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Na e prishim edhe gurin

N jë  ndë r  f u sh a t  më  t ë 
ndjeshme dhe të rëndësishme që 
paraqet identitetin e një populli, 
ajo e trashëgimisë kulturore, në 
Kosovë për një kohë të gjatë është 
lënë në duar të kompanive ndërti-
more. Ato, kudo që kanë punuar 
kanë bërë dëmtime të mëdha në 
objekte të trashëgimisë kulturore, 
sa duket që edhe me investime të 
tjera nuk do të ketë kthim mbra-
pa për shumë vlera të këtyre ob-
jekteve.

Ndërhyrja më brutale e kësaj 
natyre është bërë në Hamamin e 
Madh të Prishtinës, dhe në Kalanë 
e Harilaqit në Fushë Kosovë. Ajo 
çka shihet sot, pas një investimi të 
madh në këto objekte është shpër-
fytyrimi që u është bërë atyre. 
Preportr, është fokusuar në pesë 
objekte dhe lokalitete të trashëgi-
misë kulturore, kalanë e Prizren-
it, Pogragjës, Harilaqit,Hamamin 
e Madh të Prishtinës dhe atë të 
Gazi Mehmet Pashës në Prizren, 
ku dëmet që janë bërë në objektet 
në fjalë janë evidente. Gjendja  e 
kalave është e trishtueshme. Ka-
laja e Harilaqit e rënë për toke, 
me mure të rrëzuara e gurë lyer 
me çimento e të shkapërderdhur 
gjithandej, të japin përshtypjen 

se ka ndodhur një termet. As në 
kalatë e Prizrenit dhe Pogragjës 
gjendja nuk është më e mirë, pa-
si që ka mure të rrënuara dhe kjo 
për pasojë se tek të gjitha është 
përdorur e njëjta mënyrë e punës. 
Ndërsa dy hamameve nuk iu ka 
mbetur pothuajse asgjë nga auten-
ticiteti e asnjë yndyrë antikiteti.

Pesë-gjashtë vjet pas kryerjes 
së këtyre punimeve, Ministria e 
Kulturës, është detyruar që këtë 
vit të intervenojë sërish, në di-
sa prej tyre kurse në Hamamin 
e Madh të Prishtinës, janë ndër-
prerë punimet në kërkim të një 
përgjigje se çfarë të veprohet më 
tutje me këtë projekt. 

Këto objekte janë dëmtuar për 
faktin se tenderët iu kanë dhënë 
kompanive joprofesionale, të cilat 
restaurimin dhe konservimin e 
kanë parë si një proces ndërtimor 
të rëndomtë, dhe mundësi të mirë 
fitimi, e jo si një punë të veçantë. 
Edhe më skandaloz është fakti 
se kompanitë që janë kontraktu-
ar nuk janë fare të licencuara për 
restaurim dhe konservim. Duke 
marrë parasysh që këto kompani 
nuk kanë qenë profesionale në 
këtë fushë, por vetëm në atë të 
ndërtimit, ato kanë përdorur çi-

mento gjatë punës së tyre, mate-
rial që ka ndikuar më së shumti në 
dëmtimin e kalave dhe objekteve 
tjera të trashëgimisë kulturore. 

Preportr, ka kontaktuar me 
ekspertë me përvojë të fushës së 
restaurimit dhe konservimit dhe 
ata kanë thënë se është krejtësisht 
amatore të përdoret çimento gjatë 
procesit të restaurimit dhe kon-
servimit, kjo për faktin se çimen-
toja vetëm e thith ujin dhe nuk e 
lëshon dhe kur ka temperatura të 
ulëta çimentoja është jorezistuese. 
Ata thonë se në vend të çimentos, 
duhet të përdoret gëlqere specia-
le, e cila e merr dhe e lëshon ujin. 

Pa asnjë kriter profesional 
Hulumtimi i Preportr, por ed-

he të gjitha dokumentet e siguru-
ara, dërgojnë në një konkluzion, 
se intervenimi në objekte dhe lo-
kalitete të trashëgimisë kulturore 
është bërë pa projekte të mirëfill-
ta (Kalaja e Harilaqit), ose gjatë 
rrugës ka pasur devijim nga pro-
jekti (Hamami i Madh i Prishti-
nës). 

Dokumentet poashtu tregojnë 
se edhe mbikëqyrja e projekteve, 
sidomos atyre që janë kryer nga 
kompani ndërtimore, nuk ka qenë 
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Intervenimi në pesë objekte të trashëgimisë kulturore, tregon për qasjen jo serioze që 
shteti i Kosovës e ka ndaj vlerave të trashëgimisë kulturore. Ato janë punuar nga 
kompani ndërtimore, të cilat këtyre lokaliteteve dhe objekteve të trashëgimisë kulturore 
nuk u kanë lënë asgjë nga autenticiteti

Buxheti për këtë vit për 
Departamentin e Trashëgimisë 
Kulturore, në linjën e subvencioneve 
është 417,286 euro kurse në linjën 
kapitale është 980,000 euro. Nga 
linja e subvencioneve mbështetet 
veprimtaria e institucioneve kurse në 
linjën kapitale janë të përcaktuara 
projektet.

Nga Besnik Boletini 
Kalaja e Harilaqit-Nuk ka kala më, vetëm disa gurë të shkapërderdhur gjithandej

Nuk ka kala më, vetëm disa gurë të shkapërderdhur gjithandej
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në nivelin e duhur. Madje, ka pa-
sur një përplasje mes kompanive 
dhe ekspertëve (sidomos arke-
ologëve dhe arkitektëve) për pun-
imet që bëheshin, pa respektuar 
kriteret se si duhet qasur aseteve 
të trashëgimisë kulturore, në këtë 
rast madje duke përdorur mate-
rial dhe makineri joadekuate, siç 
është çimentoja kur është fjala 
për material ose ekskavatori kur 
është fjala për makineri.  

Gjashtë vjet pas intervenim-
it, ende nuk ka përgjigje se intere-
si i kujt, ose për çfarë është bërë 
gjithë kjo shpërfillje kriteresh ba-
zike dhe ky dëmtim, jo vetëm në 
objekte por edhe në aspektin fi-
nanciar. Megjithatë zërat dhe dys-
himet janë të shumta, duke fillu-
ar që gjithë dëmtimet sidomos në 
Hamamin e Prishtinës, janë bërë 
kryesisht për përfitime materiale.

Sot e asaj dite nuk dihet se 
kush e mori vendimin që për kon-
servimin dhe restaurimin e objek-
teve të trashëgimisë kulturore të 
shpallet tender, kur dihet se kjo 
është një fushë shumë specifike që 
kërkon ekspertizë specifike dhe që 
në Kosovë nuk ka asnjë kompani 
që i plotëson kushtet.  Tenderët 
i  fituan kompanitë ndërtimore, 
ndërsa kriter bazë ka qenë çmimi 
më i ulët, e jo profesionalizmi në 
fushën ku do të kryheshin pun-
imet. Një veprim i tillë ka qenë 
kundërligjor, Ligji për Trashëgim-
inë Kulturore specifikon se punët 
konservuese dhe restauruese në 
lidhje me trashëgiminë kulturore 
bëhen nga institucioni kompe-
tent dhe personat juridikë dhe 
fizikë, të licencuar nga ministria. 
Obligimin ligjor për licencim të 
kompanive dhe arkeologëve por 
edhe stafit tjetër që merren me 
trashëgimi kulturore, Ministria 
e Kulturës nuk e ka kryer ende. 
Ligji për Trashëgiminë Kul-
turore, është në fazën e ndryshi-
mit dhe plotësimit dhe ende nuk 
ka shkuar në Kuvend. 

