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PARATHËNIE 
 
Ikonografia lindi, triumfoi dhe u zhvillua bashkë me krishtërimin. Fjala ikonë 

vjen nga fjala greke "εικονιζώ" që do të thotë “figuroj”1. Sipas Joan Damaskinit ikonë do 
të thotë: “Ngjashmëria dhe paraqitja e personit të ikonizuar”. Ngjashmëria e ikonës me 
prototipin përbën kushtin themelor. Ikona dhe protptipi janë realitete, që lidhen aq 
ngushtë ndërmjet tyre, saqë njëra nuk mund të kuptohet pa qenësinë e tjetrës. Prototipi 
presupozon se ekziston ikona, imazhi, ikonë e së cilës është prototipi dhe ikona 
presupozon se i përket një prototipi. Kur përmendet njera nënkuptohet edhe tjetra2. 
Ikonografia është arti i pikturimit të afreskeve dhe ikonave të lëvizshme. 
  Ikonat e lëvizshme paraqesin skena nga Bibla ose potrete shenjtorësh dhe 
pikturohen në dru qiparisi, selvie, arre ose pishe. Ikonat vendosen në ikonostas sipas një 
renditjeje të caktuar. Arti bizantin i pikturimit të ikonave i nënshtrohej rreptësisht 
kanoneve të kishës. Ikonografit nuk i lejohej të ndryshonte përmbajtjen dhe rregullat, që 
përcaktonin kanonet e shenjta dhe tradita e kishës. Fytyrat e shenjtorëve, që paraqiten 
nëpër ikona shprehin asketizëm dhe përulësi. Shenjtorët kanë qenë njerëz që kreshmonin, 
luteshin dhe bënin jetë të pastër, duke iu përkushtuar Perëndisë. Fytyrat e shenjtorëve në 
ikona paraqiten me pamje ballore, që tregon se shenjtori është në lutje para Perëndisë, por 
ka edhe një komunikim të drejtpërdrejtë ndërmjet shenjtorit dhe atij që lutet para ikonës 
së tij. Nëpër ikona sytë e shenjtorëve paraqiten të mëdhenj, për shkak se ata kanë parë 
gjëra të mëdha. Veshët e shenjtorëve pikturohen të mëdhenj dhe të gjerë, për shkak se 
kanë dëgjuar urdhërimet e Zotit. Hunda e tyre pikturohet e gjatë dhe e hollë, pasi ka 
nuhatur aromën e Trinisë së Shenjtë. Goja e shenjtorit pikturohet e vogël. Ajo tregon se 
shenjti iu bind Perëndisë dhe se kishte nevojë për një sasi të vogël ushqimi për të jetuar. 
Dora dhe gishtërinjtë që bekojnë, pikturohen në përmasa të mëdha, për të treguar se sa i 
rëndësishëm është akti i bekimit. Shpesh koka e shenjtit nuk është në përpjestim të drejtë 
me trupin. Kjo bëhet për shkak se fytyra e shenjtit, si pjesa më shprehëse e tij të shihet më 
qartë. Trupi i shenjtit pikturohet më i gjatë sa është normalisht. Kjo bëhet që të mësojmë 
se ai është transformuar nga Shpirti i Shenjtë dhe nuk i përket më “kësaj bote”. Brerorja 
që pikturohet mbi kryet e shenjtit tregon shenjtërinë e tij. Drita e Perëndisë rrezaton dhe i 
mbush të gjitha skajet e ikonës. Kjo është arsyeja, që figurat e pikturuara në ikonë nuk 
lëshojnë hije. Veshjet e shenjtorëve, që pikturohen në ikona nuk duhet të tregojnë linjat e 
trupit fizik të tyre. Me anën e veshjeve përcaktojmë identitetin e shenjtit nëse është princ, 
ushtarak apo hierark i kishës.  

Procesi i realizimit të një ikone kalon në disa faza: përgatitja e panelit të drunjtë, 
ngjitja e copës së lirit në dru, lyerja e copës së lirit disa herë dhe në fund është procesi i 
pikturimit të ikonës3. Suporti prej druri ka të bëjë me jetëgjatësinë e ikonës. Druri duhet 
të stazhionohej për disa muaj. Drurët më të përdorshëm qenë arra, panja, qiparisi, selvia 

1-Theofan Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë, 1961, faqe 27. 
2-Dhimitrios Tseleggidhis, Ikonologjia e Kishës Orthodhokse, Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 155. 
3-Mary Paloumpis Hallick, Historia e ikonave, Ngjallja, Tiranë 2018, faqe 27-30; Panayotis Vocotopoulos, 
Ikona Bizantine, Monumentet 2002, faqe 139; Andrea Llukani, Ikonografia, Tiranë, Trifon Xhagjika, 2018, 
faqe 3-5. 
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ose pisha. Preferohej përdorimi i drurit të arrës, sepse arra gjendet kudo në vendin tonë. 
Suporti prej druri pritej nga zemra e trungut të pemës. Nëse ikona kishte përmasa të 
mëdha, pjesët vertikale të përbëra nga dy ose tri pjesë, bashkoheshin me traversa 
horizontale, të cilat përforconin pjesët e bashkuara. Në pjesën e përparme e ikonës 
gdhendej një kornizë, bordura e së cilës ishte rreth 10 mm. Pas gdhendjes së kornizës, 
pjesa e përparme e ikonës merrte formën e govatës. Në mjaft raste korniza mund të vihet 
me anën e gozhdëve. Në vijim aplikohej ngjitja e pëlhurës4 mbi dru. Pëlhura shtrohej në 
gjithë sipërfaqen që zinte ikona, duke përfshirë edhe bordurat. Ngjitja5 bëhej në mënyrë 
të njërtajtshme, që të mos krijoheshin flluska ajri. Pasi përfundonte procesi i ngjitjes, 
ikona lihej për tu tharrë dhe pas tharrjes mbi të vendosej grundi6.  

