i kësaj. Geofredi i
Villehardouin dhe William de Champlitte u mundën në Peloponez më 1205. Vëllai i Geofredit II, William,
ofendoi venedikasit. Ky i fundit, i bëri apel Karlit Azhu dhe martoi vajzën e tij, Isabella (?) me Filipin e
Savojës, djalin e Karlit, duke e bërë Akenë një zotërim italo-anzhuine për 100 vjet.
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Sundoi: 1297 - 1301 m. Kr.
Emërtimi: AR Denier
Punishtja: Clarentia
Faqe: Kryqi në rrethin e qendrës. “+. YSABELLA *P* ACH” (Isabella, princesha e
Akesë)
Shpinë: Kalaja e Tournois. “DE CLARENCIA”
Nr. inv.: 706
Pesha: 0.62 gr
Diametri: 18.1 mm
Koment: “Chatel Tournois” ishte bazilika Karolingëve pjesë e abacisë së Shën Martin të
Tours.
MUÇAJ 1984, f. 260.
55. Vendi i gjetjes: Mashkjezë 1983
Zona/Sundimtari: kryqtarët-Kontea e Tripolit
Sundoi: 1277 - 1282 m. Kr. (?)
Emërtimi: AR Denier
Punishtja: ?
Faqe: “+. CHX...HI”
Shpinë: Emblema e Krishtit
Nr. inv.: 705
Pesha: 0.46 gr
Diametri: 16-16,6 mm
Koment: “CIVITAS TRIPOLIS”.
MUÇAJ 1984, f. 260.
56. Vendi i gjetjes: Mashkjezë 1985, gërmim
Zona/Sundimtari: ?
Sundoi:
Emërtimi: AR Denier
Punishtja: ?
Faqe: “+G´DVX*”
Shpinë: Kështjellë, Thebani “*CIVIX”
Nr. inv.: 704
Pesha: 0.65 gr
Diametri: 18.8 mm
MUÇAJ 1984, f. 260.
Jacopo Tiepolo (1229 – 1249)
Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit .IA. TEV. P . për gjatë shtizës DVX, në të
djathtë .S. M. VENETI
Sh. Krishti në fron
57. Patos – Fshat, gjetje rasti. In v. B. A. F.58, 1979
F. id.
Sh. id. 1800 P. gr. D. 19.4 mm
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M. V.f. 99 tab. VI, 5, shpina 2
58. Bylis, gjetje rasti. In v. B. A. F.494, 1983
F. id.
Sh. id. 1800 P. gr. D. mm
M. V.f. 99 tab. VI, 5, shpina 4
Ranieri Zeno (1253 – 1268)
Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit . RA. GENO. për gjatë shtizës DVX, në të djathtë
.S. M. VENETI
Sh. Krishti në fron
59. Cakran, gjetje rasti. In v. B. A. F. 676, 1984
F. id.
Sh. id. 1800 P. D. 20.1mm
M. V. F. 106 tab. VI, 11, shpina 1
Lorenzo Tiepolo (1268 – 1275)
Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit . LA. TEVP ., për gjatë shtizës DVX, në të
djathtë .S. M. VENETI
Sh. Krishti në fron
60. Cakran, gjetje rasti. In v. B. A. F. 677, 1984
F. id.
Sh. id. 1800 P. gr
D. 19 mm
M. V. f. 112 tab. VII, 3, shpina 1
Jacopo Contarini (1275-1280)
Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit . IA. TARIN. për gjatë shtizës DVX, në të dj. .S.
M. VENETI
Sh. Krishti në fron
61. Bylis, Katedrale, Stera In v. In v. B. A. F.711, 1985
F. id. IA. TARIN.
Sh. id. 1800 P. 1.85 gr
D. 19.7 mm – 22 mm
M. V. f. 119, nr. 2, tab. VII, 9, shpina 4
Giovanni Dandolo (1280- 1289)
Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit . IO. DANDV . për gjatë shtizës DVX, në të dj.
.S. M. VENETI
Sh. Krishti në fron
62. Patos-Fshat In v. B. A. F.59, 1979
F. id. IO. DANDV
Sh. id. 1800 P. gr
D. mm – mm
M. V. f. 137, nr. 2, tab. VIII, 3, shpina 6
63. Patos-Fshat Skënderi
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F. id. IO. DANDV
Sh. id. 1800 P. gr
D. mm – mm
M. V. f. 137, nr. 2, tab. VIII, 3, shpina 9
Pietro Gradenigo (1289-1311)
Grosso. Argento, titolo 0965: peso grani veneti 42 1/10 2.178gr
F. Sh. Marku që i zgjat flamurin Dogjit . PE. GRADONICO. për gjatë shtizës DVX, në të
dj. .S. M. VENETI
Sh. Krishti në fron
64. Patos-Fshat
F. id. .S. M. VENETI.
Sh. id. 1800 P. gr
D.19.2 mm – 20.4 mm
M. V. f. 144, nr. 2, tab. VIII, 9, shpina 6
Dubrovnik
65. Lalar,In v. B. A. F. 60, 1979
F. S. BLASIVS RAGVSI
Sh. I X X C. 00
P. gr
D. 16.5mm
Н.П. Рајиђ, Илустровани каталог новаца… Београд 1940, f. 198M. V. f. 98 nr. 1 tab.
V
nr. 11.

V.7. Gjetje të tjera
Materiali arkeologjik është i larmishëm dhe vjen nga vëzhgimet dhe nga
gërmimet e vazhdueshme arkeologjike. Në të përfshihen gjetjet e imëta (vathë, unaza dhe
objekte të tjera zbukurimi), të cilat kryesisht vijnë nga gërmimet në varreza; veglat e
punës (Berat, Symizë, Mashkjezë etj.), monedhat ku më të hershmet janë ato të shek. X,
të perandorëve anonimë dhe vijnë nga gërmimet, nga vëzhgimet arkeologjike
sipërfaqësore ose si gjetje rasti. Një pesë të rëndësishme të materialit e zë dhe skulptura
arkitektonike (Apoloni, Armen, Perhondi, Kurjan, Ballsh etj.), e mobilierit të kishave
(Ballsh, Apoloni, Asomat etj.) dhe mbishkrimet si ato në gur (Ballsh, Kaninë, Apoloni
etj.) dhe ato të pikturuara në afresket e kishave.
Gjetjet e tjera të trajtuara në këtë temë, i përkasin objekteve të imëta dhe qelqeve.
Megjithëse shumë interesante, ato janë në numër më të pakët se pjesa tjetër e materialit të
trajtuar. Në grupin e parë përfshihen objektet e zbukurimit si: unaza, vath e rruaza, të cilat
në pjesën më të madhe të tyre vijnë nga inventarët e varreve. Pa përjashtim që gjitha
unazat që kemi në këtë periudhë janë prej metali, kryesisht bronz e rrallë argjend me
lidhje të dobët, pa gemë. Zbukurimet më të zakonshme janë unazat, vathët dhe byrzylykët
e shek. X-XII, të cilat vijnë nga inventaret e varreve.
Në grupin e dytë përfshihen veglat e punës si: kosa, thika e gërshërë për
mirëmbajtjen e kafshëve dhe për të punuar tokën.
Një numër mjaft të kufizuar zënë dhe objektet e qelqit, ku në gjithë zonën e marrë
në shqyrtim, në gjithë materialin e gjetur deri tani hyjnë vetëm një sasi enësh qelqi (tab.
CXXV,4), mjaft interesante, të zbuluara në kalanë e Beratit. H. Spahiu, megjithëse i ka
përshkruar gjerësisht shprehet se disa prej tyre janë “enë qelqi”, tip jo i zakonshëm 1108,
1108

H. Spahiu, Qyteti iliro-arbëror i Beratit, Tiranë 1990, f. 182, tab. XLV.
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por nuk përcakton funksionin. Me shumë mundësi këto enë nga forma, sasia dhe importi,
i përkisnin inventarit të llambave të një kishe. Llambat e qelqit ishin tipike për kishat e
periudhës antike të vonë1109, por në mesjetë sasia e tyre ulet ndjeshëm, në një ose dy
ekzemplarë edhe për kishat e rëndësishme. Gjetja e tyre në një numër kaq të madh në një
shtresë që daton në shek. XII-XIII1110, përbën jo vetëm një rast të veçantë për territorin e
vendit tonë, por edhe tregon për një monument kulti me rëndësi në kalanë e Beratit, i cili
ngelet ende i paidentifikuar.
V. ?. Medalione plumbi
1. Cakran, prapa Shkollës, Inv. B. A. F. 2028, 1991
F.
Kurorë
dhe
reth
vije,
brenda
rrethit
bust
dj.
IN.VENETITERC.CA.B.ALLA.TESTA.DORO.
D. 39.4mm- 39.7mm
2. Hekal, gjetje rasti, Inv. B. A. F. 2028/1, 1991
F. Bust me kurorë dushku dj. IN.VEN.TER.B.ALL.TESTA.DORO
Sh. E dystë.
D.22.5mm
V. ?. Vulë
3. Unazë-vulë, Koçeraj, Cakran Inv. B. A. F. 2028, 1991
Bronz
Diametri i rrethit 17mm; 19.9mm
Diametri i fushës rrethore 18.2mm-18,9mm
Rrethi përfundon me kokë gjarpëri
Në fushë figura e Mbishkrim rrethor +KNTΓPEИOГCTДI

1109

S. Xhyheri, L'illuminazione nelle chiese di Albania nella tarda antichità, (POSTER) në L’Illyrie
Méridionale et l’Épire dans l’Antiquite. VIe colloque international au Musée National de Tirana, 20-23
mai 2015.
1110
H. Spahiu, Qyteti iliro-arbëror i Beratit, Tiranë 1990, f. 183. Sipas H. Spahiut llambat janë gjetur në
një shtresë së bashku me monedha bizantine të Isakut II Engjëllit (1185-1195), Manuelit I Engjëllit (12301232) dhe me një monedhë të Teodor Vatac Duka Laskarit (1255-1259).
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Përfundime
Korridori Vlorë-Prespë ka qenë një zonë e rëndësishme ku janë shënuar edhe
ngjarjet më të qenësishme të historisë antike e mesjetare dhe rrjedhimisht edhe
dokumentacioni ka qenë më i orientuar drejt këtij territori të vendit tonë. Pjesën më të
rëndësishëm në këtë dokumentacion historik e zënë të dhënat për zhvillimet e betejave të
ndryshme luftarake, marrëdhëniet midis formacioneve të ndryshme shtetërore që
zëvendësojnë njëri tjetrin, marrëdhëniet e popullsisë vendase me pushtuesit, ndërtimin
dhe funksionimin e institucioneve të ndryshme politiko-administrative dhe fetare,
marrëdhëniet tregtare me portet detarë apo lumorë, etj.
Më të pakta janë ato që flasin për gjeografinë historike, ndarjet krahinore dhe
përbërjen etnike të popullsisë, topografinë e vendbanimeve, banesën, rrugët, mënyrën e të
ushqyerit, raportet e fshatit me qytetet, shpërndarjen e kishave dhe rolin e tyre, etj.
Informacion i ardhur nga autorët e ndryshëm apo nga të dhënat e tjera burimore, me
gjithë përpjekjet e studiuesve, jo gjithmonë ka bërë të mundur zgjidhjen e problemeve të
shtruara para tyre.
Nisur nga këto mungesa studimin tonë që në fillim e kemi orientuar që të
grumbullojmë sa më shumë të dhëna në terren, fushë që në radhë të parë prioritet kanë
shkencat arkeologjike.
Vështrimi gjeografik i korridorit është parë në radhë të parë në marrëdhëniet e
njeriut me natyrën gjë që na ka ndihmuar shumë për të kuptuar më së mirë zhvillimin e
kësaj zone gjatë periudhave të ndryshme. Me gjithë mungesat e vërejtura në studimet e
deritanishme, kryesisht për transformimet që ka pësuar terreni nga lëvizjet tektonike në
zonën perëndimore të këtij korridori, jemi munduar ta plotësojmë me të dhënat burimore
historike dhe ato arkeologjike.
Korridori Vlorë-Prespë përfshin një territor të gjerë të Shqipërisë që në perëndim
kufizohet nga deti Adriatik dhe Jon; në jug nga lugina e mesme dhe sipërme e Vjosës,
mali i Gribës, lugina e sipërme e Shushicës dhe mbyllet me malin e Çikës; në veri nga
lugina e Devollit dhe në lindje shkon në brendësi të liqenit të Prespës.
Megjithëse me një shtrirje të ngushtë nga veriu në jug ajo përshkohet nga një
numër i madh vargjesh kodrinore dhe malore, fusha bregdetare dhe fushë gropa. Me
gjithë relievin e thyer, luginat e lumenjve Vjosë, Osum, Devoll dhe qafëmalet kanë bërë
të mundur komunikimin e shpejtë dhe pa vështirësi, në saj të një rrjeti të shumëllojshëm
rrugësh.
Brenda kufijve të këtij korridori dallohen dukshëm dy zona, zona perëndimore
dhe zona lindore, me tipare të ndryshme natyrore e klimatike, si dhe me potencial të
ndryshëm ekonomik e politiko – strategjik. Kufiri midis kullotave dimërore e verore dhe
zona e kultivimit të ullirit janë një përcaktues tepër i dukshëm për ndarjen midis këtyre
dy zonave.
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Zona perëndimore që karakterizohet nga një terren fushor dhe kodrinor që
përfshin pjesën jugore të Ultësirës Bregdetare (Myzeqenë e Lushnjës, Fierit, Vlorës,
zonat kodrinore të Sulovës, Mallakastrës, Kudhës-Selenicë dhe pjesën e poshtme të
luginës së Shushicës), si dhe pjesën perëndimore të Krahinës Malore Jugore (ishullin e
Sazanit, gadishullin e Karaburunit, Rrëzën e Kanalit, Luginën e Dukatit, luginën e mesme
të Shushicës dhe vargjet e Gribës dhe Çikë-Lungarës).
Zonën lindore, ndryshe nga e para, e karakterizon terreni me vargje dhe masive
malore të Krahinës Malore Jugore (Vargu Tomor-Kulmak-Miçan, Malësia DangëlliLeskovik, zona kodrinore Vokopolë-Dishnicë etj.), Gropat Juglindore (Fushëgropa e
Korçës, Gropa e Prespës, Gropa e Kolonjës) dhe malet përreth tyre (Malësia e Oparit,
Malësia e Kolonjës dhe shumë vargje malesh).
Klima në të dy zonat është e ndërvarur me ndikimin e detit e të kontinentit, por
mbi të gjitha i detyrohet relievit (zonaliteti klimatik vertikal). Në zonën lindore ndeshen
më shumë tipare të klimës malore dhe asaj kontinentale, kurse në zonën perëndimore
mbizotëron klima mesdhetare.
Në këtë trevë, në varësi me mënyrën e të jetuarit, intensiteti i shfrytëzimit të
mjedisit nga njeriu në dy zonat nuk ka qenë i njëjtë. Në zonën perëndimore, gjatë
paleolitit, kemi një numër të madh gjetjesh litike, që tregojnë për intensitetin e banimit,
kurse duke filluar nga periudha e neolitit dhe deri në fundin e shek. VII p. Kr. balanca
peshon në zonën lindore. Më pas, krahas shumë faktorëve të tjerë, rritja e rolit të tregtisë
dhe të shkëmbimit të mallrave, përcaktuan dhe rolin parësor të zonës perëndimore në
krahasim me atë lindore.
Për shkak të pozicionit gjeografik, diversitetit në përbërjen pedologjike,
hidrologjike, relievit dhe faktorëve klimatik korridori karakterizohet nga një biodiversitet
i konsiderueshëm. Nder produktet e gatshme që njeriu mund të përftonte në natyre dhe
ato që mund të prodhoheshin me më pak punë njerëzore mund të rendisim drurët e egër
frutor, lakrat e egra, kërpudhat, kafshët dhe shpendët e egra si dhe peshqit, molusqet dhe
amfibët. Kullotat e shumta dhe të pasura dimërore dhe verore kanë mundësuar që ky
territor të dallohet si një nga krahinat më të pasura për rritjen bagëtive të imta, gjedhëve
dhe një thundrakëve.
Në këtë territor kultivoheshin drithërat, perimet, tagjirat, kurse nder drurët frutorë
rrushi, fiku, shega, dardha, ftoi, arra, bajamja, qershia, molla, mani, ulliri, etj.
Vija bregdetare, me portet e ndërtuar jo vetëm në bregun e detit, por dhe në
lagunën e Vlorës, Orikut, Nartës, Karavastasë, si dhe me ato në grykëderdhjet e
lumenjve, pjesërisht të lundrueshëm, të Vjosës, Semanit dhe Devollit, kanë bërë të
mundur që ky korridor rrugor gjatë gjithë periudhës që ne kemi marrë në shqyrtim të
luajë një rol të rëndësishëm në lëvizjen e mallrave dhe të njerëzve nga Perëndimi në
Lindje e anasjelltas dhe të jetë një faktor i rëndësishëm zhvillimi dhe kompaktësimi për
popullsinë arbërore të trevave jugore.
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Gruri, kripa, produktet e leshit, bulmetrat, vera, dylli, mëndafshi, lëkurët, lënda e
drurit ishin zërat kryesorë të tregtisë e të eksporteve te këtij territori. Importimi i drithit të
Myzeqesë gjente pasqyrim edhe në vetë statutet e Raguzës. Mes tyre, një vend të
rëndësishëm zinte edhe eksporti i bagëtisë së gjallë. Një objekt luksi veçanërisht të
kërkuar përfaqësonin kuajt, posaçërisht ata të Kolonjës. Më 1391, perandori Manueli II
Paleologu i dhuroi ministrit të tij, Georg Mazalon, “kalë arbërie” (albanos hyppos), duke
e quajtur atë “një dhuratë të shkëlqyer për një burrë të shkëlqyer”.
Në shek. XIV, qytetarë venedikas kishin blerë toka, të cilat i kishin transformuar
në feude apo ferma moderne për shfrytëzimin e tokës ose rritjen e bagëtive, siç është dhe
njëra prej tyre në Bestrovë (Vlorë), pronë e Jakob Kontarenit.
Në këtë korridor bëjnë pjesë shumë mikrozona gjeografike, që dallohen jo vetëm
nga veçoritë natyrore, por dhe nga veçantitë e zhvillimit të shoqërisë njerëzore. Dhe për
të përftuar sa më shumë të dhëna për ndarjet rajonale në periudhën 1081-1385 kam qenë
e detyruar të marrë në shqyrtim burime të ndryshme që i përkasin periudhave paraardhëse
dhe pasardhëse.
Në periudhat paraardhëse, nga ana administrative, ato kanë bërë pjesë në njësi më
të mëdha: Federatat Ilire, Mbretëria Ilire, Epiri, Mbretëria Maqedonase, Kolonia e
Apolonisë; koinone të ndryshme (bylinëve, balaiteasve, amaneteve), Provinca e
Maqedonisë, Provinca Epirit të Ri, Tema e Durrësit, Kutmiçevica, etj.).
Gjatë periudhës që ne kemi marrë në shqyrtim ajo ka kaluar nga një varësi në
tjetrën (Perandoria Bizantine, Shteti Norman, Perandoria e Nikesë, Despotati i Epirit,
Despotati i Beratit, Mbretëria e Sicilisë, Anzhuinët e “Mbretëria e Arbrit”, Mbretëria dhe
Perandoria Serbe, Principata e Topiajve, Principata e Muzakajve, Shteti i Arianitëve,
Principata e Balshajve). Në shek. XIV, për territorin që ndodhet midis Tomorit dhe
maleve të Gribës e Lungarës, Kantakuzeni përmend një emër të përgjithshëm Balagrita
dhe që Dyselie e lidh këtë territor me fise shqiptarësh që shtegtojnë me bagëti.
Në periudhën osmane ajo bënë pjesë në disa njësi të mëdha (vilajet, liva dhe
sanxhak), që kanë për bazë qytetet kryesore të Vlorës, Beratit, Përmetit, Korçës dhe
Elbasanit, kurse njësitë më të vogla (nahije) janë të përcaktuara në bazë krahinash
(Mallakastra, Myzeqeja, Skrapari, Tomorrica, Këlcyra, Tepelena, Merale, Majani, Velk,
Martallos, etj), apo nga rëndësia e tyre që në disa raste është e përcaktuar nga tradita
(Pelash, Riç) apo roli që ajo zë në qeverisjen osmane (Tepelenë, Luftinjë).
Në periudhën antike pesë janë fiset kryesore që janë shtrirë në territore të gjera të
këtij korridori: amantët në zonën e Vlorës, taulantët në Myzeqe, atintantët në Mallakastër,
Skrapar, Vokopolë-Dishnicë; dasaretët në zonën tjetër që fillon nga Tomorrica dhe
përfundon në lindje me liqenet, orestët në zonën e Devoll-Kostur. Parthinët, nga ky
korridor zinin vetëm një pjesë të vogël, Sulovën, kurse parauejt kanë jetuar vetëm në një
territor të ngushtë të luginës së sipërme të Vjosës dhe në zonat malore të DangalliLeskovik. Por në periudhat e mëvonshme, të paktën që nga mesjeta, këto emërtime fisesh
që njëkohësisht përcaktonin edhe krahinën, nuk ndeshen më.
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Korridori Vlorë-Prespë, në kohën e sotme bënë pjesë në dy nga zonat e mëdha
etnografike, Toskëria e mirëfilltë dhe Labëria.
Në periudhën antike në këtë territor lulëzuan një numër i madh qytetesh si
Apolonia, Oriku, Amantia, Treporti, Kanina, Olimpas, Bylis, Nikaia, Gurëzeza, Dimali,
Antipatra si dhe qytetet dhe qytezat e tjerë në Armen, Xhyherinë, Hadëraj, Cerje,
Matohasanaj, Dukaj, Babunjë, Mashkjezë, Belishovë, Margëlliç, Mbolan, Balibardha,
Kalivaç, Rabie, Këlcyrë, Kuqar, Gradishta e Tomorit, Prishtë, Irmaj, Hija e Korbit,
Symizë, etj.
Edhe gjatë periudhës romake dhe antikitetit të vonë gjejmë përsëri qendra tepër të
rëndësishme si Apolonia, Bylisi, Aulona, Amantia, Zhara, Pulheriopolis (Berat),
Mbjeshova, Peshtani, Rabia, Zvezda, Zaradishta, Symiza, Mborja, etj.
Në këtë trevë edhe gjatë mesjetës pati një numër të madh qendrash të rëndësishme
ekonomike, ushtarake, dhe kishtare (Aulona, Kanina, Gurëzeza, Glavinica, manastiri i
Shën Mërisë – Apoloni, Belgradi, Skrapari, Tomori, Këlcyra, Zvezda, Mborja, etj).
Po këtu lindën dhe u rritën edhe disa nga familjet më të mëdha arbërore si
Muzakajt, Arianitasit, Gropajt dhe Matrëngët.
Në këtë korridor ka shumë njësi të veçanta, ku midis tyre, për nga rëndësia
ekonomike që ka luajtur gjatë periudhës mesjetare, e zë fusha e Myzeqesë.
Ana Komnena e quante fushën e Myzeqesë me një emër të përgjithshëm “fusha
ilirike” (Το ιλλυρικòν πεδίον). Ka të ngjarë që vetëm në fundin e shek XIV dhe fillimin e
shek. XV ajo cilësohet me emra të përveçëm, “fusha e Savrës” gjatë sundimit të
Muzakajve në këtë territor, fusha mori një emër të ri (Myzeqe) që ruhet edhe sot.
Në burimet mesjetare etnonimet “amantë” dhe “Amantia” nuk përmenden, por
gjejmë etnonime të reja që duan të shprehin një territor më të gjerë nga ai që ato kanë
pasur. Të tilla janë Akrokeraunet, Brohoti, Yamisquem, Jeriko që përmenden si
peshkopata apo arkondi. Sot quhet Labëri dhe banori i saj lab ose lap, emërtim i
përmendur për herë të parë në fund të shek. XVIII.
Krahina e Mallakastrës, jo vetëm më e madhja, por edhe më e përcaktuar në
kuptimin fiziko-gjeografik dhe atë etnografik, del shumë vonë në burimet e shkruara. Për
herë të parë toponimin“Mallakastër” e gjejmë në defterët osman si emër nahije. Nisur nga
etimologjia “Mallakastër”, ky emërtim duhet të ketë qenë në përdorim, të paktën duke
filluar që nga mesjeta.
Krahina e Sulovës, gjatë mesjetës renditet tek Devollët, kurse më pas është pjesë e
Despotatit të Beratit dhe në regjistrat osman pjesa lindore i përket vilajetit të Martallozit,
kurse perëndimorja Belgradit.
Krahina e Skraparit në periudhën antike krahina e Skraparit duket se banohej nga
atintanët, kurse krahinën e Tomorricës nga ana etnografike duhet ta rendisim në grupin e
krahinave të mëdha të Oparit, Kolonjës dhe gropës së Korçës. Në periudhën antike ky
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territor ka qenë pjesë e fisit të madh të dasaretëve. Në mesjetë ato janë të ndara, Kolonja
është një krahinë më vete, kurse gjithë pjesa tjetër hynë tek Devolli. Me krijimin e
Despotatit të Beratit dhe forcimin e familjes së Muzakajve, Opari, Tomorrica dhe
Devollet (i madh dhe i Vogël) janë nën zotërimin e tyre. Krahina e Përmetit gjatë
mesjetës përmendet me emrin e përgjithshëm Belagrida kurse në regjistrat osman ajo
është e ndarë veçmas në nahijen dhe kazanë e Përmetit, nahijen Mirale (Dangëlli) dhe
nahijen Majani (Shqeri-Leskovik).
Deri më tani, për historinë mesjetare të këtij territori një kontribut të madh kanë
dhënë studiuesit A. Dyselie dhe P. Xhufi me veprat e tyre të plota, veprat e të cilëve kanë
qenë një kontribut i vyer për trajtimin e problemeve historike në studimin tim. Numri i
madh i problemeve që përfshin tema e zgjedhur, jo vetëm nga shtrirja kohore përgjatë
mesjetës, por dhe nga roli i pozitës së veçantë gjeografike që zë ky korridor, kërkonte
edhe një analizë të shkurtër të ngjarjeve më të rëndësishme që kanë ndodhur para vitit
1081.
Territori ku u ngjiz në mesjetë populli shqiptar, i ndodhur “në kufijtë skajorë të
Perandorisë së Bizantit” siç thotë Kantakuzeni, i kushtëzuar dhe nga kolonizimi sllav i
shumë territoreve ballkanike, i humbi lidhjet e drejtpërdrejta me Perandorinë. Edhe roli
që luante dikur Via Egnatia, si një nga arteriet kryesore që lidhte dy pjesët kryesore të
Perandorisë Romake, por dhe që përcaktonte edhe fatet politike dhe ekonomike të këtij
territori, duket se ishte tkurrur tej mase.
Vetë pushteti bizantin, në kushtet kur strukturat shtetërore – administrative nuk
funksiononin (shek VII-VIII), për të kontrolluar këto zona të largëta të Perandorisë
zgjodhi forma të reja duke u mbështetur tek arkondët vendas, ku njihet dhe ai i Kolonjës.
Në dhjetëvjeçarët e parë të shek. IX, Perandoria kaloi në organizimin e provincave
ushtarake (Tema), ku midis tyre renditet edhe Tema e Durrësit, që administronte afërsisht
territorin në kufijtë e dikurshëm të provincës së Epirit të Ri. Krijimi i temës pa dyshim
solli kompaktësimin e elementit vendas por jetëgjatësia e Temës së Durrësit qe e shkurtër
se një pjesë e territorit të saj, duke filluar që nga viti 851, ra nën sundimin e Mbretërisë
Bullgare.
Në vitin 851 mbreti bullgar Presiani u shtri në territoret rreth liqenit të Ohrit dhe
Prespës, kurse mbreti Boris në vitin 852 përfshiu edhe korridorin midis lumenjve Vjosë
dhe Devoll, duke arritur në detin Adriatik. Gjatë sundimit të Simeonit (893-927) kufijtë e
shtetit bullgar u zgjeruan edhe më tepër, duke futur nën sundimin e tij dhe gjirin e Vlorës,
që kishte ngelur jashtë deri më 893. Pas disa dhjetëra vjet dobësimi, në çerekun e fundit
të shek. X, Mbretëria Bullgare (Maqedonase), nën udhëheqjen e car Samuelit (976-1014),
u rimëkëmb përsëri dhe qendra e saj u bë Prespa dhe më vonë Ohri.
Me vdekjen e Samuelit, nipi i tij Ivan Vlladisllavi (1014-1018) u përpoq të
vendoste hegjemoninë bullgare në provincat perëndimore, por pa sukses. Pas rezistencës
së fundit të dështuar, kryesisht në lartësitë malore të korridorit Vlorë-Prespë, në vitin
1018 mori fund edhe Mbretëria Bullgare, dhe në këtë territor u vendos përsëri sundimi
bizantin.
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Pushtimi bullgar pati ndikim në jetën dhe kulturën në trevat shqiptare, dhe më
shumë i shprehur ai gjendet në korridorin Vlorë-Prespë/Ohër, ku ai ishte i pranishëm nga
fillimi i pushtimeve dhe deri në rezistencën e fundit, më 1018. Më të dukshme ato janë në
trashëgiminë gjuhësore (në fondin bazë dhe toponimi) dhe paksa në artin e të ndërtuarit të
kishave, topografinë e vendbanimeve fshatare, ndërtimin e banesës dhe prodhimin e
poçerisë.
Territori Vlorë-Prespë/Ohër bënte pjesë në krahinën që mbante emrin
Kutmiçevica, dhe qendrat kryesore të pjesës perëndimore të krahinës së Kutmiçevicës u
bënë qyteti i Devollit (Zvezdë) dhe Glavinica (Ballsh).
Ballshi gjatë mbretërisë bullgare ka pasur një pozitë të favorizuar pasi ndodhej në
rrugën që lidhte Lindjen e Ballkanit me portin e Vlorës dhe ishte një qendër e
rëndësishme e traditës së krishtere në territorin perëndimor të Mbretërisë, si trashëgimtare
e dy prej peshkopatave më të rëndësishme të periudhës paleokristiane, Bylisit dhe
Apolonisë. Nisur nga përparësitë e traditës së konsoliduar administrative dhe liturgjike që
kishte krishterimi në territoret e dikurshme të provincës së Epirit të Ri kundrejt
territoreve lindore të Mbretërisë Bullgare, pjesa perëndimore e Kutmiçevicës u bë vendi
ku u përgatitën pionierët e parë që përhapën krishterimin tek sllavët.
Ndër shtatë Shenjtorët e njohur të kishës sllave (Cirili, Medodi, Gorazdi,
Angjelari, Klementi, Naumi dhe Sava) burimet e shkruara dhe ato të traditës kishtare
veçojnë katër prej tyre: Klementi, Naumi, Gorazdi dhe Angjelari që kanë ushtruar
aktivitetin në territorin Prespë/Ohër/Vlorë.
Në trashëgiminë me vlerë të veçantë që vjen nga kjo periudhë janë edhe dy
kodikët, “Beratinus-2” dhe “Kodiku i Vlorës”.
Toponimia e trashëguar deri më sot apo e vjelë nga defterët osmanë të shek. XVXVI tregon se rreth 40% e emrave të fshatrave të kësaj zone rrjedhin nga bullgarishtja.
Bazili II ndoqi një politikë të matur ndaj vendeve e popullsive, që futi përsëri nën
sundimin bizantin duke lënë në fuqi sistemin e detyrimeve në natyrë dhe i njohu një sërë
privilegjesh që kisha e Ohrit i kishte fituar në kohën e sundimit bullgar. Zotërimi feudal
në Shqipëri, si kudo në Bizant apo në Perëndim, përbëhej nga dy pjesë kryesore: toka e
fshatarëve (parikë) dhe toka e zotërisë që në Bizant njihesh me emrin “paraspor”,
emërtime që i kemi të trashëguara edhe në zonën që ne kemi marrë në shqyrtim.
Degëzime të familjeve më të shquara shqiptare të trevës së Vlorës e Beratit, siç ishin
Matrëngajt, Skurajt (Zgurrajt), Muzakajt, Arianitasit gjenden në nivelet më të larta të
administratës civile e ushtarake të Kostandinopojës.
Në pranverën e vitit 1081, një ushtri e madhe normane zbarkoi në brigjet e Vlorës
dhe, brenda një kohe të shkurtër, pushtoi këtë qytet dhe qendrat e rëndësishme strategjike
të Kaninës e të Jerikos (Orikumit), Glavinicën, etj dhe pasi pushtuan Durrësin, ushtritë
normane pushtuan edhe trevën e fundit të korridorit Vlorë-Prespë, atë të Devollit. Pas
vdekjes së Robert Guiskardit (1084) normanët u tërhoqën nga Shqipëria, për t’u rikthyer
përsëri më 1107 nën drejtimin e Boemundit. Pas disa muaj luftimesh rraskapitëse, ushtria
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normane, e bllokuar në Ultësirën Perëndimore, u detyrua të heqë dorë e të kthehet në
Itali. Nga prania e normanëve në Glavinicë vjen dhe mbishkrimi mbivarror i gjetur në
Ballsh kushtuar kalorësit Robert Monteforte, të cilin mendoj se mund ta identifikojmë me
familjen që në shek. XI-XII ka banuar në Montfort-sur-Risle në Normandinë e Sipërme
dhe si djalin e dytë të Hugo II de Montfort.
Në planin e jashtëm, Perandoria Bizantine merr një orientim të qartë perëndimor
që do të ruhet përgjatë gjithë sundimit të dinastisë Komnene (1081-1185). Venediku u bë
zotërues në tregjet bizantine të këtij territori dhe një gjë e tillë shihet edhe në qarkullimin
monetar, kur krahas monedhave të tij, Venediku hedh në treg monedha të falsifikuara
bizantine. Më 1096 në portin e Vlorës, krahas atij të Durrësit e të Butrintit, zbarkuan
ushtritë e Kryqëzatës I, të cilët gjetën në tregjet e panairet e begata të Durrësit, Glavinicës
e të Adrianopojës (Gjirokastër) prehjen dhe furnizimet e nevojshme për të vazhduar
marshimin e tyre drejt vendeve të shenjta.
Ndryshimet e shpeshta në balancën Lindje-Perëndim gjatë shek. XII janë shprehur
më së miri edhe në shumë fusha që janë edhe objekt i kësaj teme, si në ndërtimet
mbrojtëse, ndërtimet e kultit të krishterë, eksportin dhe importin e mallrave, qarkullimin e
monedhave, etj.
Ballafaqimi i Perandorisë Bizantine me normanët e Italisë dhe me kryqëzatat në
shek. XI-XII, nxori në plan të parë rolin e shqiptarëve dhe rritjen e shkallës së
autonomisë së tyre, që kurorëzohet me Principatën e Arbrit.
“Traktati i ndarjes së tokave”, i nënshkruar nga Venediku e fuqitë e tjera
pjesëmarrëse në Kryqëzatë IV (1204), krijuan formacione të reja shtetërore rajonale ku
veçohet “Despotat i Epirit”. Përveç kryeqendrës, Artës, despot Mihali I parapëlqente si
rezidencë të zgjedhur të tij kështjellën e Beratit, dhe ku ruhen dëshmi të shumta të
punimeve fortifikuese e të ndërtimeve të kultit të krishterë të realizuara në kohën e
sundimit të tij.
Duke filluar nga çereku i dytë dhe deri në fund të shek. XIII korridori VlorëPrespë kalon herë nën sundimin e njërit formacion shtetëror herën në tjetrin ku renditen:
Despotati i Epirit, Mbretëria e II Bullgare, Perandoria e Nikesë, Mbretëria e Sicilisë,
Mbretëria e Arbrit (Regnum Albaniae) t. Secila prej tyre ka lënë gjurmët herë me
ndërtime por më së shumti me shkatërrime, që në shumë raste na jepet përmes
monedhave.
Në shek. XIV me gjithë ftesat e fisnikërisë vendase ku renditen edhe krerët nga
familjet Arianiti, Matrënga, Muzaka, anzhuinët nuk e shtrinë dot pushtetin në jug të
Shkumbinit, por dhe nga ana tjetër bizantinët e ngushtuan shumë territorin nën sundimin
e tyre, vetëm në krahinën që sot njihet me emrin Toskëria. Në këtë krahinë gjatë viteve
1280-1350 u formësua një formacion politik si një njësi administrative më vete, i njohur
si “Despotati i Beratit”.
Despotati i Beratit shtrihej në kufij të përcaktuar, në perëndim bregdeti nga
grykëderdhja e Shkumbinit deri në Gjirin e Vlorës, kurse në lindje në vijën Ohër-Prespë407

