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Hyrje
Midis datave 6-26 korrik 2014 u zhvillua në Butrint projekti arkeologjik në Fortesën
Trekëndore. Ky projekt u mbajt në kuadër të shkollës së doktoratës pranë Qendrës të Studimeve
Albanologjike dhe u financua nga Fondacioni Butrinti, Londër. Qëllimi i përgjithshëm i
projektit ishte hedhja dritë mbi Butrintin e vonshëm të shek. 16-18 duke përqendruar kërkimet
në një nga monumentet më domethënës të kësaj periudhe, atë të Fortesës Trekëndore (Fig. 1).

Fig. 1 Pamje perëndimore e Fortesës Trekëndore, Butrint

Në kuadër të studimit të periudhës veneto-osmane, vrojtime u kryen në zonën përreth Butrintit
dhe në Kalanë e Borshit me synim identifikimin e elementëve të kësaj periudhe në një kontekst
më të gjerë gjeografik. Është e rëndësishme të kujtojmë se e gjithë zona bregdetare e jugut të
Shqipërisë ka qenë pjesë ish provincës bizantine të quajtur Vagenetia e cila pësoj ndryshime të
mëdha me fillimin e shek. 15.1
Gjatë projektit në Fortesën Trekëndore, ndihmesë ofroi dhe Parku Kombëtar i Butrintit. Së
bashku me grupin e kërkimit arkeologjik, punëtorët e mbarëvajtjes së monumenteve kryen
pastrim të vegjetacionit brenda dhe jashtë Fortesës Trekëndore (Fig. 2). Pastrimi i vegjetacioni
u shtri përgjatë mureve rrethuese, çative të ndërtimeve brenda fortifikimit si dhe në gjithë
sipërfaqen brenda dhe jashtë fortesës. Gjithashtu, së bashku me Parkun Kombëtar të Butrintit
u ra dakord në parim për gjetjen e mundësive të bashkëpunimit rreth një projekti konservues të
Fortesës Trekëndore duke u bazuar mbi rezultatet e ekspeditës të 2014. Kjo nismë do të
përbënte një nga objektivat kryesor brenda kuadrit të një plani menaxhimi më efektiv të këtij
monumenti në të ardhmen.

1

Hodges, R. Ngritja dhe rënia e Butrintit Bizantin, Londër 2008.
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Fig. 2 Punëtorët e mirëmbajtjes së monumenteve gjatë pastrimit të vegjetacionit

Sfondi i projektit
Mendohet se Fortesa Trekëndore u ndërtua mbi një ishull të vogël në grykëderdhjen e lumit
Pavëll në afërsi të Kanalit të Vivarit përballë sitit antik. Një degë e këtij lumi kalonte në anën
perëndimore të fortifikimit dhe një degë tjetër rridhte në anën lindore të tij. Nga të dhënat e
deritanishme, ky monument duket se përfaqëson fazën e fundit të Butrintit si një qendër
funksionale dhe shënon shpërbërjen përfundimtare të një sekuence urbane e cila shkon mbrapa
deri në shekullin e 8-të para Krishtit.
Studimet e mëparshme të këtij monumenti janë përqendruar kryesisht në përshkrimin
arkitekturor të ndërtimeve të ndryshme brenda dhe jashtë fortesës, ndarjen e tyre në faza të
ndryshme dhe përpjekjen për datime duke marrë për bazë teknikën e ndërtimit të mureve.
Fillimisht Luigji Maria Ugolini, gjatë ekspeditës së tij në Butrint, e përmend Fortesën
Trekëndore krahas fortifikimeve të periudhës veneciane (kulla kuadratike që qëndron përballë
saj dhe kështjellës në akropolin antik) por pa dhënë detaje të tjera mbi të.
Më vonë gjatë viteve 1970 Instituti i Monumenteve ndërmori një program restaurimi për
fortifikimet buzë kanalit të Vivarit nën drejtimin e Gjerak Karaiskaj. Projekti kishte për qëllim
evidentimin e fazave kryesore ndërtimore në Fortesën Trekëndore dhe restaurimin e tyre. Gjatë
kësaj kohe për herë të parë ndërmerret një përpjekje për evidentimin e fazave të ndryshme të
ndërtimit, datimin e tyre si dhe vendosjen e monumentit brenda kontekstit të ngjarjeve
historike.2
2

