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Monumentet kulturore nga
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HyrjeHyrjeHyrjeHyrje
� MONUMENTE TE TRASHEGIMISE KULTURORE 

� Monumente arkeologjike   

� Monumente etnografik

� RAJONI :  Postribë - Dukagjin (Qarku i Shkodrës)

� OBJEKTIVI:  Nxitja e turizmit

� QËLLIMI FINAL:  Zhvillimi ekonomik e kulturor 
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Monumentet kulturore si resurse 
turistike

� a-Përshkrimi i ilustruar i objekteve të evidentuara
� b- Rekomandime:                  
� Evidentim – Regjistrimi e  klasifikimi i të gjithë objekteve 

me vlera të veçanta kulturore 
� Administrim: Rregullimi i mardhënieve kontraktuale me 

pronarin 
� Skedim – Mbledhja e sistemimi i informacionit të plotë

shkencor                
� Rivlerësim – Evidentimi i  gjendjes fizike aktuale të

objektit 
� Përmirësim – Ndërhyrja pa vonesë për konservim-

restaurimin e  specializuar dhe mirëmbajtjen 
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Monumentet kulturore si resurse 
turistike

� Ballancim  
� Të synohet për një raport të drejtë e të harmonizuar  

ndërmjet monumenteve kulturore e atyre natyrore në
itineraret turistike  

� Orientim 
� Të vendosen tabela orientuese e shpjeguese 

� Promovim 
� Të promuovohen këto vlera monumentale përmes 

ngritjes së muzeve dhe publikimeve të ndryshme të
shtypura e dixhitale

� GRUPET E INTERESIT: Banorët, Pushteti lokal, OJF-të, 
Operatorët turistikë
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1-Tumat                              2- Kratuli

�Varreza me tuma (lat.- tumulus) ilire parahistorike gjindet në verilindje të
Shkodrës,  ndërmjet fshatrave Boks, Dragoç e Mes. Nga ata që i kanë shpëtuar 
kohës janë disa dhjetra. Janë gërmuar vetëm gjashtë prej tyre. Duhet të rrethohen, 
të pastrohen e të mirëmbahen, të vendosen tabelat mbrojtëse e shpjeguese etj. 
�Qyteza e Kratulit gjindet mbi një kodër shkëmbore në fshatin Boks të Postribës. 
Muret fortifikuese të tipit pellazgjik ku    dallohen edhe kullat e portat hyrëse 
tregojnë funksionin e saj si pikë ushtarake kontrolli e ngritur nga mbreti Gent 
(shek.II para Kr.).     
�Muret duhen restauruar e të vendosen tabelat orientuase e shpjeguese
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3.Ura e Mesit 

� Ura monumentale gjindet pranë fshatit Mes dhe përfaqëson urën më
të madhe, më të bukur e më të ruajtur të ndërtuar nga Mehmet 
Pashë Bushatliu, (shek.XVIII) në kuadrin e ndërmarrjes prej tij të një
seri veprash publike.

� Kjo urë shërbente për të lidhur qytetin e Shkodrës, si qendër e 
rëndësishme administrative e tregtare e kohës me luginat  malore 
nëpër të cilat kalonin karvanet tregtare.

� Pranë saj, në të dy skajet, ka nevojë të vendosen  tabela 
shpjeguese për vizitorët. Gjithashtu vendi përreth, ku kalohet për të
zbritur deri poshtë tek strati i lumit, duhet pastruar nga ferrat e 
zhumilet, që e bezdisin tepër syrin e vizitorit. 
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4. Kalaja e Drishtit

a - Qyteti i poshtëm: Drishti si qytet, në burimet arkivore përmendet qysh në
shek.XI. Kudo ka rrënoja konstruksionesh të vjetra ende të pa eksploruara. 

b – Kështjella : Si dëshmitare të kohës së lavdishme të Drishtit mesjetar qëndrojnë
ende në këmbë muret e rrënuara të kalasë mbi kodër e disa rrugë e objekte 
brenda saj. Deri sot është lënë në mëshirën e fatit edhe pse ka qenë shpallur 
monument kulture. 

