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AT GJERGJ FISHTA 

Poeti ynë kombëtar Gjergj Fishta ka qenë në qendër të vëmendjes së studiuesve në të gjallë të 

tij dhe po aq pas ndarjes nga jeta; ai ka njohur majat e vlerësimit e të nderimit sa dhe ato të 

censurimit e diskriminimit gjatë periudhës së viteve 1944-1990. 

Për krijimtarinë e larmishme në tematikë dhe lëvrim gjuhësor nën parimin për Atme e Fé, për 

temat dhe idetë nacionle që përçoi ndër bashkëkombasit e më gjerë, për gjithë kontributin në 

fushë të letërsisë, të krijimtarisë popullore, të mendimit politik dhe atij estetik, që nyjëtohen në 

krijimtarinë poetike sa dhe në shqyrtime të veçanta filozofike, për idetë e pavarura dhe 

emancipuese për kombin në momente deliktate të zhvillimit të tij historiko-kulturor, po aq sa 

dhe për gjithë devocionin që përcolli nga zhguni i fratit (si pjesë e urdhërit OFM) në 

transmetimin e fjalës së shenjtë ndër breza, At’ Gjergj Fishta është vlerësuar sa ishte në jetë me 

dekorata e nderime të shumta, mes të cilave shënojmë: poeti ka qenë kandidat për çmimin 

Nobel; dekorata e klasit II Maarif Nishani, akorduar nga sulltani, për merita të veçanta në 

fushën e arsimit. Më 28 janar 1912, Klubi Gjuha Shqype, në pallatin ipeshkvnor, i dhuroi 

Fishtës një kurorë argjendi për merita në krijimtarinë letrare; po këtë vit ai u nderua nga 

Mbretëria Austro-Hungareze me medaljen Ritterkreuz (1912); për kontributin kulturor në 

Shqipëri, qyteti i Beratit, më 1913, i dërgoi një pupël (pendë) ari; Piu XI Medaglia di 

Benemerenza (1925), Urdhëri françeskan e dekoroi Lector Jubilatus (1929); Greqia më1931 

me dekoratën Phoenix; qeveria italiane e bëri anëtar të saj, Academico d’Italia më 1939 e të 

tjera. 

JETA DHE VEPRIMTARITË MË TË SHËNUARA 

1.1 Fëmijëria 

At Gjergj Fishta lindi me 23 tetor 1871, në Fishtë të Zadrimës (Lezhë), i biri i Ndokë Simon 
Ndocit dhe Prenda Lazet Kaçit. Ai pagëzohet me emrin Zef. 

Në vitin 1877, në moshën 6 vjeçare, Zefi merret nga At Marjan Pizzochini, venedikas nga 
Palmanova, asokohe misionar françeskan dhe famullitar në kishën e Troshanit, e cila 
administrohej nga Provinca françeskane, sikurse edhe sot, dhe, bashkë me disa fëmijë të tjerë 
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nga fshati dërgohet për shkollim në Shkodër. Në një shkollë që françeskanët e kishin hapur si 
"shkollë e vorfënve, e kambëzbathunve, e të harruemve e fshatarëve".12 

Në vitin 1880, në Kuvendin fretnor në Troshan hapet për të parën herë Kolegja françeskane 
shqiptare, nën drejtimin e At Marjanit, venedikas dhe At Giampiero nga Bergamo (Itali). Zefi 
i Ndokë Simonit është ndër të parët nxënës. "3Tashma, jo vetëm për shkollë, por edhe për frat". 

1.2 Aktiviteti fetar 

Në vitin 1886, dërgohet nga Urdhëri françeskane për të vijuar studimet filozofike dhe 
teologjike, në Bosnje. Bashkë me 6 nxënës të tjerë; Ejëll Paliq, Pjeter Gjadri, Severin Lushaj, 
Loro Mitroviq, Bonë Gjeçaj dhe Pashk Bardhi. Studimet filozofike i filloi dhe i kreu në 
Kuvendin e Sustikës, ndërsa ato teologjike në Kuvendin e Livnos. Më pas, në Manastirin e 
Guca Gora, afër Travnik-ut kryen vitin e provës, një rregull ky i detyrueshëm për studentët e 
shkollave katolike, përpara se të shuguroheshin meshtarë. Këtu, simbas dokeve të atëherëshme 
françeskane ndërron emrin e pagëzimit në Gjergj, emër të cilin do ta mbante gjithë jetën, kurse 
për mbiemër shënoi emrin e vendlindjes. 

Në vitin 1893, përfundon studimet dhe kthehet në Shqipëri. Shugurohet meshtar dhe me 25 
shkurt 1894, jep Meshën e Parë në Troshan. Aty ku edhe e kishte nisë rrugën e kushtimit 
meshtarak. 

Menjëherë, pas asaj dite caktohet edhe si mësimdhënës në Kuvendin e Troshanit 

Ndërkohë, të dielave dhe në ditë festash fetare kryente shërbesa në kishën famullitare të Lezhës. 
(Sipas një gojëdhane, vetë Shën françesku i Azisit [1181-1226], në rrugëtimin e tij apostolik 
për në Dalmaci, ndalon aty dhe bekon gurin e parë të themelit të saj). 

Në vitin 1899 caktohet famullitar i përkohshëm në Gomsiqe, famulli, e cila i përkiste Abacisë 
së Mirditës. Aty njihet dhe miqësohet me Abatin e Mirditës Imzot Prengë Doçi.  

Këtu zen fill edhe bashkëveprimi në Shoqninë "Bashkimi", që do të themelojë e drejtojë Imzot 
Doçi, në këtë vit. 

Në verën e vitit 1902, kur fillojnë pushimet shkollore, dërgohet në Rrapshë të Hotit, në Kishën 
e Brigjes, për të zëvendësuar famullitarin e atij fshati, patër Leonard Gojanin. 

 

1Informacionet për jetën e Fishtës janë marrë nga libri "Gjergj Fishta-Jeta dhe Vepra", i Pal 
Duka -Gjinit, Provinca françeskane shqiptare 

2 Pal Duka -Gjini "Gjergj Fishta-Jeta dhe Vepra", Provinca françeskane shqiptare, shtypur 
Romë 1991, fq.21 

3 Pal Duka -Gjini "Gjergj Fishta-Jeta dhe Vepra", Provinca françeskane shqiptare, shtypur 
Romë 1991, fq.21 
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Aty edhe shkruan kangën "Te Ura e Rrzhanicës", e cila në botimin e plotë të Lahutës së 
Malësisë 1937 do të jetë Kanga e katërmbëdhjetë. 

Me 15 shkurt 1907 themelon, bashkë me Gjeçovi, të parën Bibliotekë shkollore në Shqipëri. 
Për këtë edhe Konsullata austriake në Shkoder u dhuroi 50 vepra në shqip dhe 16 në 
gjermanisht. 

Po në këtë vit, në shkollën françeskane hapet herë të parë edhe "shkollën e mbrëmjes, kurse për 
të rritur". 

At Gjergj Fishta e nisi rrugën e meshtarisë me shugurimin e tij meshtarak dhe meshën e parë, 
që është edhe akti i parë meshtarak i tij. Kjo meshë u kremtua me 26 shkurt 1894, në Troshan. 

Prej këtu, njëkohësisht ushtron edhe detyrën e Kapelanit në famullinë e Lezhës. 

Më pas dërgohet famullitar në Gomsiqe, që ishte nën administrimin apostolik të Abacisë së 
Mirditës. 

Rikthehet edhe njëherë tjetër pas disa vitesh në Lezhë, kurse gjithë vitet e tjera të jetës 
meshtarake, deri me 30 dhjetor 1940, kur mbylli sytë e shkoi në amshim i kaloi në Shkodër. 

Pjestar i përhershëm e i përjetshëm i Provincës Françeskane të Shqipërisë, ai i provoi të gjitha 
detyrat e përgjegjësitë në provincë: famullitar, sekretar i Provincës, Guardian definituer, Kustod 
e Ministër provinçial, posti më i lartë në provincë. 