Kostur duke përfshirë viset e Myzeqesë, Vlorës, Beratit, Tomorricës, Këlcyrës, Skraparit,
Ohrit, Korçës, Kolonjës e Kosturit. P. Xhufi i ka kushtuar një studim të plotë dhe të
thelluar Despotatit të Beratit, në veprën e tij “Nga Paleologët tek Muzakajt. Berati dhe
Vlora në shekujt XII-XV”.
Territori i Despotatit të Beratit është shtrirë po në atë territor që ne kemi marrë në
shqyrtim, dhe ky do të kishte qenë më së miri edhe një titull për temën tonë nëse ajo do të
kish si objekt studimi vetëm këtë periudhë.
Berati dhe Vlora ishin dy qendrat kryesore të Despotatit, i pari si qendra më e
rëndësishme politike, administrative e kishtare, kurse i dyti si qendra kryesore ekonomik
e tij. Vetëm në kohën e pushtimit serb të Stefan Dushanit, kur Despotati i dikurshëm
ndahet në dy pjesë, Vlora kthehet nga ana e saj në një kryeqendër paralele, ndërkohë që
Berati bëhet selia e despotëve shqiptarë nga shtëpia e Muzakajve.
Në fund të dhjetëvjeçarit të VII të shek. XIII, Vlora fiton një rol të rëndësishëm,
duke zëvendësuar rolin që për shekuj të tërë e kishte luajtur qyteti i Durrësit. Po në këtë
qytet, në vitin 1276, u projektua edhe takimi midis perandorit bizantin, Mihal VIII
Paleolog, dhe papës Grigor X. Për një periudhë të gjatë kohe duke filluar nga shek. XI,
paralelisht me Vlorën ka ecur edhe kështjella e Kaninës. Në Kaninë duket se ishte edhe
rezidenca e despotit në kohën e pushtimit serb (1346-1355) e të sundimit të Balshajve.
Dikur seli peshkopale në varësi të Glavinicës, Kanina ishte gjithashtu selia e peshkopatës
me të njëjtin emër.
Një rol të rëndësishëm në Despotatin e Beratit kanë luajtur skelat grykëlumore të
Spinaricës, Devollit dhe Vregos. Deri tani vetëm ajo e Devollit është identifikuar në
shtratin e vjetër të Devollit, në veri të fshatit Ndërnënas, kurse për dy të tjerat përveç
hamendësimeve të autorëve të ndryshëm nuk ka ndonjë gjurmë arkeologjike. Edhe me
hulumtimet e bëra nga ana jonë, kemi mundur të identifikojmë vetëm rrënojat e skelës së
Sllanicës, që duket se ka zëvendësuar atë të Spinaricës.
Spinarica, pranë derdhjes së Vjosës, ishte porti kryesor nga ku eksportoheshin
produktet e Despotatit të Beratit në drejtim të Venedikut e Raguzës, ku ata kishin edhe
konsujt e posaçëm tregtarë. Përveç se port tregtar i Despotatit, Spinarica ka luajtur edhe
një rol të rëndësishëm ushtarak, ku janë ankoruar dhe flota ushtarake. Skela dhe tregu
bregdetar i vendosur në derdhje të lumit të Devollit, i mbrojtur nga një kullë (pirg), ishte i
specializuar kryesisht në eksportin e drithërave. Skela grykëlumore e Vregos, ashtu si
Devolli, ishte një treg në zotërim të Matrëngëve dhe më pas i Muzakajve dhe ishte i
specializuar në eksportimin e drithërave dhe lëndës drusore.
Në zonën lindore të Despotati të Beratit autorët përmendin si qytete apo kështjella
Këlcyrën, Skraparin, Tomorrin dhe Devollin, kjo e fundit përmendet edhe si qendër
peshkopale dhe si krahinë ashtu si dhe Kolonja.
Të dhënave të përgjithshme të Anonimit të vitit 1308 dhe ato që shkruajnë për
kryengritjen e vitit 1336 dhe ekspeditën e Andronikut III, mund t’i shtohet një burim i
vonë por tepër i rëndësishëm për historinë e kësaj treve siç është kronika e Gjon
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Muzakës. Sipas autorit Anonim në këto treva prodhohej bukë e verë në mënyrë të
mjaftueshme, por mbi të gjitha mish, djathë e qumësht. Kushtet e terrenit bënin të
mundur që produktet blegtorale të ishin me bollëk dhe këtë e mbështetet Kantakuzeni, që
flet për kopetë e pafundme të bagëtive, që kullosnin në këto anë. Fakti që nga viset e
Beratit e të Këlcyrës importoheshin edhe fije mëndafshi, tregon se prodhimi i ishte
përshtatur kërkesave të tregut edhe në këto zona të brendshme.
Forcimi i elementit vendas në administratën bizantine dhe forcimi ekonomik i
fisnikërisë solli që disa territore të brendshme dhe malore të Despotatit në vitet ’30 të
qeveriseshin nga fisnikët vendas. Por kjo nuk e zgjidhi konfliktin e lindur që u bë shumë i
pranishëm pas ardhjes në fuqi të perandorit Androniku III Paleolog dhe që rezultoi me
kryengritje nga njëra anë në shumë treva (Vlorë, Berat, Këlcyrë, Skrapar, Kolonjë, Ohër)
dhe shtypje dhe grabitje me forcë nga pala tjetër në pranverën e vitit 1336. Shtypja e
kryengritjes shkaktoi valën e parë të madhe të eksodit shqiptar drejt Peloponezit. Kjo
periudhë është e pasqyruar dhe në shumë nga monumentet që janë gërmuar ose zbuluar
në mënyrë rastësore.
Rivendosja e pushtetit bizantin në trevat e Despotatit të Beratit nuk vazhdoi gjatë
se duke filluar nga viti 1345 ato ranë nën varësinë e Serbisë. Stefan Dushani në dimrin e
viteve 1342-1343 ndërmori një sulm të gjerë në territoret korridorit Vlorë-Prespë dhe këtë
e dokumentojnë më së miri edhe thesaret e monedhave të gjetura në Bylis, Ballsh,
Kafaraj, Këlcyrë, etj. Gërmimet e kryera kanë treguar se gjatë këtij sulmi Stefan Dushani
nuk e kurseu shkatërrimin e vendbanimeve, duke përfshirë dhe vendet e kultit të
krishterë, si dhe dëbimin e popullsisë ashtu siç kish vepruar 6 vjet më parë edhe
Andronikun III.
Dobësimi i pushtetit serb pas vdekjes së Stefan Dushanit, solli ringjalljen e
formacioneve politike të dyerve më të shquara shqiptare, Balshët, Gropajt, Topiajt,
Matrëngët, Muzakët, Arianitët, etj.
Pas dështimit të përpjekjeve për të krijuar edhe në Shqipëri një zotërim të vetin në
kohën e Kryqëzatës IV, Republika e Shën Markut ishte mjaftuar të mbronte interesat e saj
tregtarë. Prania e konsujve venecianë në qendra të tilla, në Spinaricë dhe Vlorë, apo
krijimi i fermavet (casale) bujqësore dhe blegtorale, flasin në favor të saj. Shfaqja e
turqve osmanë detyroi Republikën e Venedikut të forconte marrëdhëniet me krerët
feudalë shqiptarë që kontrollonin rrugët dhe shtigjet që çonin drejt bregdetit.
Lindja dhe zhvillimi i fisnikërisë shqiptare u krye në kushte të veprimit të shumë
faktorëve dhe për një kohë të gjatë. Një pjesë e tyre ishte integruar në sistemet e huaja
shtetërore. e shprehur qartë në titujt e fisnikërisë që ata mbanin apo dhe pjesë e
administratave të huaja duke filluar që nga shek. XI. Ana Komnena, përmend e para
emrin e një fisniku nga familja Muzaka, i cili rreth vitit 1090 ishte ndër komandantët më
të besuar të perandor Aleksi I Komneni. Origjina e familjes ishte nga zona e Oparit, ku
Muzakajt kishin zotërimet fillestare të tyre me fshatrat Voskop, Lavdar, Xerje, Bec,
Mazrek, Marjan, Dushan, Zerec etj. Kronisti Gjon Muzaka (1510) kujton se varret e të
parëve të familjes ndodheshin pranë kishës së Shën Triadhës në Lavdar të Oparit. Kjo
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kish i ka fillimet e saj që në shek. X-XI dhe jo siç pretendon Gj. Muzaka se e ndërtoi nga
themelet gjyshja e tij.
Në fund të shek. XIII, duke përfituar nga marrëdhëniet e tyre me pushtetin
qendror bizantin, Muzakajt mundën të siguronin prona të shumta në krahinat fqinje të
Tomoricës, Skraparit, Këlcyrës e Beratit në perëndim dhe në ultësirën e Korçës në lindje.
Në fund të jetës Andrea II Muzaka, kishte përfshirë në principatën e tij Myzeqenë,
Beratin, Tomoricën, Skraparin, Këlcyrën, Përmetin, Oparin, Devollin, Kolonjën e
Kosturin. Më pas me zgjerimin e pushtetit të Balshajve ata kanë humbur kryeqendrën e
Mallakastrës, siç e dëshmon edhe mbishkrimi i “Epitafit të Glavinicës”. Rreth vitit 1374,
ishin tërhequr edhe nga tokat përtej Shkumbinit, si dhe tregu i Bregut, që i kaluan rivalit
të tyre, princit Karl Topia.
Në fillim të shek. XI, në burimet historike haset për herë të parë emri i një familje
që ishte në shërbim të Perandorisë Bizantine, patricin David Arianitin. Edhe djali i tij,
Konstandini, përmendet në vitet 1049-1050 si ushtarak në shërbim të Perandorisë
Bizantine. Emri i Arianitëve do të vazhdonte të ishte i pranishëm në shumë dokumente të
shek. XIII-XIV, kurse veprimtaria politike Arianitëve do të kulmojë me Gjergj Arianitin
që korri një varg fitoresh kundër ushtrive osmane. Për këto figura me mbiemrin Arianiti
(Arianitasi) nuk mund të krijohet një lidhje e sigurt dhe të pohohet se domosdo ata i
përkisnin të njëjtit trung familjar. Po ashtu nuk del qartë vendi i origjinës, mendimi i parë
ai K. Gegës e lidh me fshatin Aranitas (gojëdhëna për martesën e Donikës me
Skënderbeut si dhe disa toponime janë të pranishme në këtë fshat), kurse Dh. Shuteriqi
mbështetur në gojëdhënat dhe gjenealogjinë e Gjon Muzakës mendon se Arianitët ishin
një familje fisnike e vjetër e Shqipërisë Qendrore.
Ndër principatat e pavarura shqiptare, që lulëzuan pas mesit të shek. XIV, më e
rëndësishmja ishte ajo e familjes Balsha, të cilët me anë të martesave i zgjeruan zotërimet
e tyre drejt krahinës së Vlorës dhe Mallakastrës. Në çastin e fuqizimit dhe të shtrirjes së
tij më të madhe, shtetit të Balshajve iu desh të ballafaqohej me mësymjet e para të
osmanëve. Në vjeshtë të vitit 1385, një ushtri osmane, depërtoi në zotërimet jugore të
Balshajve dhe iu drejtua Vlorës. Në Savër forcat e mbledhura me ngut nga Balsha II u
ndeshën me osmanët, duke pësuar një humbje katastrofale, ku Balsha II ra në fushën e
betejës.
Beteja e Savrës e 18 shtatorit 1385 shënon dhe fundin e historisë së gjatë që viset
midis Devollit e Vjosës kishin kaluar si një zonë e spikatur zhvillimi ekonomik e kulturor
përgjatë historisë antike e mesjetare, si pjesë e rëndësishme e formacioneve të ndryshme
shtetërore.
Në periudhën mesjetare, pas pushtimeve të Mbretërisë Bullgare, dalja jashtë
funksionit për një periudhë të gjatë kohe e segmentit perëndimor të rrugës Egnatia, bëri të
domosdoshme rigjallërimin e rrjetit rrugor jugor, që si pikë nisje ka gjirin e Vlorës dhe
pikëmbërritje Kostandinopojën.
Studimet për rrjetin rrugor në territorin e Shqipërisë kanë mundësuar një njohje
më të mirë të rrugëve për një periudhe të gjatë, duke filluar nga antikiteti e deri përgjatë
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Perandorisë Osmane. Të dhënat e para i ndeshim tek udhëtarët e studiuesit e ndryshëm që
kanë përshkruar territorin dhe në përgjithësi kanë ndjekur trasetë e përmendura edhe nga
burimet e ndryshme. Midis tyre mund të përmendim Likun, Pouqueville, Hughs, Hahn,
Boue, Patch, Prashniker, Baldacci, E. Vlora, etj.
I pari që e trajtoi si një të tërë sistemin rrugor në territorin e Shqipërisë, jo vetëm
në hapësirë por dhe në kohë, ka qenë J. Adami. Më pas me to janë marrë H. Ceka, N.
Ceka, L. Papajani, A. Baçe, V. Shtylla, etj. Në studimet e bëra janë marrë në shqyrtim
shumë elementë ku më të rëndësishmet kanë qenë trasetë e ruajtura të rrugëve të shtruara
me kalldrëm, urat, portet detarë apo lumorë, stacionet rrugorë, kështjellat, kullat, kishat,
manastiret, panairet, qarkullimi monetar si dhe toponimia. Sipas studiuesve është arritur
në një përfundim të përbashkët që rrugët mesjetare të Shqipërisë kanë ndjekur në
përgjithësi trasetë e rrugëve antike. Dyndjet e shek. VI-VII shmangën Dyrrahun nga roli i
tij i rëndësishëm në komunikimin tregtar mes Perëndimit dhe Lindjes dhe Egnatia u
mbyll për lëvizjen e madhe. Me vendosjen e mbretërisë Bullgare, meqenëse Durrësi ngeli
jashtë saj, atëherë rruga Egnatia gati u ndërpre dhe më pas rruga që nisesh nga Vlora
filloi të luaj një rol të rëndësishëm.
Në kuadrin e përgatitjes së kësaj teze doktorature, krahas gjurmimit të qyteteve,
kështjellave dhe monumenteve të ndryshëm të njohur ose jo më parë, një vëmendje e
veçantë i është kushtuar dhe vjeljes së të dhënave për praninë e rrugëve të ndryshme që
kanë përshkruar këtë zonë. Në gjurmimin e tyre jam munduar që të marr në konsideratë
çdo të dhënë që lidhet direkt ose indirekt me praninë e rrugëve gjatë periudhave të
ndryshme, nga më të afërtat deri ato më të lashtat. Në mungesë të gjurmëve të ruajtura,
apo edhe kur kanë qenë të paqarta, një vëmendje e veçantë i është kushtuar çdo gjurme
arkeologjike. Tek gjurmët arkeologjike në radhë të parë jemi munduar të vjelim të dhëna
për kalldrëmet, urat dhe gjemitë, stacionet rrugore apo hanet, panairet- pazaret apo
dyqanet, kështjellat, kullat apo karakollët që kanë qenë në shërbim të qarkullimit të
mallrave dhe njerëzve. Po ashtu kam shfrytëzuar toponiminë, domethënien e saj dhe
kohën kur ajo është formuar. Nisur nga gjurmimet e bëra jo vetëm në këtë zonë, por dhe
në zona të tjera, kemi vërejtur se përgjatë rrugëve kryesore të mesjetës ka një lidhje të
ndërsjellët me disa nga pajtorët e kishës, si Shën e Premte, Shën Ilia, Shën Mitër.
Nga vëzhgimet e bëra kam vërejtur se rrjeti i rrugëve mesjetare në këtë korridor i
është përmbajtur me pak ndryshime rrjetit të rrugëve të vjetra të periudhës helenistike,
duke u shmangur në pjesën më të madhe nga ato që zanafillën e kishin pasur në
periudhën romake. Rrjeti rrugor mesjetar që siguronte ndërlidhjen e sigurt, të trevave dhe
qendrave jo vetëm që krijoi kushtet për kompaktësimin ekonomik e politik, por nga ana
tjetër përmirësoi edhe më tej këtë rrjet. Është për këtë arsye që identifikimi i
vendbanimeve apo të dhënave të tjera arkeologjike në të dy krahët e rrugëve ka zënë një
vend të rëndësishëm në aktivitetin në terren. Nga të dhënat e vjela në terren, të
ballafaquara dhe me burimet e ndryshme historike, kemi arritur në përfundim se ky
territor ka qenë përshkruar nga tre akse kryesor tokësor lindje- perëndim dhe i katërti
transporti lumor i pleksur me rrugët fushore. Për dy nga ato kemi përdorur emërtimet e
gjetura në popull “Udha e Karvanëve” dhe “Udha e Kopeve”, kurse për dy të tjerat
emërtimet janë konvencional “Rruga e Ushtrisë” dhe “Rrugët e Eksportit”.
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Në këtë territor, deri para pushtimit bullgar, ka funksionuar rruga e lëvizjes së
kopeve dhe ajo e ushtrisë dhe më pak ajo e lëvizjes së mallrave dhe njerëzve. Blegtoria
që lëvizte nga njëra zonë në tjetrën në kullotat verore dhe dimërore të korridorit VlorëPrespë ka shërbyer si mjet lidhje dhe kompaktësimi. Përveç katër rrugëve kryesore, ky
territor është përshkruar dhe nga rrugë të shumta që kryenin lidhjet e zonave të veçanta
me rrugët kryesore, ose të tjera me drejtim veri-jug që përshkonin këtë territor. Dalja nga
funksioni i rrugës Egnatia pas pushtimit bullgar, bëri që rolin e saj ta luaj rruga e re
Vlorë- Ballsh (Glavinicë)-Berat (Belgrad)- Zvezdë (Devoll), që ka funksionuar deri në
fillimin e shek. XX. Tregues i qartë për praninë e kësaj rruge janë emërtimet si “Vromi i
Madh”, “Udha e Madhe”, “Udha e Karvanëve”, si dhe një prani e dendur ndërtimesh të
ndryshme si kështjella, kisha, manastire, ura, etj. Për emërtimin e saj, përmes toponimeve
të trashëguara, ne kemi zgjedhur emërtimin “Udha e Karvanëve” dhe kjo jo për vjetërsinë
por për shpeshtësinë e përdorimit të saj. Fjala “karvan”, me prejardhje perse, duket se ka
hyrë në gjuhën tonë përmes dialektit venecian të italishtes.
Në studimet e mëparshme kjo rrugë, megjithëse është përmendur nga shumica e
studiuesve që janë marrë me studimin e rrugëve gjatë mesjetës dhe periudhës osmane,
nuk është trajtuar me të dhëna sa më të plota dhe të larmishme që mund të vileshin vetëm
nga gjurmimi në terren.
Kjo rrugë duke qenë se nuk ka shërbyer gjatë mesjetës për lëvizjen e ushtrisë vuan
mungesën e burimeve të shkruara. Në mungesë të burimeve të shkruara tërë vëmendja
jonë ka qenë drejtuar në fushën e kërkimit arkeologjik dhe gjuhësor. Nga këto gjurmime
u konstatua se traseja e “Udhës së Karvanëve” në shumë segmente të saj ndiqte kryesisht
trasenë e rrugës së periudhës helenistike, paksa atë të antikitetit të vonë dhe vetëm
segmente tepër të shkurtra të atyre romake. Megjithëse studimi i plotë i kësaj rruge ka
qenë ndër objektivat kryesore tonat, nuk arritëm të gjurmonim gjithë trasenë e saj nga
Vlora deri në Prespë. Nga të dhënat e mbledhura na rezulton që stacionet në rrugën e
Karvanëve kanë ndryshuar nga njëra periudhë në tjetrën, në mesjetë janë vendosur në një
largësi rreth 30 km, kurse gjatë periudhës osmane largësia shkon rreth 40 km. Në mesjetë
stacionet duket se kanë qenë vendosur pranë qendrave kryesore duke filluar nga Vlora,
dhe duke vazhduar në Glavinicë, Belgrad, Tërovë, Strelckë, Zvezdë. Me krijimin e qytetit
të Voskopojës “Udha e Karvanëve” pëson ndryshim, braktiset traseja e Devollit për t’u
ç’vendosur në drejtim të Voskopojës.
Gjatë mesjetës rruga nga Vlora deri në bregun e majtë të Vjosës ka ndjekur në
pjesën më të madhe trasenë e rrugës së periudhës romake të përmendur në Tabula
Peuntegeriana, ku ne mundëm të identifikojmë njërin nga stacionet (Mansio Aulona) në
Xhyherinë si dhe mbetje të një ure në përroin e Vllahinës. Lumi i Vjosës, në luginën e tij
të poshtme, duket se është kaluar me anë të gjemive, të cilat kanë funksionuar deri vonë
në Zlinec, Povël, Selishtë, Hambar, Mifol”.
Përgjatë Udhës së Karvanëve gjenden dhe qendrat më të rëndësishme mesjetare,
së pari qytetet e Aulonës, Kaninës, Belgradit, Deabolisit; kështjella si ajo e Gurëzezës,
Mashkizjes, Tomorrit, Symizës, qendra peshkopate të Kaninës, Glavinicës, Belgradit,
Deabolit dhe shumë kisha. Për të gjitha këto jam munduar që të jap një informacion sa
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më të plotë të vjelë nga studimet e mëparshme dhe të plotësuar në shumicën e tyre me
materialë të ri arkeologjikë.
“Rruga e Ushtrisë”, megjithëse nuk është njohur me këtë emër, ajo gjatë gjithë
periudhave që ushtritë lëviznin ka shërbyer në radhë të parë për to, kurse në periudha
qetësie pjesë të veçanta të saj kanë qenë të rëndësishme për lëvizjen e njerëzve dhe
mallrave. Itinerari i rrugës është i njohur nga lëvizjet e ushtrive maqedonase dhe romake
apo lëvizjet e ushtrisë së normanëve dhe ato të bizantinëve gjatë luftërave të zhvilluara
midis tyre. Itinerari që ato kanë ndjekur ka qenë Orik-Dukat-Qafa e Shëngjergjit- BratajAmantia-Matohasanaj-Tepelenë-Dragot-Këlcyrë-Përmet-Petran-Langaricë-BarmashQafa e Qarrit-Fusha e Korçës- Ohri/Prespa/Kosturi dhe më tej për në Maqedoni.
Segmenti i parë i kësaj rruge nga Oriku në Amantia deri tani ka qenë jashtë vëmendjes së
studiuesve. Gjatë kësaj rruge ka shumë qendra dhe monumente të natyrave të ndryshme,
por që në përgjithësi janë të vogla. Një pjesë e tyre janë të lidhura me vetë rrugën si ura e
Bogdanit, gjurmët e hershme në urën e Tepelenës, apo muri mbajtës i rrugës në grykën e
Këlcyrës.
“Udha e Kopeve” është një termë konvencional i përdorur nga banorët për të
treguar drejtimin e lëvizjes së bagëtive për në kullotat verore dhe dimërore, që ishin mirë
të ndara. Kullotat verore ishin të vendosur në zonë lindore të korridorit, kurse ato
dimërore në zonën perëndimore. “Udha e Kopeve” ishte përcaktuar dhe nga prania e
kullotave aq të nevojshme gjatë lëvizjes. Të dhënat që jep Kantakuzeni për bagëtitë e
marrë nga ushtria bizantine në këtë rajon në vitin 1336 është një tregues i qartë se
blegtoria ka qenë një nga burimet më të rëndësishme për banorët e zonave malore të këtij
korridori. Itinerari kryesor që ndiqnin kopetë e bagëtive ishte lugina e poshtme e
Shushicës-Peshkëpi- Poçem-Kutë-Rabije- Gllavë, Vokopolë, Kalaja e Skraparit, Qafë
Devrisë, Tomorricë/Faqekuq, Zogas –Potom- Back- Qafa e Martës-Vithkuq-Mali ThatëKolonjë/Mali Gramozit.
Me termin “Rrugët e Eksportit” kemi përcaktuar rrugën detare që përshkon portet
detare dhe ato grykëlumore nga Vlora deri në Vrego, si dhe ato lumore e fushore.
Përshkrimi nga kronistët i begatisë së Ultësirës Perëndimore, tregojnë se kjo ultësirë ku
kryqëzoheshin rrugët e tërthorta ka qenë e pa kënetëzuar dhe pjellore duke filluar nga
shek. XI deri në shek. XVI.
Një rol të rëndësishëm për eksportin e mallrave që prodhoheshin në këtë territor si
dhe për importet kanë luajtur portet detar, breglumor, dhe ata në lagunat si ai Aulonës,
Orikut, Triportit, Spinaricës, Sllanicës, Pirgut të Devollit, Karavastasë dhe Vregos, që
ishin pjesë e rrugës detare që ndiqte bregdetin lindor të Adriatikut. Tre të parat kanë qenë
gjithmonë të njohura, kurse të tjerat, përveç “Pirgu të Devollit”, me gjithë përpjekjet e
bëra në terren dhe hamendësimet e studiuesve të ndryshëm për lokalizimin e tyre, kanë
ngelur të panjohura. Ndër synimet tona ka qenë edhe identifikimi i skelave grykëlumore
dhe lagunore. Kërkimet ne i kemi kryer në shumë zona duke filluar nga derdhja e
Shkumbinit (Bashtovë) dhe deri në Treport, por për zbulimin e rrënojave të portit të
Spinaricës , nuk u arrit ndonjë rezultat. Në se për zbulimin e rrënojave të Spinaricës
munguan rezultatet konkrete, për portin tjetër të Sllanicës që përmendet vetëm në fund të
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shek. XIV, shpresojmë se rrënoja në fshatin Boçovë, pranë shtratit të vjetër të lumit të
quajtur Sllanik, duhet të identifikohet me portin e Sllanicës.
Përveç transportit detar dhe lumor në zonën bregdetare kanë funksionuar dhe
rrugët tokësore në Myzeqe. Ndryshe nga segmentet e tjera rrugore ku transporti
realizohesh kryesisht me kafshë, këtu janë përdorur qerret dhe karrot. Kërkimet tona të
ndërmarra në terren dhe të mbështetura edhe në studimet e bëra deri tani nga studiues të
ndryshëm na dha mundësi që të arrijmë në disa përfundime, disa prej të cilëve kanë
nevojë për studime më të thelluara.
- Rrugët mesjetare kanë ndjekur më shumë trasetë e vjetra të periudhës helenistike
dhe më pak ato të periudhës mesjetare.
- Rrugët kanë qenë të ngushta dhe kanë shërbyer kryesisht për transportin e
mallrave me kafshë ngarkese.
- Lumenjtë më shumë janë kaluar me anë të gjemive (trape), se sa me ura. Këto të
fundit kanë vazhduar të ndërtohen si në periudhën romake me shtroje druri.
- Ndryshe nga periudha helenistike, vendbanimet fshatare kanë qenë larg. Po
ashtu mungojnë edhe varret e veçuar.
- Qytetet kryesore të këtij korridori kanë qenë pranë rrugëve: Aulona, Kanina,
Belgradi, Këlcyra, Deabolis.
- Kështjellat, përveç atyre që mbrojnë kalimet e rrezikshme si urat apo qafat, janë
vendosur në pozicione të tilla që kontrollojnë një territor shumë të gjerë që nuk lidhet
vetëm me rrugët.
- Manastiret kanë pasur një rol të rëndësishëm gjatë kësaj periudhe, dhe kryesisht
ata janë vendosur pranë rrugëve më të rëndësishme: Marmiroi, Manastiri i Shën Gjergjit
(Brataj), Manastiri i Glavinicës, Manastiri në Sinjë, Manastiri i Apolonisë, Manastiri i
Sh;n Dhimitrit (Munushtir), Manastiri i Shën Gjergjit (Shëngjergj, Korçë). Pranë rrugëve,
në kalimet që paraqesin rrezikshmëri natyrore, kanë qenë vendosur kisha një nefshe.
- Qendrat peshkopale kanë qenë pranë rrugëve: Peshkopata e Kaninës (Peshkëpi),
Peshkopata e Akrokerauneve (Smokthinë), (Peshkopata e Glavinicës (Ballsh),
Peshkopata e Belgradit (Berat), Peshkopata e Gradecit (Çorovodë), Peshkopata e
Deabolisit (Zvezdë), Peshkopata e Deabolisit dhe Korçës (Mborje/Korçë).
Qytetet e periudhës mesjetare janë më të pakët në numër sesa ata të periudhës
antike të vonë, nga të cilat ka mbijetuar vetëm Aulona, Kanina dhe Berati, kurse Oriku,
Amantia dhe Bylisi, nuk kanë mbijetuar, në këtë periudhë shohim se janë shtuar qytete të
tjera si në Këlcyrë, Tomor, Zvezdë e Mborje duke ruajtur kështu të njëjtin numër.
Meqenëse gërmimet në këto qytete kanë munguar njihet pjesërisht sistemi
fortifikues, kurse urbanistika e brendshme është ende e panjohur. Në disa prej tyre është
vërejtur prania e rezidencës së feudalit: Kaninë, Berat, Tomorr, Zvezdë, Këlcyrë, Mborje,
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të cilët janë ndërtuar në majë kodrash, ndërsa nga Vlora e ndërtuar në fushë nuk kemi të
dhëna.
Kështjellat në këtë territor janë të shumta, ato janë vendosur në rrugët kryesore
ose në zonat me rëndësi ekonomike, në pjesën më të madhe ato janë ngritur mbi rrënojat
e kështjellave prehistorike, antike dhe mesjetare, duke përfshirë të gjithën ose pjesërisht
sipërfaqen e mëparshme. Kështjellat ndahen sipas funksionit në dy tipa: të banuara, me
monumente publike e kishtare ose si qendra të njësive të vogla ushtarake. Nga ato që janë
paksa të gërmuara veçojmë kështjellën në Gurzezë (Myli) ku në qendër është vendosur
kisha dhe pranë saj komplekset rezidenciale, ndërsa Mashkjeza që është një qendër e një
njësie të vogël ushtarake ka donzhonin, një sternë uji, një kasolle për rezervat ushqimore
dhe disa ambiente të tjera rurale me funksion ende të papërcaktuar, të njëjtin karakter
kanë dhe Guri i Qytetit dhe Petrani.
Nga të dhënat e përftuara kështjellat datohen që nga shek. X-XIII, kurse në shek.
XIV si edhe për pjesën më të madhe të ndërtimeve të rëndësishme kemi vetëm
rindërtime. kështjellat janë të pajisura me kulla katërkëndëshe e gjysmërrethi, por nuk
mungojnë dhe donzhone e vendosura brenda rrethimit, këto të fundit karakteristike për
periudhën normane.
Nga pesë qendrat e njohura peshkopale të periudhës paleokristiane (Aulona,
Amantia, Bylisi, Pulcheriopolis dhe Apolonia), gjatë mesjetës ndryshojnë jo vetëm
gjeografinë e shpërndarjes, por edhe në numër. Peshkopata e Aulonës zëvendësohet nga
ajo e Kaninës, peshkopata e Amantias duket se zëvendësohet nga një peshkopatë që ka
ndryshuar herë pas here emrin: Akrokerauneve dhe Nianiska, Bylisi u zëvendësua nga
Glavinica, i vetmi që ruajti të njëjtin pozicion ishte peshkopata e Beratit dhe këtyre
peshkopatave i janë shtuar ato të Deabolisit dhe Gradecit. Të gjitha këto ishin nën
juridiksionin e peshkopatës së Ohrit.
Numri i manastireve sipas toponimeve duket se ka qenë i madh (që mund të jetë
edhe një komunitet i vogël murgjish të shpërndarë), kurse manastiret me komplekse
ndërtesash e kemi ndeshur vetëm në Brataj, Apoloni, Glavenicë, Shën Gjergj të Korçës,
Zvërnec dhe Ardenicë. Në përgjithësi këto manastire i takojnë shek. X-XI, kurse për të
Ardenicës nuk kemi të dhëna për një datim të hershëm.
Numri i kishave të zbuluara gjatë përgatitjes së temës është i madh, ato nuk
mungojnë në secilin fshat që ne kemi mundur të vizitojmë, në pjesën më të madhe ato
ishin njënefshe me narteks, por në periudha të ndryshme atyre u ishin shtuar mjedise të
tjera. Tipi kryesor është ai i kishës kryq i brendashkruar ose i lirë me kupolë. Në pjesën
më të madhe kupola mbështetet në katër shtylla të lira ose pilastra, të ndara në dy grupe të
mëdha: njënefshe dhe bazilikal. Përveç tyre ndeshen edhe kisha njënefshe, të thjeshta me
çati dyujëshe. Kishat e njohura deri më sot i kanë fillimet e tyre duke filluar nga shek. IX
(Ballshi, Asomat), shek. X (Perhondi, Marmiro, Cërckë, Buhal), fundi i shek. X - fundi i
shek. XI (Kisha e Shën Akileut (Prespë), Apoloni, Armen, Gurzezë dhe eremitazhet) dhe
shek. XII-XIII (Zvërnec, Sop, kishat e Beratit, Bezmisht, Lavdar, Ristozi, Boboshticë,
Kalivaç, Kosinë, kisha në Kurjan, kisha në Maligrad etj.), në shek. XIV kishat riparohen
ose rindërtohen dhe ripikturohen (Maligrad, Lavdar, Shën Triadha, Trapezaria e
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Apolonisë etj.). Nga arkitektura kishat i takojnë në përgjithësi stilit Bizantin (i përhapur
në territoret e perandorisë Bizantine në Italinë e Jugut), kurse në skulpturë, për periudha
të caktuara, ndeshim dhe stilin romaniko – puljez. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për
pikturën ku me frymë tërësisht perëndimore ruhet vetëm afresku i kishës në Gurzezë.
Për fshatin mesjetar në mungesë të rrënojave e kemi pasur të vështirë të japim
modele të qarta të vendosjes së tyre, megjithatë nisur nga rrënojat në Brataj, varrezat në
fushën e Dukatit, në Luginën e Vjosës (Përmet), fushën e Korçës kemi arritur në
përfundimin se në shek. IX-X kishim fshatra të vendosura në zona të ulëta (lugina,
fusha).
Në fshatrat e lumit të Vlorës, të cilët kanë ndryshuar herë pas here vendosjen
kemi parë se në periudhën mesjetare ata kanë qenë të vendosur në tarracat e sipërme të
faqeve malore, të grumbulluar ose të shpërndarë në dy-tri lagje pranë njëra tjetrës. Një
rast të veçantë e kemi ndeshur në fshatin e Kutës, ku ai ishte i vendosur në rrëzën e
kodrës sipas një sistemi urbanistik linear, ndërsa monumentet e rëndësishme ishin
vendosur në fushë. Një model tjetër përbën fshati Aranitas që është i vendosur, ku lagjet
janë vendosur në katër maja kodrash, kurse kisha është e veçuar.
Varret në përgjithësi, fillimisht kanë qenë të vendosur në varreza të veçanta, kurse
më pas, duke filluar nga shek. XIII varrezat u vendosën pranë kishave. Tipat e varreve
ishin me cist ose të konturuar me mur, me orientim perëndim – lindje. Fillimisht (shek.
X-XI) ishin me inventar, më pas pa inventar.
Materiali arkeologjik është i larmishëm dhe vjen nga vëzhgimet dhe nga
gërmimet e vazhdueshme arkeologjike. Në të përfshihen gjetjet e imëta (vathë, unaza dhe
objekte të tjera zbukurimi), të cilat kryesisht vijnë nga gërmimet në varreza; veglat e
punës (Berat, Symizë, Mashkjezë etj.), monedhat ku më të hershmet janë ato të shek. X,
të perandorëve anonimë dhe vijnë nga gërmimet, nga vëzhgimet arkeologjike
sipërfaqësore ose si gjetje rasti. Një pesë të rëndësishme të materialit e zë dhe skulptura
arkitektonike (Apoloni, Armen, Perhondi, Kurjan, Ballsh etj.), e mobilierit të kishave
(Ballsh, Apoloni, Asomat etj.) dhe mbishkrimet si ato në gur (Ballsh, Kaninë, Apoloni
etj.) dhe ato të pikturuara në afresket e kishave.
Nga të dhënat e përftuara pjesën më të madhe të qeramikës e zë ajo me kuzhinës,
ndërsa qeramika me glazurë përfaqësohet duke filluar nga ajo më e hershmja nga
qeramika siculo-maghrebine, Sgraffito Ware (Fine Syle, Measles Ware, Champleve etj.),
Protomaiolica: në variantet shumëngjyrëshe, dyngjyrëshe, me një ngjyrë dhe variantet e
saj si: RMR, me “motiv të Tarantos”; tipa të tjerë të përfaqësuar janë edhe Metallic Ware,
Double dipped ware.
Qeramika e kuzhinës është e përfaqësuar kryesisht nga forma të mbyllura (vorba,
tenxhere), me një, dy ose edhe pa vegjë në variante e madhësi të ndryshme. Pjesa më e
madhe janë të zbukuruara me elementë të incizuara ose dhe me shirita të vendosura në
reliev. Formave më të hershme nuk u ruhen kapakët, por në variantin origjinal të gjitha
enët e kuzhinës kanë qenë të pajisura me një të tillë. Në format e hapura dallohet tava prej
balte me pjekje të dobët, e cila gjendet e fragmentuar jo vetëm në gërmime, por edhe në
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vëzhgimet në terren. Duke filluar nga shek. XV fillojnë dhe shfaqen enët e kuzhinës të
veshura me glazurë nga brenda (Aulonë, Apoloni), në disa variante të tyre dhe në forma
të veçanta (Apoloni).
Pjesa më e madhe e materialit të kuzhinës është gjetur së bashku me format
dyngjyrëshe dhe me një ngjyrë të tipit protomajolik dhe RMR, me “motiv të Tarantos” e
Metallic Ware, të cilat vendosin datimin e sasisë më të madhe të qeramikës në fundin e
shek. XIII dhe fillimin e shek. XIV. Qeramika e tipit “RMR” dhe ajo e tipit brindisin ka
pasur një përhapje të gjerë gjatë periudhës anzhuine, ajo mungon në kontekstet e
periudhës frederikane; ku kjo e fundit karakterizohet nga enë me glazurë të tipit
protomajolik.
Praninë e këtyre tipave qeramike e mbyll fundi i shek. XIV, periudhë kjo e datuar
me praninë e Double Dipped Ware. Sasia e qeramikës së shek. XIV pakësohet akoma më
shumë në shek. XV – XVI.
Për sa i përket formave të qeramikës me glazurë duke filluar nga gjysma e dytë e
shek. XIII dhe gjatë gjithë shek. XIV, tasi bëhet forma më e përhapur e tavolinës, u
standardizua në një enë në formë gjysmë sferike, me buzë të reduktuar, me karenë; ku kjo
e fundit më vonë do bëhet dhe karakteristike për tipin duble dipped ware, enët
monokrome dhe për “RMR”. Kjo formë zëvendëson atë që në fund të shek. X ishte një
enë e madhe, pak e thellë dhe në shek. XII-XIII do të jetë një pjatë e madhe, e thellë dhe
me buzë të theksuar.
Për sa i përket origjinës së prodhimit të pjesës më të madhe të enëve me glazurë
duket qartë që origjina e tyre është nga Italia e Jugut, e cila në këtë periudhë kishte më
shumë se një qendër prodhimi për to. Por, gjejmë dhe prodhime të bizantine, me
vendprodhim ende të panjohur, kryesisht ato të tipit Sgraffito Ware të shek. XII (Aulonë,
Apoloni).
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Conclusions
The corridor from Vlora to Prespa has been an important area where were marked
the most significant events of ancient and medieval history and therefore the
documentation that has as subject the territory of our country. The most important in this
historical documentation is the data for the different war battles, the relations between
different states that replace each other, the relationship of the local population with the
invaders, the construction and operation of institutions of the various politicoadministrative and religious, trade relations with maritime or river ports, etc.
Fewer are those talk about the historical geography, regional divisions and the
ethnic composition of the population, the topography of settlements, housing, roads, food,
villages, cities, distribution of churches and their role, etc. Information coming from
different authors or from other sources, despite the efforts of researchers, has not always
made it possible to solve problems posed before them.
Our study, knowing these deficiencies have initially been oriented to collect as
much data in the field as possible, givenin primarily priority to the archaeological
evidence.
The geographical overview of the corridor is seen primarily as the man’s
relationship with nature which has helped us to better understand the development of this
area during different periods. Despite the deficiencies observed in studies so far, mainly
the field transformations have suffered by tectonic movements in the western area of this
corridor; we have tried to find a link between the historical records and archaeological
resources.
The corridor from Vlora to Prespa includes a vast territory of Albania in the west
bordering with the Adriatic and the Ionian sea; in the south with the middle and upper
valley of Vjosa, the mount Gribës, the Shushica upper valley that close with the mountain
and of the Vajza; north of the Devoll valley that goes inland up to the east of Lake
Prespa.
Although a narrow stretch from north to south it is crossed by a number of hills
and mountainous and the coastal area. Despite the rugged terrain, the river valleys of
Vjosë, Osumi, Devoll and the paths have enabled a rapid communication and without
difficulty, thanks to a diverse network of roads.
Within the boundaries of this corridor there are significantly differ two areas, the
western area and eastern areas, with different natural features of the climate, as well as
various potential strategic economic and political. The border between the summer and
winter pastures and olive growing areas are a rather obvious determinant for separation
between these two areas.
The western area that is characterized by a flat terrain and hilly southern part of
the coastal lowlands (Myzeqe, Lushnja, Fier, Vlora, the hilly areas Sulova Mallakastra
Kudhës-Selenicë and bottom of the valley Shushica) and western province of the
southern highlands (Sazan island, the Karaburun peninsula, the radius of the Channel, the
Duchy valley, valley middle Shushica and ranges Gribës and Whit-Lungarës).
The eastern area, unlike before is characterized by a field which borders south
with a massive mountain (The verse: Tomor-Kulmak-Mare, Dangëlli-Leskovik, hilly
Vokopola-Dishnicë etc.), Potholes East (hollows of Korca, Hole Prespa Hole Cologne)
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and their surrounding mountains (highlands of Opar, Highland Cologne and many verses
mountains).
The climate in the two areas is interdependent with the influence of the sea and
the continent, but above all owes relief (vertical climatic zonality). In the eastern area
face more features mountain and continental climate, whereas in the western
Mediterranean climate prevails.
In this region, depending upon the way of life, intensity of use of the environment
by man in two areas has not been the same. In the western area, during the Paleolithic, we
have a large number of lytic findings that show the intensity of the residence, while
starting from the Neolithic period to the end of the century. VII p. Kr. Weighing balance
in the eastern area. Later, along with many other factors, the increased role of trade and
exchange of goods, defined the primary role of local and western compared with eastern.
Due to its geographical position, diversity in the composition pedological,
hydrological, relief and climatic factors corridor characterized by a considerable
biodiversity. Among the products available that one could generate in nature and that can
be produced with less human work can range the wild fruit trees, wild cabbage,
mushrooms, wild animals and birds and fish, mollusks and amphibians. Numerous
pastures and rich winter and summer have enabled this area stands out as one of the
richest provinces for raising small livestock, cattle and ungulates.
In this area cultivated grains, vegetables, forage, honor and grape trees, fig trees,
pomegranates, pears, invited, nuts, almond, cherry, apple, mulberry, olive, etc.
Coastline, ports built not only on the seashore, but in the lagoon of Vlora,
Orikum, Narta, Karavasta, as well as those in estuaries, partially navigable, Vjosa, Seman
and Devoll, have become possible that this corridor road throughout the period that we
have considered to play an important role in the movement of goods and people from
West to East and vice versa, and be an important factor in development and compacting
population arbërore the territories south.
Wheat, salt, wool products, dairy products, wine, wax, silk, leather, timber trade
were the main items of exports to this territory. Importing grain Myzeqe find reflection in
the very statutes of Ragusa. Among them, an important place occupied the export of live
cattle. A particularly demanding luxury item representing horses, especially those of
Cologne. On 1391, the Emperor Manuel II Palaeologus gave his minister, Georg Mazalo,
“Arbërie horse” (Albanos hyppos), calling it “an excellent gift for a great man”.
Century. XIV, Venetian citizens had bought the land, which had been transformed
into modern farms fiefdoms or land use or cattle raising, it is, and one of them in
Bestrovë (Vlora), owned by Jakob Kontarenit.
In this corridor includes many geographical microzones, distinguished not only by
natural features, but the peculiarities of the development of human society. And to obtain
more information on the regional divisions in the period 1081-1385 I have been forced to
consider various sources pertaining to previous and subsequent periods.
In previous periods, the administrative side, they have been incorporated into
larger units: Federations Illyrian, Illyrian Kingdom, mainland, the Macedonian kingdom,
the Apollonia colony; Koinonia different (Byline, balaiteasve, trusts), Province of
Macedonia, New Epirus Province, Tema Durres, Kutmiçevica, etc.).
During the period that we consider it has passed from a dependency on another
(the Byzantine Empire, Country Norman, Empire of Nicaea, Despot of Epirus, Despot of
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Portland, the Kingdom of Sicily, Kingdom of Angioni, The Serbian Empire, Principality
of Topia, Principality of Muzaka, State Arianiti, Principality of Balsha). The XIV
century, the territory located between Tomori and mountains Gribës of Lungarës, the
General Kantakuzeni mention a name that A. Dyselie explanis as Balagrita and connects
this area with Albanian livestock migrating tribes.
In the Ottoman period it takes part in several large units (vilajet, Liva and
Sandzak), which are based on the main cities of Vlora, Berat, Permet, Korca and Elbasan,
while smaller units (nahije) are defined under provincial (Mallakastra, Myzeqeja,
Skrapar, Tomorrica Kelcyre Tepelena, Meral, Majani, Velka, Martallos, etc.), or their
importance in some cases is determined by tradition (Pelash, Rich) or the role it occupies
in government Ottoman (Tepelenë, Luftinjë).
In the ancient period there are five main tribes are spread across vast territories of
this corridor: Amante area of Vlora, Taulanta Myzeqe, atintantët in Mallakastër, Skrapar,
Vokopola-Dishnicë; Desaretes in another area that starts and ends in the east Tomorrica
lakes Oreste in Devoll Kastoria area. Parthinëve, this corridor accounted for only a small
part, Sulovën, and parauejt lived only in a narrow area of the upper Vjosa valley and
mountain areas Dangalli-Leskovik. But in subsequent periods, at least since the Middle
Ages, these tribal names that also define the province, not the face.
Vlora Prespa corridor, nowadays takes part in two major areas of ethnographic,
literal and Labëria Toskëria.
In ancient times this territory flourished a number of cities as Apollonia, Oriku,
Amantia, Treporti, Kanina, Olimpas, Bylis, Nikaia, Gurëzeza, Dimal, Antipatria as well
as cities and towns other in Armenian, Xhyherina, Hadëraj, Cerje, Matohasanaj, Dukaj,
Babunjë, Mashkjezë Belishov Margelliç, Mbolan, Balibardha, Kalivaç, Rabie, Këlcyrë,
Kuqar, Gradishta Tomori, Prishtë, Irmajt, Shadow of the raven, Symizë, etc.
Even during the Roman period and late antiquity again find very important center
as Apolonia, Bylis, Aulona, Amantia, Zhar, Pulheriopolis (Berat), Mbjeshova, Peshtani,
Rabia, Zvezda, Zaradishta, Symizë, Boria, etc.
In this region during the Middle Ages there were a large number of important
centers of economic, military, and church (Aulona, Kanina, Gurëzeza, Glavinica, the
monastery of St. Mary - Apollonia, Belgradi, Skrapar, Tomori, Kelcyrë, Zvezda, etc.).
They were born and raised here and some of the larger families arbërore as Muzakads
Arianita, Gropajt and Matrënga.
In this hall there are many separate units, among them, of economic importance
that played during the medieval period, occupies areas Myzeqe.
Ana Komnena called Myzeqe field with a general name "Illyrian areas" (Το
ιλλυρικòν πεδίον). It is likely that only the end of the XIV century and the beginning of
the century. XV it displays names, "Saver field" during the reign of Muzakajve in this
area, the field got a new name (Myzeqe) that one today.
In medieval sources ethnonyms "Amante" and "Amantia" are not mentioned, but
find new ethnonyms who want to express a wider territory from the one that they had.
Such are Akrokeraunet, Brohoti, Yamisquem, Jericho mentioned as bishopric or arkondi.
Today it is called Lab and its resident or lap lab, label mentioned for the first time at the
end of the XVIII century.
Mallakastra province, not only the largest, but also defined in terms of physicalgeographical and ethnographical comes too late in the written sources. For the first time
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toponomy "Mallakastër" is found in Ottoman defters as nahije name. Given the
etymology "Mallakastër", this label should have been used, at least starting from the
Middle Ages.
Province of Sulova during the Middle Ages to the Devoll ranks, and then is part
of the Portland Despotism and in the eastern part of the Ottoman records vilayetit
Martallozi terms, while six churches Belgradit.
Skrapar province in the ancient region of Skrapar seems inhabited by atintanët,
and the province of Tomorricës by ethnographic should mention a group of major
provinces of Opar, Cologne and Korca. In ancient times this territory was part of the
great tribe the Dasaretes. In the Middle Ages they are separated, is a separate province,
and all the rest went to Devolli. Despotism with Berat creating and strengthening family
Muzakajve, Opari, Tomorrica and Devoll (large and small) are under their possession.
The Bazaar region of the Middle Ages mention the name in the general registers and
Ottoman Belagrida it is itemized separately in bins nahiye and the Bazaar, nahiye Miral
(Dangëlli) and nahiye Majani (Shqeri-Leskovik).
So far, the medieval history of this territory a great contribution given researchers
A. and P. Xhufti Dyselie with their complete works, whose works have been a valuable
contribution to addressing historical problems in my study. The large number of
problems that includes topics selected, not only by the extension of time during the
Middle Ages, but the role of the special position geographically occupies the corridor,
required a brief analysis of the most important events that occurred before 1081.
The territory where the Albanian people conceived in the Middle Ages, situated
"in the uttermost borders of the Byzantine Empire," says Kantakuzeni, conditional and
Slavic colonization of much of the Balkan territories, lost direct links with the Empire.
Once played the role that Via Egnatia, one of the main arteries connecting two main parts
of the Roman Empire, but also defining the political and economic destiny of this
territory, seemed to shrink drastically.
Byzantine power itself, as the state structures - administrative malfunctioned (VIIVIII century), to control these remote areas of the Empire chose new forms relying on
local rulers, where he recognized and Cologne. In the first decades of the century. IX, the
Empire passed in the provincial military organization (Tema), among them the theme of
Durres ranks, which operated nearly at the border of the former territory of the province
of New Epirus. Creating topic undoubtedly brought home but compacting element of
Durres Starter expectancy shorter than that of a part of its territory, starting from the year
851, it came under the rule of the Kingdom of Bulgaria.
In 851 the Bulgarian king Presiani spanned territories around Lake Ohrid and
Prespa, and King Boris in 852 corridor included among Vjosa and Devoll, reaching the
Adriatic Sea. During the reign of Simeon (893-927) Bulgaria's state borders were
expanded further, by introducing under his rule and the Bay of Vlora, who had remained
outside until 893. After several decades weakening in the last quarter century . X, the
Bulgarian Kingdom (Macedonian), under the leadership of Tsar Samuel (976-1014),
recovered again and became the center of her later Prespa and Ohrid.
Samuel’s death, his nephew Ivan Vladislav (1014-1018) sought to establish the
hegemony of western Bulgarian provinces, but without success. After the last failed
resistance, mainly in high-mountain corridor Prespa Vlora, in 1018 it ended the Bulgarian
Kingdom, and in this area set back Byzantine rule.
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Bulgarian occupation had an impact on life and culture in the Albanian territories,
and more found in the corridor he said Vlora Prespa / Ohrid, where he was present from
the beginning of the occupation until the last resistance on 1018. The most obvious ones
are linguistic heritage (in fund base and toponymy) and slightly in the art of constructing
churches, topography of rural settlements, the construction of apartment and pottery
production.
Vlora territory Prespa / Ohrid was part of the province bearing the name
Kutmiçevica, and the main centers of the western part of the province of Kutmiçevicës
became city Devoll (Zvezda) and Glavinica (Ballsh).
Ballesh during Bulgarian kingdom has had a favored position because he was on
the road connecting the East Balkan port of Vlora and was an important center of the
Christian tradition in the territory west of the Kingdom, as the successor of two
bishoprics most important period Early Christian, and Apollonia Bylisit. Given the
advantages of a consolidated tradition that had administrative and liturgical Christianity
in the former territories of the province of New Epirus against the eastern territories of
the Kingdom of Bulgaria, the western part of Kutmiçevicës was prepared where the first
pioneers who spread Christianity to the Slavs.
Among the seven saints known church Slavic (Cyril, Medodi, Gorazd, Angjelari,
Clement, Naum and Sava) written sources and tradition Church distinguish four of them:
Clement, Naum, Gorazd and Angjelari who operate in the territory Prespa / Ohrid /
South.
In particular heritage value that comes from this period are two codices,
"Beratinus-2" and "Codex Vlora".
Toponimi inherited until today or harvested from century Ottoman defters. XVXVI shows that about 40% of the names of the villages in this area stem from Bulgarian.
Basil II pursued a cautious policy towards the countries of the populations, which
put him back under Byzantine rule, leaving in force the system of obligations recognized
in nature and had a number of privileges that Ohrid had won during the Bulgarian rule.
Possession feudal in Albania, as elsewhere in Byzantium or the West, consisted of two
main parts: the land of the peasants (Parikia) and the land lord in Byzantium known as
"paraspor" names that have inherited in the area that we we have analyzed. Ramifications
of the most prominent families of the region of Vlora, Albania Berat, as were Matrëngajt,
Skuraj (Zgurrajt) Muzakads Arianita found in the highest levels of civilian and military
administration of Constantinople.
In the spring of 1081 a large army Norman landed on the coast of Vlora and,
within a short time, conquered the city and centers strategically important Kanina of
Jericho (Orikum), Glavinicën, etc. and after conquered Durres, armies Norman took the
last corridor region of Vlora Prespa, it Devoll. After the death of Robert Guiskardit
(1084) Normans withdrew from Albania, to return again in 1107 under the direction of
Boemundit. After months of exhausting fighting, the army Norman, trapped in the
Western Lowland, was forced to give up and return to Italy. The presence of the Normans
in Glavinica comes inscription found in Ballsh headstones dedicated rider Robert
Monteforte, which I think I can identify with that century family. XI-XII lived in
Montfort-sur-Risle in Upper Normandy and the second son of Hugo II de Montfort.
On an external level, the Byzantine Empire gets a clear Western orientation will
be maintained throughout Komnene Dynasty (1081-1185). Venice became Byzantine
422