Në oborret e saj ende egzistojnë disa shtëpi banimi, një pjesë e të clave të
braktisura . Përveç rrugës së vjetër me kalldrëm, kohët e fundit është hapur 
dhe një rrugë për makina, por që duhet përmirësuar. Sot kërkohet  një
ndërhyrje serioze me një projekt me disa faza . 
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5.Vendbanimi i Grunasit

Grunasi është lagjia më e vjetër e Thethit, ku sapo është zbuluar një
vendbanim parahistorik i fortifikuar (shek.VIII para Kr.) me vazhdimësi në
mesjetë. Ai përbëhet prej një kompleksi tarracash të formësuar nga dora e 
njeriut, në një territor të përshtatshëm si në aspektin ekonomik ashtu edhe 
në atë mbrojës.  Brenda vendbanimit janë ruajtur disa rrënoja banesash 
punuar me mure të thata, me një teknikë primitive. 
Vendbanimi sapo u shpall monument kulture. Sot që po flasim aty po 
kryhet një gërmim arkeologjik shqiptaro amerikan për të zbuluar elementë
të tjerë ndërtimorë e për të njohur më mirë karakterin e vendbanimit.
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6. Kalaja e Dakajve

Gjëndet në Shalë të Dukagjinit, afër fshatit Nënmavriq, mbi një kodër shkëmbore 
mjaft të thepisur. Ajo duket se ka shërbyer në periudhën e vonët mesjetare, shek. 
XIV – XV, si rezidencë e feudalëve vendas. Në majë të kodrës, në një sipërfaqe
të kufizua rruhen rrënoja muresh prej guri. 
Pranë këtij vendbanimi të fortifikuar mesjetar lypset të kryhen gërmime
arkeologjike, të cilat, përveç informacioni të vlefshëm historik, nxjerrin edhe më
në pah elementët ndërtimor të monumentit dhe japin objekte arkeologjike me 
vlerë të veçantë për ngritjen perspektive të një muzeu lokal në zonën e 
Dukagjinit. Pushteti lokal duhet të marrë masa qysh tani, sikurse edhe pëgjitha
monumentet e tjera të vizitueshme, që të zbulohen nga vegjetacioni.
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7. Dy monumente në Shosh

� Kisha e vjetër në Kodërshnjergj
� Jashtë mureve ansore të kishës së Shëngjergjit, një kishë e madhe

e tipit bazilikal, aktualisht në rindërtim, nga krahu i djathtë i saj, 
dallohen dy trakte themelesh të një kishe të vjetër, punuar me gurë
gëlqerorë kuadratikë. Vetëm gërmimet arkeologjike mund të nxjerrin
elementë të tjerë të saj duke na dhënë një tjetër object kulti me 
interes edhe për vizitorët. 

� Stan i vjetër (Mollkuqe – Shosh).
Pasi kalon Qafpyllën e Shoshit, poshtë rrugës e në cep të një
tarrace janë rrënojat e një ndërtese me formë drejtkëndore, punuar
në të thatë me gurë mali të mëdhenj e mesatarë. Në këtë anë është
integruar me murin edhe shkëmbi natyror. Muret janë paisur me 
disa kamare. Stili, teknika e punimit dhe pozicioni i banesës tregon
një stan mesjetar barinjësh.

� Në të ardhmen duhet mbledhur një informacion më i plotë rreth
këtij vendbanimi të panjohur më parë, si dhe të vendosen tabelat
mbrojtëse e shpjeguese. E njëjta gjë vlen edhe për pika të tjera
interesante stanesh të braktisura ose jo, që gjenden me shumicë
ndër bjeshkët e Postribës e të Dukagjinit.
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8. Dy monumente në Pult

� Varreza e Telashit (Kir, Pult) Në hyrje të fshatit, mbi një bregore me 
gështenja ndodhet një varrezë e vjetër me rreth 20 varre. Të
tërheqin vëmendjen për monumentalitetin e tyre disa varre me formë
sarkofagu. Këta janë prej gur shtufi të gdhendur, zbukuruar me 
ornamente gjeometrike, shoqëruar me yll e hënë. Sipër varreve janë
shtrirë kryqe të mëdhenj  guri. 