Përgjatë gjithë jetës meshtarake, gjithashtu ai ushtroi detyrën e mësimdhënësit në shkollat 
françeskane, prej atyre fillore e deri gjimnazike(të mesme) e deri prefectum Studiorum (drejtor 
i studimeve-shkollave). Në ato shkolla ai futi për herë të parë në historinë e arsimit shqiptar, 
gjuhën shqipe si gjuhë mësimi. 

 

Konkluzion: 

 At Gjergj Fishta ishte meshtar shembullor, françeskan i devotshëm, hierark i lartë i 
Urdhërit dhe Provincës Françeskane të Shqipërisë, shërbesa e detyra, që i kreu me përshpirtëri 
të lartë. Si fetar i bindur, ai diti të gjejë pajtimin e plotë midis detyrave të besimit me ato të 
atdhetarizmës. Ai në gjithë veprimtarinë e vet fetare mishëroi në mënyrë të përkryer devizën e 
françeskanizmit shqiptar: "Fe e Atdhe" dhe punoi si rrallë kush tjetër për fé, Atdhe e Urdhërin, 
të cilit i përkiste. 
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1.3 Aktiviteti diplomatik  

Në vitin 1908(1-11 nëntor) merr pjesë në Kongresin e manastirit, si përfaqësues i Shoqnisë 
"Bashkimi". Zgjidhet thuajse unanimisht kryetar i Komisionit Të Alfabetit, i votuar prej 49 
anëtarë nga 52 që kishte Kongresi 

Në tetor të vitit 1913 themelon revistën e përkohëshme kulturore e politike "Hylli i Dritës", 
tribuna më e shquar e shtypit shqiptar për gati 30 vjet. 

Në vitin 1916-17, kur Shqipëria ishte nën Perandorinë Austro-Hungareze, boton gazetën "Posta 
e Shqypnis' ". Gazetë, e cila dilte në dy gjuhë, shqip dhe gjermanisht. 

Me 1919 emërohet sekretar i delegacionit pjesëmarrës në Konferencën e Paqes në Paris, 
kryesuar prej Imzot Luigj Bumçit. Fjalimi që ai përgatit dhe që mbahet në Universitetin katolik 
të Parisit, "Shqiptarët dhe të drejtat e tynë" është kontributi më i vyer për çështjen Kombëtare 
shqiptare në fushë të diplomacisë. 

Me 1921, në të parin Parlament të Shqipërisë (Asambleja Kombëtare) zgjidhet deputet i 
Shkodrës. 

Me 1930 emërohet përfaqësues i Shqipërisë në Konferencën Ballkanike mbajtur në Athinë, me 
1931 në Stamboll dhe me 1932 në Bukuresht. 

Me 1937 Fishta dërgohet nga Kryesia e Urdhnit Françeskan të Romës në Çekosllovaki, me një 
detyrë , sa të randë aq edhe delikate pëer fretën të atjeshëm.4  

Në vitin 1937, botohet e plotë kryevepra e tij "Lahuta e Malcis". 

Vdes me 30 dhjetor në vitin 1940, në Spitalin civil të Shkodrës.  

Fjalët që shënohen edhe si testamenti i tij janë: Po des kondend, perse kam punue për Fé e 

Atdhé e për Provinçë e ju lâ bporosi, qi edhe ju të punoni për Fé, për Atdhé e për Provinçen 

tonë. 

Por edhe meraku i tij i madh: Jo për tjetër, por sepse po lë armikun mbi truallin shqiptar, mua 

më vjen keq që më duhet me dekë. 

 

Konkluzion: 

At Gjergj Fishta, i angazhuar me problemet parësore të çështjes kombëtare të Shqipërisë, u 

ngarkua dhe kreu në mënyrë shembullore detyra tepër të rëndësishme në parlamentin e 

 

4 Po aty, fq.149 
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Shqipërisë si organi politik suprem, ku qe zgjedhur me unanimitet nga populli i Shkodrës, si 

deputet dhe nënkryetar i parlamentit.  

Por ai shërbeu në mënyrë të shkëlqyer edhe në fushë të diplomacisë. Shkëlqen posaçërisht me 

pjesmarrjen në Konferencën e Paqes në Paris me 1919, si sekretar i Dërgatës shqiptare atje. 

Fjalimi i përgatitur prej tij "Shqiptarët dhe të drejtat e tyne" dhe veprimi diplomatik i atij 

delegacioni bëri të mundur shpëtimin nga coptimi i mëtejshëm i Shqipërisë së mbetur. Korça, 

Gjirokastra dhe Vlora mbetën përsëri territore të shtetit shqiptar. 
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Fig. Nr. 1 Harta e stacioneve të veprimtarisë fetare 
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1.4 Veprimtaria letrare – publicistike 

Gjergj Fishta është figurë e patëdytë në historinë e letërsisë dhe të kulturës sonë, ai zë një 
pozicion qendror në sistemin letrar me kryeveprën epike Lahuta e Malcis` e cila na përcjell 
këndimin heroik të historisë së vonë të vendit. 

Me këtë poemë Fishta këndon e himnizon historinë shqiptare, ndërsa me poemën Gomari i 
Babatasit, poeti i madh qesh e qan përditshmërinë shqiptare përmes humorit, ironisë e satirës. 
Përmes të njëjtit ligjërim artistik ndërtohet edhe Anxat e Parnasit (1907, 1928), vëllimi me 
poezi e satira patriotike e shoqërore, që lexohet e shijohet edhe sot e kësaj dite. 

Në dramatikë spikat tragjedia Juda Makabe, 1920; Ifigenija n’Aulli, 1931. Përveç tragjedive, 
poeti ynë kombëtar na ka lënë mjaft melodrama, tekste dramatike të shoqëruara me muzikë, të 
shkruara për t`u vënë në skenë në ditë të shënuara ose raste festash kombëtare, si: Sh. Françesku 
i Asizit (1909); Shqyptari i gjytnuem (1911); Baritë e Betlemit (1925); Sh. Luigji Gonzaga 
(1927); Shqyptarja e gjytetnueme (1929); Odiseja (1931); Jerina ase Mbretnesha e Lulevet 
(1940). 

Nga ligjërimi dhe figura heroike e Lahutës, që lëvdon historinë e popullit, tek shpotia dhe satira 
therëse e Gomarit të Babatasit dhe tragjedia Juda Makabe, Fishta kalon mjeshtërisht në 
artikulim lirik të verbit të hollë e të butë të jetës shqiptare në vëllimin Mrizi i Zanavet. 

Titulli metaforik i vëllimit tjetër me lirika Vallja e Parrizit na sugjeron leximin përmes Biblës 
dhe këtu shumica e figurave, ngjarjeve dhe motiveve Fishta i merr nga Bibla, veçanërisht nga 
Besëlidhja e Re. 

Kontribut të shënuar ka At Gj. Fishta në jetën kulturore të vendit, me theks të spikatur identitar. 
Nuk mund të mos theksohet veprimtaria e tij në ngjarje e vendime të rëndësishme kombëtare, 
si dhe ajo e publicistit me penë të hollë analizash, diskutimesh e polemikash të forta të kohës. 
Më 1899, Gjergj Fishta bashkë me imzot Preng Doçin themeloi Shoqninë letrare Bashkimi, që 
kishte alfabetin e vet dhe si përfaqësues i saj mori pjesë, më 1908, në Kongresit të Manastirit. 
Në cilësinë e kryetarit kontribuoi mjaft në punën e Komisionit të Alfabetiti që mori vendime 
historike në përcaktimin e kahjes perëndimore të gjuhës e kulturës sonë. Mes këtyre përpjekjeve 
Fishta, më 1916, bashkëthemelon me L. Gurakuqin, Komisinë letrare me synimin e krijimit të 
gjuhës letrare kombëtare. 