Procesi i pikturimit të ikonës paraprihej nga hedhja në sipërfaqen e grundit të 
vizatimit me anën e shablloneve. Vizatimi bëhej me anën e kalemave7 prej qymyri. 
Ikonografët i ruanin shabllonet8 e punëve të tyre, me qëllim që t’i përdornin në punët që 

4-Pëlhurat që janë përdorur qenë prej lini. Zgjedhja e trashësisë së pëlhurës bëhej në varësi të përmasave të 
ikonës. Kur ikona ishte me përmasa të vogla atëherë zgjidhej përhurë me fije të holla. Gjatë procesit të 
ngjitjes së  përhurës duhej që fijet të ruanin vertikalitetin dhe horizontalitetin, duke formuar një kuadrat të 
rregullt. Moikom Zeqo, Ikonografia, alkimia dhe Gjon Buzuku, Arnissa Edition, Tiranë 2011, faqe 124-
123. 
5-Për ngjitjen e pëlhurës mbi suportin e drunjtë përdorej tutkalli, i cili përgatitej nga lëkurat e kafshëve. 
Regjia e lëkurëve bëhej me gëlqere të pashuar, e cila pasi hidhej në një kazan me ujë shuhej dhe ku lëkurët 
liheshin rreth një javë, deri sa të dilnin qimet nga lëkura. Në vijim copat e lëkurëve pastroheshin mirë nga 
mishrat dhe nga dhjamrat që kishin. Më pas i vinin të zjejnin në një kazan të bakërt. Pasi zjejnë lëkurat 
bëhet tutkalli. Po të donin që tutkalli të qe  i thatë e vinin më pas në  zjarr derisa të mpiksej. Masa e 
përfituar pritej në copa, të cilat i shkonin në një litar dhe i varinin në ajër që të thaheshin. Tutkalli, duhej 
bërë gjithmonë në kohë të ftohtë, sepse në kohë të  nxehtë mban erë të keqe dhe nuk del i mirë. Διονυσιου 
του εκ Φουρνα, Ερμηνεια της ζωγραφικης τεχνης, Εν Πετρουπολει 1900, σελ 11-12; Moikom Zeqo, 
Universi i artit bizantin, Arnissa Edition, Tiranë 2009; Andrea Llukani, Ikonografia, Tiranë, Trifon 
Xhagjika, 2018, faqe 117-118. 
6-Trashësia e grundit arrin nga 2 mm deri 5 mm. Grundi përbëhej nga materiali bazë që quhej kreti (një lloj 
guri). Gurin e kretit e piqnin në furra ashti siç piqnin gëlqeren. Guri i pjekur bluhej dhe sitej. Pluhuri i 
përftuar bashkohej me tutkall, duke krijuar një përbërës në formë skukoje për patinim. Stukoja shtrihej mbi 
pëlhurë ose mbi suportin e ikonës me anën e spatulave. Pasi i jepnin dy ose tri duar arrihej një sipërfaqe e 
lëmuar, mbi të cilën hidhnin vizatimin. Moikom Zeqo, Ikonografia, alkimia dhe Gjon Buzuku, Arnissa 
Edition, Tiranë 2011, faqe 125.  
7-Nëqoftëse do të bësh kalema qymyri për të vizatuar vepro si më poshtë: Merr dru të trashë të pakalbur 
lajthie, të tharë, ose myrthe dhe prije atë në copa me sharrë, pastaj çaje me sqapar në të holla dhe çaji edhe 
këto me thikë që të bëhen si kalema. Mbështill disa nga kleçkat në letër, ose me pëlhurë dhe futi këto 
brenda në prush thëngjijsh të tretur; këto duke u djegur nxjerrin tym, por ki mëndjen, që sapo të pushojë 
tymi t’i nxjerrësh menjëherë të tëra me lopatë dhe t’i futësh brenda në hi të ftohtë, ose në pluhur toke derisa 
të shkrihen krejt dhe kështu merr fund puna. Kështu bëhen qymyrkat, me të cilat pikturojnë piktorët. 
Διονυσιου του εκ Φουρνα, Ερμηνεια της ζωγραφικης τεχνης, Εν Πετρουπολει 1900, σελ 10-11; Moikom 
Zeqo, Universi i artit bizantin, Arnissa Edition, Tiranë 2009; Andrea Llukani, Ikonografia, Tiranë, Trifon 
Xhagjika, 2018, faqe 116. 
8-Kini kujdes kur nxirrni kopjen (anthivolën) nga ikona. Ta lani mirë origjinalin me sfungjer të pastër, që t’i 
pastroni gjithë papastërtitë e zeza; sepse po të mos lahen menjëherë, mbeten sipër dhe më pas nuk ka 
mundësi të pastrohen; kështu do të bini në mëkat. Kur do të lash ikona të vjetra më parë mbush një kazan 
me ujë. Ky kazan duhet të jetë i madh që ta nxerë ikonën dhe ta mbulojë uji. Pastaj e shtrin ikonën në një 
vend të përshtatshëm dhe merr një kullostër të fortë (kostalakti) pak të vakur, duke e vënë mbi ikonën 
fërkoje shumë herë, ose e fërkon me ndonjë furçë të madhe prej qimesh derri, por kujdesu të mos ja 
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do të bënin në të ardhmen. Hedhja e vizatimit mbi grund realizohej, duke hedhur pluhur 
të zi mbi shabllonin e letrës dhe pasi e vendosnin mbi sipërfaqen e grundit mbi vizatimin 
kalonin një shkop me majë për të lënë gjurmë. Pasi hiqnin shabllonin e letrës, mbi 
vizatimin e lënë thellonin gjurmën me anën e një gjilpëre deri në 0.5 mm. Para se të 
fillonte procesi i pikturimit të ikonës mbi grund vendoseshin fletët e holla të arit, pra 
paraprinte procesi i prarimit të ikonës. Sipërfaqet që do të praroheshin si aureola, bordura 
etj., mbuloheshin me një shtresë likuide në okër, të verdhë, ose të kuqe. Para se të 
vendoseshin fletët e arit sipërfaqja lyhej me raki 17 gradëshe. Në vijim merrnin një penel 
shpatuk me qime shumë të buta, të cilin e fërkonin dy ose tri herë pas mjekrës ose 
flokëve të tyre me qëllim që qimet e penelit të elektrizoheshin. Penelin shpatuk e 
vendosnin mbi fletën e arit dhe pasi kjo e fundit ngjitej pas qimeve e vendosnin me 
delikatesë mbi sipërfaqen e grundit. Ikonat pikturohen me bojë të përgatitur nga e verdha 
e vezës, së cilës i shtohen ngjyrat9. Kjo metodë quhet tempera. Duke filluar nga shek. 
XVI disa piktorë bashkuan temperën me pikturën e vajit. Kjo teknikë e përzierë u quajt 
tempera dhe vaj ose ladotempera10. Peneli11 me pigment ngjyhej me të verdhën e vezës 
të holluar me ujë dhe me uthull, që pengonte për krijimin e flluckave. Bojërat holloheshin 