dominance in the territory and such a thing can be seen in monetary circulation, where
despite its currencies, Venice launches Byzantine counterfeit coins. On 1096 the port of
Vlora, alongside the Durres of Butrint, landed armies Crusade I, who found in markets
and fairs prosperous Durres, Glavinicës of Adrianople (Gjirokastra) rest and supplies
needed to continue the march to their holy places.
Frequent changes in the East-West balance during the century. XII are best
expressed in many areas that are the subject of this topic, as defensive constructions,
construction of Christian worship, the export and import of goods, circulation coins, etc.
Dealing with the Byzantine Empire and the Normans of Italy in century Crusades. XIXII, brought to the fore the role of Albanians and increase their autonomy, which is
crowned with the Principality of Arber.
"Allotment Treaty" signed by Venice and other powers participating in the IV
Crusade (1204), created new regional state formations where separated "Despotate of
Epirus". Besides the capital city, Arta, despot Michael I prefer to choose his residence
castle of Berat, and has preserved much evidence of fortification works of construction of
Christian worship performed at the time of his rule.
Starting from the second quarter until the end of the century. Vlora Prespa
corridor XIII exceed one times under the rule of state formation in another time where
rank: Despot of Epirus, Bulgarian Kingdom II, Empire of Nicaea, the Kingdom of Sicily,
Arber Kingdom (Regnum Albaniae) t. Each of them has left traces in construction times
but mostly with destruction, in many cases given us through coins.
Century. XIV and all invitations nobility home where listed the heads of families
Arianiti, Matrënga, Muzaka, anjuins not spread dot power south of Shkumbin, but on the
other hand Byzantines narrowed more territory under their rule, only in the province
today Toskëria known. In this province during 1280-1350 it was shaped a political
formation as a separate administrative unit, known as "Despot of Portland.
Despot of Portland extended the borders established on the west coast from the
mouth of Shkumbin to the Gulf of Vlora, and on the east line Prespë- Ohrid Kostur
including Myzeqe areas, Vlora, Berat, Tomorricës, Këlcyrës, Skrapar, Ohrid Korca,
Cologne Kastoria. P. Xhufti has devoted a full study and deepen Despotism Berat, in his
"From Paleologus to Muzakajt. Berat and Vlora in XII-XV centuries. "
Berat territory Despotism is lying in the same area that we consider, and this
would have been the best one for our subject title if she'd only had like object study
period.
Berat and Vlora were two main centers of Despotism, first as the most important
political center, administrative and religious, and the second as his main economic
centers. Only during the Serbian occupation of Stefan Dusan, when former Despot
divided into two parts, Vlora turn by turn it into a parallel metropolis, while Berat
become the headquarters of the Albanian despots Muzakajve house.
At the end of the decade of VII century. XIII, Vlora wins an important role,
replacing the role that for centuries had played the city of Durres. In this city, in 1276, it
was designed the meeting between the Byzantine emperor, Michael VIII Paleologus, and
Pope Gregory X. For a period of time ranging from centuries. XI, in parallel with the
Vlora walked Kanina castle. In Kaninë it seems that was the residence of the despot at the
time of the Serbian occupation (1346-1355) of the rule of Balsa. Episcopal headquarters
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once depending on Glavinicës, Kanina was also the seat of the bishopric of the same
name.
An important role in the Despotate of Berat played scaffolds river gorge the
Spinaricës scaffolds, Devoll and Vregos. Until now only she is identified in bed Devollit
old Devoll Ndërnënas north of the village, while the other two authors besides various
assumptions, there is no archaeological trace. With research from our side, we were able
to identify only the ruins of the Sllanicës scaffolding, which seems to have replaced it
Spinaricës.
Spinarica, near the mouth of Vjosa was the main port where the products were
exported to Portland Despotism towards Venice and Ragusa, where they had the special
trade consuls. Besides the commercial port of Despotism, Spinarica played a military
role, which are anchored and navy. Scaffolding and situated in the coastal market spill
Devoll River, protected by a tower (stack) was mainly specialized in the export of grain.
Scaffolding grykëlumore of Vregos as Devolli was in possession of a market and then
Matrënga Muzakajve and was specializing in the export of grain and timber.
Despot in the eastern area of Portland authors cite as towns or castles Këlcyrë,
Skrapar, Tomori and Devoll, the latter is also mentioned as an Episcopal center and the
province as well as columns.
General data of the year 1308 Anonymous has and those who write about the
uprising of 1336 and the year expedition Andronicus III, can be added later but a source
of extremely important for the history of this area it is the chronicle of John Muzaka.
According to the author in this region Anonymous bread and wine produced sufficiently,
but above all meat, cheese and milk. Terrain conditions make it possible for livestock
products were abundant and this is supported Kantakuzeni that speaks of endless flocks
of sheep that grazed in these parts. The fact that the areas of Berat and also imported
viscose Këlcyrës shows that production was adjusted to market requirements in the
interior areas.
Strengthening the local element in the Byzantine administration and economic
empowerment of the nobility led to some internal and mountainous territories of
Despotism 30s governed by local nobles. But this does not resolve the conflict born that
became more present after the coming into force of the emperor Andronicus III
Paleologus and resulted in uprisings by side in many regions (Vlora, Berat, Këlcyrë,
Skrapar, Cologne, Ohrid) and compressive robbery by force from the other party in the
spring of 1336. the suppression of the uprising caused the first major wave of Albanian
exodus towards the Peloponnese. This period is reflected in many of the landmarks that
have been excavated or discovered randomly.
Restoration of Byzantine power in the areas of Despotism Portland did not last
long that starting in 1345 it fell under the Serbian. Stefan Dusan in the winter of 13421343 years launched a wide assault in Vlora Prespa corridor territories and that the best
document the treasures found in Byllis currencies, Ballsh, Kafaraj, Këlcyrë, etc.
Excavations carried out have shown that during the attack Stefan Dusan not spared the
destruction of habitats, including Christian places of worship and the expulsion of the
population as it had done six years ago and Andronic III.
The weakening of the Serbian government after the death of Stefan Dusan, saw
the revival of the political formations of the most prominent Albanian doors, Balsha,
Gropajt, Topiajt, Matrënga, Muzak, Arianit, etc.
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After the failure of attempts to create in Albania a possession of its own during the IV
Crusade, St. Mark's Republic was enough to protect its commercial interests. The
presence of Venetian consuls in such centers, in Spinarica and Vlora, or creation of farms
(Casale) and livestock farming, speak in favor of it. The emergence of the Ottoman Turks
forced the Venetian Republic to strengthen relations with the Albanian feudal rulers who
control the roads and paths that lead to the coast.
The birth and development of the Albanian nobility took action in terms of factors
and for a long time. Some of them were integrated into the national foreign systems.
clearly expressed in the titles of nobility, and they held or part of foreign administrations
starting from c. XI. Ana Komnena, first mentioned the name of a noble family Muzaka
which around 1090 was among the most trusted commanders Emperor Alexis I
Comnenus. The family's origin from the area of Opar, where Muzakajt had their initial
holdings Voskop villages, Lavdar, Xerje, Bec, Mazrek, Marjan, Dusan, Zerec etc.
Chronicler John Muzaka (1510) recalls the ancestral graves of the family were near the
church of the Holy Trinity in Lavdar of Opar. It has had its beginnings in the century. XXI and not as claimed by Gj. Muzaka that built the foundation of his grandmother.
At the end of the century. XIII, taking advantage of their relationship with the
central Byzantine Muzakajt could provide multiple properties in the neighboring
provinces of Tomorricë, Skrapar, Berat Këlcyrës west and east foothills of Korca. At the
end of life Muzaka Andrea II, had included in his principality Myzeqene, Berat,
Tomorica, Skrapar, Kël-, Përmet, Opera, Devoll, Kolonja of Kastoria. Then the
expansion of the power they have lost Balshaj Mallakastra capital, as evidenced by the
inscription of "Epitaph of Glavinicës". Around the year 1374, they were drawn from the
lands beyond the Shkumbin and Coast market, which took their rival, Prince Karl Topia.
At the beginning of the century. XI, in historical sources for the first time
encountered the name of a family that was in the service of the Byzantine Empire,
patricija David Arianita. Even his son, Constantine, as mentioned in the years 1049-1050
military service of the Byzantine Empire. Arianitt name will continue to be present in
many documents of the century. XIII-XIV, and political activity will culminate with
Arianitt George Arianita which won a string of victories against the Ottoman armies. For
these pictures with the surname Arianiti (Arianita) can not establish a secure connection
and claimed that they necessarily belong to the same family. Also not clear country of
origin, he first thought of connecting with K. Gega village Aranitas (traditions about
marriage Donika with Skanderbeg and some toponyms are present in the village), and
Dh. Shuteriqi based on legends and genealogy of John Muzaka thinks Arianit were a
noble family's old central Albania.
Among the Albanian independent principalities, which flourished after the midcentury. XIV, the most important was that of Balsha family, who through marriage of
their possessions extended to the region of Vlora and Mallakastrës. At the time of
strengthening and extending its greatest, Balsica state had to face before the Ottoman
incursions. In autumn 1385, an Ottoman army, came to southern Balshaj possessions and
came to Vlora. In Savër forces hastily collected by Balsha II he fought against the
Ottomans, having suffered a disastrous loss, where Balsha II fell on the battlefield.
Battle Saver 18 September 1385 marks the end of the long history between Devollit
Vjosë territories had passed as an area of outstanding economic and cultural development
along the ancient and medieval history, as an important part of the state formations.
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In the medieval period, after the conquest of the Kingdom of Bulgaria, exit out of
operation for a long time the western segment of the Via Egnatia, made it necessary to
revitalize the southern road network, which has as a starting point of Vlora Bay and
Constantinople destinations.
Studies on the road network in the territory of Albania have provided a better
understanding of ways for a long period, ranging from antiquity to the Ottoman Empire
along. The first data to travelers encountered the various researchers have described the
territory and have generally followed the routes mentioned by various sources. Among
them we can mention Likun, Pouqueville, Hughs, Hahn, Boue, Patch, Prashniker,
Baldacci, E. Vlora, etc.
The first of them as a whole road network in the territory of Albania, not only in
space but in time, it was J. Adam. Subsequently to get Ceka H., N. Ceka, L. Papajani, A.
Bace, V. Pillar, etc. In studies conducted were considered many elements where the most
important were paths reserved road paved with cobblestone streets, bridges, seaports or
river, station road, castles, towers, churches, monasteries, fairs, monetary and toponimi.
According to the researchers achieved a common conclusion that the medieval streets of
Albania have generally followed the paths of ancient roads. Invasions century. VI-VII
deviated from his Dyrrahu important commercial communication between West and East
and Egnatia was closed for major movement. With the establishment of the Bulgarian
kingdom, Durres remained abroad since then nearly aborted Egnatia road and then the
road to start from Vlora began to play an important role.
In preparation of this doctoral thesis, in addition to tracking the cities, castles and
monuments of various well-known or not before, a special attention is paid to the
collection of data on the presence of different roads that have described this area. In their
hunt I tried to take into consideration any information that relates directly or indirectly to
the presence of roads during different from those closest to the crops. In the absence of
footprints preserved, or even when they were vague, special attention is paid every
vestige. To vestiges first we tried to harvest data for paths, bridges and gjemitë, road
stations or inns, bazaars and shops panairet-, castles, towers or cottage that have been
serving the flow of goods and people. I also used some research, and its meaning when it
is formed. Given the investigations made not only in this area but in other areas, we
noticed that along the main roads of the Middle Ages has a mutual respect with some of
the patrons of the church, as St. Friday, St. Ilia, St. Mitër.
In this territory, until the Bulgarian occupation, it has worked the way of
movement of herds and that the army and it's less movement of goods and people.
Moving livestock from one area to another in summer and winter pastures Vlorë- Prespa
corridor served as the link and compacting tool. Besides the four main roads, this area is
described and performed numerous road links specific areas with main roads, or other
north-south direction traversing the territory. Exit from office after occupation of Egnatia
road Bulgarian prompted her to play the role of the new road Vlorë- Ballsh (Glavinica) Berat (Belgrad) - Zvezda (Devoll), which functioned until the beginning of the century.
XX. Clear indication of the presence of this road are names like "Great Vromi", "Great
Way", "The Way of Caravans" as well as a dense presence of different constructions like
castles, churches, monasteries, bridges, etc. For its name, through topographical
inherited, we have chosen the name "Way caravans" and this age but not the frequency of
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its use. The word "caravan" of Persian origin, seems to have entered our language
through the Venetian dialect of Italian.
In previous studies this road, although it was mentioned by most scholars who
have contributed to the study of routes in the Middle Ages and the Ottoman period, it is
not dealt with data as complete and varied that can vileshin only by tracing on the
ground.
This street was not served in the army medieval movement suffers from a lack of
written sources. In the absence of written sources all our attention has been directed in the
field of archaeological and linguistic research. From these inquiries it was found that the
route of the "Way of caravans" in its many segments of the route mainly followed the
route of the Hellenistic period, it somewhat late antiquity and only very short segments of
the Roman. Although a complete survey of this road has been among our major
objectives, not all were able to track her were tracking from Vlora to Prespa. From the
data collected it appears that way caravan stations have changed from one period to
another, in the Middle Ages are located at a distance of about 30 km and during the
Ottoman period runs about 40 km distance. In the Middle Ages it seems to have been
stations located near major centers starting from Vlora, and continuing Glavinica,
Belgrad, Terova, Strelckë, Zvezda. With the creation of the city of Voskopoja "Way
Caravans" is altered, abandoned track Devoll to Displaced towards Voskopoja.
During the Middle Ages the road from Vlora to the left bank of Vjosë followed in
most of the route of the path of the Roman period referred to in Tabula Peuntegeriana,
where we were able to identify one of the stations (Mansio Aulona) in Xhyherina and
waste a Vllahinës brook bridge. Vjosa river in its lower valley, seems to pass through
gjemive, which operated until late in Zlinec, Povel, Selishtë, Granary, Mifol "..
By observation I noticed that the medieval road network in this corridor has
complied with the road network changes little old Hellenistic period, avoiding the most of
what they had originated in the Roman period. Medieval road network linking to ensure
safe, regions and centers not only created the conditions for economic and political
compactness, but on the other hand further improved this system. It is for this reason that
the identification of settlements or other archaeological data on both sides of the road has
taken an important place in the activity on the ground. The data collected on the ground,
faced with various historical sources, we reached the conclusion that this area has been
described by three main axes ground and a fourth east-west transportation routes river is
intertwined field. Two of them have used aliases found in people "the way of caravans"
and "The Way of the Herds", while the other two are conventional designations "Army
Way" and "Export Routes".
Caravans found along the Way of the most important centers and medieval cities
Aulona first, Kanina, Belgradit, Deabolisit; rock as she Gurëzezës, Mashkizjes, Tomori,
Symizës, Episcopalian center of Kanina, Glavinicës, Belgradit, Deabolit and many
churches. To all these I have tried to give a more complete information be collected from
previous studies and completed most of their new archaeological material.
'The Army ", although it is not known by this name, it all periods armies move
served primarily to them, whereas in periods of calm part of it have been important for
the movement of people and goods. The route of the road is known by the movements of
the Macedonian and Roman armies or military movements of the Normans and
Byzantines during the wars developed between them. The route they followed was Orik427