Drejtori i Institutit për Mbro-
jtjen e Monumenteve të Kosovës, 
Alban Bakija, i jep një dimension 
krejt tjetër intervenimit që bëhet 
në objekte të trashëgimisë kul-
turore. Ai mendon se mënyra 
qysh investohet në trashëgimi 
kulturore, ka konotacion poli-
tik, orientim politik. 

“Mendoj që ka qenë njëfarë 
tendence e politikës me dëshmu 
diçka, të cilën më së miri ndosh-

ta ju ka konvenu që me dëshmu 
përmes kujtesës që e kemi për të 
kaluarën, një të kalume të largët 
që është trashëgimia arkeologjike. 
Unë mendoj që më e mira është 
mos ta kishim prek hiç, e kishim 
ruajtur për gjeneratat e ardh-
shme”, thotë ai. 

Kështjella e Rozafatit!
Kalaja e Harilaqit nuk i ka 

përmasat e Kështjellës së Rozaf-
atit, është shumë më e vogël. Por 
del të jetë po aq problematike, 
ashtu siç na tregon legjenda për 
Rozafatin. Punimeve atje nuk po 
u dihet fundi. Pothuajse çdo punë 
që është bërë, në konservimin e 
saj, po duhet të kryhet për së dy-
ti. Ekipi i Preportr, e ka vizituar 
këtë kala në pranverën e këtij vi-
ti. Pamja ishte goxha e keqe. Pje-
sa më e madhe e objekteve edhe 
pse të konservuara ishte e mbulu-
ar me gjeotekstil, një material ky 
që nuk i lë objektet e lokalitetet 
e trashëgimisë të dëmtohen nga 
kushtet atmosferike dhe të mbu-
lohen nga shkurret. 

Nën material, “dergjej”, një 
kala qindravjeçare dhe sipas njo-
hësve të fushës së trashëgimisë me 
vlera të pakrahasueshme, e vetmja 
e këtij lloji në gjithë Evropën Jug-
lindore. Shumë pjesë të saj kishin 
rënë  përtokë, ndërsa gurët ishin 
shkapërderdhur gjithandej. 

Për dëmtimet që kanë ndod-
hur atje askush nuk mund ta 
thotë me saktësi se faji i kujt është 
meqenëse, vulën këtyre dëmtime-
ve ua ka dhënë një kompani ndër-
timore. Përveç punës në këtë loka-
litet, janë shpenzuar edhe shumë 
para, disa janë dhënë nga Minis-
tria e Kulturës e disa të tjera nga 
Komuna e Fushë Kosovës.  Për 
konservimin e kalasë janë dhënë 
15 mijë euro nga Komuna e Fushë 
Kosovës. Kurse në vitin 2009 ten-
deri për konservimin e kësaj ka-
laje, Ministrisë së Kulturës, i ka 
kushtuar 74 mijë e 400 euro. Pun-
imet në këtë kala  u  kryen nga 
kompania ndërtimore “Arting”, 
nga Gjakova.

Konser v im i  i  Ka lasë  s ë 
Harilaqit, është bërë bazuar në 
një projekt preliminar restaurimi 
dhe rivlerësimi që ishte bërë nga 
një arkitekt restaurator nga Shq-
ipëria, Reshat Gega. Ai e kishte 
bërë këtë projekt restaurimi jo 
shumë mirë të detajizuar në ba-
zë të të cilit, pastaj Ministria e 

Kulturës, kishte shpallur tender. 
Zyrtarë të kësaj të fundit thonë 
se kishin hezituar që të shpallin 
tender mbi këtë dokument i cili 
sipas tyre ishte i padetajizuar, i 
porositur nga Komuna e Fushë 
Kosovës. Në ministri flitet se si u 
ishte bërë presion që të shpallin 
tenderin bazuar në këtë projekt. 

Pastaj edhe dokumentet e 
tjera tregojnë se një ekip i Insti-
tutit Arkeologjik, i përcaktu-
ar nga Ministria e Kulturës për 
mbikëqyrje, edhe pas dy javësh 
të fillimit të këtyre punimeve nuk 
kishin vendimin ligjor nga Zyra 
ligjore e MKRS-së për vëzhgimin 
e veprimtarisë në kala. Ky ekip 
për këtë e kishte njoftuar Mini-
strinë e Kulturës. 

Më vonë ishte caktuar një 
komision tjerër profesional në 
përbërje të Enver Rexhës, dre-
jtor i Institutit Arkeologjik të 
Kosovës, Haxhi Mehmetaj, arke-
olog nga Instituti i Monumenteve 
dhe Muzeut Rajonal të Prishtinës 
si dhe Lindita Cervadiku konser-
vuese po nga ky institucion, që 
ta bëjnë vlerësimin e punimeve 
në konservimin e kësaj kalaje. 
Të lartpërmendurit, në këtë do-
kument kishin sugjeruar që gjatë 
konservimit të këtij lokaliteti të 
këtë mbikëqyrje permanente nga 
ekspertë të fushës së trashëgimisë. 

“Meqë Kalaja e Harilaqit 
konsiderohet si një ndër kalatë 
më të rëndësishme të antikitetit, 
jo vetëm në Kosovë por edhe në 
Evropën Juglindore dhe me qël-
lim të mbarëvajtjes së punimeve 
profesionale, komisioni në fjalë 
rekomandon: Mbikëqyrje perma-
nente nga një konservues i gurit, 
i cili në bashkëpunim të ngushtë 
me arkeologët, sidomos Muzeun e 
Kosovës dhe Kuvendin Komunal 
të Fushë Kosovës do të japë sug-
jerimet profesionale për vazhdi-
min e implementimit të projektit 
në fjalë”, thuhet në këtë raport. 

Pas kët i j  rapor t i  ka një 
shkëputje. Preportr e ka shikuar 
dosjen e kompletuar të tenderit 
por nuk ka parë raporte të tjera që 
tregojnë se çfarë ka ndodhur më 
tej. Nuk ka as pranim teknik, gjë 
e cila sipas zyrtarëve në Departa-
mentin e Prokurimit në ministri 
është i pazakonshëm për këto lloj 
punimesh, e sidomos kur bëhet 
fjalë për lokalitete arkeologjike. 

Ndërsa pranim teknik ka për 
punimet që janë bërë në Kalanë 
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Kalaja e Harilaqit është konservuar 
(Restaurimi dhe konservimi i Kalasë 
së Harilaqit), më 29 tetor 2009 nga 
kompania “Arting” nga Gjakova dhe ka 
kushtuar 74,400 euro. 
Në këtë kala është intervenuar dy herë në 
të njëjtin vend nga Instituti për Mbrojtjen 
e Monumenteve, me 2008 dhe përsëri me 
2013. 
Edhe këtë vit do të intervenohet në 
pjesën e dëmtuar nga kompania me një 
shumë të ndarë prej 40 mijë eurosh 
nga MKRS dhe 20 mijë nga Komuna e 
Fushë Kosovës, jo të gjitha mjetet do të 
shfrytëzohen për konservim.

Kalaja e Pogragjes është konservuar 
më 29 tetor 2008 (Restaurimi/konservimi  
i  Kalasë  së Pogragjës ) nga kompania 
“Arcproject”, nga Gjakova dhe ka 
kushtuar 42,499 euro.

Kalaja e Prizrenit është restauruar 
më 1 gusht 2008 (Restaurimi dhe 
revitalizimi i Kalasë në Prizren), nga 
kompania “Arting”, nga Gjakova dhe ka 
kushtuar 61,276 euro.