nxjerrësh ngjyrat ikonës se po të jetë e fortë “kostalaki” i këput jo vetëm liqerat, por edhe vernikun dhe e 
nxjerr copa copa. Prandaj kujdesu të mos e lash ikonën të tërë përnjëherësh por pak nga pak, që të mos 
prishet. Më parë të lash një pjesë të vogël të saj me kostalaktinë dhe me furçë. Pastaj fute menjëherë ikonën 
e tërë brenda në kazan, që t’ja marrë leqerat dhe ndyrësirat e vendit të fërkuar e të pastruar si dhe të 
kastalaktisë; pastaj fërko dhe laj prapë një pjesë të ikonës me furçë dhe kastalaktinë po në atë mënyrë, duke 
vepruar kështu derisa të mbarosh, kështu nuk prishet ikona. Se po të duash ta lash të tërë menjëherë do të 
vonohesh më shumë dhe do t’ja nxjerrësh së bashku lyerjet dhe gipson. Bëni pra sikundër ju treguam. Si të 
pastrohet mirë ikona, po të ketë dalë diku ndonjë ngjyrë, rregulloje, domethënë vernikose, që të bëhet si e 
re, por më parë provo zotësinë tënde në ikonë të vogël dhe nëqoftëse ke sukses vepro me të madhe. 
Διονυσιου του εκ Φουρνα, Ερμηνεια της ζωγραφικης τεχνης, Εν Πετρουπολει 1900, σελ  9-10; Moikom 
Zeqo, Universi i artit bizantin, Arnissa Edition, Tiranë 2009. 
9-Ngjyrat, ose pigmentet prodhoheshin nga vetë ikonografët në mënyrë tradicionale. Ato duhet të qenë të 
rezistueshme nga drita dhe të kishin aftësi lidhëse me njera-tjetrën. Ngjyrat qenë minerale dhe organike. 
Ngjyrat minerale qenë prodhime kimike që përbëheshin nga kripërat e karbonatit, prej kromatit, silicit ose 
okside të ndryshme të metaleve. Ngjyrat organike natyrale gjendeshin në substanca vegjetale dhe në ato të 
kafshëve. Pigmentet që përdoreshin qenë: e bardha qe disa llojesh: e bardha e plumbit, e argjendit, e zinkut. 
E verdha qe përgjithësisht e verdha e arit. Okra përftohej nga e verdha me nuanca të së kuqes. E kuqja e 
quajtur e Pompeut, e Spanjës, ose e Sienës. Ngjyra blu, e kobaltit, prusiane, e Parisit. Violeta e kobaltit. E 
zeza e qymyrit etj. Merita e ikonografit ishte në kombinimin e ngjyrave për të përftuar raportin koloristik. 
Onufri ka qenë një kombinues i shkëlqyer i ngjyrave. Dallohet e Kuqja e Onufrit e cila ishte e kuqja e 
paimitueshme. Moikom Zeqo, Ikonografia, alkimia dhe Gjon Buzuku, Arnissa Edition, Tiranë 2011, faqe 
124-125.  
10-Panayotis Vocotopoulos, Ikona bizantine, Monumentet, Tiranë 2002, faqe 139-140. 
11-Kur do të bësh penela, duhet të gjesh bishta sinxhapesh dhe të mos i marrësh nga majat, por nga pjesët e 
tjera, duke u kujdesur të jenë qime të drejta dhe të mos shtrembërohen, që të bëhen furçat e mira. Preji këto 
me gërshërë të vogël dhe vuri në një dërrasë pak nga pak. Pastaj bashkoji me kujdes dhe lagi me ujë, shtypi 
majat me thuan e dorës së majtë, kurse me dorën e djathtë tërhiq pjesën tjetër të qimeve dhe nxirri ngadalë, 
duke i hequr me kujdes dhe pastaj lidhi me spango të dyllosur (me dyll). Kije parasysh mos e lidhësh 
furçën të zgjatur dhe qimet që do t’i vesh t’i kesh vënë më parë në ujë, të njomen dhe kalemi të mos dalë 
shumë nga qimja se nuk bëhet i mirë. Majrat e bishtave mblidhi që t’i bësh furça të mëdha për punë. 
Moikom Zeqo, Universi i artit bizantin, Arnissa Edition, Tiranë 2009; Andrea Llukani, Ikonografia, Tiranë, 
Trifon Xhagjika, 2018, faqe 117. 
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me vaj lini ose me rëshirë12 pishe. Pasi përfundonte procesi i pikturimit ikonat lyheshin 
me vernik13, me qëllim që të mbroheshin ngjyrat dhe të fitonin shkëlqimin e duhur. 
Kanonet e kishës përcaktojnë edhe ngjyrat që duhet të përdoren për pikturimin e 
shenjtorëve. Ngjyra e artë përdoret për Krishtin. Gjithashtu e kuqja, bluja dhe jeshilja 
përdoren për Krishtin dhe për Shën Mërinë. Ngjyra e bradhë, grija, e kuqja e çelur, bluja 
dhe jeshilja përdoren për të pikturuar shenjtorët14. Shën Mërisë dhe shënjtorëve të rinj 
ngjyra e kuqe në mes të fytyrës u vihet shumë të hollë, duke përzjerë cinabrën (kinavarin) 
me mish. Ndërsa pleqve në rudhat e tyre më të thella u vinin volon të holluar. Duhet 
patur kujdes kur pikturohen flokët, mjekrrat dhe buzët e pleqve15. Kur pikturohen flokët 
e Krishtit dhe të shenjtorëve të rinj, meren ohra të thellë (të errët) dhe digjen në zjarr, 