Karaiskaj, Gj. Fortifikimet Mesjetare pranë Kanalit të Vivarit në Butrint dhe restaurimi i tyre. Monumentet 11,
1976.
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Një tjetër kontribut të rëndësishëm për vlerësimin e fortifikimeve të Butrinti, ku pjesë ishin dhe
ndërtimet veneciane, u krye gjatë viteve 1994-1999. Synimi ishte studimi i efekteve që kishin
pasur fortifikimet në topografinë e sitit. Të dhënat e reja që dolën nga ky studim e zgjeruan më
tej kuadrin e ndërtimeve veneciane në Butrint duke e rreshtuar Fortesën Trekëndore përkrah
ndërtimeve të tjera të së njëjtës periudhë.3
Në vitin 2004 Fondacioni Butrinti nisi një program vlerësimi të fortifikimeve mesjetare
(veneciane) në Butrint. Në këtë kuadër, u ndërmor një studim gjeofizikë nga Dave Bescoby në
pjesën e jashtme të monumentit.4 Zona e vrojtuar ishte nën një bimësi të dendur me prezencë
të lartë murrizash, duke ndalur studimin e plotë të zonës. Të dhënat që u përftuan nga ky studim
ishin të limituara edhe për shkak të teknologjisë së përdorur në të. Si pjesë e këtij programi,
ambicioz në fillimet e veta, ishin dhe kërkimet arkeologjike dhe restaurimi i Fortesës
Trekëndore. Por për shkak të ndërprerjes së këtij projekti, rezultatet e tij mbeten të pa botuara
dhe në një pjesë të madhe të pa dokumentuara.
Studime të rëndësishme janë bërë më pas fal financimeve të Fondacionit Butrinti në arkivat
Venecian të Korfuzit si dhe botimit mbi Butrintin Venecian të cilët e kanë pasuruar më tej këtë
periudhë në Butrint.5
Përpjekjet e sipërpërmendura janë një kontribut i rëndësishëm për studimin e Butrintit të vonë
dhe monumenteve të kësaj periudhe. Këto studime krahas zgjidhjeve që kanë dhënë për shumë
çështje, kanë shtruar nga ana tjetër pyetje të shumta që lidhen me kronologjinë, fazat dhe
kontekstin në të cilën këto monumente u ndërtuan. Për këto arsye studimi i kryer gjatë verës
2014 në Fortesën Trekëndore u konturua për t’iu përgjigjur pyetjeve të dala nga studimet e
deritanishme dhe synoi objektivat e mëposhtëm:
1. Të vendos një kronologji për monumentin duke nxjerrë të dhënave datuese për
sekuencën e ndërtimit dhe jetëgjatësinë e Fortesës Trekëndore. Kur u ndërtua saktësisht
ky ndërtim dhe si ndërthuret ai me fortifikimet e vonshme të Butrintit?
2. Të dëshmoj nëse themelet e fortesës aktuale janë ndërtuar mbi themelet e ndonjë
ndërtimi më të hershëm. A ishte përzgjedhja e grykëderdhjes së lumit Pavëll si rezultat
i ndonjë ndërtimi më të hershëm në atë vend apo ishte një zgjidhje krejtësisht e re që
dëshmoi vitet e fundit të jetës në Butrint?
3. Të sqaroj raportin fizikë që mund të ketë pasur fortesa me ndërtimet e vona brenda dhe
përreth saj.
4. Evidentimin e fazave ndërtimore të fortesës përmes gërmimit arkeologjik si dhe lidhjen
e tyre me ngjarjet historike.
5. Vendosjen e Fortesës Trekëndore brenda një konteksti rajonal dhe ndërkombëtar në të
ardhmen. Çfarë strukturash të ngjashme janë ndërtuar tjetërkund në botën veneciane
dhe çfarë të dhënash jep kjo fortesë për Butrintin dhe rrethinat e tij?
6. Përgatitja e një plani të mundshëm konservimi të Fortesës Trekëndore duke u bazuar
mbi rezultatet e kërkimit të 2014.

3

Andrews, R., Bowden, W., Gilkes, O., & Martin, S. (2004). The late antique and medieval fortification of
Butrint. In R. Hodges, W. Bowden, & K. Lako, Byzantine Butrint: Excavations and Surveys 1994-1999
4
Bescoby, D. Geophysical investigation of the triangular Venetian castle at Butrint, 2004.
5
Crowson, A. Venetian Butrint. London: Butrint Foundation, 2007.
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Metodologjia
Në realizimin e objektivave të mësipërm u mendua që fillimisht të ndërmerrej një hulumtim
dokumentar mbi tipologjinë e kalasë në mënyrë që të përmirësohej kuptimi i saj; konsultimi i
studimit gjeofizikë i bërë më parë nga Fondacioni Butrinti dhe studimeve më të hershme mbi
këtë temë. Bazuar mbi këto, metodologjia e kërkimit në terren do të aplikohej duke kryer:
1- Një vrojtim strukturor të ri të fortesës si brenda dhe jashtë saj për të kuptuar më mirë
teknikat e ndërtimit dhe fazat e tyre.
2- Gërmimin e katër kuadrateve brenda dhe jashtë Fortesës Trekëndore për të synuar
arritjen e fazës më të hershme të murit rrethues dhe marrëdhëniet që ai mund të ketë
pasur me ndërtimet e tjera (Fig. 3).
3- Pastrimi i një kuadrati të hapur nga gërmimet e mëparshme në bashkimin e murit
verilindor dhe kullës III duke synuar dokumentimin grafik dhe përshkrues të saj
nëpërmjet pastrimit të seksioneve të vjetra.
4- Plotësimin e dokumentacionit të themeleve të mureve të cilët janë të dukshëm në pjesën
e brendshme dhe të jashtme të fortesës.

Fig. 3 Planimetri e Fortesës Trekëndore ku tregohen hapja e sondazheve të reja dhe pastrimi i
kuadrateve të vjetër
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Raporti i gërmimit
Kuadrati 1
Kuadrati 1 kishte përmasa 2 x 2 m dhe u hap në bashkimin e kullës jugore me murrin
perëndimor (Fig. 4). Hapja e këtij kuadrati kishte për qëllim të evidentonte raportin fizik midis
dy strukturave ndërtimore dhe për të provuar nëse muri perëndimor dhe kulla jugore i përkasin
të njëjtës fazë ndërtimi. Sqarimi i raportit fizik midis këtyre dy strukturave do të mund t’i
përgjigjej debatit mbi formën fillestare që ka pasur Fortesa Trekëndore. Sipas Karaiskaj forma
fillestare ka qenë një fortifikim trekëndor pa kulla. Sipas tij, kullat janë një shtesë që i
bashkëngjiten murrit rrethues në faza të mëvonshme. Nga ana tjetër, sipas Andrews kulla
jugore ka qenë e integruar fizikisht me murin rrethues duke sugjeruar se forma fillestare e
ndërtimit ka qenë një fortesë trekëndore me një kullë në jug të saj.