Nevoja për vlerësim 

Vlerësimi preliminar  

Të dhënat e 
mjaftueshme 

Vlerësimi i detajuar 
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Procedurat dhe kriteret e aktiviteteve të konservimit/restaurimit
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e Pogragjës. Kur janë pyetur zyr-
tarët se si ka mundësi që në dy pro-
jekte të të njëjtës natyrë në njërën 
të këtë pranim teknik e në tjetrën 
jo, janë arsyetuar se për Kalanë e 
Pogragjës, ka pasur një projekt 
shumë më të detajuar. 

Sidoqoftë, gjashtë vjet pas 
këtij intervenimi, Ministrisë së 
Kulturës dhe Komunës së Fushë  
Kosovës, po u duhet të fillojnë 
punimet për të shpëtuar atë që 
mund të shpëtohet në këtë kala. 
Për këto ripunime janë ndarë 40 
mijë euro nga ministria dhe 20 
mijë të tjera nga komuna.

Drejtoresha e Departamen-
tit të Trashëgimisë Kulturore, në 
MKRS, Vjollca Aliu, thotë se me 
këto mjete do të konsolidohen ed-
he muret që janë dëmtuar, duke ri-
kujtuar se çdo dëmtim që bëhet në 
objektet e trashëgimisë kulturore 
është diçka që nuk do të mund të 
përmirësohet ashtu si ka qenë.

“E para shpresojmë se do të 
kemi edhe një konsolidim të spe-
cialistëve të fushës, ajo që kon-
solidohet të punohet mirë, ajo çka 
nuk punohet të lihet e gatshme 
për ndonjë periudhë tjetër dhe të 
mos ndërmerren veprime ad hoc”, 
thotë ajo. 

Duke folur për dëmtimet që 
janë bërë në këtë kala, Aliu thotë 
se asnjë person që ka qenë pjesë-
marrës në këtë projekt nuk duhet 
t’i ikë përgjegjësisë.

“Ajo çka ë shtë e  rëndë -
sishme dhe që e potencoj përsëri, 
mbikëqyrja e arkeologëve dhe 
përgjegjësve tjerë duhet të ketë 
prezencë më të madhe, në mënyrë 
që të mos i ikim përgjegjësisë, do 
të thotë niveli i përgjegjësisë duhet 
të jetë i njëjtë si nga punëkryesi si 
nga stafi specialistik, që ata janë 
të angazhuar aty dhe vazhdojnë të 
mbesin të angazhuar”, thotë ajo.

Aliu thotë se nuk janë marrë 

shumë me kompaninë që nuk i ka 
kryer punët si duhet sa janë marrë 
me stafin brenda ministrisë. 

“T’ju them të drejtën nuk je-
mi marrë ndoshta me kompa-
nitë, sa jemi marrë me stafin, pu-
nonjësit e ministrisë në këtë rast. 
Është kërkuar të ngritët niveli i 
përgjegjësisë, pavarësisht kompa-
nive që kanë bërë një punë mirë 
ose keq. Ka edhe raporte të prani-
meve teknike të cilat në një mënyrë 
i pranojnë ato punime të cilat janë 
përfunduar”, thotë Aliu.

Enver Rexha, drejtor i Institu-
tit Arkeologjik (IAK), thotë se ai 
kishte bërë një raport të punës, siç 
thotë në kuptimin teknik të punës 
dhe kishte vlerësuar që punëkrye-
si i ishte përmbajtur kontratës së 
lidhur me ministrinë sa i përket 
trajtimit të metrave katrorë. 

“Në anën tjetër e di dhe ekzis-
ton diku ai dokument që e kam 
bërë shënim që kualitetin e punës 
apo llaçit, komponentët, ato nuk i 
marr përsipër sepse nuk është pu-
në e imja edhe nuk jam profesion-
ist në atë punë”, thotë ai. 

Preportr, ka shkruar para disa 
vitesh për vërejtjet që i kanë pa-
sur arkeologët e angazhuar në gër-
mime në këtë lokalitet, për kual-
itetin e punëve dhe çimentos që 
është përdorur gjatë konservim-
it të kësaj kalaje, nivelin e dobët 
të mbikëqyrjes dhe mungesën e 
llogaridhënies, përkundër dëm-
timeve të përmasave të mëdha të 
një lokaliteti me vlera të veçanta 
të trashëgimisë kulturore. 

Dëmtime të mëdha në Kalanë e 
Pogragjës
Kalaja e Pogragjës, duket gox-

ha e dëmtuar. Disa mure kanë fil-
luar të bien në tokë, ndërsa në ven-
det ku ka dëmtime vërehet se është 
punuar me material çimentoje, i 
cili me kohë është prishur e bash-

kë me të edhe disa pjesë të mureve 
të kalasë.

Në këtë vit nuk është mendu-
ar për ndonjë projekt konservimi 
apo gërmimi përveç faktit që atje 
shiheshin punëtorë që pastronin 
lokalitetin prej shkurreve, pasi ato 
në shumicën e rasteve i kanë mbu-
luar pothuajse të gjitha muret dhe 
rrugën që qon në kala. 

Edhe te Kalaja e Pogragjës, 
punët konservuese-restauruese 
janë bërë nga një kompani ndër-
timore, “Arcproject”, nga Gja-
kova. Kjo kompani punimet në 
këtë lokalitet i ka kryer në vitin 
2009, ndërsa kostoja e këtyre pun-
ime kap vlerën e 42 mijë e 499 eu-
rove. Në bazë të raporteve që i ka 
siguruar dhe parë Preportr, shi-
het që edhe në këtë projekt ka pa-
sur vërejtje prej atyre që janë an-
gazhuar për mbikëqyrje dhe pra-
nim punimesh.

Pranimin teknik të aktiv-
iteteve konservuese-restauruese, 
në Kalanë e Pogragjës, komisio-
ni i formuar nga Ministria e Kul-
turës, në përbërje të Enver Rex-
hës IAK, Jusuf Musës nga MKRS, 
Lindita Cërvadikut nga IMMRP 
dhe Milot Berisha nga IAK, (ky i 
fundit nuk ka marrë pjesë në pra-
nim), ka pranuar punët konser-
vuese-restauruese në përgjithësi 
të zhvilluara në këtë kala me di-
sa vërejtje.

“Objekti tani ka marrë një 
pamje të re si objekt arkitekton-
ik, arkeologjik dhe përfaqësues i 
trashëgimisë kulturore në këto anë 
të Kosovës. Muret janë konsolidu-
ar, janë konservuar dhe është kri-
juar një situatë që ato të mos dëm-
tohen nga natyra dhe poashtu do 
të mbrohen mirë nga dora e njeri-
ut”, thuhet në raportin e pranimit. 

Më tutje në këtë raport thek-
sohet se mbikëqyrësi, që në këtë 
rast ishte Artan Hoxha-drejtor i 

Qendrës Rajonale për Trashëgimi 
Kulturore në Gjilan, kishte vërejtje 
për punët që ishin zhvilluar atje. 

“Kom is ion i  pas i  shqy r -
toi raportin përfundimtar të 
mbikëqyrësit erdhi në përfundim 
se ka edhe vërejtje të cilat do t’i 
prezantojmë si të tilla e që do të 
mbesin si detyrim i domosdoshëm 
i punëkryesit e të cilat duhet t’i 
mbarojë në afat prej 10 ditësh nga 
dita kur kryesi i aktiviteteve të 
pranojë dokumentin e komision-
it”, thuhet në këtë raport. 