12-Si përgatitet rëshira për të përzjerë bojrat? Merr recinë sa okë që të duash dhe derdhe në një enë të bakërt 
me madhësi dhe vëllim të dyfishtë nga rëshira që ke vënë. Këtë e vë në zjarr të zjejë dhe ki mendjen të mos 
derdhet se fryhet fort. Kur e shikon të fryhet hiqe nga zjarri dhe me një kallamfryrës i fryn enës, që të 
pushojë fryrja e rëshirës, ose vure mbi një enë tjetër që ka ujë të ftohtë, që të pushojë fryrja. Pastaj vure 
prapë në zjarr dhe këtë e përsërit shumë herë derisa të pushojë krejt fryrja. Kur e nxjerr për së fundi nga 
zjarri të kesh gati një enë mbushur me ujë, që ta derdhësh brenda. Më së fundi mblidhe atë me kujdes dhe 
ruaje. 
13-Si përgatitet verniku i rakisë?  Merr raki shumë të fortë të zjerë me llambiko 4-5 herë dhe vur nga kjo në 
një xhezve drehem 20; mbuloje xhezvenë dhe vure të zjejë. Në zjerje e sipër vur brenda sandraka drehem 
10 të shtypur mirë, që kur të zjejë me rakinë të tretet mirë, vur dhe pegule drehem 5 dhe të zjejë pak, në 
mënyrë që nga gjithë këto të formohet një përzjerje e plotë. Pastaj e shtrydh ose më mirë e kullon me një 
beze të hollë dhe mbaron. Kur do të vernikosësh vure më parë ikonën në diell të nxehet mirë, dhe në mos 
pastë diell vure përkundrejt zjarrit, gjithashtu të nxehësh dhe vernikun, atëhere hiq një dorë me furçë, pas 
pak dhe një dorë tjetër dhe jo më tepër. Të dini dhe këtë, se venetikasit nuk u venë stoko ikonave por kanë 
vernik të fabrikuar dhe me këtë i punojnë ikonat në vend të stokos së zakonshme. Në gjuhën gjermane atë e 
quajnë “goldfarb” domethënë  bojë e artë. Διονυσιου του εκ Φουρνα, Ερμηνεια της ζωγραφικης τεχνης, Εν 
Πετρουπολει 1900, σελ 27; Moikom Zeqo, Universi i artit bizantin, Arnissa Edition, Tiranë 2009; Andrea 
Llukani, Ikonografia, Tiranë, Trifon Xhagjika, 2018, faqe 135. 
14-Si bëhet lënda në mënyrë që fytyra e shenjtorit të pikturuar të paraqitet e ëmbël dhe e gëzuar? Vër dy 
pjesë ngjyrë mishrash dhe një pjesë brumë aureole, ose ca më pak nga kjo e fundit dhe shtjeri në një enë, 
përzjeji këto mirë dhe kështu e bën atë që do. Me të punoje figurën mishin e të cilit do të rregullosh. Më 
parë rregulloje mishin (mishëzoje) me lëndën në fjalë (të themi lënda ëmbëlsuese) tërë figurën, duke e 
hequr hollë nëpër anët sa të mos ndahet nga brumi (nga plasmaja) pastaj vër ngjyrën e mishit në vendet më 
tërheqëse dhe gjallëruese dhe holloje atë sikundër lëndën përkatëse pak nga pak, ndaja në ngjyrën në të 
gjitha rudhat, kurse të rinjve vetëm sytë e qepallat me rudha. Pastaj vër në të njëjtën ngjyrë pak gurd, ose të 
bardhë grash domethënë psimithi, por me kujdes, që të bëhet më e bardhë dhe vër në vendet (pikat) që do të 
thardosh me të (të psimithisësh) por vëre shumë të hollë, si dhe ngjyrën e mishit gjithashtu, më parë të holla 
por më pas forcoji të parat mishrat në pjesët më tërheqëse të figurës. Kështu bëhen mishrat (mishërimet) e 
figurave. 
15-Mjekrrat dhe flokët e pleqve bëhen si më poshtë; Vur të bardhët (psimithi) dhe pak bojë të zezë që të 
bëhet lamatisje e bardhë dhe modeloji me to. Bëji më të thellë dhe çeli ato por vur dhe çelje më të zezë 
nëpër hijet (ombres) ndërsa nëpër “dinames” të mjekrrave nxirr (po të duash) lamatisjen deri jashtë si dhe të 
bardhët, pa lënë aspak të çelur. Pastaj pregatit psimithi (të bardhët e grave) të ujshëm dhe kollarisi ato lehtë, 
kurse në hijet e mustaqeve vur të zezë të pastër. Në gojët e tyre vur volon të pastër, në buzët pak mish të 
kuq, duke i errësuar, ose çelur ato me volon, nëpër sytë dhe qepallat e tyre po të duash vur pak lëndë 
ëmbëlsuese. Διονυσιου του εκ Φουρνα, Ερμηνεια της ζωγραφικης τεχνης, Εν Πετρουπολει 1900, σελ  22-
23. 
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derisa të bëhet si e kuqe e zezë. Pasi e bashkojmë me pak bojë të zezë përfitohet brumi 
përkatës16.  

