VOICES OF BUTRINT - ZËRAT E BUTRINTIT
The Voices of Butrint Project has used oral history recording and photography
to catch impressions and memories from the ancient site of Butrint.
Local people have shared their stories, not about the chronology or archaeological
evidence that archaeologists and historians have gathered over many years,
but the place that local people live and work amongst and around.
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The Voices of Butint Project has been funded by the Butrint Foundation and
implemented by the Qendra TRAKULT. TRAKULT and all those people who have
worked with this project are grateful to them for their support in ensuring Butrint’s
history includes local stories and” voices” alongside the archaeology.

VOICES OF BUTRINT

“We didn’t have television to watch games at that time, so we listened to
them on the radio. We couldn’t see the match between Dinamo-Partizani.
At the bar that I told you about, where Barba Koço worked, there was a
fellow villager there. He was very passionate about football. All the boys
got together and we decided to go listen to the game at Butrint. It was
in the afternoon on a winter day, but sunny, like today. The stones were
warm and we watched the game in the theater in Butrint. The fans of
Dinamo were on one side, and the fans of Partizani on the other. This is
one way we have enjoyed the theater.”
Fadil Osmani (Vrinë) and Resul Shabani (Ksamil)

“When I go to Butrint is like going to my yard. I feel a positive, clean and
cultural pleasure. Either way I call it pleasure because for 14 years now that
I live around here I hang out in Butrint and all my boredom goes away.”
Vlash Gjonaj dhe Pal Nikolla (Shën Dëlli)

“I remember that there was a fire once, on the hill in front of Butrint. All the
villages here and the people from Ksamili went there and fought the fire. I am
talking about 1984.”
Adrian Rumani (Vrinë) and Xhemal Xhemali (Xarrë)

“...when people ask me where I am from, I don’t tell them that I am from
Vrina, but from Butrint. Everyone knows Butrint.”
Mimoza Sali (Vrinë)

“I came with my father as a visitor to Butrint on May 1st because at that time
the city of Saranda was celebrating the first of May at Butrint. At that time,
Butrint was open (was not enclosed). The people visiting from Saranda took
some food from home and they shared cars/carpooled because at that time there
were not many cars. My first time we came and saw the “Well of the Brides”
[Well of Junia Rufina] because my father was always talking about the “Well
of the Brides.” That was my first time at Butrint. My father liked history and
he said that at that time [ancient times] only brides would take water from that
well and because of this, it got that name.“
Bektash Mustafaraj (Vrinë)

We went to the fields of Vrina with the tractors. At that time we used to call that
area the “Field of the Airplane.” There was a wall there that began at the edge
of the lake and they destroyed it with the tractors (he is referring to the remains
of the aqueduct). There was a wall with stones every 20 meters. They said that
water used to pass through that wall (in ancient times). I passed through there
with a combine. When they saw that wall (the wall of the aqueduct), they were
very impressed, because it was very straight. It was destroyed in some places,
but in general, it was very straight. When they worked with the large plow,
they destroyed it (the aqueduct). Those of us that had some schooling told them
“Don’t destroy this because this is history!” We told them, “Go around it! You
can’t plant wheat in a stone,” because there were stones there.
Maksut Kasi (Vrina) and Kujtim Haxhiu (Ksamil)

ZËRAT E BUTRINTIT

“Ne nuk kishim televizor për të parë ndeshjet në atë kohë, kështu që i dëgjonim
ato në radio. Njëherë nuk mund të shihnim ndeshjen Dinamo-Partizani.
Vendosëm që te lokali që të thashë ku ishte Barba Koçua kishte vajtur një
bashkëfshatar i joni i cili ishte shumë i dhënë mbas futbollit dhe kishte radio. U
mblodhëm të tërë çunat siç ishim dhe shkuam të dëgjonim ndeshjen në Butrint.
Ishte pasdite dimri por kishte diell. Gurët e teatrit ishin të ngrohtë dhe kështu që
ne e ndoqëm ndeshjen në teatrin e Butrintit. Në njërën anë ishin tifozët e Dinamos
dhe në tjetrën tifozët e Partizanit. Ne e kemi shijuar teatrin edhe kështu.”
Fadil Osmani (Vrinë) dhe Resul Shabani (Ksamil)