Gjergj Fishta është themelues i revistës Hylli i Dritës më 1913, një nga periodikët më të njohur 
shqiptare të kohës e krahasueshme me të ngjashmet e saj në Europë. 

Fishta themeloi më 1916 një tjetër periodik politiko-letrar, fletoren Posta e Shqypnis që dilte 
dy herë në javë për dy vjet. Kontribut të shënuar Fishta ka dhe në hapjen e Shtypshkronjës 
Françeskane e cila botoi vepra letrare, studimore, gazeta e revista etj. 

Shkrimet e tij të botuara tek Hyllin e Dritës, Posta e Shqypnís, Zani i Shna Ndout, Grueja 
shqyptare, Albania, Dielli, Vullneti i Popullit, në parathënie librash etj. shënojnë shkrimin 
militant për shtyllat kryesore të shtetit e kombit tonë për t`u emacipuar e modernizuar politikisht 
e kulturalisht mbi themelet e qytetërimit europian perëndimor. 
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Me zhvillimet demokratike të viteve `90 krijimtaria dhe figura e Gjergj Fishtës filluan të zenë 
hapësirën e vet; vepra e tij është botuar e plotë disa herë, kryevepra Lahuta e Malcis dhe vepra 
të tjera të veçanta kanë njohur shumë publikime duke qarkulluar te lexuesi shqiptar dhe ai i 
huaj. 

 Konkluzion 

Krijimtaria dhe personaliteti i Gj. Fishtës tashmë është pjesë e programeve kurrikulare të 
arsimit parauniversitar dhe universitar të të tre cikleve, si dhe objekt trajtimi prej studiuesve në 
konferenca e veprimtari shkencore kombëtare e ndërkombëtare, me synimin për t`i kthyer 
letërsisë shqipe dhe historisë së saj një prej përfaqësuesve themelorë, si dhe për t`i kthyer 
kombit, birin e vet me vlera shumëdimensionale, pesha e të cilit, për shkak të mungesës më 
shumë se 40-vjeçare, sot na rëndon më shumë. 

 

 

1.5 Veprimtaria projektuese - artistike 

Fishta është një personazh shumë dimensional, ku dimensioni i arkitektit vjen si dhunti e talent 
i tij, por edhe si një nevojë utilitare që Kisha katolike në Shqipëri kishte për rikonstruksione të 
kishave e kuvendeve. 

Pader Leon Kabashi, 5  i vetmi ndër françeskanët e kohës shkolluar, përposë studimeve 
teologjike në Siena, në Itali, kryen edhe studimet në Akademi të Arteve të Bukura aty shkruan: 
“Tue njoftë cillsít e tija artistike, Provinçja françiskane shqyptare e e Arqipeshkvija e Shkodres 
e Dioçezi i Dukagjinit e zgjodhen A.Fishten si arkitekt zyrtar, por pse kû nevojët financiare, kû 
pamundsija e realizimeve prej anës së kryepuntorëve, arkitektit tonë iu desht sa herë me u 
kufizue në të endun të pjaneve...” 

Për Kishën e Rubikut, ai përmend “balli i guri s'dhenun i Kishës Monumentale të Rrbigut”, për 
Kuvendin e Lezhë shkruan “ndertesa e bukur qela[Kuvendi] e Lezhës, ku dritore të mdha të 
hiejshme grishin udhtarin...” 

Për kishën e Prekalit(Dukagjin), "A.Fishta në bashkëpunim me xansin e mikun e vet Z. Ingjinier 
L.(Ludovik) Zojsi sajuen, rrealizuen pjanin e ri...në vjetin 1938. " Kurse për Kishën e Motrave 
Stigmatine shkruan: “arkitekturë e Fishtës, vjeti 1927”. 

 

 

 

5 Leon Kabashi: At Gjergj Fishta në arte."At Gjergj Fishta, numer perkujtimuer, botue neper 
kujdes t'At Benedikt Dema ofm., fq.54 
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 Konkluzion 

Në stacionet në fjalë, që arsyetohen si stacione të veprimtarisë projektuese, më kryesoret prej 
tyre që janë në qendrat urbane, Shkodër dhe Lezhë janë njëherësh edhe qendrat kryesore të 
gjithë veprimtarisë shumëdimensionale të Fishtës, duke konsideruar subjekt vizite nga turistët 
dy më kryesore, në Lezhë, Kuvendi “Zoja Nunciatë” dhe në Shkodër, Kisha e Motrave 
Stigmatine (punim i vitit 1927). 

 

 

Fig. Nr. 2 Kisha e motrave Stigmatine, Nëntor 2021 
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STACIONET 

Identifikimi dhe analizimi i pikave  

Vendi i lindjes së Gjergj Fishtës 

Në foton e mëposhtme paraqitet shtëpia e lindjes së Fishtës, në Fishtë të Zadrimës (Lezhë); 
objekt i cili aktualisht nuk ekziston më. Infrastruktura rrugore për të arritur në këtë stacion 
paraqitet e mirë dhe lehtësisht e arritshme. Largësia e saj nga Tirana është afërsisht 81km, 
distancë e cila përshkohet me automjete për rreth 1 orë e 40 minuta. Për të identifikuar vendin, 
ndodhet vetëm një tabelë brenda terrenit të rrethuar. Sinjalistika për të drejtuar deri në këtë 
stacion mungon totalisht. 

 

Fig. Nr. 3  Shtëpia e lindjes së Gjergj Fishtës (foto historike) 
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Fig. Nr. 4 Vendi i lindjes së Gjergj Fishtës, Nëntor 2021 

 

 

Fig. Nr. 5 Planvendojse e stacionit 

Në këtë vendndodhje është propozuar të ndërtohet një memorial dhe një hapësirë për 
rezidencë artistësh. 
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Banesa e viteve të para 

Banesa ku Fishta ka kaluar vitet e fëmijërisë është një objekt i restuaruar së fundmi. Kjo banesë 
ndodhet përsëri në fshatin e Fishtës, në një distancë rreth 15 min me automjet nga vendi i 
lindjes. Nga një vëzhgim sipërfaqësor, gjendja fizike e objektit paraqitet e mirë. Me përjashtim 
të një segmenti 25 m, i cili mund të jetë subjekt rehabilitimi, pjesa tjetër e infrastrukturës 
rrugore është në gjendje të mirë. Në pikën e devijimit nga rruga kryesore është vendosur një 
tabelë për orientim në kthesë.  

Godina mban statusin e Monumentit të Kulturës së kategorisë së “II”-të. Punimet për 
restaurimin e saj përfunduan në vitin 2020. Rrugica që lidh objektin me rrugën kryesore është 
e pashtruar, por e aksesueshme. 

 

Fig. Nr. 6 Banesa e viteve të para të jetës së At Gjergj Fishtës, Nëntor 2021 
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Fig. Nr. 7 Planvendosje e stacionit 

Ky objekt është propozuar të kthehet në një shtëpi muze, me të gjithë treguesit bashkëkohor 
dhe dinjitoz të cilat i shkojnë përshtat figurës së Fishtës. 