Në vitet e persekutimeve të kishës, ikonat ishin të pakta dhe mbaheshin në 
fshehtësi nëpër shtëpitë dhe katakombet e të krishterëve, por në kohën e Kostandinit të 
Madh, kur krishterimi u shpall si fe e lirë, ikonat u shtuan duke zbukuruar muret e 
shtëpive dhe të kishave. Kisha kurdoherë ka mësuar se ikonat duhet vetëm të nderohen, 
domethënë ndaj tyre të krishterët duhet të tregojnë nderim të thellë, por jo të adhurohen, 
sepse adhurimi i takon vetëm Perëndisë. Ky nderim i kushtohet personit, që përfaqëson 
ikona dhe jo imazhit dhe materialit, nga i cili është bërë ikona17.  

"Shkolla Ikonografike e Beratit" u zhvillua gjatë shekujve XVI-XVII. Ajo 
mbështetet mbi frymën artistike të mjeshtrit të madh të ikonografisë shqiptare Onufrit. 
Kjo shkollë luajti rol të rëndësishëm në artin ikonografik shqiptar gjatë shekujve XVI-
XVII, me pasuesit e Onufrit nga të cilët u shquan biri i Onufrit, Nikolla me 
bashkëpunëtorin e tij Joanin, Onufër Qiprioti si dhe shumë ikonografë të tjerë, të cilët 
preferuan të mbeten anonimë18.  

Onufri ka pikturuar mjaft ikona të lëvizshme, nga të cilat mund të veçojmë ato të 
kishave në kalanë e Beratit. Ikonat e pikturuara nga Onufri në shek. XVI aktualisht ruhen 
në muzetë e Shqipërisë. Kryesisht kanë shpëtuar ikonat që kanë qenë pjesë e ikonostasit 
të kishës së "Ungjillëzimit", të "Shën Todrit" dhe katedrales "Fjetja e Shën Mërisë" në 
kalanë e Beratit. Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është 
ekspozuar ikona "Hyrja e Hyjlindëses në Tempull"19. Në fondin e Galerisë Kombëtare të 
Arteve në Tiranë ruhet ikona "Shestja"20. Në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë21 ruhen 