Dukat-Neck
ShëngjergjitBrataj-Amantia-Matohasanaj-Tepelenë-dragon-KëlcyrëPërmet-Petran-Langarica-Barmash-Neck Qarrit-field Korçës- Ohrid / Prespa / Kastoria
and further to Macedonia. The first segment of this road from Oriku Amantia has so far
been outside the attention of researchers. Along the way there are many centers and
monuments of different nature, but are generally small. Some of them are linked to their
own path of Bogdani bridges, track early in the Tepelenës bridge, retaining wall of the
road or in the mouth of Këlcyrës.
"Flocks Way" is a conventional term used by residents to indicate the direction of
movement of cattle to summer pastures and winter, which were well separated. Summer
pastures were located in the eastern area of the corridor, and they winter in the western
area. "Flocks Way" was defined by the presence of pastures and as needed during the
movement. The data gives Kantakuzeni for livestock taken by the Byzantine army in the
region in 1336 is a clear indication that farming has been one of the most important
resources for residents of mountainous areas in this corridor. The main route that
followed the sheep was lower valley of Shushica-Peshkëpi- Poçem-Kute-Rabije- Glava,
Vokopola Castle Skrapar, Devrisë Neck, Tomorricë / Roses, back- -Potom- Zogas Neck
Martha-Vithkuq- Mali dry-Cologne / Mali Gramozi.
The term "Export Routes" we determine that the sea route traverses grykëlumore
seaports and from Vlora to Vrego, as well as the river valley. Description of the
chroniclers of the Western Lowlands prosperity indicate that this valley where the
crossroads cross was without kënetëzuar and fertile starting from c. XI Century. XVI.
An important role for the export of goods produced in that territory as well as
imports have played seaports, Riverside, and those in the lagoons as he Aulona, Oriku,
Triport, Spinaricës, Sllanicës, haul Devoll Karavasta and Vregos, who were part of the
sea route to watch the eastern Adriatic coast. The first three have always been popular,
and others, in addition to "Huddle Devoll", despite efforts made in the field and
researchers of different assumptions about their location, have remained unknown.
Among our goals it has been the identification of scaffolding grykëlumore and lagoon.
We carry out research in many areas ranging from pouring Shkumbin (Bashtovë) and up
to Treport, but the discovery of the ruins of Port Spinaricës was not achieved any result.
In the detection of wrecks Spinaricës lacked concrete results, the next port of Sllanicës
mentioned only at the end of the century. XIV, hopefully BOCOVA rubble in the village,
near the old river bed called Sllanik must be identified with port Sllanicës.
Besides shipping and river in the coastal zone and land routes functioned in
Myzeqe. Unlike other segments of the road where transportation is conducted mainly
with animals, here they are used chariots and wagons. Our research undertaken in the
field and supported the studies made so far by various researchers enabled us to arrive at
some conclusions, some of which require more in-depth studies.
- Medieval streets more have followed the old paths and the Hellenistic period less those
medieval period.
- The roads were narrow and served mainly for the transport of goods with beasts of
burden.
- More rivers are passed through gjemive (rafts) than bridges. These have continued to be
built as the Roman period with a litter timber.
- Unlike the Hellenistic period, rural settlements were away. Also missing separate
graves.
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- The major cities of this corridor were the ways: Aulona, Kanina, Belgradi Kelcyre
Deabolis.
- Castles, except those that protect dangerous crossings such as bridges or necks, are
placed in such positions that control a very wide territory that is not linked only to roads.
- Monasteries have had an important role during this period, and mostly they are located
near the most important streets: Marmiroi, Monastery of St. George (Brataj), Monastery
Glavinicë, Monastery in Sinje, Monastery in Apollonia, Monastery St. Demetrius
(Munushtir), Monastery of St. George (Shëngjergj, Korçë).
- Centers Episcopal were the ways: episcopate Kanina (Peshkëpi) Bishopric of
Akrokerauneve (Smokthina) (episcopate of Glavinicës (Ballsh), the episcopate of
Belgradit (Berat), the episcopate of Gradec (Çorovodë) Bishopric of Deabolisit (Zvezda),
Bishopric of Deabolisit and Korca (Mborje / Korce).
Cities of the medieval period are fewer in number than those of the ancient period
of late, of which survived only Aulona, Kanina and Berat, and Oriku, Amantia and
Bylisi, did not survive, in this period, we see that are added cities like in Këlcyrë, Tomor,
Zvezdë of Mborje maintaining the same number.
Since excavations in these cities lacked partially recognized fortification system,
urban planning and interior is still unknown. In some of them it is noted the presence of a
non-feudal, Kanina, Berat, Tomor, Zvezda, Këlcyrë, Mborje, which are built on top of
hills, and from Vlora built on the field do not have data.
Castles in this area are numerous, they are located on main roads or in areas of
economic importance in most of them are castles built on the ruins of the prehistoric,
ancient and medieval, including all or part of the previous surface. Castle divided by
function into two types: residential, public and religious monuments or as the center of
small military units. Those that are slightly excavated mention the castle in Gurzezë
(Mylie) where the center is located churches and near her residential complexes, while
Mashkjeza that is a center of a small unit military has donzhonin, a cistern water, a cabin
for food stocks and several other rural environments yet undetermined function, have the
same character and Guri City and Petrani.
From the data obtained from the Castle date back centuries. X-XIII, and in the
century. XIV as well as the most important buildings have only reconstruction. Castle
towers are equipped with rectangular and semicircular, but there are and donzhone set
within enclosures, the latter characteristic of the Norman period.
The five recognized centers of early Christian Episcopal period (Aulona,
Amantia, Bylisi, Pulcheriopolis and Apolonia), during the Middle Ages not only change
the geography of distribution, but also in number. Bishopric Aulona replaced by that of
Kanina, the bishopric of Amantias seems replaced by a bishopric that has changed
occasionally name: Akrokerauneve and Nianiska, Bylisi was replaced by Glavinica, the
one who kept the same position was the bishopric of Portland and these bishoprics they
are added those Deabolisit and Gradec. All these were under the jurisdiction of the
bishopric of Ohrid.
The number of monasteries under topographical seems to have been great (which
may be a small community of monks scattered), while the monastery complex of
buildings we encountered only in Brataj, Apollo, Glavenicë, St. George Korca Zvërnec
and Ardenicë . In general these monasteries belong century. X-XI, and to Ardenica do not
have data for an early dating.
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The number of churches discovered during the preparation of the topic is great,
they are not lacking in each village that we were able to visit, in the most part they were
njënefshe with narthex, but at various times they were added to other environments. The
main type is the cruciform church or free with a dome. In most of the dome rests on four
pillars free or pilastra, divided into two major groups: njënefshe and basilica. Besides,
they also encounter njënefshe, simple roof dyujëshe. Churches known till today got their
start starting century. IX (Ballesh, Asom), c. X (Perhondi, Marmiro, Cercka, Buhal), the
end of the century. X - the end of the century. XI (Church of St. Akileut (Prespa),
Apollonia, Armenian, Gurzezë and eremitazhet) and c. XII-XIII (Zvërnec, Sop, churches
Portland, Bezmisht, Lavdar, Ristozi, Boboshticë, Kalivaç, Kosinë, Kurjan churches,
churches in Maligrad etc.) In the first century. XIV repaired or rebuilt churches and
ripikturohen (Maligrad, Lavdar, St. Trinity, etc. Trapezaria Apolonia.). Architecture
churches belong to the Byzantine style in general (widespread in the territories of the
Byzantine empire in southern Italy), and in sculpture, for certain periods, face and style
romaniko - Puglia. The same can be said for painting where only one breath completely
western church fresco in Gurzezë.
For the medieval village in the absence of rubble have been difficult to give an
explicit model of their establishment, however given the ruins Brataj cemeteries in the
Duchy, in the valley of Vjosa (Përmet), the field of Korca have concluded that the
century. IX-X had villages located in low areas (valleys, plains).
River towns of Vlora, who have changed occasionally setting have seen that in the
medieval period they were placed on the upper terraces of mountain activities, collect or
distribute in two or three neighborhoods close to each other. A special case we
encountered Kutesa village where he was set on the slopes of the hill by a linear urban
system, while important monuments were placed in the field. Another model poses
Aranitas village is situated, where neighborhoods are located in four hilltops, and the
church is separated.
Graves in general, were initially placed in separate cemeteries, and then, starting
from the century. XIII decided at the church cemetery. Types of cist graves were lined
with wall or, oriented west - east. Initially (c. X-XI) were inventory, then no inventory.
Archaeological material is diverse and comes from surveys and from ongoing
archaeological excavations. It includes findings Petty (earrings, rings and other
ornamental objects), which mainly come from excavations in the cemetery; implements
(Berat, Symizë, Mashkjezë etc.), where the earliest coins are those of the century. X, the
anonymous and emperors come from excavations, the archeological surface observations
or case finding. A five important material of voice and sculptures architectural
(Apollonia, Armenian, Perhondi, Kurjan Ballesh etc.), Cabinetwork churches (Ballsh,
Apollo, Asom etc.) And inscriptions such as stone (Ballsh, Kanina, Apollonia etc.) and
painted frescos.
From the data obtained most of pottery occupies it with kitchen, and pottery
glazed represented by starting with the earliest ceramics Siculo-maghrebine, Sgraffito
Ware (Fine syle, Measles Ware, Champleve etc.), Protomaiolica : the colorful variants,
double-colored, with a color and its variants such as RMR, with "Taranto motive"; other
types are also represented Metallic Ware, Double dipped ware.
The kitchen ceramics is represented mainly by the closed form (jars, pots), with
one, two or without handles in different size variations. Most are decorated with incised
430