Fig. 4 Pamje e bashkimit të murit perëndimor me kullën jugore, Kuadrati 1

Gjatë gërmimit në Kuadratin 1 u evidentuan dhe u regjistruan pasqyrime dhe depozita
arkeologjike shumë të rëndësishme për çështjet e mësipërme. Jo shumë poshtë nivelit aktual të
sipërfaqes rreth 5-8 cm në Nj S 1001 u gjetën një sasi e madhe objektesh metalike si gozhdë të
formave të ndryshme, fragmente të shumta tjegullash dhe gurë të mesëm. Pas heqjes së kësaj
shtresë në kullën jugore doli një shkallë jo shumë e madhe e cila duket se formonte themelin e
saj. Pas një thellësie rreth 60 cm dolën edhe dy rreshta të tjerë shkallësh të këtij themeli. Pas
pastrimit të gjithë gurëve të themelit u vërejt se teknika e ndërtimit të themelit nuk ndryshonte
shumë nga ajo e kullës. Për tu theksuar është se teknika e ndërtimit të themelit të kullës jugore
nuk ndryshonte shumë edhe nga ai i murit rrethues. Shkallët e themelit ishin të ndërtuar me
gurë gëlqeror mesatar të vendosur në një rreshtim kryesisht të rregullt. Lidhja e gurëve ishte
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bërë me llaç të fortë ndërsa rreshtimi i tyre duket se ndjek formën rrethore të kullës. Gjithsej u
evidentuan tre rreshta themelit të kullës jugore. Nuk përjashtohet mundësia që themeli i kullës
jugore të vazhdoj edhe më poshtë por për shkak të daljes së ujit në një thellësi 55 cm, vazhdimi
i gërmimit u bë i pa mundur. Për më tepër, kjo pengoi dhe arritjen e fundit të themelit të murit
perëndimor. Në këto rrethana u vendos që të hapej një kuadrat tjetër në pjesën e bashkimit të
kullës jugore me murin jugor (për më tepër shiko kuadratin 5).
Për sa i përket raportit fizik të kullës jugore me murin rrethues perëndimor u vërejt se lidhja
fizike e tyre nuk ishte e integruar. Nga një pastrim i kujdesshëm në bashkimin midis dy
strukturave u vërejt se themeli i kullës jugore ndesh themelin e murit perëndimor duke
sugjeruar një datë të vonshme të ndërtimit të kullës jugore në raport me murrin rrethues
perëndimor (Fig. 5).

Fig. 5 Bashkimi i themelit të kullës jugore me murrin rrethues perëndimor, Kuadrati 1

Në veri-perëndim të Kuadratit 1 në një thellësi rreth 27-30 cm u gjet një strukturë që nga forma
dhe teknika e ndërtimit mendohet të jetë një gropë septike (Fig. 6). Thellësia e saj ishte rreth
75cm ndërsa gjerësia rreth 50 cm. Gropa kishte prerë në një shtresë argjilore ngjyrë kafe të
hapur jo shumë poshtë nivelit aktual të sipërfaqes duke sugjeruar një datim të vonshëm të saj
në këtë pjesë të fortesës. Struktura e sipërme gropës ishte e ndërtuar me gurë të mesëm në
formë rrethore dhe në pjesën e poshtme me rrasa guri dhe fragmente tjegullash.
Në fund të basenit të kësaj strukture u gjet i hedhur një çibuk ngjyrë e kuqe e errët që mund të
shërbej për një terminus ante qeum për përdorimin kësaj strukture në këtë zonë të fortesës.
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Fig. 6 Seksioni perëndimor i Kuadratit 1 ku tregohet majtas një strukturë që mendohet të jetë një
gropë septike dhe raporti i saj me themelin e kullës jugore.

Kuadrati 2
Kuadrati 2 u hap në krahun e djathtë të hyrjes jugore jashtë murrit rrethues. Kuadrati kishte për
qëllim të sqaronte marrëdhëniet midis murit të jashtëm të fortesës dhe ndërtimit të mundshëm
të një bastioni të avancuar, ravelin, në jug të hyrjes kryesore. U gjykua që Kuadrati 2 të kishte
një shtrirje më të gjatë në drejtim të jugut me përmasa 1 x 3 m (Fig. 7). Gjatë gërmimit u vure
se shtresa e parë e kuadratit 2 ishte e njëjtë me shtresën e parë të Kuadratit 1. Krahas copave te
tjegullave dhe gurëve mesatar në këtë shtresë u gjetën dhe shumë objekte metali si gozhdë,
patkonj kuajsh por jo fragmente qeramike.