16-Për hijet më të mëdha vur dhe bojë të zezë të pastër; vur dhe pak ohra dhe pak nga brumi i saj dhe formo 
përzjerjen për lamatisjen e parë. Për lamatisjen e dytë domethënë në buzët vur ohra të pastër dhe holloji ato 
në anët. Për buzët bashko të bardhë (psimithi) me kanavari dhe bëji me përzjerjen e tyre; gojët bëji vetëm 
me kinavarin, që t’i hapësh këto, përzje kinavari me kolore; në hijet më të thella vur të zezë, ose ohra të 
pastër, kurse në sytë dhe qepallat e tyre vur më parë lëndë ëmbëlsuese të hollë, pastaj forcoji ato me mish, 
kështu bëhen dhe leshrat, buzët, gojët dhe sytë e qepallat si dhe vetullat e të rinjve.  
17-Andrea Llukani, Ikonografia, Tiranë, Trifon Xhagjika, 2018, faqe 5; Melsi Labi, Andrea Llukani, 
Historia e krishtërimit, Tiranë, 2005, faqe 139. 
18-Andrea Llukani, Ndihmesa e Theofan Popës për shpëtimin e mbishkrimeve dhe objekteve liturgjike 
kishtare, (Monografi), Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 313. 
19-Theofan Popa, Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në 
Shqipëri, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 68-69; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut 
Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 
2017, faqe 24; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), 
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 24;  Melsi Labi, Dorian Koçi, 
Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 59; Melsi Labi, 
Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 128-129; Melsi 
Labi, Guidebook of National Historical Museum of Albania, National Historical Museum, Tirana 2016, 
page 128-129; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik 
Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 10-11; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, 
Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 84-85; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea 
Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 84-85. 
20-Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 
2000, faqe 44-45; Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale 
d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 44-45. 
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këto ikona: "Lindja e Krishtit", "Pagëzimi i Krishtit, "Ngjallja e Llazarit", "Ngjallja e 
Krishtit", "Shpërfytyrimi" etj. Gjithashtu në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë janë të 
ekspozuara edhe "Dyert e Bukura", të cilat kanë qenë pjesë e ikonostasit të kishës së 
Ungjillëzimit në kalanë e Beratit. Në Muzeun Onufri në Berat22 kemi këto ikona: 
"Deisis", "Joan Pagëzori", "Krishti Pandokrator", nga kisha e "Ungjillëzimit". Gjithashtu 
në këtë muze ruhen edhe ikona të tjera të pikturuara nga Onufri si: "Shën Mëria me 
Krishtin" dhe "Ungjillëzimi", nga katedralja "Fjetja e Shën Mërisë", "Teodor Tironi dhe 
Teodor Stratilati", nga kisha e "Shën Todrit", "Hyrja e Krishtit në tempull", nga kisha e 
Shën Triadhës, si dhe pjesë nga "Dyert e Bukura", nga koleksioni i Institutit të 
Monumenteve të Kulturës në Berat.  

Nikolla është ikonografi i dytë më në zë i shkollës ikonografike të Beratit. Ikonat 
e Nikollës aktualisht janë të ekspozuara në pavijonet e muzeve ikonografikë të 
Shqipërisë: Në Muzeun Kombëtar "Onufri"23 në Berat janë ekspozuar "Krishti 
Pandokrator", nga kisha e "Shën Mitrit" në Berat, "Lindja e Krishtit", nga kisha katedrale 
"Fjetja e Hyjlindëse"s në Berat etj. Në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar24 në Korçë 
janë ekspozuar "Shën Dhimitri", nga Fondi i Shtetit në Berat, "Shën Maria", nga kisha e 
"Shën Mërisë Vllaherna" në Berat etj. 

 Një ikonograf tjetër që përfaqëson me dinjitet shkollën e Beratit është edhe 
Onufër Qiprioti, i cili ishte me prejardhje greke, por aktivitetin e tij e zhvilloi nëpër kishat 
e Beratit. Qiprioti është i pari ikonograf në Shqipëri, që lë mbishkrime mbi ikona. Nga 
veprat e tij ruhen shtatë ikona me mbishkrime, tek të cilat jepet emri, mbiemri si dhe viti i 
pikturimit të ikonës. Ai ishte i biri i Afksentit. Këtë fakt e ka nënshkruar në ikonën e 
"Shën Mërisë Eleusa" që gjendet në Muzeun Historik Kombëtar. Vepër e Qipriotit janë 
“Dyert e Bukura” të kishës së "Shën Mërisë" të Vllahernës, të cilat aktualisht janë të 
ekpozuara në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar. Në pavijon 
janë të ekspozuara edhe disa ikona të tjera që mbajnë autorësinë e Onufër Qipriotit25: 

21-Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 11-19; Ylli 
Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 11-19; Eugenia 
Drakopoulou, Icons from the Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, page 58-79; Ευγενια 
Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 58-79. 
22-Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana 2003, page 54-64. 
23-Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana, 2009, page 65-66. 
24-Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 19-20; Ylli 
Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 19-20; Eugenia 
Drakopoulou, Icons from the Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, page 80-83; Ευγενια 
Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 80-83. 
25-Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Mustafa Arapi, Onufër 
Qiprioti. Ikonograf i shekullit të XVI-XVII, “Monumentet”, Tiranë, 2004, faqe 118; Melsi Labi, Dorian 
Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 59; Melsi 
Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 130; Melsi 
Labi, Guidebook of National Historical Museum of Albania, National Historical Museum, Tirana 2016, 
page 130; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 20-33; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik 
Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 
30-35; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific 
advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 30-35.   
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"Deisis", "Krishti Pandokrator", "Shën Maria me Krishtin", "Fjetja e Shën Mërisë", 
"Pagëzimi i Krishtit" etj. Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të 
evidentojmë dy ikona, të cilat i përkasin kishës së "Shën Kollit" në kalanë e Beratit; 
"Fjetja e Hyjlindëses" dhe "Ngjallja e Llazarit" si edhe kryqi që ka qenë vendosur mbi 
ikonostasin e kishës së "Shën Kostandinit dhe Helenës" në kalanë e Beratit dhe ikona 
"Deisis". Ikona e "Joan Pagëzorit" dhe "Krishti Pandokrator" janë pjesë e fondit të 
Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë26.  