� Kjo varrezë monumentale, mjaft interesante për vizitorët, duhet 
mbajtur pastër e me tabelën shpjeguese për çdo kalimtar, pasi andej 
kalon shtegu për të vizituar fshatin e dhe vendbanimin e “gjytetit” që
përshkruhet më poshtë. 

� Vendbanimi i fortifikuar i”Gjytetit” (Kir – Pult) 
� Vendbanimi përbëhet nga një bllok parcelash të vogla, të varura në

një terren shumë të thyer, që të kujton një kështjellë natyrore mbi 
luginë. Në qendër të një terrace ka konstruksione muresh ilire. I 
gjithë vendbanimi në drejtim të luginës qarkohet prej një muri
mbrojtës mesjetar që ndjek konturet e shpatit të thyer.Relievi
interesant ku shtrihet vendbanimi dhe disa banesa tradicionale ia
shtojnë vlerat këtij monumenti para vizitorit.
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9. Shtëpia e Bajraktarit (Pecaj)

Në pikën më të lartë të fshatit Abat dallohet që nga larg një shtëpi trekatesh e tipit
kullë me një arkitekturë të veçantë, madhështore dhe elegante. Ajo ngrihet në një
pikë dominuese. Shkallarja e gurtë, qemeret e frengjitë karakteristike dhe çatia e 
tipit alpin ia shtojnë edhe më shumë vlerat arkitekturore. 
Shtëpia monumentale aktualisht është e pabanuar, por e konservuar shumë mirë. 
Ajo duhet të pastrohet në të gjitha mjediset e brendshme, të cilat lëjnë shumë për 
të dëshiruar.Kjo shtëpi me vlera të veçanta mund të shndërrohet në një muze të
mrekullueshëm etnografik zonal.
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10. Shtëpia e Lulash Keqit (Theth)

Është shtëpi banimi dykatesh e shek.19, e tipit kullë , arkitekturë tradicionale e 
karakteristike e malësive të Veriut. Punimi në gurë, karakteri i saj fortifikues si një
kështjellë , ngritja e saj mbi një masiv shkëmbor, çardakët e çatia prej druri i japin
asaj një origjinalitet e monumentalitet të përkryer.  Ky monument i rrallë dikur ka 
qenë një muze etnografik. Më pas ka   pësuar edhe një degradim fizik. Aktualisht
është vënë dorë nga pronari i saj vetëm mbi çatinë, e cila duhej të ishte bërë prej
druri e jo ndryshe. Ajo kërkon restaurim të specializuar për të rifituar vlerat si një
monument i rrallë e i papërsëritshëm. 
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11. Kulla e Ngujimit (Theth)

Është ndërtesë trekatesh prej guri me 
frengji të ngushta e karakolle.Ngjason
me të parën në shumë drejtime, por
duke patur një tjetër funksion, atë të
shërbimit për persona të ngujuar nga
gjakmarrja, është më e ngushtë dhe
e lartë. Vetë arkitektura e saj, funksioni
që lidhet me traditat kanunore dhe
afërsia imediate me rrugën, e bën atë
tepër të frekuentueshme për vizitorët. 
Por interior i saj duhet sistemuar e 
mbajtur pastër. Ajo mund edhe të
pasurohet me objekte e dokumentare
që lidhen me funksionin e saj, duke u 
shndrruar në një pikë mjaft atraktive.
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12. Banesa dukagjinase

Në tipologjinë e banesës shqiptare, shtëpitë e zonave për të cilat po flasim zënë
një vend të veçantë për originalitetin, vjetërsinë, stilin e larminë kompozicionale. 
Ajo është shprehja më besnike e mënyrës së jetesës së këtyre komuniteteve. 
Ruajtja e tipeve të vjetra sidomos në fasadat e jashtme, restaurimi i këtyre
fasadave, sidomos i atyre çardaqeve e pullazeve të mrekullueshme prej druri, 
përbën një nga detyrat themelore të komunitetite të komunave për çdo fshat. Ata 
të pabanuarat nuk duhet të degradojnë. Me pak investim, mund të shërbejnë fare 
mirë për turizmin familjar.     
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13. Kisha e Abatit dhe e Thethit