Fig. 7 Hapja e Kuadratit 2 (1x3m) pranë portës hyrëse në jug të fortesës
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Në një thellësi rreth 90 cm në lindje të kuadratit ngjitur me murin e jashtëm u gjet një objekt i
sheshtë hekuri. Trashësia e tij ishte 4 cm ndërsa gjatësia 50 cm (Fig. 8). Objekti i metalit ndesh
murin e jashtëm duke sugjeruar një datë të vonshme të këtij objekti në raport me murin jugor.
Duke u nisur nga të dhënat hartografike dhe arkivore do të mendonim se ky objekt metalik
mund të ishte pjesë kanalit-hendek që paraprinte hyrjen për në fortesë. Por niveli shumë i ulët
i objektit metalik në raport me nivelin aktual të portës jugore, rreth 60 cm, sugjeron të
kundërtën.
Pavarësisht se nuk mund të themi me siguri qëllimin e vendosjes së këtij objekti në këtë vend,
ajo çfarë vërehet është vendosja e objektit metalik mbi një shtresë kënetore kompaktë në pamje
të parë, e cila ngjesh themelin e murit jugor poshtë saj. Mbushja e themelit Nj S 2009 është një
depozitë aluvionale ngjyrë blu e errët në jeshile e cila shoqërohet me daljen e ujit pas një
thellësie prej 1.45 cm. Në mbushjen e themelit u gjetën copa guri, pak tjegulla, disa fragmente
qeramike dhe një gjyle topi e oksiduar (Fig. 9).

Fig. 8 objekti i hekurit, Kuadrati 2

Fig. 9 gjyle hekuri e oksiduar, Kuadrati 2

Themeli i murit jugor, konteksti 2008, ka të njëjtën teknikë ndërtimi me pjesën e sipërme të
murit. Gurët janë të vendosur në një rreshtim jo të drejtë. Pjesa më e madhe e tyre është e
papunuar ndërsa madhësia është e vogël. Lidhja bëhet me llaç të fortë që shpesh pengon
përcaktimin e saktë të formave të gurëve. Në një thellësi prej 1.7 m themeli i mbivendoset dy
binarëve druri të vendosur kryq që duket se formojnë bazamentin e murrit rrethues jugor (Fig.
10). Binari parë është horizontal dhe ndjek linjën e murit. Poshtë këtij binari gjendet një binar
tjetër druri i vendosur kryq. Ngritja e murit rrethues mbi binarë druri tregon për një mjedis
kënetore mbi të cilin Fortesa Trekëndore mund të jetë ndërtuar. Kjo teknikë ka qenë e
zakonshme në mjedise të tilla moçalore ku fillimisht sigurohej një pikëmbështetje e fortë druri
mbi të cilën ngrihej muri më vonë. Në këtë mënyrë krijohej një bazë e qëndrueshme për të
mbështetur një strukturë të konsiderueshme duke penguar zhytjen në kënetë. Për sa i përket
tipit të drurit që është përdorur si bazament mendohet të jetë lis duke marrë në konsideratë
pemët që rriten rreth Butrintit. Megjithatë, për të pasur një rezultat më të saktë rreth llojit të
drurit që është përdorur, në fund të ekspeditës u morën kampione për analiza.
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Fig. 10 Binarët e drurit të vendosur kryq mbi të cilët ngrihet murit rrethues jugor, Kuadrati 2

Kuadrati 3
Kuadrati i tretë me përmasa 1.5 x 2.5 m u hap në brendësi të fortifikimit në bashkimin e faqes
së murit rrethues verilindor me portën që ka të gdhendur në harkun sipër Luanin e Shën Markut
(Fig. 11). Me hapjen e këtij kuadrati u synua të arrihej në fazën e hershme të ndërtimit të murit
verilindor në pjesën e brendshme duke përcaktuar nëse ky mur ishte ndërtuar ose jo me të
njëjtën teknik si në kuadratin 2; evidentimin e raportit fizik midis portës dhe murit verilindor
si dhe nëse ishte e mundur një datim i mundshëm i dy strukturave.

Fig. 11 Pamje nga hapja e Kuadratit 3
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Në shtresën e parë Nj S 3001, ashtu si në rastin e shtresës së parë në kuadratet 1 dhe 2 u gjetën
copa tjegullash, gurë të vegjël dhe gozhdë. Ndryshe nga kuadratet e jashtme në shtresën e parë
të kuadratit 3 trashësia e depozitës ishte më e thellë ndërkohë që u gjetën dhe dy gjysma gjylesh
prej guri.
Poshtë Nj S 3001 gjendej një shtresë kompakte pa gjetje me trashësi 10-25 cm e cila pritej nga
themeli i portës së Shën Markut. Themeli i portës së Shën Markut ishte i ndërtuar me gurrë
gëlqeror të vendosur në rreshtim jo shumë të rregullt. Thellësia e këtij themeli shkonte deri në
rreth 50 cm. Teknika e ndërtimit të themelit është e njëjtë me pjesën e sipërme të Portës së
Shën Markut dhe me atë të murit rrethues verilindor (Fig. 12). Që në pamje të parë struktura e
sipërme portës së Shën Markut i mbështetet qartë murit rrethues dhe ndahet prej saj qartazi me
një hapësirë 2-5 cm që shkon poshtë deri në themel. Ky raport tregon në mënyrë të padyshimtë
se ndërtimi i portës i përket një faze të mëvonshme.