Ikonografët e "Shkollës së Korçës" e ushtruan aktivitetin e tyre në shekujt XVII-
XIX. Piktura e shkollës së Korçës trashëgon traditën e kishës lindore, ashtu siç e kanë 
trashëguar edhe shkollat e tjera pasbizantine, por ka karakteristikat e saj të veçanta. Ajo i 
referohet ndërtimit natyral të portreteve, frymës realiste dhe lirisë së kompozimit të 
skenave, si edhe në futjen e elementëve folklorik dhe etnografik shqiptar. Përsa i përket 
mjeshtërisë artistike ndër piktorët e shkollës së Korçës më i talentuari është David 
Selenica dhe pas tij renditen Mësues Kostandini, Kostandin Zografi e Joan Çetiri. 

Në pavijonin e ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar janë të 
ekspozuara dy ikona të ikonografit David Selenica27: "Hyrja e Hyjlindëses në Tempull" 
dhe "Shpërfytyrimi", ndërsa në fondin e Muzeut Historik Kombëtar është ikona "Vajtimi 
i mbivarrshëm". Në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë28 është e ekspozuar ikona "E diela 
e Thomait", që vjen nga kisha e Shën Mërisë në Voskopojë, ndërsa në Muzeun "Onufri" 
të Beratit29 është ikona "Shën Kostandini dhe Elena", që vjen nga kisha e "Shën Kollit" 
në Voskopojë.   

Mësues Kostandini ka ushtruar aktivitetin e tij rreth fundit të  shek. XVII dhe 
fillimit të shek. XVIII. Ai ka pikturuar nëpër kishat e "Shën Mëhillit", "Shën Mërisë", 
dhe "Ungjillëzimit" në Vithkuq të Korçës30. 

26-Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, 
Tirana, 2000, page 32-39; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të 
Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 32-39. 
27-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 96-99; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik 
Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 
74-75; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific 
advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 74-75; Ahilino Palushi, David Selenicasi piktor i 
rilindjes pasbizantine në Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  268-269.   
28-Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 33; Ylli Drishti, 
The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 33; Eugenia Drakopoulou, 
Icons from the Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, page 132-133; Ευγενια 
Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ.132-133; 
Ahilino Palushi, David Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, 
faqe  268. 
29 -Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana, 2009, page 18; Ahilino Palushi, David 
Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  269-270. 
30-Në kishat e Vithkuqit janë gjetur rreth 20 ikona të pikuturuara nga Mësues Kostandini. Duke u 
mbështetur te mbishkrimet ikonat datojnë në vitin 1685. Mësues Kostandini i përket plejadës së 
ikonografëve të shek. XVII. Kristofor Naslazi, Kristaq Balli, Ndihmesa e piktorëve korçarë në artin 
mesjetar shqiptar, Tempulli, Nr. 2, Korçë 2000, faqe 40. 

12 
 

                                                           



 
 
 

Mjaft ikona të lëvizshme kanë pikturuar vëllezërit Zografi. Ikonat e ikonostasit të 
kishës "Burimi Jetëdhënës" në Korçë, shquhen për finesë dhe nivel të lartë artistik. Nga 
ikonat e mëdha të ikonostasit mund të përmendim: "Krishti Pandokrator", "Shën Mëria 
me Krishtin", "Joan Pagëzori", "Mbledhja e Kryeengjëjve" etj. Në ciklin e dymbëdhjetë 
festave të mëdha Kostandin Zografi  ka pikturuar ikonat: "Lindja e Krishtit", "Darka 
mistike", "Pendikostia", "E diela e paralitikut", "Kryqëzimi", "Ngjallja e Llazarit", "Hyrja 
në Jeruzalem", "Analipsi", "Fjetja e Hyjlindëses", "Zbritja në ferr", "Mesipendikostia", "E 
diela e Thomait", "Lindja e Shën Mërisë", "E diela e gjithë shenjtorëve", "Shën Mëria me 
skena", "Sinodi I Ekumenik dhe beteja e Milviut"31 etj.  

Kostandin Shpataraku ka pikturuar ikonat e manastirit të "Shën Gjon Vladimirit" 
në Elbasan, por me djegien e kishës më 14 mars 1944 ato u shkrumuan. Disa prej ikonave 
që kanë shpëtuar aktualisht janë në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve32 në Tiranë. 
Talentin e tij si miniaturist Shpataraku e ka shfaqur në ikonën e "Shën Gjon Vladimirit", 
që shoqërohet me 12 skena nga jeta e tij. Ikona ka qenë në manastirin e Ardenicës dhe 
aktualisht është e ekspozuar në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë. Gjithashtu 
në muze janë ekspozuar ikonat "Kryqëzimi i Krishtit", "Himni Akathist", etj. Në muzeun 
"Onufri" në Berat është ekspozuar ikona "Shën Dhimitri mbi kalë"33, që vjen nga kisha e 
"Shën Kollit", në Perondi, Berat, kurse në Muzeun Gjergj Kastrioti në Krujë është 
ekspozuar ikona "Krishti Pandokrator", që vjen nga kisha e fshatit Vërdovë të Pogradecit. 
Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar ikona 
"Kryqëzimi i Krishtit"34, që vjen nga manastiri i Llëngës, ndërsa në fondet e Muzeut 
Historik Kombëtar janë dyert anësore të ikonostasit të kishës së manastirit të Ardenicës. 