Vërejtjet ishin si vijon:
Në pjesën verilindore të kalasë 

nuk është bërë konsolidimi i mu-
rit në një gjatësi prej tetë metrave 
përafërsisht e që mbetet detyrim 
i domosdoshëm që të konsolido-
het në mënyrën si është bërë pje-
sa tjetër e mureve;

Në faqen më të madhe në 
pjesën perëndimore të kullës është 
filluar gabimisht aktiviteti i su-
vatimit me llaç, po meqenëse është 
vërejtur se është një gabim profe-
sional menjëherë është ndërhyrë 
dhe kanë bërë pastrimin e asaj 
shtrese, por megjithatë vërehen 
ndërhyrjet e tilla, prandaj komis-
ioni e pranon këtë aktivitet të kon-
servimit-restaurimit dhe të aktiv-
iteteve konservuese-restauruese të 
zhvilluara në kalanë e Pogragjës 
me detyrimin e përmendur më 
lartë. 

Raport i i  pranimit është 
nënshkruar nga të gjithë anëtarët 
përveç arkeologut Milot Berisha, 
i cili befasohet pse emri i tij figu-
ron aty. Berisha thotë se nuk e ka 
nënshkruar këtë dokument për 
faktin se vetëm njëherë e ka viz-
ituar këtë kala dhe i ka dhënë vëre-
jtjet e tij, në mesin e të cilave edhe 
faktin që atje të mos punohet me 
ekskavator.  

“E vetmja herë që kam qenë 

atje është me 04.05.2009, ku ke-
mi bërë inspektim të mureve të ka-
lasë. Unë kam bërë një raport të 
detajuar me punimet që bëheshin 
atje dhe kjo ka qenë e vetmja herë 
që e kam vizituar këtë kala”, thotë 
Berisha. 

Gjashtë vjet pas këtij inter-
venimi, që e la kalanë në gjendje 
jo të mirë, Ministria e Kulturës, 
është duke menduar se si të ve-
projë më tutje. 

“Presim mendimin e Insti-
tutit Arkeologjik me ndihmën e 
arkeologëve se cilat do të jenë ve-
primet që duhet të ndërmerren. 
Gjithsesi si projekt do të jetë në 
kuadër të gërmimeve arkeologjike 
me karakter shpëtimi”, thotë dre-
jtoresha Aliu.

Sa i përket dëmtimeve që janë 
bërë në këtë kala zyrtarë të minis-
trisë thonë se ka pasur një bartje 
të përgjegjësisë sa të një autoritet 
tek një autoritet tjetër. Aliu, thotë 
se edhe në këtë rast do të mendo-
jnë se si të veprojnë më tutje, pasi 
përgjegjësia nuk mund të mbetet 
vetëm në këtë nivel të hedhjes së 
përgjegjësisë nga një autoritet në 
tjetrin.

Drejtori i IAK, kur flet për ra-
portin e pranimit që Preportr, e 
ka siguruar, thotë se ata (IAK, 
MKRS dhe IMMRP), kanë qenë 
një lloj komisioni për mbikëqyrë-
sin dhe punëkryesin, në kuptimin 
se a kanë këto dy palë ndonjë kon-
test mes vete dhe në këtë kontekst 
është bërë raporti. 

“Punët i kemi vlerësuar që janë 
zbatuar edhe nga mbikëqyrësi ed-
he nga punëkryesi.  Mbikëqyrësit 
e bëjnë punën pranuese zyrtarisht 
në çdo projekt. E di qe i ka pas do 
vërejtje dhe do punë me i kry ai. 
Është muri anësor, e me sa di e ka 
kryer ai mandej”.

Më tutje Rexha nuk e di çfarë 
ka ndodhur, megjithëse e pranon 

Nga Besnik Boletini 
Kalaja e Pogragjës-Kjo foto tregon se sa pak ka mbetur nga Kalaja e Pogragjës, 
njëra prej kalave më të rëndësishme në Kosovë
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“Punët i kemi 
vlerësuar që janë 
zbatuar edhe nga 
mbikëqyrësi edhe 
nga punëkryesi.  
Mbikëqyrësit 
e bëjnë punën 
pranuese 
zyrtarisht në çdo 
projekt. E di qe i 
ka pas do vërejtje 
dhe do punë me i 
kry ai. Është muri 
anësor, e me sa 
di e ka kryer ai 
mandej” 

që koha e ka dëmtuar pak, siç e 
quan ai atë shtresën e hollë që 
është vendosur në mure.

Kalaja e Pogragjës, konsidero-
het si lokaliteti arkeologjik më i 
rëndësishëm në anën e Komunës 
së Gjilanit. Ka një pamje shumë 
të bukur. Shtrihet në një kodër në 
560 metra lartësi mbidetare por 
rruga për të arritur deri atje është 
shumë e vështirë. Edhe ajo rrugë 
që ishte hapur në kohën kur është 
intervenuar me projektin e kon-
servimit, tanimë kanë mbetur pak 
gjurmë prej saj. Është rasti më i 
mirë për të treguar se intervenimet 
në asetet e trashëgimisë kulturore 
janë bërë pa ndonjë plan të mirë-
filltë, pasi është e pakuptimtë të 
intervenohet në një objekt të tillë 
e të mos sigurohet infrastruktura 
për ta vizituar atë. 

Llaçi i dobët rrëzoi edhe murin e 
Kalasë së Prizrenit 
Që në objekte dhe lokalitete 

arkeologjike nuk është mirë të in-
tervenohet me kompani ndërti-
more e tregon edhe shembja e një 
pjese të murit të Kalasë së Priz-
renit. 

Sipas ekspertëve dhe Qendrës 
Rajonale për Trashëgimi Kul-
turore në Prizren, shembja e mu-
rit ka ardhur si rezultat i reshjeve 
atmosferike dhe lidhjes së dobët 
të materialit, që do të thotë se lla-
çi nuk ka qenë i nivelit të duhur. 
QRTK në Prizren ka bërë një ra-
port për shembjen e këtij mu-
ri. Preportr, ka kërkuar nga kjo 
qendër që ta shoh këtë raport, por 
nuk kemi marrë përgjigje. 

Muri i shembur po konsolido-
het, në kuadër të punimeve që po 
bëhen në kala, por Enver Rexha, 
ka një frikë tjetër. Ai nuk e di se 
çfarë do të ndodhë me pjesët tjera 
të këtij muri. 

Megjithëse disa punë konser-

vuese në këtë kala, në vlerë prej 61 
mijë e 276 euro, i ka kryer kom-
pania që e ka bërë konservimin e 
Kalasë së Harilaqit, “Arting” nga 
Gjakova, Rexha thotë se dëmtimet 
kanë ardhë prej një kohe shumë 
më të hershme, atë të ish-Jugosl-
lavisë, diku në vitet 70-80.

“Në një raport që e kanë bërë 
arkitektët e QRTK-së së Prizrenit 
gjejmë të dhëna se pjesa e jashtme 
diku 50 -60 centimetra ka qenë e 
lidhur me llaç, pjesa e brendshme 
përmbi 1 metër, pikërisht në ato 
5-6 metra ku është derdh muri, 
kanë qenë vetëm të hedhura pa 
lidhje dhe vërshimet e mëdha të 
shiut të vitit të kaluar, lagështia 
e madhe me të vërtetë në këto 10 
vite, ndoshta shumë më e mad-
he se tjerat, e ka gjetë korridorin 
edhe shtypja, natyra e ka bërë të 
vetën, uji ka bërë depërtim edhe 
e ka qitë atë pjesën e 50-60 cen-
timetrave”, thotë Rexha.

Përveç shembjes së murit, për 
konservimin e Kalasë së Prizrenit 
dhe punëve të tjera, Zyra e Bash-
kimit Evropian në Prishtinë, në 
vitin 2011 i kishte zotuar 2 mil-
ionë euro. Kjo zyrë më vonë ishte 
tërhequr nga ky zotim për shkak 
të ngritjes së konsiderueshme, të 
paplanifikuar të kostos së pro-
jektit. 