Fig. 12 Pamje themelit të portës e cila ka të gdhendur kokën e luanit të Shën Markut dhe marrëdhënia
që ka kjo portë me murrin rrethues verilindor, Kuadrati 3

Poshtë murit verilindor Nj S 3003 në një thellësi rreth 1.25 m u gjet një binar druri Nj S 3007
i vendosur kryq me themelin e murit rrethues (Fig. 13). Binari i drurit del jashtë themelit me
një gjatësi rreth 45 cm duke dëshmuar edhe në këtë kuadrat, ashtu si në kuadratin 2, ndërtimin
e murit rrethues mbi binarë druri. Për shkak të daljes së ujit, në këtë kuadrat nuk u evidentuan
binarë të tjerë druri por sidoqoftë nuk përjashtohet mundësia për prezencën e tyre përgjatë murit
rrethues. Në mbushjen e themelit të murit verilindor Nj S 3006, e cila kishte të njëjtën ngjyrë
blu të errët me nuanca jeshile si mbushja e themelit në Kuadratin 2 u gjet qeramikë ngjyrë okër
në të verdhë me glazurë në pjesën e brendshme të enës e cila mund të na jap një datë më të
saktë rreth ndërtimit të murrit rrethues.
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Fig. 13 Pamje themelit të murit rrethues verilindor ku tregohet qartë ngritja e tij mbi binarë druri
Kuadrati 3

Kuadrati 4
Kuadrati 4 ishte gërmuar fillimisht në vitin 2004 nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, në
kuadër të projektit të restaurimit të Fortesës Trekëndore. Kuadrati ishte hapur në bashkimin e
murit verilindor dhe kullës III për të parë marrëdhëniet fizike midis dy strukturave dhe marrjen
e informacionit mbi thellësinë e çarjes së murit rrethues. Pas një kërkimi në arkivat e Institutit
të Monumenteve u vërejt mungesa e dokumentacionit grafik dhe përshkrues i depozitave,
strukturave dhe gjetjeve në këtë kuadrat.
Si rrjedhojë, gjatë ekspeditës të 2014 u vendos që ky kuadrat të pastrohej dhe të gërmohej pak
në seksionet duke synuar dokumentimin shtresave arkeologjike në këtë pjesë të jashtme të
fortesës, mbledhjen e qeramikës pavarësisht mungesës së kontekstit, si dhe analizën e raportit
midis strukturës murale të kullës III, murit verilindor dhe ndërtimit të një banesë të mundshme
më në veri. Për më tepër, nga pastrimi i Kuadratit 4 u synua të përftohej informacion mbi
konservimin e mundshëm të këtij muri në të ardhmen.
Gjatë pastrimit të Kuadratit 4 u vërejt së gërmimet e vitit 2004 nuk kishin shkuar deri në themel
të murit verilindor. Megjithatë, ato kishin bërë të mundur evidentimin e raportit fizik midis
murit dhe kullës ku evidentohej qartë mungesa e lidhjes fizike midis tyre. Më tej gjatë pastrimit
të Kuadratit 4 u përfitua stratigrafia e depozitimeve (Fig. 14) e cila u dokumentua si dhe u
mblodhën gjetjet të cilat megjithëse ishin pa kontekst arkeologjik përsëri përbëjnë të dhëna me
rëndësi për aktivitetin në këtë pjesë të fortesës.
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Fig. 14 Pamje e seksionit perëndimor, Kuadrati 4

Kuadrati 5
Kuadrati 5 u hap pas konsultimeve me drejtuesit e gërmimit dhe Parkun e Butrintit si pasoj e
ndërprerjes së gërmimit në Kuadratin 1 për shkak të daljes së ujit. Kuadrati 5 kishte përmasa
1.5 x 2 m dhe u hap në bashkimin e kullës jugore me murin e jashtëm jugor (Fig. 15). Ky
kuadrat u hap në këtë pjesë për të ndjekur raportin fizik midis kullës dhe murit jugor (duke
përforcuar idenë e një ndërtimi të më vonshme të kullës jugore); për të evidentuar nëse
bazamenti me shkallë i kullës jugore vazhdonte edhe në këtë anë murit; si dhe për të parë nëse
bazamenti i murit jugor ndërtohej mbi trarë druri ashtu si u dëshmua në kuadratin 2 dhe 3.

Fig. 15 Pamje e bashkimit midis murit jugor dhe kullës jugore, Kuadrati 5
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Gjatë gërmimit të këtij kuadrati u vërejt se kulla jugore ndesh murin rrethues edhe në këtë
pjesë. Bashkimi i dy strukturave është bërë me gurë të vegjël dhe llaç shumë të fortë. Teknika
e ndërtimit të murit jugor dhe kullës duket se vazhdon e njëjtë edhe në themelet e dy
strukturave. Ajo është një ndërtim me gurë të mesëm gëlqeror dhe renditje jo shumë të rregullt.
Interesante në kuadratin 5 paraqitet shkalla e themelit të kullës jugore (Fig. 16). Ndryshe nga
themeli i Kuadratit 1 që kishte tre shkallë, në Kuadrati 5 u vërejt se themeli kishte një shkallë
të vetme të lartë. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia për një shkallë tjetër poshtë saj por që
për fat të keq nuk u gjet për shkak të daljes së ujit në një thellësi 2 m nga sipërfaqja. Për tu
nënvizuar është fakti se niveli aktual i sipërfaqes në këtë pjesë të fortesës është më i lartë se në
pjesët e tjera të sa.
Për sa i përket depozitimeve në Kuadratin 5, shtresa 5001 dha materiale të njëjta me shtresat e
para në kuadratet 1, 2 dhe 3. Shtresa 5003 dha material arkeologjik të konsiderueshëm, ndërsa
për sa i përket raportit fizik kjo shtresë ndeshte kullën jugore dhe murin jugor duke sugjeruar
për një datë të mëvonshme të kësaj depozite në raport me ndërtimin e kullës jugore. Trashësia
e kësaj shtrese shkonte deri në 40 cm. Poshtë kësaj shtrese gjendej një shtresë tjetër ngjyrë okër
e hapur e cila nuk kishte gjetje. Më poshtë në një thellësi 2.20 nga sipërfaqja kishte indikacione
për një shtresë tjetër e cila mund të ishte mbushja e themelit të murit rrethues, por për shkak të
daljes së ujit nuk u shkua më tej.