Kisha e Abatit është ndër kishat më
të vjetra dhe më në emër të
Dukagjinit dhe qendër Dioçese që i 
ka dhënë edhe emrin fshatit. Pas 
dëmtimeve të rënda e të
pariparueshme u zevendësue me 
një kishë tërësisht të re përbri së
vjetrës.  
Kisha e Thethit ka një arkitekturë
tepër interesante, me absidën
rrethore drejtuar nga lindja , përbri
së cilës lartohet një kumbonare
elegante. E vendosur mbi një
bregore të bukur në mes të luginës, 
përbri blirëve shekullorë , merr një
pamje piktoreske. Është punuar në
gur dhe pa suva nga jashtë, mbuluar
me çati prej dërrasash të tipit alpin. 
Pas disa dëmtimesh të pësuara në
kohë të ndryshme, ajo sot  është
restauruar plotësisht duke i a 
ripërtërirë vlerat arkitekturore
origjinale. Kjo duhet marrë kudo si
shembull i restaurimit professional.  
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14. Mullinjtë e ujit

Këto dy zona që po trajtojmë ruajnë me dhjetra mullinj tradicionalë të ujit. Disa
prej tyre janë braktisur prej kohësh e kanë pësuar dëmtime, por ka gjithashtu të
tjerë pothuajse plotësisht të ruajtur, nëmos edhe në përdorim. Ata kanë një vlerë
të veçantë etnografike dhe janë një pasuri e vërtetë kulturore, e cila duhet
ruajtur me kujdes e shfrytëzuar në aspektin turistik. Kjo është detyrë kryesisht e 
pushtetit lokal ( Komunave) si për resturim ashtu edhe mirëmbajtje. Vetëm në
fshatin e Thethit ka disa mullinj me ujë, dy prej të cilëve ende në gjendje pune, 
por që kanë nevojë të restaurohen e të mirëmbahen. Edhe mulliri i Grunasit
duhet rindërtuar, pasi katarakti sipër tij është pikë e rëndësish referimi për
turistët. 
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15. Zejet dhe Veshjet

Në kulturën materiale të këtyre zonave vlera të
veçanta përbëjnë zejet tradicionale  si siç janë
punimet e gdhendura në dru:  dollape,enë, 
vegla pune, djepe, instrumenta muzikorë
etj.,punimet prej leshi: qylymat,  veshjet etj., 
punimet prej thupre, si kosha etj.
Veshjet e Dukagjinit e të Postribës, bashkë me 
aksesorët që i shoqërojnë, shquhen për 
lashtësinë,origjinalitetin dhe vlerat e larta 
estetike. Ato duhen ruajtur me kujdes e të
përdoren në ceremoni familjare e festivale.
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16. Folklori dhe veglat muzikore

Malësitë tona shquhen edhe për thesaret folklorike. Si Postribakët ashtu edhe
Dukagjinasit kanë trashëguar këngë e valle epike e lirike, ninulla, proverb, përralla, 
legjenda e lojra zbavitëse. Ato kanë shoqëruar malësorët në festa kolektive e në
gëzime familjare. Sot ato nuk duhet të heshtin, përkundrazi duhen organizuar
festival e veprimtari të tjera, sidomos në evenimente historike e festa
religjoze.Turistët do të zbulojnë jo veç bukuritë natyrore por edhe shpirtërore.   
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17. Urat e Kapërcejet

Ndër karakteristikat më autentike të fshatrave tona malore janë ndërtimet publike 
prej druri si urat, kapërcejet, gardhiqet, lugjet etj. Këto i japin fshatit një fytyrë
romantike dhe e zbusin ashpërsisë e ftohtësinë e shkëmbit.  
Vihet re, ndoshta për pragmatizëm, përdorimi i hekurit në ura, i llamarinës në çatitë, i 
rrjetës në rrethime arash e livadhesh. Kjo veçse e shëmton fshatin dhe shqetëson 
turistët e huaj. Urat e kapercejet duhen mirëmbajtur sepse përbëjnë një pengesë e 
rrezik për vizitorët.  
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