“Në vitin 2011, zyra e BE-
së në Kosovë ka financuar për-
gatitjen e dizajnit të detajuar për 
renovimin e Kalasë së Prizrenit. 
Ne atë kohë, 2 milionë euro janë 
zotuar për punët ndërtimore për 
renovimin e saj. Por, në prill të 
vitit 2011, BE-ja vendosi ta anu-
lojë projektin për shkak të ngritjes 
së konsiderueshme të paplanifi-
kuar të kostos së projektit dhe për 
shkak të zotimit të pamjaftueshëm 
nga ana e Komunës së Prizrenit”, 
thuhet në një përgjigje me shkrim 
të Zyrës për Informim të  Zyrës 

së BE-së. 
Shuma e ndarë për përgatitjen 

e dizajnit sipas kësaj zyre ka qenë 
482 mijë e 770 euro. Drejtoresha 
Aliu thotë se punimet që po zh-
villohen në Kalanë e Prizrenit që 
përfshijnë gërmime, konservime- 
restaurime, po bëhen bazuar në 
këtë projekt të Zyrës së BE-së. 

Meqenëse nuk u arrit të sigu-
rohen mjetet që tejkalonin 2 mil-
ionë eurot e zotuara nga BE-ja, 
projekti për Kalanë e Prizrenit, po 
realizohet me mjetet e Ambasadës 
Amerikane në Kosovë, në vlerë 
prej 700 mijë dollarësh dhe me 
mjetet e Ministrisë së Kulturës, në 
vlerë prej 200 mijë eurosh. Në këtë 
projekt janë angazhuar Instituti 
Arkeologjik i Kosovës, Trashëgim-
ia Kulturore pa Kufij CHwB. 

Restaurimet janë bërë pa plane 
dhe nga kompani të palicencuara
Përmes investimeve jo të vo-

gla vendore dhe ndërkombëtare, 
janë kryer projekte të restaurim-
it dhe konservimit, gjithnjë me 
mëdyshjen se a po bëhen mirë. 
Institucionet që janë të thirrura 
për mbrojtjen dhe vlerësimin e  
monumenteve të trashëgimisë kul-
turore shpesh herë e kanë ngritur 
zërin për mënyrën se si shteti i qa-
set kësaj trashëgimie. 

Gjejlane Hoxha, drejtoreshë e 
Këshillit të Kosovës për Trashëgi-
mi Kulturore, thotë se në objekte 
të trashëgimisë kulturore gjithherë 
është vepruar pa program apo 
politikë nacionale (shtetërore), 
me prioritete sipas nevojave 
reale. 

“Ndërhyrjet emergjente dhe 
restaurimet kryesisht realizo-
hen pa plane të mirëfillta kon-
servimi, me ekipe të palicencu-
ara nga shteti dhe duke anash-
kaluar standardet profesionale 
të konservimit”, thotë ajo.

Si rrjedhojë, sipas saj puni-
met konservuese rezultojnë me 
probleme të cilat ndikojnë në 
ndryshimin e autenticitetit dhe 
cenimin e integritetit të pronës 
së trashëgimisë kulturore. Hox-
ha përmend disa monumente që 
janë dëmtuar pas intervenimit 
si: Hamami i Madh në Prishtinë, 
Xhamia e Qarshisë dhe Xhamia e 
Jashar Pashës në Prishtinë, Hama-
mi Gazi Mehmet Pasha në Prizren, 
Lokaliteti arkeologjik Harilaq, 
Patrikana e Pejës dhe Xhamia e 
Sinan Pashës në Prizren. 

 Alban Bakija drejtor i Institu-
tit për Mbrojtjen e Monumenteve të 
Kosovës, thotë se Kosovës në fush-
ën e konservimit dhe restaurimit 
i mungon një kornizë më e saktë 
ligjore, i mungojnë mekanizmat 
për restaurim dhe konservim, i 
mungojnë udhëzuesit dhe stan-
dardizimi ligjor. 

“Edhe mbikëqyrja, tash është 
dimensioni tjetër që ndoshta është 
pak problematik, duke e marrë 
parasysh që nuk kemi mekaniz-
min e inspektoratit në Ministri të 
Kulturës. E kemi të vështirë sepse 
nuk kemi licencim të firmave dhe 
personave juridik të cilët merren 
me konservim dhe restaurim”, 
thotë ai.

Ndërsa Vjollca Aliu, thotë se 
Ministria e Kulturës, ka insistu-
ar në vazhdimësi që kompanitë 
që bëjnë restaurimin dhe kon-
servimin e objekteve të trashëgi-
misë kulturore të licencohen dhe 
se “është kërkuar edhe plotësim i 
dokumentacioneve përveç të tjer-
ave edhe udhëzuesit që janë punu-
ar nga Këshilli Evropës janë dhënë 
edhe rekomandimet, megjithatë 
vazhdon të mos jetë në funksion”. 
Ajo shpreson se me ligjin e ri do ta 
funksionalizohet edhe sistemi të 
licencave, por edhe Inspektorati 
i Trashëgimisë Kulturore.

ENVER REXHA 
DREJTOR I IAK

Nga Besnik Boletini
Kalaja e Prizrenit-Në fillim të këtij viti, ka rënë një pjesë e murit të Kalasë së Prizrenit. Disa për 
këtë ia lanë fajin motit e të tjerë kompanisë që para disa vitesh kishte kryer konservime atje
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VENDET E REZERVUARA NË UP Hamamet n’hamom

Në Hamamin e Madh të 
Prishtinës, punimet janë ndër-
prerë përkohësisht, në mënyrë 
që t’i hapin rrugë një projekti që  
parasheh përmirësimin e dëmeve 
që i janë bërë këtij hamami deri 
më tani. 

Hamami i Prishtinës, ka fil-
luar të restaurohet në vitin 2007. 
Që nga ajo kohë disa herë janë 
ndërprerë punimet, pasi kishte 
vërejtje të shumta nga ekspertët 
për mënyrën se si zhvilloheshin 
punimet aty. Autori turk i pro-
jektit për këtë Hamam, Mustafa 
Pehlivanogllu, më 2009 kishte ar-
dhur në Kosovë për të vlerësuar 
punimet në Hamam, dhe vërejt-
jet e tij ishin se kishte devijime të 
mëdha nga projekti. 

Kjo nuk ka mjaftuar, që puni-
meve t’u jepet kahja e duhur, por 
ato kanë vazhduar edhe në vitet 
në vijim. Një raport i Qendrës Ra-
jonale për Trashëgimi Kulturore 
të Prishtinës, tregon për dëmet e 
mëdha që i janë bërë këtij ham-
ami. 

Në raport thuhet se punimet 
i ka kryer një kompani ndërti-
more “Arda Rei”, e cila nuk ka 
asnjë përvojë në punët restau-
ruese-konservuese. Edhe kom-
pania tjetër që punoi muret e 
jashtme, “Daja Rrah”, nuk ka 
asnjë përvojë në këto punë. Ajo 
i ka betonuar muret e jashtme të 
hamamit. 

Si pasojë e këtyre punimeve 
joprofesionale, Preportr, ka parë 
se si sot ky hamam duket si një ob-
jekt modern me mure moderne të 
kohës së sotme, që realisht nuk të 
jep pamjen e një objekti të vjetër.

“Firma kontraktuese kishte 
kryer punët restauruese të suvasë 
së brendshme, në një pjesë të mu-
rit në hapësirën e ftohtë të Ham-

amit, pa ndonjë këshillë dhe pa 
instruksione profesionale. Ishin 
përdorur edhe tulla të reja në qe-
merë. Nëpër muret e Hamamit 
ishin vendosur instalimet elek-
trike”, thuhet në raport. 