 

Kuvendi Françeskan, Shkodër 

Stacioni i tretë, sipas renditjes kronologjike është kuvendi françeskan në qytetin e Shkodrës. 
Edhe pse i shkatërruar gjatë viteve të regjimit komunist në Shqipëri, ky Kuvend sot paraqitet 
si një objekt në gjendje të mirë fizike. Vendndodhja e tij në qendër të qytetit të Shkodrës e 
bën një stacion lehtësisht të vizitueshëm nga turistët.  
Në këtë shkollë, që françeskanët e kishin hapur si "shkollë e vorfënve, e kambëzbathunve, e të 
harruemve e fshatarëve", Fishta mori arsimin fillor që në moshën 6-vjeçare. Brenda rrethimit 
të gurtë të këtij objekti, ka një oborr të sistemuar dhe të gjelbëruar. 
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Fig. Nr. 8  Kuvendi Françeskan, Shkodër (foto historike) 

 

Fig. Nr. 9 Kuvendi franceskan Shkodër, Nëntor 2021 
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Fig. Nr. 10 Planvendosje e stacionit 
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Kuvendi i Troshanit 

Ky kuvend është konsideruar si stacioni i katërt në rrugëtimin fishtian. Është restauruar dhe 
sistemuar nga Provinca Françeskane Shqiptare. Ky objekt mban statusin e Monumentit të 
Kulturës së kategorisë  së “I”-rë që prej vitit 2017. Aktualisht, është dhënë në përdorim nga 
françeskanët motrave katolike. Vendndodhja e këtij objekti është në fshatin Troshan të Lezhës. 
Distanca nga qyteti i Tiranës edhe për këtë stacion është rreth 80 km, e përshkueshme me 
automjet për rreth 90 minuta. Gjendja fizike e objektit paraqitet përgjithësisht e mirë. Ekziston 
prania e shenjave të vogla të lagështisë në pjesën e brendshme të faqes ballore të kishës së 
kuvendit.  

Kjo pikë ka një rëndësi të veçantë, pasi këtu Gjergj Fishta mban edhe Meshën e tij të parë. 

 

Fig. Nr. 11 Kuvendi i Troshanit (foto historike) 
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Fig. Nr. 12 Kuvendi i Troshanit, Nëntor 2021 

 

 

Fig. Nr. 13 Planvendosje e stacionit 
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Kisha “Zoja Nunciatë” 

Është ndërtuar në 1933 sipas projektit të Fishtës. Gjatë qëndrimit në kuvendin e Troshanit, të 

dielave dhe në ditë festash At Gjergj Fishta kryen shërbesat në kishën famullitare të Lezhës. 

Kisha është pjesë e një kompleksi ndërtimesh, të cilat paraqiten në gjendje të mirë fizike. 

Infrastruktura rrugore për aksesin në këtë kishë, është gjithashtu në gjendje të mirë. Distanca 

nga Tiranë është rreth 65 km. 

 

Fig. Nr. 14 Kisha “Zoja Nunciatë”, Nëntor 2021 

 

 

Fig. Nr. 15 Kisha “Zoja Nunciatë”, Nëntor 2021 
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Fig. Nr. 16 Planvendosje e stacionit 
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Kisha e Gomsiqes 

Stacioni i gjashtë është vendosur kisha e Gomsiqes, si një vendndodhje ku Gjergj Fishta është 
caktuar si famullitar i përkohshëm. Kjo kishë është shkatërruar gjatë regjimit komunist, 
aktualisht në këtë vend ndodhet vetëm një kryq. Nga banorët e zonës konsiderohet si “një vend 
i mirë”, në të cilin mblidhen me raste të ndryshme. Infrastruktura rrugore është në gjendje të 
mirë. Vendndodhja është afërsisht 100 km nga qyteti i Tiranës, distancë e cila përshkohet për 
rreth 2 orë. 

 

Fig. Nr. 17 Kisha e Gomsiqes (foto historike) 

 

 

Fig. Nr. 18 Vendndodhja e Kishës së Gomsiqes, Nëntor 2021 
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Fig. Nr. 19 Planvendosje e stacionit 
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Banesa e Abat Doçit 

Banesa e Abat Doçit është konsideruar stacioni i shtatë i këtij itinerari, si pikë-ndalimi që 
shenjon zanafillën e bashkëveprimit për shoqërinë “Bashkimi” në 1899. Në momentin e vizitës 
kjo banesë ishte e paaksesueshme. Nga vëzhgimi sipërfaqësor objekti paraqitet në gjendje të 
amortizuar. Objekti evidentohet mes objekteve të tjera prej zhvillimit të hyrjes me hark, 
orientuar nga rruga. 

 

Fig. Nr. 20 Banesa e Abat Doçit (foto historike) 

 

Fig. Nr. 21 Banesa e Abat Doçit 
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Fig. Nr. 22 Planvendosje e stacionit 
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Kisha e Brigjes dhe Banesa e Marash Ucit 

Kisha e Brigjes ndodhet në zonën Hotit (Malësi e Madhe). Në këtë stacion Fishta ka qënë 
famullitar i përkohshëm. Gjithashtu, aty është shkruar edhe kënga e katërmbëdhjetë e “Lahutës 
së Malcisë”. Në këtë vendndodhje kanë mbetur vetëm disa rrënoja të kishës së dikurshme.  

Në afërsi të kësaj kishe ka qënë vendndodhja e banesës së Marash Ucit, personazh i veprës 
epike. Aktualisht nga kjo banesë nuk ka mbetur asnjë gjurmë. 

Largësia nga Tirana e këtij stacioni është rreth 140 km. Vendndodhja e saj është në një kuotë 
ndjeshmërisht më lartë sesa rruga automobilistike, distancë e cila e përshkuar në këmbë kërkon 
një kohë rreth 30 min. Aktualisht, në këtë stacion nuk ka asnjë lloj tabele apo sinjalistike 
informuese. 

 

Fig. Nr. 23 Kisha e Brigjes, Nëntor 2021 

 

Fig. Nr. 24 Kisha e Brigjes, Nëntor 2021 
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Fig. Nr. 25 Planvendosje e stacioneve (Kisha e Brigjes-lart; Banesa e Marash Ucit-poshtë) 

 

 

 

Liceu Illyricum 
Stacioni i nëntë është vendosur Liceu Illyricum. Shkolla e Etënve Françeskanë të Shkodrës, 
është hapur ndaj besimit katolik, musliman e ortodoks nga Atë Pal Dodajt dhe Atë Fishta, në 
Tetor të vitit 1921. Nuk ka rrethim. Fasada e saj bëhet pjesë e pedonales “Kolë Idromenos”. 

Ky objekt ka në katin përdhe librarinë e françeskane “At Gjergj Fishta”, ndërsa katet e sipërme 
janë në gjendje të amortizuar dhe aktualisht jashtë funksioni. Vendndodhja e këtij stacioni është 
në qendër të qytetit të Shkodrës, në zonën pedonale.  
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Fig. Nr. 26 Liceu Illyricum, Nëntor 2021 

 

Fig. Nr. 27 Liceu Illyricum – kati përdhe i përshtatur për krijimin e librarisë “At Gjergj Fishta” 

 

Fig. Nr. 28 Liceu Illyricum - Interieri i librarisë “At Gjergj Fishta”, nëntor 2021 
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Fig. Nr. 29 Planvendosje e stacionit 

 

Kisha e Shën Françeskut, Shkodër 

Kisha e Shën Françeskut në Shkodër është stacioni i fundit, aty ku edhe mbylli jetën At Gjergj 
Fishta. Ajo ndodhet brenda të njëjtit kompleks me Kuvendin françeskan të Shkodrës, 
bibliotekën françeskane dhe Liceun Illyricum. Ky stacion është konsideruar edhe stacioni i 
fundit i Itinerarit kulturor – Gjurmët Fishtiane. 
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Fig. Nr. 30 Kisha e Fretërve Shkodër, foto historike (majtas) 

Fig. Nr. 31 Kisha e Fretërve Shkodër, Nëntor 2021 (djathtas) 
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Fig. Nr. 32 Planvendosje e stacionit 
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STACIONET E ITINERARIT TË VEPRIMTARISË PROJEKTUESE 

 

Kisha e Thethit 
Kisha katolike në Theth të rrethit të Shkodrës, e ndërtuar në vitin 1892, projektuar nga At Gjergj 
Fishta. Ndodhet 173km larg kryeqytetit. Objekti aktualisht është ndër pikat më të vizituara 
turistike të Veriut. Vendosur në një shesh të lirë, evidentohet dhe aksesohet lehtësisht. 