Fig. 16 Pamje nga bashkimi i murit jugor me kullën jugore, Kuadrati 5
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Themelet e mureve brenda dhe jashtë fortesës
Për të plotësuar dokumentacionin e elementëve arkitektonik të Fortesës Trekëndore, u mendua
të bëhej një pastrim i vegjetacionit në pjesën e brendshme dhe të jashtme të kështjellës për të
evidentuar gjurmët e tre themeleve muri.
Nga pastrimi u vërejt se Themeli 1 (Fig. 17), që gjendet brenda ndërtesave perëndimore, duket
se ka formuar një hapësire të mbyllur në formën e tij origjinale e cila është ndërprerë dhe ka
dalë jashtë funksionit më vonë nga ndërtimi i dhomave. Nuk përjashtohet mundësia që ky
themel të ketë pasur raporte me murin rrethues perëndimor. Por ndërtimi i dhomave ka
ndërprerë mundësinë për ta vërtetuar këtë. Më tej u vu re se bazamenti i këtij themeli ishte më
i gjerë në pjesën e poshtme të tij duke formuar një bazament solid për vendosjen e një strukturë
të rëndë mbi të.
Themeli 2 që gjendet brenda oborrit të fortesës ka rreshtim lindje perëndim dhe ndërpritet nga
ndërtimi i një prej dhomave në anën perëndimore (Fig. 18). E njëjta gjë vërehet edhe në kthinën
e tij në jug ku themeli pritet nga ndërtimi i dhomave që mbështeten në murin jugor. Teknika e
Themelit 2 duket të jetë e njëjtë me atë të Themelit 1.

Fig. 17
Themeli 1 brenda ndërtesave perëndimore

Fig. 18
Themeli 2 jashtë ndërtesave jugore

Nga ana tjetër, për sa i përket lidhjes fizike midis dy themeleve në brendësi të fortesës është e
vështirë të thuhet. Kjo për shkak të ndërprerjes së marrëdhënieve, nëse ka pasur një të tillë, nga
themeli i ndërtimit të dhomave aktuale. Megjithatë, gërmime të mëtejshme do të mund të
sqaron këtë çështje. Jo shumë larg këtij themeli në lindje gjatë pastrimit u evidentua bazamenti
i një kolone me përmasa 1.20 x 1.20 m i pa përmendur më parë (Fig. 19). U vu re se bazamenti
i kolonës dhe themeli i murit të dytë nuk kishin lidhje fizike me njëri tjetrin, megjithëse teknika
ndërtimore e tyre dukej se ishte e njëjtë.
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Fig. 19 Pamje e bazamentit të një kolone pranë hyrjes jugore brenda fortesës

Në lidhje me periudhën e ndërtimit strukturave themel brenda fortesës, është pak e vështirë të
thuhet me saktësi. Me përjashtim të bazamentit të kolonës, Karaiskaj i daton dy themelet 1 dhe
2 në antikitetin e vonë duke marrë për bazë teknikën e ndërtimit dhe nivelin e gjetjes së tyre
poshtë ndërtimeve aktuale. Megjithatë, nga pastrimi i Themelit 1 brenda dhomave perëndimore
u gjetën disa fragmente qeramike që mendohen të jenë veneciane (Fig. 20). Sidoqoftë,
gërmimet në të ardhmen pranë themeleve do të sqaronin më mirë raportet dhe kronologjinë e
ndërtimit të tyre.

Fig. 20 Qeramikë e gjetur gjatë pastrimit të Themelit 1
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Jashtë fortesës në anën perëndimore të saj u evidentua një tjetër themel muri (Fig. 21). Ai kishte
shtrirje lindje-perëndim dhe rreshtimi ishte me dy radhë guri. Nga pastrimi u vërejt që themeli
3 mund të jetë një ndërtim i njëjtë me rrethimin e dytë të jashtëm të oborrit që Karaiskaj e daton
si fazën e fundit të fortesës. Themeli 3 ka pasur si fazë të parë dy kolona hapësira midis të
cilave është mbyllur një fazë të dytë. Zënia e hapësirave midis dy kolonave mund të ketë
ndodhur ndoshta për të krijuar një hapësirë të mbyllur të mëvonshme. Kjo mund të ketë qenë
koha kur murri rrethues i oborrit ka humbur qëllimin e tij fillestar dhe është përdorur ndoshta
për aktivitete të tjera. Data e saktë dhe përdorimi është i paqartë për momentin, por kërkime të
mëtejshme arkeologjike do të mund të hedhin dritë mbi këtë zonë të fortesës.