or elements and ribbons placed in relief. The earliest forms were not preserved covers,
but in the original version all kitchen utensils have been equipped with one. Open format
differs in earthen baking pans weak, fragmented located not only in excavations, but field
observations. Starting from the century. Showing XV start and utensils coated with glaze
from within (AULONA, Apollo), in some of their variants and special forms (Apollo).
Much of the material the kitchen is found together with the format double-colored
and with a color type protomajolik and RMR, the "motive of Taranto" of Metallic Ware,
which set dating larger quantity of pottery at the end of the century . XIII and the
beginning of the century. XIV. Ceramics such as "RMR" and what type Brindisi there
was a wide spread during Angioni, she misses frederikane contexts period; the latter is
characterized by glazed ware of protomaiolica type.
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Kisha në Xhyherinë. Elementë arkitektonik dhe qeramikë ndërtimi nga periudha
mesjetare (foto S. Xhyheri).
Kisha në Xhyherinë. Qeramikë ndërtimi nga periudha mesjetare (foto S. Xhyheri).
4.
Kisha në Xhyherinë. Elementë arkitektonik nga periudha mesjetare (foto S.
Xhyheri).
5.
Kisha në Xhyherinë. Elementë arkitektonik nga periudha mesjetare (foto S.
Xhyheri).
6.
Kisha në Xhyherinë. Elementë arkitektonik nga periudha mesjetare (foto S.
Xhyheri).
Tabela XIV
Kështjella e Mbjeshovës sipas Baçe, Meksi, Riza, Karaiskaj 1980, fig. 26, f. 150
(ripërpunuar nga S. Xhyheri).
Tabela XV
Kalaja e Vidhanit, Gramsh sipas Basha 1986, fig. 3 (ripërpunuar nga S. Xhyheri).
2.
Kalaja e Grabovës së Poshtme në Gramsh sipas Basha 1986, fig. 4 (ripërpunuar
nga S. Xhyheri).
3.
Kalaja e Kuçit të Zi sipas Karaiskaj 1976, f. 47 (ripërpunuar nga S. Xhyheri).
4.
Kalaja e Përrenjasit sipas Basha 1986, fig. 1 (ripërpunuar nga S. Xhyheri).
5.
Kalaja e Gurit, fshati Mëndrakë, Gramsh sipas Basha 1986, fig. 2 (ripërpunuar
nga S. Xhyheri).
Tabela XVI
Guri i Qytetit, Përmet (foto S. Xhyheri).
Guri i Qytetit, Përmet sipas Hughes në vitin 1820.
3.
Fortifikimi në Gurin e Qytetit, Përmet (foto S. Xhyheri)
4.
Guri i Qytetit, Përmet (foto S. Xhyheri)
5.
Guri i Qytetit, Përmet (foto S. Xhyheri)
6.
Guri i Qytetit, Përmet. Detaj nga teknika e ndërtimit (foto S. Xhyheri).
7.
Guri i Qytetit, Përmet sipas Karaiskaj, 2010, fig. 72.
Tabela XVII
Maja e Lutroit. Planimetria e kishës mesjetare (punuar nga I. Ristani).
Tabela XVIII
Maja e Lutroit. Planimetria e tempullit antik (punuar nga I. Ristani).
Tabela XIX
Kisha Xhivodërre, Kropisht. Planimetria (punuar nga I. Ristani).
Tabela XX
Rindërtim. Kisha në Bregun e Beshos, Sherishtë (punuar nga I. Ristani).
Tabela XXI
Fortifikimi i Gjonomadhit (sipas Karaiskaj 1981, fig. 4,f, f. 102; punuar nga I. Ristani).
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Tabela XXII
Kalaja Bellovodës (sipas Karaiskaj 1981, f. 18; punuar nga I. Ristani).
Tabela XXIII
Portat e Hekurta (punuar nga I. Ristani).
Tabela XXIV
Trakt i fortifikimit të qytetit antik të Aulonës zbuluar gjatë gërmimeve 1986-1990.
"Aulona '90" Planimetria e murit rrethues, (sipas Komata 1990, f. 272, fig. 15; punuar
nga S. Xhyheri).
Elementët e fortifikimit. Sterna (foto G. Resuli).
Elementët e fortifikimit. Kulla (foto G. Resuli).
Elementët e fortifikimit. Muri (foto G. Resuli).
Tabela XXV
1.
Fortifikimit i qytetit antik të Treportit, (harta bazë nga Google Maps, punuar nga
S. Xhyheri).
2.
Vendndodhja e fortifikimit të qytetit antik të Aulonës në Gjirin e Vlorës, (harta
bazë nga gc-al, punuar nga S. Xhyheri).
3.
Sipërfaqja e fortifikimit të qytetit antik të Aulonës në Gjirin e Vlorës, (harta bazë
nga gc-al, punuar nga S. Xhyheri).
4.
Vlora dhe Kanina ndërmjet 1400-ës dhe 1550-ës (sipas Vlora 1961, ripërpunuar
nga S. Xhyheri).
Tabela XXVI
Planimetria e kalasë, Berat (sipas Baçe 1976, tab. I).
2.
Ndërtimet e periudhës së principatave feudale (sipas Baçe 1976, tab. IV, a).
Tabela XXVII
1.
Oborri i Fortifikuar i Beratit (sipas Baçe 1976, fig. 1).
2.
Fortifikimi i Beratit. Hyrje (foto S. Xhyheri).
3.
Fortifikimi i Beratit. Hyrje (foto S. Xhyheri).
4.
Fortifikimi i Beratit. Elementë (foto S. Xhyheri).
5.
Fortifikimi i Beratit. Monogram i Mihail Komnenit (foto S. Xhyheri).
6.
Fortifikimi i Beratit. Mur (foto S. Xhyheri).
7.
Fortifikimi i Beratit. Kullë (foto S. Xhyheri).
8.
Fortifikimi i Beratit. Elementë (foto S. Xhyheri).
9.
Fortifikimi i Beratit. Gërmimi i Hëna Spahiut (foto S. Xhyheri).
10.
Fortifikimi i Beratit. Hyrje (foto S. Xhyheri).
Tabela XXVIII
Kisha e Shën Triadhës në Berat. Plani (sipas Meksi 2004, fig. 174, b, ripunuar nga S.
Xhyheri).
Kisha e Shën Triadhës në Berat. Pamje nga sipër (foto S. Xhyheri).
3.
Kisha e Shën Triadhës në Berat. Kupola (foto S. Xhyheri).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kisha e Shën Triadhës në Berat. Fasada veriore (foto S. Xhyheri).
Kisha e Shën Triadhës në Berat. Kolonë (foto S. Xhyheri).
Kisha e Shën Triadhës në Berat. Afresk (foto S. Xhyheri).
Kisha e Shën Triadhës në Berat. Afresk (foto S. Xhyheri).
Kisha e Shën Triadhës në Berat. Kapitel (foto S. Xhyheri).
Kisha e Shën Triadhës në Berat. Afresk (foto S. Xhyheri).
Kisha e Shën Triadhës në Berat. Afresk (foto S. Xhyheri).
Kisha e Shën Triadhës në Berat. Kapitel (foto S. Xhyheri).
Kisha e Shën Triadhës në Berat. Kapitel (foto S. Xhyheri).
Kisha e Shën Triadhës në Berat. Kapitel (foto S. Xhyheri).
Kisha e Shën Triadhës në Berat. Kapitel (foto S. Xhyheri).

Tabela XXIX
Kanina. Pamje nga larg. (foto S. Xhyheri).
Kanina. Planimetria e kalasë në harta me izohipse (harta bazë gc-al, punoi S. Xhyheri).
3.
Kanina. Planimetria e kalasë në harta me reliev (harta bazë gc-al, punoi S.
Xhyheri).
4.
Kanina. Fragment muri. (foto S. Xhyheri).
5.
Kanina. Fasada e brendshme e murit rrethues në anën jugore, pika D. (sipas
Komata 1991, fig. 9).
6.
Kanina. Vrimë skele. (foto S. Xhyheri).
7.
Kanina. Profil muri. (foto S. Xhyheri).
Tabela XXX
Qyp i tipit hambar i gdhendur në shkëmb (sipas Komata 1991, fig. 36, ripërpunuar nga S.
Xhyheri).
Unaza të shek. IX-XI, tab. K, 8; tab. K, 9; tab. K, 11; tab. K, 10; tab. K, 12 (sipas Komata
1991, ripërpunuar nga S. Xhyheri).
3.
Mbishkrim i periudhës mesjetare (sipas Komata 1991, fig. 35; ripërpunuar nga S.
Xhyheri).
4.
Tjegulla të periudhës mesjetare, shek. XIII-XIV, tab. XLV,1; a,b, XLV, 4; a b;
XLV, 2; tab. XLV, 5; tab. XLV, 3 (sipas Komata 1991; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
5.
Vegla pune të periudhës mesjetare, tab. L, 17; tab. L, 10; tab. L, 11; tab. L, 9; tab.
L, 5; tab. L, 4 (sipas Komata 1991; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
Tabela XXXI
Shkëmbi i Zvezdës (foto S. Xhyheri).
2.
Zvezda dhe portat e hekurta (foto S. Xhyheri).
3.
Fortifikimi i Zvezdës (foto S. Xhyheri).
4.
Mur ndarës i dy hapësirave të fortifikimit të Zvezdës (foto S. Xhyheri).
5.
Detaj. Mur ndarës i dy hapësirave të fortifikimit të Zvezdës (foto S. Xhyheri).
6.
Mur i të fortifikimit të Zvezdës (foto S. Xhyheri).
7.
Elementë ndërtimi të fortifikimit të Zvezdës (foto S. Xhyheri).
8.
Elementë ndërtimi të fortifikimit të Zvezdës (foto S. Xhyheri).
Tabela XXXII
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Kalaja e Zvezdës. Planimetri (sipas Karaiskaj 2010, abb. 14, ripërpunuar dhe plotësuar
nga I. Ristani, S. Muçaj, S. Xhyheri).
Tabela XXXIII
Qyteti i Mborjes. Pamje (foto S. Xhyheri).
Qyteti i Mborjes. Kullë (foto S. Xhyheri).
Qyteti i Mborjes. Vrimë skele katërkëndëshe (foto S. Xhyheri).
4.
Qyteti i Mborjes. Teknikë ndërtimi (foto S. Xhyheri).
5.
Qyteti i Mborjes. Vrimë skele e rrumbullakët (foto S. Xhyheri).
Tabela XXXIV
Kalaja e Mborjes. Planimetria (sipas Karaiskaj 2000, abb. 86, ripërpunuar dhe plotësuar
nga I. Ristani, S. Muçaj, S. Xhyheri).
Tabela XXXV
Kalaja e Këlcyrës. Planimetri me të gjitha fazat kryesore (Sipas planimetrisë të
depozituar në IMK, ripunuar nga S. Bushi dhe Karaiskaj 2000, abb. 78).
Qyteti i Këlcyrës. Banesa mesjetare (foto S. Xhyheri).
Qyteti i Këlcyrës. Banesa mesjetare (foto S. Xhyheri).
4.
Qyteti i Këlcyrës. Banesa mesjetare (foto S. Xhyheri).
5.
Qyteti i Këlcyrës. Banesa mesjetare (foto S. Xhyheri).
6.
Qyteti i Këlcyrës. Banesa mesjetare (foto S. Xhyheri).
7.
Qyteti i Këlcyrës. Banesa mesjetare (foto S. Xhyheri).
8.
Qyteti i Këlcyrës. Banesa mesjetare (foto S. Xhyheri).
9.
Qyteti i Këlcyrës. Mur mbajtës dhe tarracimi të banesave (foto S. Xhyheri).
10.
Qyteti i Këlcyrës. Mur mbajtës dhe tarracimi të banesave (foto S. Xhyheri).
11.
Qyteti i Këlcyrës. Mur mbajtës dhe tarracimi të banesave (foto S. Xhyheri).
12.
Qyteti i Këlcyrës. Rrugë midis banesave (foto S. Xhyheri).
13.
Qyteti i Këlcyrës. Elementë nga banesat, kamare (foto S. Xhyheri).
14.
Qyteti i Këlcyrës. Elementë nga banesat, kamare (foto S. Xhyheri).
15.
Qyteti i Këlcyrës. Elementë nga banesat, kamare (foto S. Xhyheri).
Tabela XXXVI
1.
Kalaja e Trajanit (sipas Karaiskaj 1981, fig. 7,f; ripërpunuar nga I. Ristani).
Tabela XXXVII
Fortifikimi në Cerje. Planimetri (Historia e Arkitekturës Shqiptare, fig. 23, f. 65).
Kalaja e Podgories. Planimetri (Historia e Arkitekturës Shqiptare, fig. 12, f. 31).
Tabela XXXVIII
1.
Kalaja e Symizës. Planimetri (sipas Karaiskaj 2000, abb. 26).
Tabela XXXIX
1.
Mashkjezë, faza mesjetare (sipas Muçaj 1984, ripërpunuar nga S. Bushi).
2.
Mashkjezë, pamje e kodrës; 3 (foto S. Xhyheri).
3.
Mashkjezë, kasollja mesjetare (foto S. Xhyheri).
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4.
5.
6.
7.

Mashkjezë, sterna mesjetare, pas pastrimit (foto S. Xhyheri).
Mashkjezë, kulla mesjetare (donzhon) (foto S. Xhyheri).
Mashkjezë 2009, sondazhi 2 (foto S. Xhyheri).
Mashkjezë, kulla mesjetare (donzhon). Pastrime (foto S. Xhyheri).