 

Fig. Nr. 33 Kisha e Thethit, foto historike (majtas) 

Fig. Nr. 34 Kisha e Thethit (djathtas) 
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Fig. Nr. 35 Planvendosje e stacionit 
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Kisha e Prekalit 

Kishë katolike në Prekal të Shkodrës projektuar nga At Gjergj Fishta. Ndodhet 123 km larg 
kryeqytetit. Objekti është në gjendje të mirë. Evidentohet dhe aksesohet lehtësisht nga rruga 
kryesore. 

 

Fig. Nr. 36 Kisha e Prekalit 

 

Fig. Nr. 37 Planvendosje e stacionit 
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Kisha e Shën Kollit 

Fasada e objektit është projektuar nga Fishta. U shkatërrua gjatë regjimit komunist dhe u 
rindërtua sërisht në vitin 2008. Ndodhet 98km larg kryeqytetit. Objekti ka një oborr të rrethuar 
me kangjella të ulëta. Vendosur në kryqëzim, evidentohet dhe aksesohet lehtësisht nga 
automjetet dhe këmbësorët. 

 

Fig. Nr. 38 Kisha e Shën Kollit, Shkodër 

 

Fig. Nr. 39 Planvendosje e stacioni 
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Kisha e Motrave Stigmantine 

 

Fig. Nr. 40 Kisha e Motrave Stigmantine 

Objekt i projektuar nga Fishta. Pader Leon Kabashi për Kishën e Motrave Stigmatine shkruan: 
"arkitekturë e Fishtës, vjeti 1927". Ndodhet 95km larg kryeqytetit. E vendosur në kryqëzimin 
mes dy rrugicave, ky objekt është lehtësisht i aksesueshëm. 

 

Fig. Nr. 41 Planvendosje e stacionit 
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Kisha dhe Kuvendi i Zojës Rruzare 

 

Fig. Nr. 42 Kisha e Zojës Rruzare 

Kishë katolike në qytetin e Shkodrës, ndodhet 97km larg kryeqytetit. Objekti nuk ka rrethim. I 
vendosur në fund të rrugës, ky stacion evidentohet dhe aksesohet lehtësisht. At Gjergj Fishta 
ka projektuar këmbanoren e kuvendit si dhe ballin e Kishës së Zojës Rruzare. 

 

Fig. Nr. 43 Planvendosje e stacionit 
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Kuvendi i Motrave Karmelitane 

Në vendin ku është ndërtuar ky kompleks ka qenë Selia Ipeshkvore e Dioqezës së Sapës. Sot 
gjendet vetëm ballorja e Selisë së Vjetër e treguar në imazhin e parë. Ndodhet 81km larg 
kryeqytetit. Aksesesohet lehtësisht nga makinat dhe këmbësorët. Objekti është projektuar nga 
At Gjergj Fishta. 

 

Fig. Nr. 44 Kuvendi i Motrave Karmelitane 

 

Fig. Nr. 45 Planvendosje e stacionit 
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Kisha e Shëlbuemit 

Kisha e Manastirit të Rubikut është projektuar nga At Gjergj Fishta. Është shpallur Monument 
Kulture i Kategorisë së parë që në vitin 1948. Ndodhet 62km larg kryeqytetit. Kisha lidhet me 
rrugën kryesore përmes një shtegu të pjerrët. Ballorja e këtij objekti është projektuar nga At 
Gjergj Fishta. 

 

 

 

Fig. Nr. 46 Kisha e Shëlbuemit, foto historike (majtas) 

Fig. Nr. 47 Kisha e Shëlbuemit (djathtas) 
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Fig. Nr. 48 Planvendosje e stacionit 

 

 

Kjo kishë është restauruar së fundmi dhe paraqitet në gjendje shumë të mirë, si objekti ashtu 
edhe sistemimi përqark tij. 
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Kisha e Shën Mhillit 
Kishë katolike në qytetin e Laçit, projektuar nga At Gjergj Fishta. Ndodhet 47km larg 
kryeqytetit. Objekti është në gjendje të mirë. Nuk ka rrethim, është i vendosur pranë rrugës 
kryesore dhe aksesohet lehtësisht. 

 

 

Fig. Nr. 49 Kisha e Shën Mhillit 

 

Fig. Nr. 50 Planvendosje e stacionit 
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Parlamenti i Parë Shqiptar 

At Gjergj Fishta ishte deputet në parlamentin e parë . Objekti është ndërtuar në 1925, dhe sot 
është në shërbim të Teatrit të Kukullave. Vendosur në qendër të kryeqytetit, ky stacion është 
lehtësisht i aksesueshëm dhe i evidentueshëm. 

 

 

Fig. Nr. 51 Parlamenti i parë shqiptar, foto historike 

 

Fig. Nr. 52 Parlamenti i parë shqiptar (sot, Teatri i Kukullave) 
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Fig. Nr. 53 Planvendosje e stacionit 
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ORIENTIMI I PËRGJITHSHËM MBI TURIZMIN 

STRATEGJIA QË DO TË NDIQET 

Në drejtim të turizmit, sfida është rritja e atraktivitetit të zonës për t’u përballur me 
konkurrencën lokale dhe rajonale. Tema dominuese duhet të jetë shumëfishimi i motiveve që 
shtyjnë në udhëtim, përforcimi i sugjestionimeve, zvogëlimi i shqetësimeve që mund të 
përcaktojnë zgjedhjen e stacioneve në fjalë si destinacione për udhëtim. Në lidhje me këtë, ka 
të bëjë me interceptimin e interesave, arsyet e kënaqësisë, kuriozitetit që këto stacione mund të 
plotësojnë në raport me vendet e tjera. 

Stacionet brenda qytetit të Lezhës dhe Shkodrës, si qendra të konsoliduara urbane me një imazh 
tashmë të krijuar, kanë nevojë më tepër për plotësimin me informacionet e nevojshme në lidhje 
me veprimtaritë e Fishtës në këto pika. 

Ndërsa në zonën e fshatit të Fishtës së Zadrimës kemi të bëjmë me krijimin e një zone të re 
atraktive. Për këtë duhen krijuar disa “lokomotive të imazhit”. Gjithashtu, duhet të zhvillohet 
një plan veprimi me idenë që është një rajon natyror i ruajtur dhe një xhevahir turistik i Evropës 
Jugore, duke e trajtuar këtë zonë si "kopsht i fshehtë i perëndive”. 

Krijimi i një produkti turistik jo vetëm që konsiston në ofrimin e një destinacioni turistik, por 
duke krijuar një program pushimesh, një cilësi të re në mikpritje, një shumëllojshmëri të gjërave 
për të bërë. Një grup veprimesh, asetesh, mallrash dhe shërbimesh që do të prodhohen. 

Objektet e akomodimit duhet të mbështeten nga shërbimet dhe aktivitetet e kohës së lirë, vetë 
vendi i qëndrimit është i pamjaftueshëm për të krijuar interes në treg dhe për këtë arsye është 
e nevojshme të krijohen stimuj për tërheqjen e turistëve. Për këtë nevojitet një plan i strukturuar 
turistik që ofron linja udhëzuese dhe programin për zhvillimin e politikave të integruara për 
përmirësimin e ofertës turistike zonale. 
 

Zhvillimi i një strategjie komunikimi, qëllimi i së cilës është të nxjerrë në pah elementet 
thelbësore dhe pa-imitueshmërinë e vendeve konkurrente, veçanërisht nga: forma dhe mënyra 
e jetesës në zonën përkatëse; cilësia dhe afërsia kulturore me kontekstin europian; përshtatja e 
ofertës; pasuria e diversitetit, etj. Rezultati i kësaj strategjie është evolucion i imazhit të 
Shqipërisë/Zadrimës/Fishtës, si një destinacion ekskluziv turistik europian. Tregimi dhe 
komunikimi i realitetit shqiptar duhet të bëhet sipas ndjeshmërisë së tregjeve të ndryshme, duke 
përcaktuar një strategji të kujdesshme dhe të vetëdijshme, por mbi të gjitha duke dhënë zë, fuqi 
inkurajuese dhe komunikuese për ata që janë kuriozë dhe janë në kërkim tërheqje për “përvojë 
të re”. 