“Kur shkoj në Butrint është njësoj sikur shkoj në oborrin tim. Ndjej një
kënaqësi shumë pozitive, shumë të pastër njerëzore apo kulturore. Sido që
të jetë unë e quaj kënaqësi që prej 14 vitesh që jetoj këtu afër shkoj shpesh
atje. Ndoshta jo për të kaluar kohën por aty sikur më ikën e gjithë mërzia.”
Pal Nikolla (Shën Dëlli)

“Më kujtohet që ra zjarr njëherë në kodrën përballë Butrintit. Të gjithë
fshatrat këtu dhe njerëz nga Ksamili erdhën dhe luftuan me zjarrin për orë të
tëra. Po flas për vitin 1984.”
Adrian Rumani (Vrinë) dhe Xhemal Xhemali (Xarrë)

“… kur njerëzit më pyesin se nga jam, unë nuk i them se jam nga Vrina por
nga Butrinti. Të gjithë e dinë se ku ndodhet Butrinti.”
Mimoza Sali (Vrinë)

“Po në fakt për herë të parë kam ardhur si vizitor në Butrint në 1 Maj 1964 me
babanë tim, sepse atëherë qyteti i Sarandës e festonte 1 Majin në Butrint. Në
atë kohë Butrinti ishte një zonë e lirë dhe jo i rrethuar siç është sot. Njerëzit
vinin nga Saranda me makina të rastit se në atë kohë nuk kishte shumë makina
dhe ushqimin e merrnim me vete. Gjatë vizitës tonë të parë ne vizituam pusin e
nuseve (Pusi i Junia Rufinës). Babai që e kishte qejf historinë thoshte se në atë
kohë (kohët antike) aty merrnin ujë nuset e reja dhe për këtë arsye i ka mbetur
emri i tillë.”
Bektash Mustafaraj (Vrinë)

“Ne shkonim te fusha e Vrinës me traktorët. Atëherë ne e quanim “fusha e
aeroplanit”. Aty ishte një mur që fillonte nga ana e liqenit (akuedukti) pjesë të
së cilit u prishën nga punimet me traktor. Çdo 20m kishte mur me gur. Thoshin
se më parë (në kohët antike) uji kalonte përmes atij muri. Na bënte shumë
përshtypje sepse ishte mur shumë i drejtë megjithëse pjesë-pjesë mungonte. Kur
traktorët punonin me plug të madh prekte pjesë të murit. Ne që kishim shkollë
i thoshim mos i prishni këto mure se kjo është historia. Bjeri anës, nuk mbillet
gruri në gur.”
Maksut Kasi (Vrina) dhe Kujtim Haxhiu (Ksamil)

VOICES OF BUTRINT - ZËRAT E BUTRINTIT
Life and daily activities around Butrint
Jeta dhe aktivitete të përditshme përreth Butrintit

VOICES OF BUTRINT - ZËRAT E BUTRINTIT
Education through cultural heritage
Arsimimi përmes trashëgimisë kulturore

Teacher’s booklet
Libërth për mësuesit

The Teacher’s Kit uses the photographs and quotations from the oral history recordings
to share stories and memories about Butrint. The publication is designed to be used in
conjunction with a visit to Butrint but can also be taken home by the pupils and shared with
their parents and grandparents.
Libërthi i përgatitur për mësuesit përfshinë fotografi dhe citim nga intervistat e mara nga
banorët vendas për të ndarë ngjarjet dhe kujtimet mbi Butrintin. Botimi është përgatitur që
të përdoret në përputhje me vizitat e shkollave në Butrint por mund të merret nga nxënësit
edhe në shtëpi për tu ndarë me prindërit dhe me më të moshuarit.