Tabela XL
Kalaja e Tomorit. Planimetri (sipas Mane 1976, Tab. I, 2, ripërpunuar nga S. Xhyheri).
Pamje nga shkëmbi mbi të cilën ndodhet kalaja e Tomorit (foto S. Muçaj).
Mur në kalanë e Tomorit (foto S. Muçaj).
Kalaja e Skraparit. Planimetri (sipas Ceka 1973, f. 129, tab. I, b).
Tabela XLI
Gurzezë. Fortifikimi, pallati mesjetar, kisha dhe donzhoni (plani nga S. Muçaj, S. Bushi,
ripërpunimi nga I. Ristani).
Tabela XLII
Kisha mesjetare në Gurzezë me donzhonin brenda tij (plan i S. Bushi).
Varr me kocka të mbledhura vendosur në absidën e kishës (foto S. Xhyheri).
Kisha mesjetare në Gurzezë, sipas planit të saj origjinal (plan i S. Bushi, ripërpunuar nga
S. Xhyheri).
Varr i vendosur direkt mbi dyshemenë me tulla të kishës, midis murit të kullës dhe murit
jugor të kishës (foto S. Xhyheri).
5.
Absida e kishës, pamje nga jashtë (foto S. Xhyheri).
6.
Varr me mbulesë të thjeshtë tjegullash, i vendosur në hyrjen jugor të kishës (foto
S. Xhyheri).
7.
Afresk në paretin jugor të absidës (kompozim S. Bushi).
8.
Afresk në murin jugor të kishës (kompozim S. Bushi).
Tabela XLIII
1.
Gurzezë. Pallati mesjetar (foto S. Bushi).
2.
Gurzezë. Pallati mesjetar (foto S. Bushi).
Gurzezë. Pallati mesjetar. Sterna ndërtuar me tulla dhe veshur me llaç hidroizolues (foto
S. Bushi).
Gurzezë. Pallati mesjetar. Ambient (foto S. Bushi).
5.
Gurzezë. Pallati mesjetar. Ambient (foto S. Bushi).
6.
Gurzezë. Pallati mesjetar. Mur ndarës në një nga ambientet (foto S. Bushi).
7.
Gurzezë. Pallati mesjetar (foto S. Bushi).
8.
Gurzezë. Pallati mesjetar. Dysheme me tulla në një nga ambientet (foto S. Bushi).
Tabela XLIV
Fortifikimi në Gurzezë me fazat e ndryshme të tij, që nga periudha antike e deri në atë
anzhuine (plani S. Bushi).
Gurzezë. Pamje e kodrës me vendndodhjen e fortifikimit mesjetar (foto S. Xhyheri).
Gurzezë. Vendndodhja në plan e fortifikimit mesjetar, kishës dhe e pallatit mesjetar (plan
S. Bushi).
4.
Gurzezë. Tarracim në pallatit mesjetar (foto S. Bushi).
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Tabela XLV
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Kisha mesjetare (foto S. Xhyheri).
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. planimetria e bazilikës dhe e termes (Muçaj, Hobdari
2004, fig. 3, f. 193).
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Planimetria e termes (Muçaj, Hobdari 2004, fig. 4, f.
194).
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Pamje nga gërmimet në vitin 2003 (foto E. Hobdari).
Tabela XLVI
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Element i ripërdorur (Muçaj, Hobdari 2004, fig. 13).
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Element i ripërdorur (Muçaj, Hobdari 2004, fig. 12).
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Element skulpture mesjetare (foto S. Muçaj).
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Tullë mesjetare, fund i shek. IX-X (foto S. Muçaj).
Shembuj të ngjashëm të kësaj periudhe janë gjetur dhe në Ballsh, Durrës e Asomat, të
datuara në të njëjtën periudhë.
5.
Varreza mesjetare në fshatin Hekal. Portret burri i realizuar me anë të incizimit,
shek. X-XI (foto S. Muçaj).
6.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Amboni (foto E. Hobdari).
7.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Amboni (foto E. Hobdari).
8.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Grykë pusi (foto S. Muçaj).
9.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Buzë pitosi me mbishkrim në greqisht (foto S.
Muçaj).
10.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Skulpturë arkitektonike e ripërdorur (foto S.
Muçaj).
11.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Skulpturë arkitektonike e ripërdorur (foto S.
Muçaj).
12.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Skulpturë arkitektonike e ripërdorur (foto S.
Muçaj).
13.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Skulpturë arkitektonike e ripërdorur (foto S.
Muçaj).
14.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Skulpturë arkitektonike e ripërdorur (foto S.
Muçaj).
15.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Skulpturë arkitektonike e ripërdorur (foto S.
Muçaj).
16.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Skulpturë arkitektonike e ripërdorur (foto S.
Muçaj).
17.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Skulpturë arkitektonike e ripërdorur (foto S.
Muçaj).
18.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Skulpturë arkitektonike e ripërdorur (foto E.
Hobdari).
19.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Skulpturë arkitektonike e ripërdorur (foto E.
Hobdari).
20.
Bazilika e Shën Mërisë Ballshit. Skulpturë arkitektonike e ripërdorur (foto E.
Hobdari).
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Tabela XLVII
Planimetria e manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë (sipas Dimo, Lenhardt, Quantin
2007, f. 278, fig. 179).
Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kisha (foto S. Xhyheri).
Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Trapezaria (foto S. Xhyheri).
Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kisha, ambient i brendshëm (foto S. Xhyheri).
5.
Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Sklevafoni. (foto S. Xhyheri).
6.
Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Streha e hyrjes jugore për në kishë (foto
S. Xhyheri).
7.
Planimetria e kishës së Shën Mërisë së Apolonisë dhe Trapezaria (sipas Dimo,
Lenhardt, Quantin 2007, f. 279, fig. 180).
Tabela XLVIII
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur e fazave më të
hershme të kishës (foto S. Xhyheri).
2.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur e fazave
më të hershme të kishës (foto S. Xhyheri).
3.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur e fazave
më të hershme të kishës (foto S. Xhyheri).
4.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur e fazave
më të hershme të kishës (foto S. Xhyheri).
5.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur e fazave
më të hershme të kishës (foto S. Xhyheri).
6.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur e fazave
më të hershme të kishës (foto S. Xhyheri).
7.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur e fazave
më të hershme të kishës (foto S. Xhyheri).
8.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur e fazave
më të hershme të kishës (foto S. Xhyheri).
9.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur e fazave
më të hershme të kishës (foto S. Xhyheri).
10.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur e fazave
më të hershme të kishës (foto S. Xhyheri).
11.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel i strehës së hyrjes jugore (foto S.
Xhyheri).
12.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Kolonë brenda në kishë (foto S. Xhyheri).
13.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur e fazave
më të hershme të kishës (foto S. Xhyheri).
14.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur e fazave
më të hershme të kishës (foto S. Xhyheri).
15.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur e fazave
më të hershme të kishës (foto S. Xhyheri).
16.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Rozetë në dyshemenë e kishës (foto S.
Xhyheri).
17.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel brenda në kishë (foto S. Xhyheri).
18.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel brenda në kishë (foto S. Xhyheri).
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19.

Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel brenda në kishë (foto S. Xhyheri).

Tabela XLIX
1.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur në hyrjen
e manastirit (foto S. Xhyheri).
2.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur në hyrjen
e manastirit (foto S. Xhyheri).
3.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur në hyrjen
e manastirit (foto S. Xhyheri).
4.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur në hyrjen
e manastirit (foto S. Xhyheri).
5.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur në hyrjen
e manastirit (foto S. Xhyheri).
6.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur në hyrjen
e manastirit (foto S. Xhyheri).
7.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur në hyrjen
e manastirit (foto S. Xhyheri).
8.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Skulpturë mesjetare e ripërdorur në hyrjen
e manastirit (foto S. Xhyheri).
Tabela L
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Mbishkrim në gjuhën greke (Popa 1967, f. 139).
Androniku besnik me Krishtin Perëndinë, mbret i romejve, Komnen, Dukë, Angelos,
Paleologu.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Mbishkrim në gjuhën greke i vitit 1292 (Popa
1967, f. 142).
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Mbishkrim në gjuhën greke (Popa 1967, f. 138).
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Mbishkrim në gjuhën greke i vitit 1250 (Popa
1967, f. 142).
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Mbishkrim në gjuhën greke (foto S. Xhyheri).
6.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Mbishkrim në gjuhën greke (foto S.
Xhyheri).
7.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Mbishkrim në gjuhën greke (foto S.
Xhyheri).
8.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Mbishkrim në gjuhën greke (foto S.
Xhyheri).
Tabela LI
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Afresk brenda në ambientet
perandorake-mirëbërës të kishës (foto E. Hobdari).
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Afresk brenda në ambientet
Hobdari).
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. a. Afresk brenda në ambientet
(foto E. Hobdari).
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Afresk brenda në ambientet
Hobdari).
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e kishës. Familja
e kishës (foto E.
e kishës. b. Detaj
e kishës (foto E.

Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Shiriti i poshtëm i afreskut brenda në ambientet e
trapezarisë së kishës së Apolonisë (foto S. Xhyheri).
7.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Shiriti i poshtëm i afreskut brenda në
ambientet e trapezarisë së kishës së Apolonisë (foto S. Xhyheri).
8.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Shiriti i poshtëm i afreskut brenda në
ambientet e trapezarisë së kishës së Apolonisë (foto S. Xhyheri).
9.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Shiriti i poshtëm i afreskut brenda në
ambientet e trapezarisë së kishës së Apolonisë (foto S. Xhyheri).
Tabela LII
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Gërmime brenda murit të manastirit 2003.
Dysheme me tulla (foto S. Muçaj).
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Gërmime brenda murit të manastirit 2003. Tullë,
fundi i shek. IX-X (foto S. Muçaj). Shembuj të ngjashëm të kësaj periudhe janë gjetur
dhe në Ballsh, Durrës e Asomat, të datuara në të njëjtën periudhë.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Gërmime brenda murit të manastirit 2003. Tullë,
fundi i shek. IX-X (foto S. Muçaj). Shembuj të ngjashëm të kësaj periudhe janë gjetur
dhe në Ballsh, Durrës e Asomat, të datuara në të njëjtën periudhë.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Gërmime brenda murit të manastirit 2003. Teknika
e ndërtimit të mureve dhe shtresëzimi i materialit (foto S. Muçaj).
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Gërmime brenda murit të manastirit 2003. Tullë,
fundi i shek. IX-X (foto S. Muçaj). Shembuj të ngjashëm të kësaj periudhe janë gjetur
dhe në Ballsh, Durrës e Asomat, të datuara në të njëjtën periudhë.
6.
Manastiri i Shën Mërisë së Apolonisë. Gërmime brenda murit të manastirit 2003.
Tullë, fund i shek. IX-X (foto S. Muçaj). Shembuj të ngjashëm të kësaj periudhe janë
gjetur dhe në Ballsh, Durrës e Asomat, të datuara në të njëjtën periudhë.
Tabela LIII
1.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
2.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
3.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Shën
Ilia (foto S. Xhyheri).
4.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë.
Ringjallja e Krishtit (foto S. Xhyheri).
5.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
6.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Larja
e këmbëve (foto S. Xhyheri).
7.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Larja
e këmbëve, detaj i enës (foto S. Xhyheri).
8.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
9.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Darka
e Fundit, detaj i tavolinës me enë me forma tipike të kësaj periudhe dhe vetëm me thika,
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tipike kjo për frymën perëndimore, e cila nuk përdorte pirunë një tryezë, ndryshe nga
bizantinët me shije më të kultivuara (foto S. Xhyheri).
10.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë.
Murgeshë duke lexuar psallmet gjatë ngrënies, skenë tipike gjatë një vakti në trapezarinë
e një manastiri (foto S. Xhyheri).
11.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Skenë
e njëjtë me nr. 10, e vendosur përballë (foto S. Xhyheri).
12.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Darka
e Fundit me Krishtin në krye (foto S. Xhyheri).
13.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
14.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
15.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
Tabela LIV
1.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
2.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
3.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
4.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
5.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
6.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
7.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
8.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Detaj
nga zbukurimet floreale (foto S. Xhyheri).
9.
Trapezaria së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Rozetë në dyshemenë e
trapezarisë (foto S. Xhyheri).
10.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
11.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto
S. Xhyheri).
12.
Skenat e afreskut të Trapezarisë së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Detaj
nga zbukurimet floreale (foto S. Xhyheri).
Tabela LV
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel. Sirenë me dy bishta,
mashkull, simbol i mëkatit (foto S. Xhyheri).
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Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel, paraqitja e një
demoni (foto S. Xhyheri).
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel, çift me kokë njeriu
dhe trup zogu (foto S. Xhyheri).
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel (foto S. Xhyheri).
5.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel me kokë
femërore dhe palmetë (foto S. Xhyheri).
6.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel, luan (foto S.
Xhyheri).
7.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel, zog/skifter
me krahët e hapur (foto S. Xhyheri).
8.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel, Kapitel,
zog/skifter me krahët e hapur (foto S. Xhyheri).
9.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel (foto S.
Xhyheri).
10.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel, kokë
femërore (foto S. Xhyheri).
11.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel, luan me
bishtin e lidhur (foto S. Xhyheri).
12.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel, figurë
femërore me trup luani (foto S. Xhyheri).
13.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel, majmun (foto
S. Xhyheri).
14.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel, demon duke
ngrënë një njeri (foto S. Xhyheri).
15.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel, luan me
bishtin e lidhur (foto S. Xhyheri).
16.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel (foto S.
Xhyheri).
17.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Sirenë me dy bishta,
femër, me flokë të shkurtra, simbol i mëkatit (foto S. Xhyheri).
18.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. Kapitel, figurë
femërore me trup luani (foto S. Xhyheri).
19.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto S. Xhyheri).
20.
Portiku i kishës së Manastirit të Shën Mërisë së Apolonisë. (foto S. Xhyheri).
Tabela LVI
Qisha e Mene-Asomat, Velçë (plan i I. Ristani).
Tabela LVII
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Nefi Qendror (foto S. Xhyheri).
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Gërmime në nefin qendror (foto S. Xhyheri).
3.
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Vrimë skele (foto S. Xhyheri).
4.
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Ambient në portikun/nefin verior (foto S. Xhyheri).
5.
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Dritare e mbyllur në një moment të dytë (foto S.
Xhyheri).
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6.
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Portiku/nefi verior (foto S. Xhyheri).
7.
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Narteksi (foto S. Xhyheri).
8.
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Hyrja kryesore në aks me absidën (foto S.
Xhyheri).
9.
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Shtresë rrëzimi në nefin qendror (foto S. Xhyheri).
Tabela LVIII
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Dysheme me pllaka guri të çrregullta, e një periudhe të
dytë në nefin qendror (foto S. Xhyheri).
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Narteksi, krahu verior, i gërmuar plotësisht (foto S.
Xhyheri).
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Stratigrafi e narteksit (foto S. Xhyheri).
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Dysheme me pllaka guri në narteks, krah verior (foto S.
Xhyheri).
5.
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Fragment nga unaza e kupolës prej guri gëlqeror
(foto S. Xhyheri).
6.
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Vrimë skele në narteks (foto S. Xhyheri).
7.
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Hyrja në veri e rimbyllur në një periudhë të dytë
(foto S. Xhyheri).
8.
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Afresk shek. XI-XV (foto S. Xhyheri).
9.
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Afresk shek. XI-XV (foto S. Xhyheri).
10.
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Afresk shek. XI-XV (foto S. Xhyheri).
11.
Kisha e Shën Gjergjit, Brataj. Gërmime klandestine (foto S. Xhyheri).
12.
Qisha e Mene-Asomat, Velçë. Shtresë rrëzimi e kupolës (foto S. Xhyheri).
Tabela LIX
Qyteti i Mborjes (foto S. Xhyheri).
Zvezdë, fshati mesjetar nën shkëmbin. Tub ujësjellësi i periudhës mesjetare
Xhyheri).
Zvezdë, fshati mesjetar nën shkëmbin. Tub ujësjellësi i periudhës mesjetare
Xhyheri).
Fortifikimi në Zvezdë, mur ndarës i fortifikimit (foto S. Xhyheri).
Qyteti i Mborjes (foto S. Xhyheri).
6.
Kisha Fjetja e shën Mërisë në Sinjë (foto S. Xhyheri).
7.
Kisha Fjetja e shën Mërisë në Sinjë. Mulli vaji i periudhës mesjetare
Xhyheri).
8.
Maja e Lutroit. Stilobati i tempullit (foto S. Xhyheri).
9.
Maja e Lutroit, gjurmë të kishës mesjetare të ndërtuar mbi tempull
Xhyheri).
10.
Selishtë. Skulpturë e ripërdorur. Kolonë (foto S. Xhyheri).
11.
Ura mesjetare në Brataj mbi lumin e Shushicës (foto S. Xhyheri).
12.
Selishtë. Skulpturë e ripërdorur. Kolonë (foto S. Xhyheri).
13.
Brataj. Fshati mesjetar, porta e një banese (foto S. Xhyheri).
14.
Brataj. Fshati mesjetar, shkëmb i gdhendur (foto S. Xhyheri).
15.
Selishtë. Skulpturë e ripërdorur. Shtyllë dritare (foto S. Xhyheri).
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Tabela LX
Manastiri i Shën Gjergjit, Brataj (plani bazë nga gc-al, punoi I. Ristani).
Tabela LXI
Kisha e Shën Gjergjit, Brataj (plani I. Ristani, bazuar në planin sipas Meksi 2004, fig.
180b, f. 220).
Tabela LXII
Berat, kisha e Shën Mëhillit, shek. XIV (sipas Meksi 2004, Fig. 169a, f. 210).
Kisha e Shën Mëhillit, Berat (foto S. Xhyheri).
Kisha e Shën Mëhillit, Berat (foto S. Xhyheri).
Berat, kisha e Shën Mëri Vllahernës, fillim i shek. XIII, plani (sipas Meksi 2004, Fig.
174a, f. 215).
Kisha e Shën Mëri Vllahernës, Berat, afresk (foto S. Xhyheri).
6.
Kisha e Shën Mëri Vllahernës, Berat, afresk (foto S. Xhyheri).
7.
Kisha e Shën Mëri Vllahernës, Berat, detaj nga ndërhyrjet në periudha të
ndryshme(foto S. Xhyheri).
8.
Kisha e Shën Mëri Vllahernës, Berat, dyshemeja me rozetë në nefin qendror (foto
S. Xhyheri).
9.
Kisha e Shën Todrit, Berat, kapitel dhe kolonë dritare (foto S. Xhyheri).
10.
Kisha e Shën Todrit, Berat, kapitel dhe kolonë dritare (foto S. Xhyheri).
Tabela LXIII
Perhondi, kisha e Shën Kollit, shek. XI-XIV, plani (sipas Meksi 2004, Fig. 88, f. 152).
Perhondi, kisha e Shën Kollit, pamje e përgjithshme (foto S. Xhyheri).
Perhondi, kisha e Shën Kollit, fasada veriore (foto S. Xhyheri).
Perhondi, kisha e Shën Kollit, hyrja kryesore (foto S. Xhyheri).
5.
Perhondi, kisha e Shën Kollit, absida (foto S. Xhyheri).
6.
Perhondi, kisha e Shën Kollit, afresk (foto S. Xhyheri).
7.
Perhondi, kisha e Shën Kollit, afresk (foto S. Xhyheri).
8.
Perhondi, kisha e Shën Kollit, afresk (foto S. Xhyheri).
9.
Perhondi, kisha e Shën Kollit, afresk (foto S. Xhyheri).
10.
Perhondi, kisha e Shën Kollit, afresk (foto S. Xhyheri).
Tabela LXIV
Perhondi, kisha e Shën Kollit, kapitel i periudhës mesjetare, jashtë funksionit (foto S.
Xhyheri).
Perhondi, kisha e Shën Kollit, kapitel i periudhës mesjetare (foto S. Xhyheri).
Perhondi, kisha e Shën Kollit, kapitel i periudhës mesjetare, jashtë funksionit (foto S.
Xhyheri).
Perhondi, kisha e Shën Kollit, konsol e periudhës mesjetare (foto S. Xhyheri).
5.
Perhondi, kisha e Shën Kollit, kapitel i periudhës mesjetare, jashtë funksionit
(foto S. Xhyheri).
6.
Perhondi, kisha e Shën Kollit, kapitel i periudhës mesjetare (foto S. Xhyheri).
7.
Perhondi, kisha e Shën Kollit, kapitel i periudhës mesjetare, jashtë funksionit
(foto S. Xhyheri).
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8.
Perhondi, kisha e Shën Kollit, kapitel i periudhës mesjetare (foto S. Xhyheri).
9.
Perhondi, kisha e Shën Kollit, kapitel i periudhës mesjetare, jashtë funksionit
(foto S. Xhyheri).
10.
Perhondi, kisha e Shën Kollit, kapitel i periudhës mesjetare (foto S. Xhyheri).
Tabela LXV
Armen, kisha e Shën Kollit, shek. XI-XII, plani (sipas Meksi 2004, Fig. 80, f. 147).
Armen, kisha e Shën Kollit, pamje nga nefi qendror (foto S. Xhyheri).
Armen, kisha e Shën Kollit, fasada perëndimore, hyrja kryesore (foto S. Xhyheri).
4.
Armen, kisha e Shën Kollit, fasada veriore (foto S. Xhyheri).
5.
Armen, kisha e Shën Kollit, enë akustike në tamburin e kupolës, shek. XI-XII
(foto S. Xhyheri).
6.
Armen, kisha e Shën Kollit, kupola pamja e jashtme (foto S. Xhyheri).
7.
Armen, kisha e Shën Kollit, mokër me gur vullkanik i ripërdorur në mur (foto S.
Xhyheri).
8.
Armen, kisha e Shën Kollit, strall i ripërdorur në mur (foto S. Xhyheri).
9.
Armen, kisha e Shën Kollit, fragment skulpture antike i ripërdorur në mur (foto S.
Xhyheri).
10.
Armen, kisha e Shën Kollit, pilastër (foto S. Xhyheri).
Tabela LXVI
Buhal, kisha e Profet Ilias, shek. XI-XII, plani (sipas Meksi 2004, Fig. 74, f. 145).
Buhal, kisha e Profet Ilias, zbukurim me tulla i dritares së absidës (foto S. Xhyheri).
Buhal, kisha e Profet Ilias, portiku (foto S. Xhyheri).
Buhal, kisha e Profet Ilias, absida, profil (foto S. Xhyheri).
5.
Buhal, kisha e Profet Ilias, absida pamje ballore (foto S. Xhyheri).
6.
Buhal, kisha e Profet Ilias, pamje e hapësirës së brendshme të zbukuruar me
afresk (foto S. Xhyheri).
7.
Buhal, kisha e Profet Ilias, fragment i teknikës së ndërtimit me zbukurim me tulla
në formë pi-greke ose patkoi,, tipike për fundin e shek. XII-XIII (foto S. Xhyheri).
Tabela LXVII
Kisha e Marmiroit dhe vendndodhja e qytetit të Orikut (foto S. Xhyheri).
Kisha e Marmiroit, pamje nga larg e kodrës ku është vendosur (foto S. Xhyheri).
Kisha e Marmiroit dhe muri i rrethimit (foto S. Xhyheri).
Kisha e Marmiroit, shek. XII-XIII, plani (sipas Meksi 2004, Fig. 164b, f. 206).
5.
Kisha e Marmiroit, teknika e ndërtimit të kishës dhe të murit rrethues (foto S.
Xhyheri).
6.
Kisha e Marmiroit, pilastrat mbi të cilët është mbështetur kupola (foto S.
Xhyheri).
7.
Kisha e Marmiroit, tjegull mesjetare e ripërdorur në murin rrethues (foto dhe
përpunim S. Xhyheri).
8.
Kisha e Marmiroit, afresku i ruajtur me skenën e lindjes së Krishtit, në mes duhej
të ishte Shën Mëria me foshnjën (nuk ruhet), në të majtë është Jozefi i ulur, kthyer me
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shpatulla për të treguar rolin e tij “jo aktiv” të lindjes dhe në të djathtë një grua ndihmëse,
e cila i jep një shami Shën Mërisë (foto dhe rindërtim S. Xhyheri).
9.
Kisha e Marmiroit, gjurmë të konakëve brenda murit rrethues (foto S. Xhyheri).
10.
Kisha e Marmiroit, gjurmë të konakëve brenda murit rrethues (foto S. Xhyheri).
Tabela LXVIII
1.
Kisha e Ristozit në Mborje të Korçës, plani (sipas Meksi 2004, Fig. 169b, f. 10).
2.
Kisha e Ristozit në Mborje të Korçës, afresk, Shën Helena (foto S. Xhyheri).
3.
Kisha e Ristozit në Mborje të Korçës, afresk “Etrit e Kishës”/patriarku (foto S.
Xhyheri).
4.
Kisha e Ristozit në Mborje të Korçës, Krishti i ringjallur (foto S. Xhyheri).
5.
Kisha e Ristozit në Mborje të Korçës, fasada veriore (foto S. Xhyheri).
6.
Kisha e Ristozit në Mborje të Korçës, teknika e ndërtimit, detaj (foto S. Xhyheri).
7.
Kisha e Ristozit në Mborje të Korçës, afresk me motive gjeometrike të stilizuara
(foto S. Xhyheri).
8.
Kisha e Ristozit në Mborje të Korçës, faqja e absidës (foto S. Xhyheri).
Tabela LXIX
Boboshticë, kisha e Shën Jovanit, shek. XIV (sipas Meksi 2004, Fig. 120a, f. 177).
Boboshticë, kisha e Shën Jovanit, fasada veriore (DRKK-Korçë).
Boboshticë, kisha e Shën Jovanit, pamje e përgjithshme (DRKK-Korçë).
Boboshticë, kisha e Shën Jovanit, absida (DRKK-Korçë).
5.
Boboshticë, kisha e Shën Jovanit, fasada jugore me narteksin e shtuar (DRKKKorçë).
6.
Boboshticë, kisha e Shën Jovanit, afresk “Darka e Fundit” (DRKK-Korçë).
7.
Boboshticë, kisha e Shën Jovanit, afresk Ringjallja e Krishtit (DRKK-Korçë).
Tabela LXX
Kisha e Shën Mërisë në Gollomboç, Prespë. Vendndodhja e kishave eremit (Xhaferaj,
Nesturi, Marika 2015, tab. I, f. 247).
Kisha e Shën Mërisë në Gollomboç, Prespë, skenë e ruajtur nga afresku (Xhaferaj,
Nesturi, Marika 2015, tab. IV, 1, f. 252).
Kisha e Shën Mërisë në Gollomboç, Prespë plani (sipas Xhaferaj, Nesturi, Marika 2015,
tab. II, f. 248).
Kisha e Shën Mërisë në Gollomboç, Prespë, skenë e ruajtur nga afresku (Xhaferaj,
Nesturi, Marika 2015, tab. III, 1, f. 250).
5.
Kisha e Shën Mërisë në Gollomboç, Prespë. Afresk me skenën e lajmërimit (foto
Z. Marika).
6.
Kisha e Shën Mërisë në Gollomboç, Prespë. Mbishkrim (foto Z. Marika; Popa
1998, f. 215 – 216, mbishkrimi nr. 511).
Tabela LXXI
Maligrad, Kisha e Shën Mërisë, v. 1345, plani (sipas Meksi 2004, Fig. 148, f. 195).
2.
Maligrad, Kisha e Shën Mërisë, afresk (foto Z. Marika).
3.
Maligrad, Kisha e Shën Mërisë, afresk (foto Z. Marika)
4.
Maligrad, Kisha e Shën Mërisë, fasada perëndimore (foto Z. Marika)
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Maligrad, Kisha e Shën Mërisë, afresk (foto Z. Marika).
Maligrad, Kisha e Shën Mërisë, afresk (foto Z. Marika).
Maligrad, Kisha e Shën Mërisë, afresk (foto Z. Marika).
Tabela LXXII
1.
Kisha Fjetja e Shën Mërisë në shpellën e Sinjës, mbishkrim (sipas DHAMO
1989b, fig. 15).
2.
Kisha Fjetja e Shën Mërisë në shpellën e Sinjës, vendndodhja e kishës në rrëzë të
Shpiragut (foto S. Xhyheri).
3.
Kisha Fjetja e Shën Mërisë në shpellën e Sinjës, ambientet e prodhimit të vajit të
ullirit (foto S. Xhyheri).
4.
Kisha Fjetja e Shën Mërisë në shpellën e Sinjës (foto S. Xhyheri).
5.
Kisha Fjetja e Shën Mërisë në shpellën e Sinjës, afresk (foto S. Xhyheri).
6.
Kisha Fjetja e Shën Mërisë në shpellën e Sinjës, afresk (foto S. Xhyheri).
7.
Kisha Fjetja e Shën Mërisë në shpellën e Sinjës, (foto S. Xhyheri).
8.
Kisha Fjetja e Shën Mërisë në shpellën e Sinjës, afresk (foto S. Xhyheri).
9.
Kisha Fjetja e Shën Mërisë në shpellën e Sinjës, mulliri i vajit i periudhës
mesjetare, fundi i shek. XII-fillimi i shek. XIII (foto S. Xhyheri).
Tabela LXXIII
1.
Lavdar, kisha e Shën Triadhës, shek. XV, plani (sipas Meksi 2004, Fig. 184, f.
222).
2.
Lavdar, kisha e Shën Triadhës, pamje në largësi (foto DRKK-Korçë).
3.
Lavdar, kisha e Shën Triadhës, hyrja kryesore (foto DRKK-Korçë).
4.
Lavdar, kisha e Shën Triadhës, afresku (foto DRKK-Korçë).
5.
Lavdar, kisha e Shën Triadhës, gjendja aktuale e kishës (foto DRKK-Korçë).
6.
Lavdar, kisha e Shën Triadhës, pamje (foto DRKK-Korçë).
Tabela LXXIV
1.
Bezmisht, kisha e Shën Mitrit, shek. XIV, plani (sipas Meksi 2004, Fig. 120b, f.
177).
2.
Bezmisht, kisha e Shën Mitrit, absida me dritaren (foto DRKK-Korçë).
3.
Bezmisht, kisha e Shën Mitrit, nike mbi hyrjen kryesore ku është paraqitur Shën
Gjergji (foto DRKK-Korçë).
4.
Bezmisht, kisha e Shën Mitrit, element zbukurimi i mbuluar, tullë e rrumbullakët
(foto DRKK-Korçë)
5.
Bezmisht, kisha e Shën Mitrit, afresk Shën Gjergji dhe Shën Mëria (foto DRKKKorçë)
6.
Bezmisht, kisha e Shën Mitrit, afresk Shën Mitri (foto DRKK-Korçë)
7.
Bezmisht, kisha e Shën Mitrit, afresk patriarkët e kishës (foto DRKK-Korçë)
Tabela LXXV
1.
Cërckë, kisha e Shën Mërisë, Kolonjës, shek. X, (sipas Meksi 2004, Fig. 82a, f.
148).
2.
Cërckë, kisha e Shën Mërisë, Kolonjë, kisha (foto DRKK-Korçë).
3.
Cërckë, kisha e Shën Mërisë, Kolonjë, afresk (foto DRKK-Korçë).
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4.
5.
6.
7.