Ky vizion identifikon nevojën për të promovuar Fishtën jo vetëm si personazh, por edhe si 
vendndodhje duke nxjerr në pah pikat e forta, vlerat eksplicite ose territore latente që mund të 
transmetohen në mënyrë efektive. Gjithashtu, duhet të parashikohet të zgjerohet sistemi i 
furnizimit si në aspektin e formave të reja dhe evokative të mikpritjes, ashtu edhe duke rritja e 
ngjarjeve ekzistuese, traditat dhe emocionet, zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve të reja 
duke theksuar temat e forta të kulturës dhe ekonomisë lokale. 
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Në mënyrë që të rritet konkurrenca duhen ndërmarrë sfida e inovacionit dhe teknologjive, si 
dhe ato të teknikave inovative për artet dhe aktivitete kulturore e turistike të tilla si specifikat e 
strategjisë së saj për të provuar dhe eksperimentuar mënyra të reja inovative. 

Llojet e turizmit qe lidhen me zonën: 

• Turizmi enogastronomik, turizmi i ekselencës shqiptare të prodhimit, duke e bërë 
produktin tipik një mjet për t’i përcjellë turistit të gjitha vlerat produktive, kulturore dhe 
emocionale të vendit; 

• Turizmi social dhe i moshave të treta; 

• Turizëm kulturor i kongreseve, eventeve, shfaqjeve të artit, spektakël, festivale, festa 
krahinore e popullore, manifestime, grupime artistësh dhe letrarësh, etj; 

• Turizmi i kohës së lirë; 

• Agroturizmi i fermave me prodhime vendase natyrale; 

• Turizmi shkollor, kompeticione të ndryshme ndërkombëtare midis shkollave; 

• Motoriste, kamping dhe automobilizem për ata që duan të udhëtojnë në liri pushime 
aktive (biçikleta, në këmbë, varkë, deltaplan, parashute, ekuitacion, gjeoturizëm). 

Një pikë shumë e rëndësishme është zhvillimi i itinerareve religjoze/fetare. Turizmi i 
pelegrinazhit të besimtarëve në devocion të figurës dhe katolicizmit të zonës e më gjerë. 

Figura e Fishtës është një burim edhe turistik, pra një “Lomotive imazhi”, e cila nxjerr në pah 
legjendën për ta qasur atë më pranë realitetit turistik gjeostrategjik. 

Kjo figurë në aspektin turistik mund të shërbejë edhe për të ashtuquajturin “Dark tourism”. Ky 
përcaktim lidhet me fatin e tij pas vendosjes së regjimit komunist. Kështu, pas zhvarrosjes dhe 
hedhjes së trupit të tij në lumin e Kirit, nga kërkimet që janë bërë në ish varrin, u bë e mundur 
të gjenden disa mbetje trupore si disa falanga gishjtërishnj dhe një pjesë e eshtrave të legenit. 
Këto mbetje janë varrosur në kishën e Shën Françeskut në lagjen Gjuhadol në qendër të 
Shkodrës, të përcaktuar edhe si stacioni i fundit i itinerarit fishtian. 

 Konkluzion 

Figura e At Gjergj Fishtës sikurse edhe vendndodhja e të gjitha stacioneve të jetës së tij me 
peizazhin që i rrethon, qoftë ky urban apo natyror, ofrojnë të gjitha kushtet për krijimin, 
promovimin dhe zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit. 
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ITINERARET 

Itineraret sipas veprimtarive 

Sikurse u paraqit edhe në paragrafet e mësipërme, veprimataria e At Gjergj Fishhtës është 
shumë dimesionale. Dimensionet kryesore të kësaj veprimtarie, ku këtu nënkuptohen 
dimensionet fetare dhe letrare, janë ushtruar në çdo pikë ku ai ka kaluar një pjesë të jetës së tij. 
Për këtë arsye Itinerari kulturor – Gjurmët Fishtian është konceptuar si një renditje kronologjike 
e pikave/stacioneve ku ai ka ndaluar gjatë jetës së tij. 

Fig. Nr. 54 Itinerari Gjurmët Fishtiane  
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Këto stacione janë përmbledhur në dhjetë ndalesa kryesore, të paraqitura më të detajuara në 
pikat e mësipërme. Pozicionimi i këtyre pikave është përgjatë aksi kombëtar që lidh Tiranën 
me Shkodrën, rrugë e cila është në gjendje të mirë dhe lehtësisht e përshkueshme me automjete. 
Me përjashtim të pikave që ndodhen brenda qyteteve, për stacionet e tjera të itinerarit fishtian 
nuk ka transport publik që mundëson vizitimin e tyre. 

Në çdo stacion të rrugëtimit fishtian është përcaktuar veprimatria që At Gjergj Fishta ka kryer 
në këtë stacion. Në ndarjen e itinerarit sipas veprimtarive, si dhe paraqitjes së hartave përkatëse, 
krijohet mundësia për çdo vizitor apo turist, të ndjekë itinerarin për të cilin ka më shumë interes. 

 

Shtigjet këmbësore 

Në rrugëtimin fishtian janë identifikuar dy itinerare kryesore këmbësore: itinerari këmbësor që 
lidh pikat në fshatin e Fishtës dhe itinerari këmbësor në qytetin e Shkodrës. 

At Gjergj Fishta ka kryer pjesën më të madhe të veprimtarive të tij, i stacionuar në qytetin e 
Shkodrës. Për këtë arsye stacionet turistike të qytetit të Shkodrës janë ndër stacionet më të 
rëndësishme për vizitorët. 

 

Fig. Nr. 55 Itinerari Shkodër 
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Vendndodhja e këtyre pikave është në lagjen Gjuhadol në qendër të Shkodrës, ku një pjesë e 
mirë e tyre janë të vendosura përgjatë pedonales. Pra, janë të vendosura brenda një konteksti të 
mirëformuar urban, të dallueshme dhe lehtësisht të arritshme në këmbë. Objektet të cilat i 
përkasin klerit françeskan janë përgjithëshisht në gjendje të mirë. Kujtesa e At Gjergj Fishtës 
në to është e ruajtur mirë, veprimtaria e të cilit është edhe e paraqitur në disa tabela informuese 
të këtyre objekteve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nr. 56 Kisha e Shën Kollit Shkodër, foto e 
pjesshme e tabelës informuese e kësaj kishe, fasada e 
së cilës është projektuar nga At Gjergj Fishta. 

 

Fig. Nr. 57 Kisha e Shën Kollit Shkodër, Nëntor 2021 
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Stacionet e ndodhura në zonën e Fishtës, të cilat janë të arritshme në këmbë janë tre: banesa ku 
lindi At Gjergj Fishta (e cila nuk ekziston më); banesa ku kaloi vitet e para të jetës (e restauruar 
së fundi), kuvendi i Troshanit. 

 

Fig. Nr. 58 Itinerari këmbësor Fishtë  

Ajo që bashkon këto tre stacione dhe e bën interesant për këmbësorin këtë itinerar, është 
bukuria natyrore. Peizazhi idilik, qetësia dhe lidhja me natyrën me anë të shtegjeve të 
ndryshme, paraqesin disa avantazhe për zhvillimin e turizmit në këtë zonë. 
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Fig. Nr. 59 Foto gjatë itinerarit këmbësor 

Nga këto tre stacione, aktualisht vetëm banesa e At Gjergj Fishta ka kaluar vitet e para të jetës 
së tij ka një tabelë për orintim nga rruga kryesore. Në çdo rast, të tre stacionet kanë nevojë për 
ndërhyrje për të plotësuar të gjitha kërkesat për të qënë një destinacion turistik bashkëkohor. 