Fig. 21 Pamje e themelit në anën perëndimore jashtë fortesës

Përfundime
Gërmimet me karakter sondazhi në Fortesën Trekëndore gjatë sezonit 2014 shtuan të dhëna
interesante në lidhje me ndërtimin, fazat dhe elementët ndërtimor të kësaj fortese në Butrint.
Rezultatet e këtij sezoni arritën t’i përgjigjen disa pyetjeve të shtruara qysh në fillim të kërkimit,
ndërkohë që shtruan çështje të tjera të cilat do të përbëjnë bazën e kërkimeve në të ardhmen.
Përgjithësisht, rezultatet kryesore të këtij sezoni po i rendisim si më poshtë:
Faza e parë e ndërtimit të Fortesës Trekëndore, sipas të dhënave, duket se është ndërtuar në një
terren moçalor-ishullor gjë e cila ka orientuar teknikën e ndërtimit të murrit rrethues. Ashtu si
u vërejt në kuadratet 2 dhe 3 muri rrethues i fortesës është ndërtuar mbi binarë druri të cilët
janë përdorur për të minimizuar efektet e lëvizjes së terrenit.
Në kuadratet e gërmuara nuk u gjetën elementë arkitektonikë apo ndonjë indikacion për
ndërtime më të hershëm mbi të cilin muri rrethues i fortesës, kulla jugore dhe porta e Shën
Markut mund të jenë ndërtuar. Themelet e mureve 1 dhe 2 të gjendura brenda fortifikimit dhe
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të datuar nga Karaiskaj si të antikitetit të vonë janë pa diskutim më të hershme se ndërtimi i
dhomave në brendësi të fortesës, por nuk mund të themi me siguri nëse ato mund të jenë më të
hershme se muri rrethues i fortesës. Këtë nuk mund ta themi të paktën jo pa bërë gërmime të
tjera arkeologjike si brenda ashtu dhe në pjesën e jashtme të fortesës ku nga studimi gjeofizik
i vitit 2004 janë vërejtur trakte muresh nën sipërfaqe.
Një tjetër rezultat shumë i rëndësishëm i gërmimeve në fortesën trekëndore ishte sqarimi i
marrëdhënies fizike midis kullës jugore dhe murit rrethues të fortesës. Ashtu si edhe u vu re në
kuadratet 1 dhe 5 themeli i kullës jugore ndesh/bashkëngjitet pjesës së jashtme të murit rrethues
duke sugjeruar një fazë të vonshëm të kësaj kulle në raport me murrin rrethues. Si rrjedhojë,
mund të sugjerohet se forma fillestare e fortesës, e dëshmuar nga sondazhet e kryera, ashtu si
Karaiskaj ka evidentuar më herët, mund të ketë pasur një formë trekëndore pa kulla në qoshet
e saj. Ndërtimi kullës duket se i përket një faze tjetër e cila, duke iu referuar teknikës së murit,
madhësisë së gurëve dhe llaçit të përdorur në dy strukturat, sugjeron se kulla mund të jetë
ndërtuar në një kohë jo shumë të vonshme nga ai i murrit rrethues.
Për sa i përket elementëve arkitektonik jashtë portës jugore, mund të themi se gjatë gërmimit
në kuadratin 2 nuk u arrit të evidentohej ndonjë gjurmë e kanalit-hendek me ujë apo ndonjë e
dhënë për një bastion të avancuar ashtu si dëshmohet nga hartat e kohës. Punimet bonifikuese
të zhvilluara në fushën e Vrinës gjatë viteve 1960-70 mund të kenë shkatërruar çfarë mund të
ketë qenë një bastion i avancuar trekëndor që mbronte hyrjen jugore si dhe kanalin pranë hyrjes.
Gjetja e një kavo hekuri e periudhës komuniste në kuadratin 5 në një thellësi rreth 90 cm nga
sipërfaqja e mbështet edhe më tej këtë ide.
Së fundmi, në pjesën e jashtme perëndimore dhe verilindore të fortesës u gjetën elementë
arkitekturor dhe të dhëna të tjera që dëshmojnë, ashtu si gravurat e kohës, për ndërtimin e një
fshati të vogël rreth Fortesës Trekëndorë (Fig. 22). Ekonomia e fshatit bazohej kryesisht në
peshkim ndërsa qeramika e prodhuar në Grottaglie/Korfuz dëshmon se shkëmbimet vazhdonin
të ishin të lidhura me Korfuzin dhe bregun perëndimor të Adriatikut pavarësisht se administrimi
politik vazhdoi të ishte nën osmanët.

Fig. 22 Pamje e Fortesës Trekëndore mesi shek. 19, Cook.
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Pas gërmimi
Gjatë ekspeditës arkeologjike në Fortesën Trekëndore u gjet sasi e konsiderueshme qeramikë
me glazurë dhe e ashpër të cilat mendohet se daton nga shek. 16 dhe më vonë. Objekte qelqi
dhe hekuri gjithashtu u gjetën pothuajse në të gjithë kuadratet e hapura të shoqëruara shpesh
më gjyle topi prej hekuri dhe guri të dimensioneve të ndryshme. Të gjitha këto gjetje janë në
proces studimi dhe përbëjnë të dhëna me rëndësi për datimin e saktë dhe studimin e mëtejshëm
të karakterit të Fortesës Trekëndore në faza të ndryshme.
Botimi i rezultateve të Fortesës Trekëndore është planifikuar të botohet në një artikull te Iliria
i cili do të shoqërohet nga raportet e qeramikës dhe të dhënat kryesore datuese për sitin. Kjo
parashikohet të kryhet deri në 2015. Artikuj për botim do ti dorëzohet Shkollës Britanike të
Athinës dhe Arkeologjisë Mesjetare, Itali.
Një raport informues mbi një projekt të mundshëm konservimi do t’i dorëzohet Fondacionit
Butrinti në kuadër të këtij projekti. Paraprakisht është rënë dakord në parim me Parkun
Kombëtar të Butrintit për një mundësi bashkëpunimi në konservimin dhe mbrojtjen e Fortesës
Trekëndore në të ardhmen.