Cërckë, kisha e Shën Mërisë, Kolonjë, afresk (foto DRKK-Korçë).
Cërckë, kisha e Shën Mërisë, Kolonjë, absida (foto DRKK-Korçë).
Cërckë, kisha e Shën Mërisë, Kolonjë, afresk (foto DRKK-Korçë).
Cërckë, kisha e Shën Mërisë, Kolonjë, afresk (foto DRKK-Korçë).

Tabela LXXVI
Kisha në Kalivaç, shek. XIII-XIV. Plani (Ripërpunuar nga Meksi 2004, Fig. 180a, f.
220).
Kisha në Kalivaç, shek. XIII-XIV. Absida (foto S. Xhyheri).
Kisha në Kalivaç, shek. XIII-XIV. Fasada veriore (foto S. Xhyheri).
4.
Kurjan, Kisha e Shën Kollit, shek. XIV (foto Z. Marika).
5.
Kurjan, Kisha e Shën Kollit, shek. XIV (foto Z. Marika).
6.
Kurjan, Kisha e Shën Kollit, shek. XIV (foto Z. Marika).
7.
Kurjan, Kisha e Shën Kollit, shek. XIV (foto Z. Marika).
8.
Kurjan, Kisha e Shën Kollit, shek. XIV (foto Z. Marika).
9.
Kurjan, Kisha e Shën Kollit, shek. XIV (foto Z. Marika).
10.
Kurjan, Kisha e Shën Kollit, shek. XIV (foto Z. Marika).
11.
Kurjan, Kisha e Shën Kollit, shek. XIV (foto Z. Marika).
12.
Kurjan, Kisha e Shën Kollit, shek. XIV (sipas Meksi 2004, Fig. 191b, f. 227).
Tabela LXXVII
1.
Kosinë, kisha e Shën Mërisë, dritarja kryesore në faqen ballore të absidës (foto S.
Xhyheri).
2.
Kosinë, kisha e Shën Mërisë, dritare e mbyllur në faqen anësore të absidës (foto
S. Xhyheri).
3.
Kosinë, kisha e Shën Mërisë, pamje e përgjithshme (foto S. Xhyheri).
4.
Kosinë, kisha e Shën Mërisë, fasada jugore (foto S. Xhyheri).
5.
Kisha në Kalivaç, shek. XIII-XIV. Pamje e përgjithshme (foto S. Xhyheri).
6.
Kisha në Kalivaç, shek. XIII-XIV. Qemer me tulla, detaj (foto S. Xhyheri).
7.
Kisha në Kalivaç, shek. XIII-XIV. Absida me dritaren dhe teknika e ndërtimit të
kishës (foto S. Xhyheri).
Tabela LXXVIII
Kosinë, kisha e Shën Mërisë, shek. XII, plani (sipas Meksi 2004, Fig. 97, f. 160).
Kosinë, kisha e Shën Mërisë, fasadë (foto S. Xhyheri).
Kosinë, kisha e Shën Mërisë, absida (foto S. Xhyheri).
Kosinë, kisha e Shën Mërisë, detaj zbukurimi (foto S. Xhyheri).
5.
Kosinë, kisha e Shën Mërisë, pamje e brendshme e kupolës (foto S. Xhyheri).
6.
Kosinë, kisha e Shën Mërisë, fasadë (foto S. Xhyheri).
Tabela LXXIX
Shpella eremite Shën Mëria në Glluboko pranë fshatit Bezmisht të Prespës, arkitektura e
ndërtimit (foto S. Xhyheri).
Shpella eremite Shën Mëria në Glluboko pranë fshatit Bezmisht të Prespës, afresk me
paraqitjen e një shenjtor (foto S. Xhyheri).
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Shpella eremite Shën Mëria në Glluboko pranë fshatit Bezmisht të Prespës, afresk me
paraqitjen e Shën Helenës (foto S. Xhyheri).
4.
Shpella eremite Shën Mëria në Glluboko pranë fshatit Bezmisht të Prespës, afresk
me paraqitjen e Shën Mërisë me foshnjën (foto S. Xhyheri).
5.
Shpella eremite Shën Mëria në Glluboko pranë fshatit Bezmisht të Prespës,
mbishkrim në afresk (foto S. Xhyheri). U pikturua kjo portë hyjnore e së mbilavdëratës
Hyjëlindëses nga mëkatar Partheni dhe nga e gjithë shoqëria jonë. Perëndia i ndjeftë
priftërinjtë që të parët u përpoqën me të gjitha forcat pa u lodhur. Me dorën e Aleksit,
gjithashtu nxënës i Jan Zografit.
6.
Shpella e Arkangjelit në Trestenik, Prespë, pamje e vendndodhjes nga liqeni (foto
S. Bushi).
7.
Shpella e Arkangjelit në Trestenik, Prespë, detaj nga afresku (foto S. Bushi).
8.
Shpella e Ungjillizimit, Gollomboç, Prespë, ambienti i banimit të eremitit në
“katin e dytë” (foto S. Bushi).
Tabela LXXX
Ura në fshatin Postenan të Leskovikut, (foto Z. Marika).
Fortifikimi në Petran, Përmet, shkëmbi ku ndodhet fortifikimi i quajtur edhe “shkëmbi i
Petranit” (foto S. Xhyheri).
Fortifikimi në Petran, Përmet, qeramikë ndërtimi (foto S. Xhyheri).
Ura në Bënjë, Përmet, profil muri i banesave brenda fortifikimit (foto S. Xhyheri).
5.
Fortifikimi në Petran, Përmet (foto S. Xhyheri)
6.
Ura në Bënjë, Përmet (foto S. Xhyheri).
Tabela LXXXI
Zbukurime femërore të varrit 41, periudha mesjetare (Bodinaku 2001-2002, tab. XII, 1-5,
f. 88).
Zbukurime femërore të varrit 43, periudha mesjetare (Bodinaku 2001-2002, tab. XIII, 16, f. 89).
Gjetje të ndryshme (pjatë e tipit protomaiolica shek. XIII-XIV, objekte hekuri të paqarta)
të varrit 36, periudha mesjetare (Bodinaku 2001-2002, tab. XIII, f. 89).
Kupë e vogël me një vegjë gjetur në varrezën mesjetare të Shtikës (Kolonjë) (Komata
1969, tab. I, 1).
5.
Kupë e vogël me një vegjë gjetur në varrezën mesjetare të Shtikës (Kolonjë)
(Komata 1969, tab. I, 2).
6.
Vath gjetur në varrezën mesjetare të Shtikës (Kolonjë) (Komata 1969, tab. I, 3).
7.
Vath gjetur në varrezën mesjetare të Shtikës (Kolonjë) (Komata A 1969, tab. I, 6).
8.
Unazë gjetur në varrezën mesjetare të Shtikës (Kolonjë) (Komata 1969, tab. I, 7).
9.
Byzylyk gjetur në varrezën mesjetare të Shtikës (Kolonjë) (Komata 1969, tab. I,
4).
10.
Unazë gjetur në varrezën mesjetare të Shtikës (Kolonjë) (Komata 1969, tab. I, 8).
11.
Byzylyk gjetur në varrezën mesjetare të Shtikës (Kolonjë) (Komata 1969, tab. I,
5).
12.
Unazë gjetur në varrezën mesjetare të Shtikës (Kolonjë) (Komata 1969, tab. I, 9).
13.
Unazë gjetur në varrezën mesjetare të Shtikës (Kolonjë) (Komata 1969, tab. I,
10).
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Tabela LXXXII
Ura në Perhondi (foto S. Xhyheri).
Këmba e urës në Moglicë (foto S. Muçaj).
Ura në Moglicë sipas vizatimit në Konsulentë Shkencore S. Muçaj, A. Bunguri, Raport
përfundimtar mbi vëzhgimin intensiv arkeologjik sipërfaqësor në Kaskadën e Lumit
Devoll, HEC-et Banjë, Kokël dhe Moglicë, f. 27. (ripërpunuar nga S. Xhyheri).
4.
Ura në Moglicë (foto S. Muçaj).
Tabela LXXXIII
1. - 8. Ikona mesjetare, shek. XIII-XV. Muzeu Kombëtar Onufri, Berat (foto S. Xhyheri).
Tabela LXXXIV
Monedhë. Gurzezë 1985, nr. 732 (foto S. Xhyheri).
Monedhë. Gurzezë 1980, nr. 431 (foto S. Xhyheri).
Monedhë. Gurzezë 1985, nr. 733 (foto S. Xhyheri).
4.
Monedhë. Gurzezë 1985, nr. 733 (foto S. Xhyheri).
5.
Monedhë. Bylis nr. 45, Gj. R., De Clarentia (foto S. Xhyheri).
6.
Monedhë. Patos fshat, Gj. R., 1984, nr. 124 (foto S. Xhyheri).
7.
Monedhë. Bylis 1991, nr. 1963, BXG8 (foto S. Xhyheri).
8.
Monedhë. Ngjeqar, 1980, nr. 409 (foto S. Xhyheri).
9.
Monedhë, shek. XII, me numër të ngatëruar (Bereti, Consagra, Descœudres,
Shpuza, Zindel 2013, tab. 33, f. 123, 166).
10.
Monedhë. Cakran 1992, nr. 2020 (foto S. Xhyheri).
11.
Monedhë. Cakran 1984, n. 660 (foto S. Xhyheri).
Tabela LXXXV
1. - 2. Monedhë. Ballsh, Gj. R., Pietro Gradenigo (1251-1311) faqe, shpinë (foto N.
Hyka).
3. - -4. Monedhë. Ballsh, Gj. R., Giovanni Dandolo (?-1289) (foto N. Hyka).
5. - 6. Monedhë. Patos Fshat 1979, Giovanni Dandolo (?-1289), nr. 59 (foto N. Hyka).
8. – 9. Monedhë. Patos Fshat 1979, nr. 60, p. 0,55 g, d. 16,2-16,9 mm, Shën Blazi,
Dubrovnik, shek. XVI-XVII (foto N. Hyka).
7. - 10. Monedhë. Patos Fshat 1979, Jacopo Tiepolo (?-1249), nr. 58 (foto N. Hyka).
Tabela LXXXVI
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab XXVIII, 1; ripërpunuar S. Xhyheri).
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXX, 2; ripërpunuar S. Xhyheri).
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXIX, 3; ripërpunuar S. Xhyheri).
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXVIII, 2; ripërpunuar S. Xhyheri).
5.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab, XXX, 3; ripërpunuar S.
Xhyheri).
6.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXVIII, 3; ripërpunuar S.
Xhyheri).
7.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXX, 8; ripërpunuar S.
Xhyheri).
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Tabela LXXXVII
1.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, XXXII, 8; ripërpunuar
Xhyheri).
2.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXII, 4; ripërpunuar
Xhyheri).
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXI, 1; ripërpunuar S. Xhyheri).
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXI, 4; ripërpunuar S. Xhyheri).
5.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXI, 5; ripërpunuar
Xhyheri).
6.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXI, 2; ripërpunuar
Xhyheri).
7.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXI, 6; ripërpunuar
Xhyheri).
8.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXI, 8; ripërpunuar
Xhyheri).
9.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXI, 7; ripërpunuar
Xhyheri).
Tabela LXXXVIII
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXX, 6; ripërpunuar S. Xhyheri).
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXX, 4; ripërpunuar S. Xhyheri).
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXX, 1; ripërpunuar S. Xhyheri).
4.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXII, 9; ripërpunuar
Xhyheri).
5.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXII, 2; ripërpunuar
Xhyheri).
6.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXIX, 2; ripërpunuar
Xhyheri).
7.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXX, 7; ripërpunuar
Xhyheri).
8.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXII, 5; ripërpunuar
Xhyheri).
9.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXII, 6; ripërpunuar
Xhyheri).
10.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXII, 3; ripërpunuar
Xhyheri).
11.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXII, 7; ripërpunuar
Xhyheri).
12.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXII, 1; ripërpunuar
Xhyheri).
13.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXI, 3; ripërpunuar
Xhyheri).
Tabela LXXXIX
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXIX, 1; ripërpunuar S. Xhyheri).
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S.
S.

S.
S.
S.
S.
S.

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXIII, 4; ripërpunuar S. Xhyheri).
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXX, 5; ripërpunuar S. Xhyheri).
4.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXVII, 3; ripërpunuar S.
Xhyheri).
5.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXVII, 2; ripërpunuar S.
Xhyheri).
6.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXIX, 4; ripërpunuar S.
Xhyheri).
7.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXVII, 1; ripërpunuar S.
Xhyheri).
8.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXVII, 6; ripërpunuar S.
Xhyheri).
9.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 1991, tab. XXXVII, 4; ripërpunuar S.
Xhyheri).
Tabela XC
1. – 6. Qeramikë me glazurë nga gërmimet në kishën e Shën Mërisë në Ballsh (viz. dhe
përp. S. Xhyheri).
Tabela XCI
1. – 10.
Qeramikë me glazurë nga gërmimet në kishën e Shën Mërisë në Ballsh
(viz. dhe përp. S. Xhyheri).
Tabela XCII
1. – 12.
Qeramikë me glazurë nga gërmimet në kishën e Shën Mërisë në Ballsh
(viz. dhe përp. S. Xhyheri).
Tabela XCIII
1. – 14.
Qeramikë me glazurë nga gërmimet në kishën e Shën Mërisë në Ballsh
(viz. dhe përp. S. Xhyheri).
Tabela XCIV
1.
Fragment
Xhyheri).
2.
Fragment
Xhyheri).
3.
Fragment
Xhyheri).
4.
Fragment
Xhyheri).
5.
Fragment
Xhyheri).
6.
Fragment
Xhyheri).
7.
Fragment
Xhyheri).

qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XXXVII, 10; ripërpunuar S.
qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XXXIX, 12; ripërpunuar S.
qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XXXVII, 6; ripërpunuar S.
qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XXXVII, 13; ripërpunuar S.
qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLIII, 1; ripërpunuar S.
qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLIII, 3; ripërpunuar S.
qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLIII, 4; ripërpunuar S.
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8.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLIII, 6; ripërpunuar
Xhyheri).
9.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLIII, 8; ripërpunuar
Xhyheri).
10.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLIII, 10; ripërpunuar
Xhyheri).
11.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLIII, 11; ripërpunuar
Xhyheri).
12.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLIII, 13; ripërpunuar
Xhyheri).
13.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLIII, 14; ripërpunuar
Xhyheri).
14.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLIII, 15; ripërpunuar
Xhyheri).
15.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLII, 10; ripërpunuar
Xhyheri).
16.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLII, 16; ripërpunuar
Xhyheri).
17.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLII, 12; ripërpunuar
Xhyheri).
18.
Fragment qeramike me glazurë (Br 1973, "C", nr. 2060; përpunuar S. Xhyheri).
19.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLII, 7; ripërpunuar
Xhyheri).
20.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLII, 9; ripërpunuar
Xhyheri).
21.
Fragment qeramike me glazurë (Br 1974, K. IX-12, nr. 1211; përpunuar
Xhyheri).
22.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLIII, 15; ripërpunuar
Xhyheri).
23.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLII, 11; ripërpunuar
Xhyheri).
24.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLII, 15; ripërpunuar
Xhyheri).
25.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLII, 14; ripërpunuar
Xhyheri).
26.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLIII, 18; ripërpunuar
Xhyheri).
27.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLIII, 18; ripërpunuar
Xhyheri).

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

Tabela XCV
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLI, 4; ripërpunuar S. Xhyheri).
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLI, 1; ripërpunuar S. Xhyheri).
3.
Fragment qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLI, 6; ripërpunuar S.
Xhyheri).
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4.
Fragment
Xhyheri).
5.
Fragment
Xhyheri).
6.
Fragment
Xhyheri).
7.
Fragment
Xhyheri).
8.
Fragment
Xhyheri).
9.
Fragment
Xhyheri).
10.
Fragment
Xhyheri).

qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLI, 2; ripërpunuar S.
qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLI, 3; ripërpunuar S.
qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLI, 10; ripërpunuar S.
qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLI, 8; ripërpunuar S.
qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLI, 5; ripërpunuar S.
qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLII, 20; ripërpunuar S.
qeramike me glazurë (Spahiu 1990, tab. XLI, 11; ripërpunuar S.

Tabela XCVI
1.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 2003, tab. 3.j; Metalla 2011, tab. IV. 16,
ripërpunuar S. Xhyheri).
2.
Fragment qeramike me glazurë (Double dipped ware nga Aulona, përpunuar S.
Xhyheri).
3.
Fragment qeramike me glazurë (Aul. 90, XXXIV/7, nr. 506, Db=20cm, Df=10cm,
përpunuar S. Xhyheri).
4.
Fragment qeramike me glazurë (Metalla 2011, tab. II. 4, ripërpunuar S. Xhyheri).
5.
Fragment qeramike me glazurë (Aul. ‘90, XXXIV-7, nr. 503, d.B=22 cm, d.F=15
cm, ripërpunuar S. Xhyheri).
6.
Fragment qeramike me glazurë (Aul. ‘90, XXXIV, 7, nr. 576, d. 9 cm,
ripërpunuar S. Xhyheri).
7.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 2003, tab. 3. f, ripërpunuar S. Xhyheri).
8.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 2003, Tab. c, ripërpunuar S. Xhyheri).
9.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 2003, tab. 3.l, ripërpunuar S. Xhyheri).
10.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 2003, tab. 3.g, ripërpunuar S. Xhyheri).
11.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 2003, tab. 3.k, ripërpunuar S. Xhyheri).
12.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 2003, tab. 3.a, ripërpunuar S. Xhyheri).
13.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 2003, Tab. 3.b, ripërpunuar S. Xhyheri).
14.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 2003, tab. 3.e, ripërpunuar S. Xhyheri).
15.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 2003, tab. 3.h, ripërpunuar S. Xhyheri).
16.
Fragment qeramike me glazurë (Komata 2003, tab. 3.d, ripërpunuar S. Xhyheri).
Tabela XCVII
1.-10. Qeramikë me glazurë nga Manastiri i Shën Mërisë Apoloni (përpunuar S. Bushi).
Tabela XCVIII
1.-12. Qeramikë kuzhine nga kështjella në Gurzezë (përpunuar S. Xhyheri).
Tabela XCIX
1.-11. Qeramikë kuzhine nga kështjella në Gurzezë (përpunuar S. Xhyheri).
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Tabela C
1.-12. Qeramikë glazurë nga kështjella në Gurzezë (përpunuar S. Xhyheri).
Tabela CI
1.-15. Qeramikë kuzhine nga Manastiri i Shën Mërisë Apoloni (përpunuar S. Bushi).
16. Tjegull e periudhës mesjetare nga Manastiri i Shën Mërisë Apoloni (përpunuar S.
Bushi).
Tabela CII
1.-6. Qeramikë kuzhine nga qyteti i Aulonës (përpunuar S. Xhyheri).
Tabela CIII
1. Kapak vorbe, shek. XV-XVI. (Aulonë 1988, XV-7, nr. 162 d e vrimës së poshtme të
shfryrjes 1,1 cm, d, e vrimës së sipërme të shfryrjes 4 mm, d kapakut 16 cm, përpunuar S.
Xhyheri).
2. Kapak vorbe, shek. XV-XVI. (Aulonë 1988, XV-7, nr. 161, d kapakut 16 cm,
përpunuar S. Xhyheri)
3. Kapak vorbe, shek. XV-XVI. (Aulonë 1988, XVIII-9, nr. 187, d kapakut 16 cm,
përpunuar S. Xhyheri)
4. Kapak vorbe, shek. XV-XVI. (Aulonë 1988, IX-10, nr. 32, me vrimë shfryrje,
përpunuar S. Xhyheri)
Tabela CIV
1.
Qeramikë glazurë nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 53).
Qeramikë glazurë nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 51).
Qeramikë glazurë nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 54).
Qeramikë glazurë nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 49).
6.
Qeramikë glazurë nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 50).
7.
Qeramikë glazurë nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 47).
8.
Qeramikë glazurë nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 48).
9.
Qeramikë glazurë nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 55).
10.
Qeramikë glazurë nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 52).
11.
Qeramikë glazurë nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 59).
12.
Qeramikë glazurë nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 57).
13.
Qeramikë glazurë nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 58).
14.
Qeramikë glazurë nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 56).
Tabela CV
1.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 22).
2.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 33).
3.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 32).
4.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 1).
5.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 2).
6.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 3).
7.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 4).
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8.
9.
10.
11.
12.

Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 5).
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 6).
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 19).
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 20).
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 21).

Tabela CVI
1.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 11).
2.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 10).
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 9).
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 8).
5.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 12).
6.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 13).
7.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 7).
8.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 14).
9.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 15).
10.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 16).
Tabela CVII
1.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 45).
2.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 41).
3.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 39).
4.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 40).
5.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 42).
6.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 43).
7.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 44).
8.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 17).
9.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 18).
Tabela CVIII
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 36).
2.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 24).
3.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 37).
4.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 38).
5.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 35).
6.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 34).
7.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 23).
8.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 25).
9.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 26).
10.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 27).
11.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 29).
12.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 30).
13.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 28).
14.
Qeramikë kuzhine nga kështjella në Mashkjezë (Muçaj 1984, nr. kat. 28).
Tabela CIX
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Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIII, 6; ripërpunuar S. Xhyheri).
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIII, 2; ripërpunuar S. Xhyheri).
3.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIV, 1; ripërpunuar
Xhyheri).
4.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIV, 1; ripërpunuar
Xhyheri).
5.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXV, 7; ripërpunuar
Xhyheri).
6.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIII, 7; ripërpunuar
Xhyheri).
7.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXV, 4; ripërpunuar
Xhyheri).
8.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIII, 4; ripërpunuar
Xhyheri).
9.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIV, 1; ripërpunuar
Xhyheri).
10.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIV, 1; ripërpunuar
Xhyheri).
11.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIII, 5; ripërpunuar
Xhyheri).
12.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIII, 9; ripërpunuar
Xhyheri).
Tabela CX
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIV, 1; ripërpunuar S. Xhyheri).
2.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXV, 11; ripërpunuar
Xhyheri).
3.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIII, 10; ripërpunuar
Xhyheri).
4.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXV, 5; ripërpunuar
Xhyheri).
5.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIII, 8; ripërpunuar
Xhyheri).