 

Fig. Nr. 60 Foto gjatë itinerarit këmbësor 

Infrastruktura rrugore që lidh këto tre pika përgjithësisht është në gjendje të mirë. Kjo rrugë 
mund të ndiqet edhe nga këmbësorët 
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Pikat e interesit – Atraksionet turistike 

FISHTË 

Fig. Nr. 61 Pikat e interesit në Fishtë 

 

1. Poceri Zadrim Art 

Kjo poçeri ndodhet në fshatin Krajën. Aty prodhohet ende me dorë dhe i jepet vlerë traditës së 
zonës. Është e vetmja studio e suksesshme e artit të qeramikës, eksportuese dhe furnizuese e 
restoranteve, dyqaneve dhe bizneseve në të gjithë Shqipërinë. 

2. Mrizi  zanave + Shtegu i Mendimit 

Mrizi i Zanave është restorant, qendër agroturizmi në Fishtë. Frekuentohet nga shqiptarë dhe 
të huaj për ushqimin dhe ambjentin e mirë.  
Shtegu i mendimit - Një shteg në natyrë, ku në trungje janë skalitur vargjet e poetit Gjergj 
Fishta. 

3. Kantina Kallmet 

Kantina Kallmeti u themelua ne 2006. Në kantinë mund të shihen mënyrat dhe pajisjet e 
prodhimit të verës, mënyra e vjetërimit, distileria e rakisë, fabrika e vajit të ullirit, si dhe mund 
të bëhet degustimi i produkteve. Vizitorët mund të blejnë produkte brenda kantinës. 



 

“Itinerari kulturor-Gjurmët Fishtiane” 
 

52 

LEZHË 

Fig. Nr. 62 Pikat e interesit në Lezhë 

 

1. Kalaja e Lezhës 

Ngritur mbi themelet e Akropolit antik, kjo kala me origjinë ilire u ndërtua në shekullin e 8-të. 
Në vitin 1440 ajo iu nënshtrua një rindërtimi nga venedikasit, ndërsa në vitin 1522, pas 
pushtimit osman, u rindërtua edhe nga ana e tyre. Këtu mund të shihen gjurmë të arkitekturave 
ilire, romake, bizantine dhe osmane. Dëshmon për gjurmët e një qytetërimi të lashtë prehistorik 
që në shek.IV p.k. 

2. Vendvarrimi i Gjergj Kastriot Skenderbeut 

Memoriali është ndërtuar mbi kishën e Shën Kollit, aty ku në vitin 1468 u varros Gjergj Kastriot 
Skënderbeu. Memoriali u ndërtua në vitin 1981. Në dyshemenë e tij ngrihet busti i Skënderbeut, 
punuar nga skulptori i popullit Odhise Paskali. Mbi pllakën e mermerit janë vendosur kopje të 
shpatës dhe përkrenares prej bronzi. Në brendësi të mureve ka një varg mburojash me stemat e 
fiseve që morën pjesë në Kuvendin e Lezhës. 

3. Artistike Zadrima 

Historia e punishtes së artizanatit “Artistike Zadrima” nis në vitin 1993, në fshatin Blinisht. 
Artistike Zadrima shet tekstile për shtëpinë, veshje tradicionale, shami, kuleta, çanta, veshje 
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tavoline etj. Falë saj, arti i vjetër i të punuarit të tezgjahut rifilloi nëpër fshatrat pranë Lezhës, 
dhe plot gra u përfshinë në procesin krijues në laborator, duke patur mundësinë kështu për të 
gjetur një punë. 

4. Hoteli i Gjuetisë 

Turizmi në këtë zonë është shfaqur që herët me pushtimin turk, por kulminacionin e arriti në 
shekullin XX më ndërtimin e Hotelit të Gjuetisë, gjatë Luftës së II Botërore, i cili ishte shumë 
i frekuentuar. Në vitet 1990-1992 rrënohet për t’u kthyer turistëve në vitet 2000. Është ende 
shumë i frekuentuar nga shqiptarët dhe të huajt. 

SHKODËR 

Fig. Nr. 63 Pikat e interesit në Shkodër 

1. Muzeu i maskave veneciane 

Në këtë hapësirë ekspozimi, ngrihet një nga fabrikat më të rëndësishme në botë të prodhimit të 
maskave veneciane. Cilësia dhe origjinaliteti i punimeve, përveç trajtimit të çdo maske si të 
ishte një vepër arti më vete, kanë bërë që fama e maskave të kësaj fabrike të përhapet me po të 
njëjtën shpejtësi të globalizimit të tregjeve. Ndodhen 8 dyqane në Venezia, një në Las Vegas, 
dhe furnizohen mbi 45 dyqaneve të luksit që nga Dubai e deri në Australi. 

 

 



 

“Itinerari kulturor-Gjurmët Fishtiane” 
 

54 

2. Muzeu Historik i Shkodrës 

Gjendet në një banesë karakteristike shkodrane të shekullit të XVIII që quhet shtëpia e Oso 
Kukës. Muzeu është i ndarë në tre sektorë, sektorin e Arkeologjisë, të Historisë dhe të 
Etnografisë. Fondi arkeologjik i Muzeut përmban rreth 500 objekte që përfaqësojnë të gjitha 
periudhat historike, nga Neoliti (6000 vjet p.e.s.) deri në Mesjetën e vonë (shek.XVI). Sektori 
i Historisë përmban arkivin dokumentar dhe relikte të karakterit historik. Sektori i Etnografisë 
ka një fond prej rreth 1500 objektesh që u përkasin shek. XVIII -XX. Ato janë prodhime 
artizanale të qytetit të Shkodrës e zonave gjeo-etnografike të pellgut të tij. 

3. Fototeka Marubi 

Fototeka ka një fond prej gati 400.000 negativësh nga fotografia e parë (Hamza Kazazi, 1858) 
dhe deri në vitet 70-të të shekullit të kaluar. Rreth gjysma e fondit që është edhe pjesa më e 
rëndësishme dhe me vlerë përbëhet nga fondi i familjes Marubi duke filluar nga Pietro Marubi 
(1834-1903) me origjinë nga Piacenza (Itali) i ardhur si azilant politik në Shkodër, Kel Marubi 
(1870-1940) dhe brezi i tretë, djali i Kelit, Gegë Marubi. 

4. Vendi i dëshmisë dhe i kujtesës 

Është i pari institucion që përkujton viktimat që vuajtën dënimin në burgjet e regjimit komunist. 
I konceptuar si hapësirë muzeale që nga Shtatori 2014, sot është një memorial i periudhës së 
diktaturës komuniste, ku pjesa më kulmore janë qelitë origjinale të paraburgimit, të ish Degës 
së Brendshme. Në fund të hapësirës së qelive ndodhet edhe dhoma e torturave ku shpesh ndaj 
të burgosurve ushtroheshin tortura fizike e morale. 

5. Hotel Tradita 

Hotel Tradita është një hotel butik i dekoruar tradicionalisht. Ai përmban një restorant dhe bar 
të famshëm vendas me një tarracë të gjerë që shërben gatimet tradicionale e bëra vetë. Ndërtesa 
është gjithashtu një muze etnografik dhe fotografik dhe përmban dyqane suveniresh me 
produkte tradicionale shqiptare. 

6. Kalaja e Shkodrës 

Ndodhet në hyrjen jugore të qytetit, rrethuar nga lumenjtë Buna, Drini dhe Kiri. Është kalaja 
më e madhe në Shqipëri dhe ndër më të mëdhatë në Ballkan. Në këtë kala 2400-vjeçare takojmë 
gjurmët e periudhës klasike, të mesjetës e deri të shekullit të kaluar. Nga muret e saj mund të 
soditen pamjet piktoreske të qytetit, të liqenit të Shkodrës dhe lumenjve të Drinit, Bunës dhe 
Kirit. 
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ITINERARET SIPAS KOHËZGJATJES 

Sic paraqiten dhe në hartat e mëposhtme, propozojmë 3 lloje itineraresh sipas kategorisë 
'Kohëzgjatje': 

-Itinerare 2-3 orëshe 
-Itinerare 1 ditore 
-Itinerari 4 ditor 

Qëllimi i këtij kategorizimi është përmbushja e interesave të vizitorëve, në varësi të 
dispozicionit të tyre kohor dhe interesit që kanë për hulumtimin e detajuar (në shkallë të 
ndryshme) të këtij itinerari. 