Më tutje në raport thuhet se 
në objekt ishin krijuar të çara të 
vrazhda.

“Muret janë shpuar në tërë 
hapësirën e brendshme për ven-
dosjen e gypave, për shpërndar-
jen e kabllove, për instalimet 
elektrike dhe krijojnë “pamje të 
pështirosur të sharlatanizmit”, 
thuhet në këtë raport. 

Kjo ndërhyrje nga kompa-
nitë ndërtimore joprofesionale në 
fushën e konservimit dhe restau-
rimit, ka shkaktuar dëmtime edhe 
në gurët tek muret e brendshme, 
duke përdorur çimento. Ndërsa 
tash kërkohet që të hiqet ky mate-
rial, por sipas ekspertëve të fush-
ës së restaurimit, heqja e çimen-
tos nga gurët i dëmton ata, pasi 
që është e pamundur të hiqet çi-
mentoja pa e hequr edhe një pjesë 
të gurëve.

Aktualisht po mendohet të 
përfundohet procesi i ekzamin-
imit të gjendjes, i cili do t’i jepte 
mundësi një projekti të duhur të 
restaurimit.

“Komuna e Prishtinës ka për 
qëllim sanimin e gjendjes së saj aq 
sa është e mundur dhe ta rifunk-
sionalizojë në bazë të një vendi-
mi gjithëpërfshirës që duhet me 
gjasë ta marrë Komuna e Prishti-
nës”, thotë Gyler Mydyti, zyrtare 
në komunë. 

Në lidhje me dëmtimet e shum-
ta që i janë bërë Hamamit të Madh 
të Prishtinës, Këshilli i Kosovës 
për Trashëgimi Kulturore, e 
ka dërguar rastin në organet e 
ndjekjës, duke e përdorur në këtë 

rast si dëshmi edhe një shkrim të 
Preportr, të publikuar në vitin 
2013, për punët joprofesionale 
që janë bërë në këtë hamam dhe 
Zonën Historike të Prishtinës. 

Gjithashtu ankesa për punë 
joprofesionale ka pasur edhe për 
Hamamin Gazi Mehmet Pasha, 
në Prizren.  Në prill të këtij viti 
në rrjetet sociale u publikuan disa 
fotografi të këtij hamami ku vëre-
jtjet ishin se kishte ndryshime 
drastike të pamjes së objektit, 
pas intervenimit, sidomos në 
suvatimin e tambureve me llaç 
horasan, ndërsa përpara ishte 
me tulla. 

Tenderin për restaurimin e këtij 
objekti e pati shpallur UNESCO, 
ku për punëkryes pati përzgjed-
hur kompaninë ndërtimore “NN 
El-Com” nga Prizreni për shumën 
rreth 214,000 dollarë amerikan, 
kurse konsulente ka qenë Zeynep 
Ahunbay, eksperte për arkitek-
turën e periudhës osmane.

Qendra Rajonale për Trashëgi-
mi Kulturore në Prizren, pas reagi-
meve të qytetarëve, pati dalë me 
një komunikatë, ku pati thënë se 
investimet në fushën e trashëgi-
misë, nuk bëhen për dëshira të 
askujt, por në këtë fushë gjith-
monë ka përparësi origjinali, 
ndaj falsifikimit.

“Suvatimi i tambureve me 
llaç horasan është bërë në bazë 
të gjetjeve origjinale në vend, 
fotografive, por edhe për shkaqe 
praktike-sigurie nga lagështia 
që tullat nuk janë rezistente 
ndaj  kushteve atmosfer ike 
është marrë vendimi në konsul-
tim me Prof. Dr. Zeynep Ahun-
bay si mbikëqyrëse e punimeve 
nga ana e UNESCO-së”, thuhet 
në këtë komunikatë të QRTK-së 
në Prizren. 

Faza I
Renovimi i Hamamit të madh të Prishtinës
Data: 21.11.2007
Kompania: Arda Rei
Çmimi: 88,106 €

Renovimi i Hamamit të madh të Prishtinës
Data: 21.11.2007
Kompania: Arda Rei
Çmimi: 88,106 €

Faza II
Renovimi i Hamamit të Prishtinës-faza e dytë
Data:  23.01.2008
Kompania: Valoni
Çmimi: 236,718  €

Renovimi i Hamamit të Prishtinës-faza e dytë
Data:  23.01.2008
Kompania: Valoni
Çmimi: 236,718  €

Faza III
Renovimi i Hamamit të Prishtinës-faza e tretë
Data:  04.07.2012
Kompania: Daja Rrah
Çmimi:  419,223 €

Restaurimi i Hamamit të Prishtinës
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Ulpiana antike është një prej qendrave më të pasura arkeologjike në Kosovë, dhe ka vëmendjen e 
shumë arkeologëve dhe studiuesve të tjerë. Atje po punohet që prej disa vjetësh.Punëtorët që po 
punojnë në këtë projekt, nuk e fshehin entuziazmin që janë pjesë e tij
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Qyteti nën dhe
Në orën tetë të mëngjesit e 

ndonjëherë edhe më herët, pu-
nëtorët fillojnë punën. Puna e tyre 
është e veçantë, e vështirë dhe e 
bukur njëkohësisht. Zhurma e 
lopatave po fillon. Matjet poash-
tu. Dikush po i jep këshillat, e 
të tjerët po fillojnë punën. Është 
mëngjes i bukur, që tregon se dita 
nuk do të jetë edhe shumë e nx-
ehtë. Rreth e rrotull punishtes 
ara të bereqetshme, që të marrin 
sytë me hijeshinë e tyre. E nën kë-
to ara shtrihet një qytet i lashtë, 
quhet Ulpiana, të cilin pas një tër-
meti të madh që ndodhi në fillim 
të shekullit V, e rindërtoi Justin-
iani i Parë, dhe i vuri emrin Jus-
tiniana Secunda. 

Ka parë në Dardani, që prej 
kohëve të lashta, një qytet që 
quhej Ulpiana. Muret e këtij (që 
ishin duke rënë) ai (Justiniani) i 
rindërtoi që të gjitha. Dhe pasi e 
stolisi me madhështi dhe i dha 
bukurinë e sotme, i vuri emrin 
Justiniana Secunda”.

Kështu shkruan për Ulpianën 
autori i kohës Prokopi i Çezaresë 
në veprën e tij  ‘De Aedificies’. 

Gjurmë të këtij qyteti, që 
përshkruhet kaq bukur në këtë 
copë shkrimi, të mahnisin edhe 
sot. Të mahnit mënyra e të jetu-
arit në një kohë, për ne shumë të 
largët, organizimi i jetës, ndër-
timi i mureve gjigante, të gjitha 
me gurë. Derisa arkeologu Milot 
Berisha, udhëheqës i gërmimeve 
në sektorin e parë në Ulpianë,  na 
tregon për secilën pjesë të kësaj 
hapësire të vogël që është gër-
muar, përhumbesh duke u mun-
duar të kuptosh atë jetë. Enë ku-
zhine, monedha, gurë të skalitur 
kushtuar dikujt të veçantë, ban-
jo me sistem mbresëlënës, rrugë, 
kanale...

Mrekullia nuk përfundon me 
kaq. Në këtë lokalitet janë zbu-
luar kisha, varre, mozaiqe. Ishte 
njëra prej qendrave më të rëndë-
sishme sociale dhe ekonomike, të 
Dardanisë antike, e vendosur pra-
në rrugës shumë të rëndësishme 
via Lissus-Naissus.