Falënderime
Do të donim të shprehnim mirënjohjen tonë të thellë për Fondacioni Butrinti që ka financuar
bujarisht projektin e kërkimit në Fortesën Trekëndore për 2014.
Falënderime shkojnë për Prof. Luan Përzhita (Drejtor i Institutit Arkeologjik) për ndihmën dhe
vendimet e marra gjatë fazës në terren si dhe Prof. Dhimitër Çondi (Përgjegjës i fondeve
Sarandë) për asistencën e tij.
Një falënderim i veçantë i shkon z. Brian Ayers për konsultën e tij profesionale në lidhje me
kështjellat dhe fortifikimet mesjetare.
Gjejmë rastin dhe falënderojmë drejtorin e parkut të Butrintit z. Raimond Kola për
bashkëpunimin dhe ndihmën që ai dhe ekipi i tij në Butrint ofruan gjatë projektit në Fortesës
Trekëndore.
Procesi i kërkimit në terrenit dhe fazës studimore nuk do të ishte e mundur pa ndihmën e
asistentëve që morën pjesë në këtë projekt një falënderim shkon për të gjithë ata: Eriona Qilla,
Mirgen Shahmetaj, Andy Crowson, Oliver Gilkes Joanita Vroom, Samantha Garwood dhe të
gjithë ata që ndihmuan në projektin e Fortesës Trekëndore.
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Lista e figurave
Fig. 1 Pamje perëndimore e Fortesës Trekëndore, Butrint
Fig. 2 Punëtorët e mirëmbajtjes së monumenteve gjatë pastrimit të vegjetacionit
Fig. 3 Planimetri e Fortesës Trekëndore ku tregohet hapja e sondazheve të reja dhe pastrimi i
kuadrateve të vjetër

Fig. 4 Pamje nga bashkimi i murit perëndimor me kullën jugore, Kuadrati 1
Fig. 5 Bashkimi i themelit të kullës jugore me murrin rrethues perëndimor, Kuadrati 1
Fig. 6 Seksioni perëndimor i Kuadratit 1 ku majtas tregohet një strukturë që mendohet të jetë
një gropë septike dhe raporti i saj me themelin e kullës jugore.
Fig. 7 Hapja e kuadratit 2 (1x3m) pranë portës hyrëse në jug të fortesës
Fig. 8 objekti i hekurit, Kuadrati 2
Fig. 9 gjyle hekuri e oksiduar, Kuadrati 2
Fig. 10 Binarët e drurit të vendosur kryq mbi të cilët ngrihet murit rrethues jugor, Kuadrati 2
Fig. 11 Pamje kuadratit 3
Fig. 12 Pamje themelit të portës e cila ka të gdhendur kokën e luanit të Shën Markut dhe
marrëdhënia që ka kjo portë me murrin rrethues verilindor, Kuadrati 3
Fig. 13 Pamje themelit të murit rrethues verilindor ku tregohet qartë ngritja e tij mbi binarë
druri Kuadrati 3
Fig. 14 Pamje e seksionit perëndimor, Kuadrati 4
Fig. 15 Pamje e bashkimit midis murit jugor dhe kullës jugore, Kuadrati 5
Fig. 16 Pamje nga bashkimi i murit jugor me kullën jugore, Kuadrati 5
Fig. 17 Themeli 1 brenda ndërtimeve perëndimore
Fig. 18 Themeli 2 jashtë ndërtimeve jugore
Fig. 19 Pamje e bazamentit të një kolone pranë hyrjes jugore brenda fortesës
Fig. 20 Qeramikë e gjetur gjatë pastrimit të Themelit 1
Fig. 21 Pamje e themelit në anën perëndimore jashtë fortesës
Fig. 22 Pamje e Fortesës Trekëndore mesi shek. 19, Cook.

22

Gërmim me karakter sondazhi dhe vëzhgim sipërfaqësor në
Kalanë Trekëndore pranë Kanalit të Vivarit, Butrint

Bibliografia


Andrews, R., Bowden, W., Gilkes, O., & Martin, S. (2004). The late antique and
medieval fortification of Butrint. In R. Hodges, W. Bowden, & K. Lako, Byzantine
Butrint: Excavations and Surveys 1994-1999 (pp. 126-150). Oxford: Oxbow



Bescoby, D. Geophysical investigation of the triangular Venetian castle at Butrint,
2004. Unpublished report.



Crowson, A. (2007 ). Venetian Butrint. London: Butrint Foundation.



Davies, S. (2012). Late Venetian Butrint: 16-18 centuries. In I. L. Hansen, R. Hodges,
& S. Leppard, Butrint 4: The Archaeology and Histories of an Ionian Town (pp. 280288). Oxford: Oxbow.



Hodges, R. (2008). Ngritja dhe rënia e Butrintit Bizantin. Londër: Fondacioni Butrinti.



Karaiskaj, G. (1976). Fortifikimet Mesjetare pranë Kanalit të Vivarit në Butrint dhe
restaurimi i tyre. Monumentet 11, 147-158.



Ugolini, M. L. (1937). Butrinto: Il Mito d’Enea Gli Scavi . Rome: Istituto Grafico
Tiberino.

23