ITINERARET 2-3 ORËSHE 

Këto itinerare, të shkurtra në kohë, funksionojnë brenda vetëm 1 qyteti / fshati. Në total 
propozojmë 9 të tilla, ku 6 prej tyre ofrojnë vizitën e vetëm 1 stacioni. Këtyre lloj itineraresh 
mund t’u shtohet dhe hulumtimi i atraksioneve natyrore ose historike. Tre itineraret e tjera 
(Hoti, Shkodra. Fishta) përmbajnë 2-7 stacione secila për të vizituar. 

Fig. Nr. 64 Itineraret 2-3 orëshe 

 

ITINERARET NJË DITORE 

Itineraret e shkurtra të përcaktuara më lart, tashmë grupohen për të përcaktuar ato që do i 

quajmë Itinerare 1 ditore. Itineraret e kësaj kategorie do jenë me shumë mundësi itineraret më 
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të ndjekura/vizituara. Brenda një dite, propozojmë vizitën e 2 ose 3 qyteteve/fshatrave, të cilat 

janë pranë njëra tjetrës. Propozojmë 5 itinerare të tilla, të cilat janë të paraqitur grafikisht në 

hartën e mëposhtme. 

Fig. Nr. 65 Itineraret një ditore 

  



 

“Itinerari kulturor-Gjurmët Fishtiane” 
 

57 

ITINERARI 4 DITOR 

Rrugëtimit Fishtian, sigurisht i duhej propozuar dhe një itinerar i plotë, për vizitorët e 

apasionuar pas letërsisë dhe figurës Fishtiane në tërësi, ose për vizitorë që kërkojnë të njohin 

këtë figurë poliedër në një nivel më të detajuar. Sipas propozimit tonë, ky itinerar i plotë mund 

të përmbushet me një rrugëtim 4-ditor, ku secila ditë korrespondon me një grup qytetesh-

fshatrash të afërt, sic paraqiten në hartën e mëposhtme. 

 

Fig. Nr. 66 Itinerari 4 ditor 

 

ITINERARET SIPAS GRUPMOSHËS 
 
Figura e Fishtës është tashmë pjesë e integruar e turizmit kulturor, fetar (pelegrinazh), turizëm 
historik (dark turizëm), sikurse atë arkitektonik. 
 
Në bazë të këtyre fushave të interesit në turizëm ekziston një kategori grupmoshash e posaçme, 
e cila lëvron vendndodhjen në mënyrë të organizuar e të qëllimshme. 
Duke filluar nga nxënësit e shkollave 9 - vjeçare e deri tek mosha e tretë (turizmi nostalgjik), 
secila prej tyre ka arsye objektive për të frekuenutuar këtë lloj desitinacioni. 
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Me sloganin në “Gjurmët e Fishtës” çdo trajtim turisitik i këtij produkti kthehet në një rast 
studimor të personalizuar, ndaj dhe gama e frekuentimit nuk është kufizuese dhe/ose 
përjashtuese për asnjë grupmoshë njerëzish. 
 

KONCEPTIMI I LOGOS/BRANDIMIT 

Krijimi i logos është frymëzuar nga vegla e lahutës/ 

Lakimet e saj siluetojnë gërmën "F" duke asociuar njërën prej veprave më përfaqësuese të At 
Gjergj Fishtës, me emrin e trevës së lindjes dhe rritjes së tij. 

Format e lakuara janë përdorur qëllimisht jo vetëm për të krijuar muzikalitetin e lëvizjes së 
veprës së tij apo asocimin me instrumentin e lahutës por edhe duke imituar shpesh herë pjesë 
të shkrimit të dorës, gjetur në dorëshkrimet e Fishtës. 

Paleta e ngjyrave është minimaliste duke iu përshtatur filozofisë së përulur dhe modeste 
franceskane si dhe natyrës së tij. 

 

Fig. Nr. 67 Imazhi i logos 

 

E verdha simbolizon dritën e rilindjes shpirtërore dhe filozofinë e iluminizmit dhe dijes që At 
Gjergj Fishta ka shpalosur në të gjithë aktivitetin e tij multidimensional. 

Gjithashtu e verdha grurtë simbolizon edhe tokën, drithin, ushqimin shpirtëror dhe intelektual 
por edhe vjeshtën romantike në fushat dhe relievet piktoreske të Shqipërisë dhe kryesisht fshatit 
Fishtë. 

Në teorinë e ngjyrave bashkimi i të zezës me tonalitetet e të verdhës nxjerrin ngjyrën e kaftë të 
bezes franceskane, veshje të cilën At Gjergj Fishta ka veshur për pjesën më të madhe të jetës 
dhe aktivitetit të tij. 
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Për këtë arsye në kolor paletën tonë kemi përdorur dy tonë dhe një ngjyrë, të bardhën, të zezën 
dhe të verdhën. 

Një pikë tjetër e rëndësishme në krijimin e logos është tipografia. Shënimi “Rrugëtimi fishtian” 
është bërë duke mbledhur nga dorëshkrimet origjinale të At Gjergj Fishtës, secilën gërmë që 
përmban ky shënim, sipas imazhit të mëposhtëm. 

 

Fig. Nr. 68 Imazhi i krijimit të tipografisë 

 

 

TABELAT 

Projektimi i llojeve të ndryshme të tabelave është një element i rëndësishëm që u vjen në 
ndihmë vizitorëve në informimin sa më të qartë përgjatë gjithë itinerarit. 

Tërësia e tabelave shoqëruar me informacionet, hartat dhe simbolet përkatëse, formojnë një 
sistem që lehtësojnë vendimmarrjen e udhëtarëve në përzgjedhjen e rrugës. 

Tabelat klasifikohen sipas tipologjive të mëposhtme: 

1. Tabela e hartës informuese- është tabela që jep të dhënat kryesore për pikën ku ndodhet 
udhëtari, mundësitë e zgjedhjeve që ka për të vazhduar rrugën ose aktivitetet kryesore 
në zonën ku ndodhet. Harta informuese shoqërohet me legjendat përkatëse, tekste 
sqaruese, shigjeta orientuese,etj. 

2.  Tabela e identifikimit të vendit- kjo tabelë ka emërtimin e vendit ku udhëtari ndodhet 
si dhe shigjetat orientuese për pikat më të afërta të interesit. 

3.  Tabela e identifikimit të monumentit - vendoset në pikën më të afërt me monumentin, 
dhe jep të gjitha informacionet e nevojshme për të. Informacionet jepen në dy gjuhë dhe 
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shoqërohen me kod të skanueshëm për informacione më të detajuara dhe të përkthyera 
në gjuhë të ndryshme. 

4. Tabelat e drejtimit - ndihmojnë procesin e rrugëzgjedhjes së udhëtarit; vendosen në 
kryqëzime rrugësh, por edhe në pika-destinacione për të orientuar drejt destinacionit të 
radhës. 

5. Milestone - këto lloj shenjuesish janë përdorur më pare si shenjues të çdo milje. Sot 
shtete të ndryshme e kanë përshtatur sistemin e orientimit sipas nevojave të udhëtarëve 
dhe milestone përdoret kryesisht si tregues kilometrik. 

6. Pllakat orientuese në zonat urbane. Aty ku nuk është e mundur vendosja e tabelave të 
drejtimit, këto pllaka me shigjeta orientuese dhe emërtimet e destinacioneve kapen 
lehtësisht në fasdat e objekteve ekzistuese  

7. Pllakat informuese vendosen gjithashtu në zonat urbane në rastet kur monumenti ose 
pika e interesit kufizohet direkt me sheshe/ rrugë dhe nuk është e mundur vendosja e 
tabelës së monumenteve. 

 

 

Fig. Nr. 69 Foto e variantit të përzgjedhur të tabelës 
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