Vendndodhja e kësaj qendre 
në afërsi të depozitimeve të mini-
erave të pasura me metale të çm-
ueshme, i dhanë kësaj qendre një 
rendësi specifike që nga themelimi 
i saj e deri në mesjetë.

Ulpiana, gjendet rreth 7 kilo-
metra në jug-lindje të Prishtinës, 
(Komuna e Graçanicës, Rajoni i 
Prishtinës), e pozicionuar në to-
kat që sot i takojnë fshatrave të 
Graçanicës, Hajvalisë dhe Llaplla 
Sellës. Lokaliteti arkeologjik sh-
trihet në më pak se 1000 metra 
në perëndim të Manastirit të Gra-
çanicës, në një rrafshinë idilike 
që kufizohet në veri nga lumthi 
Graçanka dhe në jug nga kodrat 
e Drenocit.

Lokalitet i pasur arkeologjik
Hulumtimet e para për këtë 

qytet të lashtë filluan në vitin 
2009.  

“Hulumtimet tona, të Insti-
tutit Arkeologjik, në bashkëpun-
im me institucionet tjera vendore 
po edhe ndërkombëtare kanë pa-
sur për qëllim revidimin e hulum-
timeve të mëparshme, por në të 
njëjtën kohë është punuar në dre-
jtim të caktimit të shtrirjes së lo-
kalitetit, përcaktimin e karakterit 
të këtij lokaliteti shumështresorë 
dhe të potencialit arkeologjik”, 
thotë arkeologu Berisha. 

Punëtorët duke punuar që prej 
disa vjetësh në këtë lokalitet arke-
ologjik, ia kanë marrë dorën pu-
nës. Mjeshtër të gurit, konservues 
e restaurator, secili në këndin e 
vetë e kryen punën që i është cak-
tuar. Pjesa e gërmuar e Ulpianës 
që tani është në sipërfaqe (shumë 
pjesë të saj pasi janë gërmuar u 
mbuluan përsëri për arsye se ja-
në të vendosura në prona private), 
është formësuar tashmë. Gjithçka 
duket në vendin e vetë, ambien-
ti rreth e qark është zbukuruar. 

Dielli ka zënë vend, pjesa e 
parë e ditës ka shkuar. Mistria 
e Ramiz Bytyqit, mjeshtër i gu-
rit, të kthen në kohë. Ai po i pas-
tron gurët e një muri me shumë 
kujdes, largon nga to barishtet. 

Bytyqi na shuan kureshtjen për 
gurët që janë përdorur për ndër-
timin e mureve. Thotë se i njeh 
mirë ata, që janë nga fshati i tij 
Shashkoc që është vetëm disa ki-
lometra tutje Ulpianës. 

“Këtë punë e punoj qe 20 vjet 
përafërsisht, edhe jom prej një 
fshati prej ku e kanë marrë këtë 
guri dhe jam bash i qatij veni, 
fshati Shashkoc edhe ekzistoj-
në ato gropat ato venet ku janë 
marrë gurtë ku janë bajt. Mënyra 
e bajtjes nuk e di atëherë qysh u 
kanë, dihet që n’bazë t’shikimeve 
t’gurit jonë t’qatij veni”, thotë ai. 

Ku po punon Bytyqi, gjendet 
Porta Veriore. Arkeologu Beri-
sha na tregon se kjo portë është 
shumë karakteristike sepse është 
ndërtuar prej mureve të trasha 
prej tri deri në tri metër e gjysmë, 
në lartësi edhe mbi pesë metër. 

“Këto porta kanë qenë të ven-
dosura në pozicione mbrojtëse, 
kryesisht për shkak të sulmeve”, 
thotë ai.

Me kaq kujdes sa Bytyqi, 
muret i trajton edhe Fadil Kras-
niqi, mjeshtër i gurit dhe drurit. 
Ai na tregon gjithë procesin e 
punës që nga materiali që duhet 
përdorur deri te mënyra se qysh 
veprohet me një gur që bjen në 
tokë. Thotë se e përdorin të njëj-
tin material, që është përdorur në 
ndërtimin e mureve dhe çdo për-
jashtim nga kjo mund ta dëmto-
jë shumë murin. Ai na tregon se 
si në vitet 60-ta, të shekullit të 
kaluar kur është hulumtuar në kë-
to anë është përdorur çimentoja, 
por koha sipas tij ka treguar se ky 
material është shumë i dëmshëm 
për këto lloj ndërtimesh. Duke 
na treguar tek Porta Veriore, një 
pjesë që është punuar me çimen-
to, ai thotë se shihet se si ky ma-
terial e ka dëmtuar gurin. 

“Tashmë nuk veprohet ash-
tu, vetëm me gëlqere. Materia-
li zakonisht është vendor, gjith-
herë kanë përdorë gëlqere, zal-
lë, në territorin ku kanë punu-
ar. Gëlqere më shumë preferohet 
me marrë, gjejmë në Kosovë ka 

mjaft”, thotë ai. 
Krasniqi ka mjaft përvojë në 

këtë punë. Madje përvoja e tij lid-
het shumë edhe me organizata 
ndërkombëtare, të cilat punoj-
në në Kosovë, ku ka marrë pjesë 
si konservues në shumë objek-
te dhe lokalitete të trashëgimisë 
kulturore. 

Vendi ku bashkohen shumë popuj 
Lubinko Trajkoviç, po i ven-

dos fugat në mure. E bën këtë 
punë me shumë kujdes. Flet në 
gjuhën shqipe dhe thotë se ka ra-
porte shumë të mira me shqiptarët 
dhe të tjerët që punojnë në Ulpia-
në. Trajkoviçi, thotë se me punën 
e tij po bën pikturë.  

Ulpiana që prej shumë kohësh 
është vend interesimi për shumë 
të huaj, që i kanë ndihmuar ven-
dorët në hulumtime. Gjermanë, 
francezë, turq dhe tjerë kanë mar-
rë pjesë në gërmime.

“Çdo vit apo çdo sezon veror 
ne kemi pas ekipe të ndryshme të 
specialistëve të fushave të ndry-
shme, të cilët kanë qenë prezent 
në disa sektorë të këtij lokalite-
ti që dihet mirë se shtrihet në 
një sipërfaqe prej 100-120 hek-
tarësh”, thotë arkeologu Berisha.

Edona Arifi dhe Gentrit Sma-
kaj po bëjnë matjet e një pjese 
që po gërmohet. Edona është 
përgjegjëse për dokumentimin e 
gjetjeve ndërsa Gentriti historian. 
Edona na thotë se dokumentimi 
është pjesa më e rëndësishme, si 
në restaurim ashtu edhe gjatë gër-
mimit arkeologjik.  

“Po nuk e bëre dokumenti-
min, nuk ke bërë asgjë. Doku-
mentimi është i domosdoshëm 
për secilën gjetje, për secilin ve-
prim, për secilën lëvizje që bëhet 
gjatë punës që e bëjmë ne në teren. 
Secila gjetje e ka skedën e vet”, 
thotë ajo. 

Edona na tregon se si në fil-
lim çdo gjë që kanë gjetur i është 
dukur shumë interesant.“Kur 
kam qenë fillestare unë, normal 
që m’është dukë interesant çka-
do që kemi gjetë. Një ndër për-

shtypjet ishin skeletët kur i kemi 
gjetë në pjesën e Tempullit atje 
edhe mënyra si janë organizuar 
ato pllakat e mermerta dhe hyr-
ja e tempullit. Pastaj monedhat 
janë gjetje të jashtëzakonshme”, 
thotë ajo. 

