
Fshati Vratnica

Vratnica është një fshat dhe komunitet i vogël i vendosur në Komunën Jegunovce të Maqedonisë 
Veriore. Vratnica shtrihet në veri-perëndim dhe është 22 km larg nga qyteti i Tetovës dhe 5 km larg 
nga Jažince - pika e kalimit kufitar me Kosovën. Ndodhet në pjesën e sipërme të fushës së Pollogut, 
në rrëzë të pjesës veriore të malit Sharr, nën majën Ljuboten. Fshati shtrihet në 700-760 metra mbi 
nivelin e detit. Vratnica u përmend për herë të parë në defterin osman (regjistri i taksave dhe kadastra 
e tokës) që daton në shekullin e 15-të. Është regjistruar se kishte rreth 59 familje që jetonin në 
Vratnica. Në defterin e etiketuar 4 për vitet 1467/68 numri i shtëpive ishte rritur në 66, ndërsa në 
1545 ka një rekord prej 76 shtëpish, dhe në 1568 ishin 84 shtëpi të regjistruara.

Aty flitet në dialektin 'Vratnica', që bën pjesë në  nëngrupit perëndimor të grupit verior të dialekteve 
të gjuhës maqedonase. Gjuhësia serbe i referohet asaj si një nën-dialekt i dialekteve jug-lindore të 
Serbisë 'Torlak' të quajtura 'Prizrenski / Timochki'. Ajo e merr origjinën e saj gramatikore nga gjuha e 
sotme maqedonase, por përfshin fjalët maqedonase, serbe dhe sllave të vjetra (Shembull: 'rabotam' 
= për të punuar, 'golemo' = i madh, 'astal' = tryezë, 'das' = shi dhe 'prajem '= për të bërë). Fshati dhe 
zona përreth janë të njohur mirë për veshjet e bukura tradicionale dhe ushqimin e shijshëm 
tradicional.

Fshati mund të vizitohet si pjesë e Shtegut të Kullës

Ky publikim është përgatitur me ndihmë të Bashkimit Evropian, në kuadër të projektit “Mbështetje e potencialit rajonal turistik“, Kontrata për grant nr. 
2018 / 396-513. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e organizatave realizuese dhe në asnjë mënyrë nuk mund të vlerësohet se i 
pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian.
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