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

S.
S.
S.
S.

Tabela CXI
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIV, 1; ripërpunuar S. Xhyheri).
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIV, 2; ripërpunuar S. Xhyheri).
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIV, 1; ripërpunuar S. Xhyheri).
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIV, 1; ripërpunuar S. Xhyheri).
5.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXV, 10; ripërpunuar S.
Xhyheri).
6.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIV, 1; ripërpunuar S.
Xhyheri).
7.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIII, 1; ripërpunuar S.
Xhyheri).
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8.
Fragment
Xhyheri).
9.
Fragment
Xhyheri).
10.
Fragment
Xhyheri).
11.
Fragment
Xhyheri).
12.
Fragment
Xhyheri).
Tabela CXII
1.
Fragment
Xhyheri).
2.
Fragment
Xhyheri).
3.
Fragment
Xhyheri).
4.
Fragment
Xhyheri).
5.
Fragment
Xhyheri).
6.
Fragment
Xhyheri).
7.
Fragment
Xhyheri).
8.
Fragment
Xhyheri).
9.
Fragment
Xhyheri).
10.
Fragment
Xhyheri).
11.
Fragment
Xhyheri).
12.
Fragment
Xhyheri).
13.
Fragment
Xhyheri).
14.
Fragment
Xhyheri).
15.
Fragment
Xhyheri).
16.
Fragment
Xhyheri).
17.
Fragment
Xhyheri).

qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXV, 1; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXIII, 3; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXV, 3; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXV, 12; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXV, 6; ripërpunuar S.

qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 6; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 17; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 11; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 14; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 18; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 15; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 16; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 19; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 20; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 12; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 4; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 2; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXV, 9; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 5; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 1; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXVI, 3; ripërpunuar S.
qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXV, 8; ripërpunuar S.
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18.
Fragment qeramike kuzhine (Spahiu 1990, tab. XXXV, 2; ripërpunuar S.
Xhyheri).
19.
Fragment qeramike kuzhine (Br 1974, K. 2-10, nr. 175; ripërpunuar S. Xhyheri).
20.
Fragment qeramike kuzhine (Br. 1978, "C", K. IV, nr. 77; ripërpunuar S.
Xhyheri).
Tabela CXIII
1.-6. Qeramikë kuzhine nga Manastiri i Shën Mërisë Apoloni (përpunuar S. Xhyheri).
Tabela CXIV
1.-8. Qeramikë kuzhine nga Manastiri i Shën Mërisë Apoloni (përpunuar S. Xhyheri).
Tabela CXV
1.-7. Qeramikë kuzhine nga Manastiri i Shën Mërisë Apoloni (përpunuar S. Xhyheri).
Tabela CXVI
1.-17. Qeramikë kuzhine nga Manastiri i Shën Mërisë Apoloni (përpunuar S. Xhyheri).
Tabela CXVII
1. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. X, 13,
përpunuar S. Xhyheri).
2. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. X, 15,
përpunuar S. Xhyheri).
3. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. VII, 1,
përpunuar S. Xhyheri).
4. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. VII, 2,
përpunuar S. Xhyheri).
5. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. VII, 3,
përpunuar S. Xhyheri).
6. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. VII, 6,
përpunuar S. Xhyheri).
7. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. VII, 5,
përpunuar S. Xhyheri).
8. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. VIII, 11,
përpunuar S. Xhyheri).
9. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. VIII, 12,
përpunuar S. Xhyheri).
10. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. VIII, 1,
përpunuar S. Xhyheri).
11. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. XVI, 1,
përpunuar S. Xhyheri).
12. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. VIII, 3,
përpunuar S. Xhyheri).
13. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. XVI, 2,
përpunuar S. Xhyheri).
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14. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. XVI, 3,
përpunuar S. Xhyheri).
15. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. XVI, 4,
përpunuar S. Xhyheri).
16. Qeramikë kuzhine nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. VIII, 5,
përpunuar S. Xhyheri).
Tabela CXVIII
1. Qeramikë kuzhine
përpunuar S. Xhyheri).
2. Qeramikë kuzhine
përpunuar S. Xhyheri).
3. Qeramikë kuzhine
përpunuar S. Xhyheri).
4. Qeramikë kuzhine
përpunuar S. Xhyheri).
5. Qeramikë kuzhine
përpunuar S. Xhyheri).
6. Qeramikë kuzhine
përpunuar S. Xhyheri).
7. Qeramikë kuzhine
përpunuar S. Xhyheri).
8. Qeramikë kuzhine
përpunuar S. Xhyheri).
9. Qeramikë kuzhine
përpunuar S. Xhyheri).

nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. X, 3,
nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. X, 1,
nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. X, 2,
nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. X, 5,
nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. X, 6,
nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. X, 7,
nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. X, 9,
nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. X, 11,
nga Gradishta në Symizë, (Karaiskaj 1979-1980, tab. X, 10,

Tabela CXIX
1. Qeramikë nga tuma në Rrëmbec, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. II, 11,
Xhyheri).
2. Qeramikë nga tuma në Rrëmbec, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. II, 10,
Xhyheri).
3. Qeramikë nga tuma në Rrëmbec, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. II, 14,
Xhyheri).
4. Qeramikë nga tuma në Rrëmbec, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. II, 12,
Xhyheri).
5. Qeramikë nga tuma në Rrëmbec, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. I, 5,
Xhyheri).
6. Qeramikë nga tuma në Rrëmbec, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. III, 16,
Xhyheri).
7. Qeramikë nga tuma në Rrëmbec, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. I, 4,
Xhyheri).
8. Qeramikë nga tuma në Rrëmbec, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. III, 17,
Xhyheri).
9. Qeramikë nga tuma në Rrëmbec, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. I, 3,
Xhyheri).
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përpunuar S.
përpunuar S.
përpunuar S.
përpunuar S.
përpunuar S.
përpunuar S.
përpunuar S.
përpunuar S.
përpunuar S.

10. Qeramikë nga tuma në Rrëmbec, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. I, 6, përpunuar S.
Xhyheri).
11. Qeramikë nga tuma në Rrëmbec, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. III, 20, përpunuar S.
Xhyheri).
Tabela CXX
Tuma e Rapckës, Përmet. Vendndodhja (foto S. Xhyheri).
Tuma e Rapckës, Përmet. Teknika e ndërtimit (foto S. Xhyheri).
Tuma e Rapckës, Përmet. Mur (foto S. Xhyheri).
4.
Tuma e Rapckës, Përmet. Mur (foto S. Xhyheri).
Tabela CXXI
Qisha Mëne, Asomat. Tjegull (foto dhe vizatim S. Xhyheri).
Qisha Mëne, Asomat. Tullë (foto S. Xhyheri).
Qisha Mëne, Asomat. Tjegull (foto dhe vizatim S. Xhyheri).
Qisha Mëne, Asomat. Tjegull (foto dhe vizatim S. Xhyheri).
5.
Qisha Mëne, Asomat. Tjegull (foto dhe vizatim S. Xhyheri).
6.
Qisha Mëne, Asomat. Tjegull (foto dhe vizatim S. Xhyheri).
7.
Qisha Mëne, Asomat. Tullë (foto S. Xhyheri).
Tabela CXXII
1.
Qisha Mëne, Asomat. tjegull (vizatim S. Xhyheri).
2.
Qisha Mëne, Asomat. tjegull (vizatim S. Xhyheri).
3.
Kalaja e Xhyherinës, 2011, nr. 141, tjegull (vizatim S. Xhyheri).
4. - 6. Kisha në Majën e Lutroit, Kropisht (vizatim S. Xhyheri).
7.
Kalaja e Beratit, viti 1973, B, th. 1.30-1.60, 6-4, nr. 437. Tjegull (vizatim S.
Xhyheri).
8.
Bazilika e Shën Mërisë në Ballsh, viti 1976, nr. 72 (vizatim S. Xhyheri).
9.
Kisha “Zlesti” Nëna e Zotit, Maqedoni (vizatim S. Xhyheri).
10.
Kisha “Zlesti” Nëna e Zotit, Maqedoni (vizatim S. Xhyheri).
11.
Manastiri i Shën Mërisë, Apoloni. Tullë nga dyshemeja e ambientit ndihmës.
Gërmime të vitit 2003 (vizatim S. Xhyheri).
12.
Qisha Mëne, Asomat. tjegull (vizatim S. Xhyheri).
13.
Qisha Mëne, Asomat. tjegull (vizatim S. Xhyheri).
14.
Manastiri i Shën Mërisë, Apoloni. Tullë nga dyshemeja e ambientit ndihmës.
Gërmime të vitit 2003 (vizatim S. Xhyheri).
15.
Qisha Mëne, Asomat. tjegull (vizatim S. Xhyheri).
16.
Tullë me karaktere kufike (sipas Komata 1991, fig. 34, ripërpunuar nga S.
Xhyheri).
17.
Eremitazhi i Shën Mërisë, Prespë, viti 2014, nr. 3 (vizatim S. Xhyheri).
18.
Kisha në Majën e Lutroit, Kropisht (vizatim S. Xhyheri).
19.
Manastiri i Shën Mërisë, Apoloni (nr. 1, AP. ’04, G. 45 cm) (vizatim S. Bushi).
20a.-b. Kisha në Qishbardhë. Tjegull (vizatim S. Xhyheri).
Tabela CXXIII
1. Fragment qeramike. (Kurti 2005, Fig. 4, 3, ripërpunuar S. Xhyheri).
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2. Fragment qeramike. (Kurti 2005, Fig. 4, 4, ripërpunuar S. Xhyheri).
3. Fragment qeramike. (Kurti 2005, Fig. 4, 5, ripërpunuar S. Xhyheri).
4. Fragment qeramike. (Kurti 2005, Fig. 4, 1, ripërpunuar S. Xhyheri).
5. Fragment qeramike. (Kurti 2005, Fig. 4, 6, ripërpunuar S. Xhyheri).
6. Fragment qeramike. (Kurti 2005, Fig. 4, 7, ripërpunuar S. Xhyheri).
7. Fragment qeramike. (Kurti 2005, Fig. 4, 2, ripërpunuar S. Xhyheri).
8. Fragment qeramike. (Selenicë, kandil me zift, përpunuar S. Xhyheri).
9. Fragment qeramike. (Muçaj 1990, Bylis, tab. VII, 6, ripërpunuar S. Xhyheri).
10. Fragment qeramike. (Hoti 2003, Fig. 2, Ballsh (16), përpunuar S. Xhyheri).
11. Fragment qeramike. (Hoti 2003, Piskovë, Fig. 1, 4, ripërpunuar S. Xhyheri).
12. Fragment qeramike. (Hoti 2003, Fig. 2, Symizë (1), ripërpunuar S. Xhyheri).
13. Fragment qeramike. (Hoti 2003, Fig. 2, Symizë (2), ripërpunuar S. Xhyheri).
14. Fragment qeramike. (Përmet, Guri i Qytetit, tavë, d. 46 cm, ripërpunuar S. Xhyheri).
15. Fragment qeramike. (Ko. 2014 Sh. Gjergj, Kodra e Manave, nr. 6, d. 38 cm,
ripërpunuar S. Xhyheri).
16. Fragment qeramike. (Kodra e Manave, Shën Gjergj, nr. 7, ripërpunuar S. Xhyheri).
17. Fragment qeramike. (Kalaja e Zvezdës, nr. 9, d. 9 cm, ripërpunuar S. Xhyheri).
Tabela CXXIV
1. Vorbë. (Aliu 1986, Rehovë, Tab. III, Varri 67, nr. 47, ripërpunuar S. Xhyheri).
2. Vorbë. (Aliu 1986, Rehovë, Tab. VII, jashtë varri, nr. 113, ripërpunuar S. Xhyheri).
3. Vorbë. (Aliu 1986, Rehovë, Tab. VII, jashtë varri, nr. 117, ripërpunuar S. Xhyheri).
4. Vorbë. (Aliu 1986, Rehovë, Tab. VII, jashtë varri, nr. 114, ripërpunuar S. Xhyheri).
5. Vorbë. (Aliu 1986, Rehovë, Tab. III, Varri 79, nr. 53, ripërpunuar S. Xhyheri).
6. Vorbë. (Aliu 1986, Rehovë, Tab. VI, jashtë varri, nr. 110, ripërpunuar S. Xhyheri).
7. Vorbë. (Aliu 1986, Rehovë, Tab. VII, jashtë varri, nr. 112, ripërpunuar S. Xhyheri).
8. Vorbë. (Andrea 2005, tab, I, 1 (Kuçi i Zi, Tuma 1, varri 86), ripërpunuar S. Xhyheri).
9. Vorbë. (Andrea 2005, tab, I, 1 (Kuçi i Zi, Tuma 1, varri 85), ripërpunuar S. Xhyheri).
10. Vorbë. (Aliu 1986, Rehovë, Tab. III, Varri 79, nr. 52, ripërpunuar S. Xhyheri).
11. Vorbë. (Andrea 2005, tab, I, 1 (Barç, Tuma 2, varri 13), ripërpunuar S. Xhyheri).
Tabela CXXV
1. Vegla pune, (Spahiu 1990, Tab. XLVI, 1-17).
2. Vegla pune, (Spahiu 1990, Tab. XLVII, 1-18).
3. Patkonj, boshte tezgjahu, gishtëz, 3, (Spahiu 1990, Tab. XLVIII, 1-15).
4. Llamba të ndryshme qelqi, (Spahiu 1990, Tab. XLV, 1-16).

Tabela CXXVI
1. Unazë me yll të incizuar. Tuma në Rehovë, (sipas Aliu 1986, Tab. III, Varri 91, nr. 50;
ripërpunuar nga S. Xhyheri).
2. Unazë e zbukuruar me 7 rrathë të vegjë të bërë me incizim. Tuma në Rehovë, (sipas
Aliu 1986, Tab. III, Varri 93, nr. 55; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
3. Unazë me zbukurim në të komplikuar në formë kësule të bërë me pika të aplikuara.
Tuma në Rehovë, (sipas Aliu 1986, Tab. II, 40, Varri 70; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
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4. Unazë që zgjerohet, me zbukurim floreal të stilizuar të rrethuar nga pika të bërë me
incizim. Tuma e Rehovës, (sipas Aliu 1986, Tab. VI, Varri 272, nr. 98; ripërpunuar nga
S. Xhyheri).
5. Varreza mesjetare në tumën e Rehovës, (sipas Aliu 1986, Tab. III, Varri 91, nr. 51;
ripërpunuar nga S. Xhyheri).
6. Varreza mesjetare në tumën e Rehovës, (sipas Aliu 1986, Tab. V, Varri 117, 81, 82;
ripërpunuar nga S. Xhyheri).
7. Varreza mesjetare në tumën e Rehovës, (sipas Aliu 1986, Tab. V, Varri 141, 88;
ripërpunuar nga S. Xhyheri).
8. Varreza mesjetare në tumën e Rehovës, (sipas Aliu 1986, Tab. V, Varri 205;
ripërpunuar nga S. Xhyheri).
9. Varreza mesjetare në tumën e Rehovës, (sipas Aliu 1986, Tab. IV, 71, Varri 104;
ripërpunuar nga S. Xhyheri).
10. Varreza mesjetare në tumën e Rehovës, (sipas Aliu 1986, Tab. I, 10, Varri 13;
ripërpunuar nga S. Xhyheri).
11. Varreza mesjetare në tumën e Rehovës, (sipas Aliu 1986, Tab. III, Varri 94, nr. 57;
ripërpunuar nga S. Xhyheri).
12. Gjetje e imët, (Andrea 2005, tab, I, 4 (Gërmenj, varri 32); ripërpunuar nga S.
Xhyheri).
13. Gjetje e imët, (Andrea 2005, tab, I, 3 (Gërmenj, varri 32); ripërpunuar nga S.
Xhyheri).
14. Gjetje e imët, (Andrea 2005, tab, I, 1 (Gërmenj, varri 15); ripërpunuar nga S.
Xhyheri).
15. Gjetje e imët, (Andrea 2005, tab, I, 1 (Kuçi i Zi, Tuma 1, varri 117); ripërpunuar nga
S. Xhyheri).
16. Gjetje e imët, (Andrea 2005, tab, I, 1 (Kuçi i Zi, Tuma 1, varri 106); ripërpunuar nga
S. Xhyheri).
17. Gjetje e imët, (Andrea 2005, tab, I, 1(Kuçi i Zi, Tuma 1, varri 71); ripërpunuar nga S.
Xhyheri).
18. Gjetje e imët, (Andrea 2005, tab, I, 1(Kuçi i Zi, Tuma 1, varri 72); ripërpunuar nga S.
Xhyheri).
19. Gjetje e imët, (Karaiskaj 1979-1980, tab. XII, 1; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
20. Gjetje e imët, (Karaiskaj 1979-1980, tab. XII, 8; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
21. Gjetje e imët, (Karaiskaj 1979-1980, tab. XII, 7; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
22. Gjetje e imët, (Karaiskaj 1979-1980, tab. XII, 6; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
23. Gjetje e imët, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. IV, 25; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
24. Gjetje e imët, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. IV, 26; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
25. Gjetje e imët, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. IV, 28; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
26. Gjetje e imët, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. IV, 35; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
27. Gjetje e imët, (Karaiskaj 1979-1980, Tab. XI, f. 204; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
28. Gjetje e imët, (Karaiskaj 1979-1980, tab. XV, 1; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
29. Gjetje e imët, (Karaiskaj 1979-1980, Tab. XIV, 4; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
30. Gjetje e imët, (Karaiskaj 1979-1980, tab. XV, 14; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
31. Gjetje e imët, (Karaiskaj 1979-1980, Tab. XV, 7; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
32. Gjetje e imët, (Karaiskaj 1979-1980, Tab. XV, 6; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
33. Gjetje e imët, (Karaiskaj 1979-1980, Tab. XV, 5; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
489

34. Gjetje e imët, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. IV, 43; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
35. Gjetje e imët, (Bejko, Aliu, Lela 2004, tab. IV, 42; ripërpunuar nga S. Xhyheri).
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Tab. I

2

1

Tab. II

1. Al-Idrisi. Fragment i territorrit të Ballkanit nga harta Tabula Rogeriana, (MS Arabe 2221).
Origjinali i përket vitit 1154. Harta e paraqitur është kopja më e vjetër e ruajtur dhe i përket vitit 1325.
Ruhet në Bibliothèque nationale de France.

Tab. III

Zona Perëndimore

1. Korridori Vlorë-Prespë: Zonifikimi

Zona Lindore

Tab. IV

1
Legjendë:
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IV. Bregdeti i Vlorës:
1. Lumi i Apolonisë, 2. Lumi i Vjosës, 3. Përroi Zerenç,
4. Kepi i Plakës, 5. Vlora, 6. Porto Ragoza,
7. Ishulli i Sazanit (Sibazene), 8. Karaburuni,
9. Limani i Ergjëntë, 10. Bregu i Palasës,
11. Limani i Pashait (Pashalimani),
12. Azmaku (Moçale-Ujë i palëvizur), 13. Kanina,
14. Përroi Irik, 15. Harinze,
16. Mullinjtë mbi këtë lumë, 17. Limani i Lepurit,
18. Gjiri Peroli, 19. Gjiri i Sybypit

Tab. VII
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Tab. VIII

1 Les Normands en Méditerranée
aux XIe et XIIe siècles, Dossières d’Archéologie,
no. 299, Dec. 04Jav. 05, f. 71
(sipas F. Neveux)

2 Les Normands en Méditerranée aux
XIe et XIIe siècles,
Dossières d’Archéologie,
no. 299, Dec. 04 Jav. 05, f. 41
(A. M. Flambard Hericher)

3 Les Normands en Méditerranée
aux XIe et XIIe siècles,
Dossières d’Archéologie, no. 299,
Dec. 04Jav. 05, f. 41 (E. Cuozzo)

Tab. IX

1 Trasetë e rrugëve kryesore të Shqipërisë
bizantine (sipas Ducellier 1981, f. 684)

3 Situata politike e territorit të Shipërisë rreth
vitit 1210 (sipas Ducellier 1981, f. 684)

2 Sistemi mbrojtës i Shqipërisë bizantine
(sipas Ducellier 1981, f. 683)

4 Shteti shqiptar rreth viteve 1258-1259
(sipas Ducellier 1981, f. 686)

Tab. X

2. Margëlliç

1. Apoloni 2003, amb. B

4. Margëlliç
3. Margëlliç

6. Margëlliç
5. Margëlliç

7. Margëlliç
1. Apoloni 2003, amb. B; 2-8. Margëlliç

8. Margëlliç

Tab. XI
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Tab. XII

1 Brataj fshati i vjetër, banesë

2 Brataj fshati i vjetër

3 Brataj fshati i vjetër, portë

4 Bogonicë, Lëmi i Lejlerëve,
rrënoja kishe, lartësia 1570 m
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1 Kështjella e Mbjeshovës sipas Baçe, Meksi, Riza, Karaiskaj 1980, fig. 26, f. 150
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sipas Basha 1986, fig. 1

0

20

40 cm
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sipas Basha 1986, fig. 2

Tab. XVI

2 Guri i Qytetit, Përmet
sipas Hughes në vitin 1820

1

4

6

3

5

7 Guri i Qytetit, Përmet
sipas Karaiskaj, 2010, fig. 72

Tab. XVII

1 Maja e Lutroit. Planimetria e kishës mesjetare

Tab. XVIII

1 Maja e Lutroit. Planimetria e tempullit antik

Tab. XIX

1 Kisha Xhivodërre, Kropisht. Planimetria

Tab. XX

1 Rindërtim. Kisha në Bregun e Beshos, Sherishtë

Tab. XXI

1 Fortifikimi i Gjonomadhit

Tab. XXII

1 Kalaja Bellovodës

Tab. XXIII

1 Portat e Hekurta

Tab. XXIV
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sipas Komata 1990, f. 272, fig. 15
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12. Manastiri i Zvërnecit
13. Aulon-gërmadhat
14. Kuzu-Baba (Teqja)
Buza e detit në shek. XV
Buza e detit sot

Tab. XXVI

1 Planimetria e kalasë, Berat
sipas Baçe 1976, tab. I

2 Ndërtimet e periudhës
së principatave feudale
sipas Baçe 1976, tab. IV, a

Tab. XXVII
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sipas Baçe 1976, fig. 1
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sipërfaqja e tokës
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TEZA: Korridori Vlorë – Prespë, 1081-1385
FUSHA DHE SPECIALITETI: Shkencat Arkeologjike– Arkeologji mesjetare shqiptare
ARGUMENTI: Teza e doktoraturës me temë “Korridori Vlorë – Prespë, 1081-1385” përdor si pikënisje
ballafaqimin e të dhënave historike të botuara në monografinë e P. Xhufi: “Nga Paleologët tek Muzakajt. Berati
dhe Vlora në shek XII-XV” dhe i të dhënave arkeologjike të verifikuara në terren.
Nëpër këtë territor kalonte rruga më e rëndësishme tokësore që lidhte perëndimin me lindjen (Kostandinopojë
dhe në Tokën e shenjtë). Në këtë periudhë të mesjetës, pas pushtimeve të mbretërisë bullgare, dalja jashtë
funksionit për një kohë të gjatë të segmentit perëndimor të Via Egnatias bëri të domosdoshme rigjallërimin e
rrjetit rrugor jugor, që nisej nga porti jugor i Vlorës në drejtim të Prespës për t’u lidhur më pas me Egnatian në
Manastir.
Kjo edhe nga vetë emri që mbart ishte rruga kryesore për transportin, shkëmbimin e mallrave dhe të
njerëzve. Kjo rrugë ndahet në pesë segmente: Aulonë-Glavenicë, Glavenicë-Belgrad, Belgrad-Zerec, Zerec-Ura
e Moglicës-Korçë dhe Korçë-Manastir.
Ky territor edhe sot ruan një numër të madh monumentesh që lidhen me këtë periudhë, studimi për të
cilët në pjesën më të madhe ka ardhur si rezultat i vëzhgimeve sipërfaqësore; prandaj edhe tema ka si synim që të
vendosë në një emërues të përbashkët qendrat e studiuara me ato të panjohura më parë.
Realizimi i kësaj teme do të çojë më përpara studimet për një territor të njohur mirë nga ana historike, por vetëm
pjesërisht nga ana arkeologjike.

FJALË KYÇE: Kisha, Kështjellë, Manastir, normanët, anzhuinët, qeramikë, Aulonë, Berat, Zvezdë,
Glavinicë.

THESIS: The corridor between Vlora and Prespa from the 1081 until the 1385
FIELD & SPECIALTY: Archeaological Sciences – Medieval Albanian Archaeology
SUMMARY: The doctoral thesis entitled “The Corridor from Vlora to Prespa, 1081-1385” uses as its starting
point historical data comparing the published monograph P. Mufti: “From the Palaiologoito Muzak. Berat and
Vlora during the XII-XV century” of archaeological data and verified on the ground.
Through the territory passed the most important land route that linked the West with the East
(Constantinople and the Holy Land). In this period of the Middle Ages, after the invasions of the Bulgarian
kingdom, the exit or inutilisation for a long time of the western segment of the Via Egnatia, made necessity to
revitalize the southern road network, which departed from the port of Vlora in the south, and later took in the
direction of Prespa then connected with Via Egnatia in Bitola.
From the name itself this was the main route for transportation, exchange of goods and people. This
route is divided into five segments: Aulona-Glavenica, Glavenica-Belgrad, Belgrad-Zerec, Zerec- The bridge of
Moglica-Korça dhe Korça- Bitola.
This territory is still preserving a large number of monuments related with this period, the study for
which the greater part has come as a result of surface observations; hence the theme aims to establish a common
denominator with those centers studied previously and that were unknown. The realization of this topic will lead
to earlier studies in an area well known historically, but only partially archaeological.
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