Edona bën dokumentimin e 
gjetjeve, por Caner Tatar, bën 
restaurimin e mureve. Ku Tatar, 
po i zhvillon punimet, është siç 
e quan Berisha, sektori i tretë. 
Në këtë sektor, gërmimet kanë 
filluar në vitin 2012, në bashkë-
punim me një ekip nga Turqia, në 
krye me arkeologun turk Haluk 
Çetinkaya.

“Është bërë zbulimi arke-
ologjik i këtij sektori, fillimisht 
duke u zbuluar pagëzimorja-
Babtisteri, dhe më pas kanë dalë 
në pah pjesë të një Bazilike më të 
madhe”, thotë arkeologu. Vitin e 
kaluar është bërë një konsolidim 
i përkohshëm për ta ruajtur këtë 
pjesë nga kushtet atmosferike. 
Këtë vit sipas Berishës do të fil-
lohet me restaurimin dhe konser-
vimin e plotë të saj. 

Tatar, që ka një përvojë të 
restaurimit nga Turqia, thotë se 
mënyra e punës është e njëjtë si në 
Turqi, madje i duket se arkeologët 
dhe konservuesit janë shumë më 
sistematik në Kosovë, mirëpo dal-
limi është se materiali është pak 
më i dobët këtu. 

Ulpiana, identiteti jonë
Puna e konservuesëve, restau-

ruesve, mjeshtërve dhe punë-
torëve të tjerë, nuk është e vetm-
ja. Në një kabinë të improvizuar 
tek Nekropoli Verior, një ekip prej 
katër vetësh po merren me pastr-
imin dhe signimin e qeramikave. 
Petrit Gashi dhe Majlinda Ademi 
me kujdes pastrojnë qeramikat. 
Liridona Rexhepi dhe Edona Ru-
gova, janë skicografe. 

“Ne i marrim domethënë krejt 
artefaktet edhe i ndajmë në for-
ma, taman e bëjmë statistikën e 
artefakteve. Pastaj pasi t’i nda-
jmë i fusim në tiketa edhe fillon 
vizatimi. Kur t’kryhen vizatimet 
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të krejt qeramikave, vizatohen, 
bëhet kartelizimi d.m.th periud-
ha, koha, vendi ku janë gjetur, 
lloji, pastaj bëhet fotografimi i 
qeramikës edhe i bashkangjitet ed-
he skicimi jonë dhe pastaj arkivo-
hen” thotë Liridona Rexhepi.

Të gjitha këto arkivohen në 
Muze të Kosovës, ku gjendet ed-
he Instituti Arkeologjik. Gjetjet 
më të veçanta ndahen dhe ekspo-
zohen në fund të vitit. Edhe di-
sa gjetje tjera që janë pjesë të një 
ene, dërgohen në konservim, ku 
konservuesi i muzeut i bashkon 
pjesët në mënyrë që forma të vëre-
het më mirë.  

Tani puna e terrenit zhven-
doset, në ambientet e muzeut, ku 
punon një ekip tjetër. Dea Lu-
ma, është përgjegjëse për aspe-
ktin e digjitalizimit-dokumentim-
it teknik. 

“...e kam situatën në Ulpia-
në do të thotë në plan e përcjelli, 
të cilën e kam të ndarë në kuad-
rate dhe në bazë të gjetjeve arke-
ologjike unë e lokalizoj kuadra-
tin edhe mandej është më lehtë 
të orientohet në hapësirë se për 

cilën pjesë të qytetit bëhet fjalë”, 
thotë ajo

Marigona Ademi, bashkë me 
Pranvera Sylejmanin dhe Edona 
Sahitin bëjnë vizatimin e gjetjeve 
të luajtshme dhe të paluajtshme. 
“Për gjetjet e palujatshme digjital-
izimin dhe dokumentimin kom-
plet e bën Dea, kurse për të lua-
jtshmet jemi përgjegjëse ne. Filli-
misht bëhet statistika, numërimi, 
pastrimi, signimi pastaj vizatimi, 
fotografimi dhe ato krejt lidhen në 
kartelë, bëhet përshkrimi, edhe 
n’përshkrim përfshihet datimi 
edhe krejt të dhënat çka duhen”, 
thotë Ademi. 

Një punë krejt të veçantë në 
këtë ambient e ka Izri Gashi, 
restaurues, konservues. Në am-
bientin ku punon ai, ka pjesë 
enësh të thyera, por që ia me 
mjeshtri të madhe i bashkon ato. 
Përpara kemi një enë të madhe 
copëza, të bashkuara që duket 
për mrekulli. 

“Kjo është një enë e madhe, 
gjigante është. Është e gjetur në 
Ulpianë dhe procesi i saj i restau-
rimit dhe konservimit ka përfun-

duar. Kjo tash është e gatshme për 
ekspozitë. Ka qenë shumë e frag-
mentuar dhe pjesët të cilat i kanë 
munguar ja kemi shtuar, siç shi-
het. Nuk kemi mundësi që sikur 
origjinalin ta bëjmë, por duhet 
m’u ditë edhe pjesa që është shtu-
ar, për opinionin që me pa cila 
është origjinal, cila i është shtu-
ar”, thotë ai.

Planet për Ulpianën janë të 
mëdha. Drejtori i Institutit Arke-
ologjik, Enver Rexha, thotë se qël-
limi i projektit final të Ulpianës 
është të hapet për vizitorë dhe 
të krijohet një park arkeologjik. 
Rexha na flet edhe për problemet 
që i kanë me pronat, pasi që shu-
mica e hapësirës ku shtrihet Ulpi-
ana është në pronësi private. 

“Kemi arrit në rrethanat tona 
momentale, kemi gjetë metodën 
më të mirë të bisedimeve dhe har-
monizimeve të themelimit apo an-
gazhimit tonë me pronarët privat 
të koordinojmë punët për një afat 
10 vjeçar. Me pronarët që direkt 
lidhemi kemi arrit kontrata 10 
vjeçare, kanë pranuar të gjithë”, 
thotë ai. 

Rexha flet edhe për vërshimet 
që në pranverë u bënë tek Porta 
Veriore, që për fat nuk e kanë 
dëmtuar këtë pjesë. Sivjet është 
menduar të bëhet drenazhimi i 
kësaj pjese. 

Punët e zhvilluara në Ulpianë, 
bëjnë një dallim nga punët tjera, 
që janë bërë në objekte dhe loka-
litete të trashëgimisë kulturore, 
kudo në Kosovë. Ato vlerësohen 
lartë nga njohësit e fushës. Al-
ban Bakija, drejtor i Institutit të 
Kosovës për Mbrojtjen e Monu-
menteve, thotë se Ulpiana është 
projekt i mirë, është i bërë me 
standarde, “... ka një tendencë 
për me afru më shumë popullin 
afër Ulpianës. Është një prej pa-
surive të Kosovës, në bazë të saj 
edhe ne duhet ta krijojmë iden-
titetin, duhet të afrojmë edhe 
fëmijët edhe shtetin më afër lo-
kalitetit”. 

Në U lpianë ka punë për 
shumë breza të ardhshëm arke-
ologësh dhe studuesish të tjerë. 
Ajo çfarë është gjetur deri më tani, 
arkeologu Berisha thotë se është 
vetëm maja e Iceberg-ut. 

“Kemi arrit në 
rrethanat tona 
momentale, kemi 
gjetë metodën më të 
mirë të bisedimeve 
dhe harmonizimeve 
të themelimit apo 
angazhimit tonë me 
pronarët privat të 
koordinojmë pu-
nët për një afat 10 
vjeçar. Me pronarët 
që direkt lidhemi 
kemi arrit kontrata 
10 vjeçare, kanë 
pranuar të gjithë”

ENVER REXHA
DREJTORI I INSTITUTIT ARKEOLOGJIK