Emrin e Kostandin Jeromonakut e gjejmë në ikonat e kishave të Voskopojës, të 
manastirit të "Shën Gjon Vladimirit" në Elbasan, të kishës së manastirit të "Shën Pjetrit 
dhe Pavlit" në Vithkuq, të kishës "Burimi Jetëdhënës" në Korçë etj. Gjatë viteve që 
ushtroi veprimtarinë e tij Kostandin Jeromonaku ka treguar mjeshtëri të lartë, kulturë 
artistike dhe përgatitje të mirë teologjike. Të gjitha këto karakteristika, por duke u nisur 
edhe nga mbiemri Jeromonaku vërtetojnë se ai është formuar si ikonograf në një atelie të 

31-Ikona e "Sinodi I Ekumenik dhe beteja e Milviut" ka përmasa të mëdha dhe ka qenë prapa fronit 
peshkopal. 
32-Ikonat janë: "Joan Teologu", "Shën Nikolla", "Gjithë shenjtorët", "Mbledhja e Kryeengjëjve", "Shën Ilia" 
dhe "Shën Dhimitri". 
33-Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana, 2009, page 74. 
34-Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Melsi Labi, Dorian 
Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 60; Melsi 
Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 132-133; 
Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum of Albania, National Historical Museum, Tirana 
2016, page 132-133; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik 
Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 48-49; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut 
Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 
2017, faqe 46; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), 
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 46; Dorian Koçi, Skënder Bushi, 
Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe  92-93; Dorian Koçi, Skënder 
Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 92-93. 
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dëgjuar. Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar35 janë 
ekspozuar disa ikona të Kostandin Jeromonakut: "Krishti Pandokrator", "Shën Mëria me 
Krishtin", "Mbledhja e Apostujve", "Ngritja e Kryqit" dhe "Shën Pjetri e Shën Pavli". Në 
Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë36 janë ekpozuar ikonat "Krishtit Pandokrator", "Shën 
Mëria me Krishtin", "Shën Joan Pagëzori" etj. 

Ikonografë të rëndësishëm të "Shkollës së Korçës" janë Çetirët, të cilët ndonëse 
qenë autodidaktë kanë pikturuar mjaft ikona. Arti i ikonografisë u trashëgua nga babai tek 
i biri dhe nga i biri tek nipi. Përfaqësuesi më i rëndësishëm i ikonografëve të familjes 
Çetiri është Joani. Mjeshtërinë e pikturimit Çetirët e kanë mësuar nga mjeshtërit korçarë 
Kostandin dhe Athanas Zografi. Ata kanë pikturuar së bashku kishën e Shën Kollit në 
Vanaj të Myzeqesë. Në pavijonin e ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar37 
janë ekspozuar tri ikona të Çetirëve: "Shën Dhimitri me skena", "Shën Gjergji" dhe 
"Profeti Ilia me qerre". Joan Çetiri ka realizuar me mjeshtëri ikonat e ikonostasit të kishës 
"Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e Beratit, gjithsej 27 ikona të vogla dhe 7 të mëdha. 
Gjithashtu në kishën e "Shën Kollit" në Toshkëz në ikonën "Shën Mëria me Krishtin mbi 
fron" të pikturuar në vitin 1813 gjejmë mbishkrimin e Joanit. Disa ikona të Joan Çetirit 
janë ekspozuar në Muzeun Onufri në Berat38. 

Ikonografi Nikollë Guga ka pikturuar tre ikona të Shën Naumit. Një ikonë për 
kishën e Ungjillëzimit39 në Tiranë, që daton më 1750. Po këtë vit daton ikona e Shën 
Naumit për kishën e Shën e Premtes40 në Përmet dhe ikonën e tretë për kishën e Shën e 

35-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 54-63; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik 
Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 
47-50; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific 
advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 47-50; Melsi Labi, Gjon Vladimiri, Princi që u bë 
shenjt, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 40-41; Melsi Labi, Joan Vladimir, The prince thet 
became Saint, Tirana, 2016, page 45-46; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut 
Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe  94-95; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of 
National Historical Museum, Tirana, 2018, page 94-95. 
36-Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 
124-125; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 30-31; Ylli 
Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 30-31. 
37-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 78-83; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik 
Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 
58-60; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific 
advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 58-60; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea 
Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe  98-101; Dorian Koçi, Skënder Bushi, 
Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 98-101; Melsi Labi, Dorian 
Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 61. 
38-Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana, 2009, page 72, 75, 76. 
39-Mbi ikonën e "Shën Naumit" është shkruar: Δια χηρος και δεησεος Νικολαου του Γουγα απο Α Ψ Ν 
(=1750). Me dorën dhe lutjen e Nikollë Gugës, nga 1750. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 30, faqe 61. 
40-Mbi ikonën e "Shën Naumit" në ikonstasin e kishës së "Shën e Premtes" në Përmet gjendet mbishktimi: 
Δια χηρος δεησεος Νικολαου του Γουγα α ψ ν (=1750). “Me dorën dhe lutjen e Nikollë Gugës 1750”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 355, faqe 177. 
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Premtes41 në Lushnjë, që daton më 1759. Piktor Dhimitri, biri i Nikollës në vitin 1762 ka 
bërë ritokimin e tre ikonave42 të ikonostasit të kishës së manastirit të Apollonisë. 
Aktualisht ikonat janë të ekspozuara në pavijonin e ikonave pasbizantine43 të Muzeut 
Historik Kombëtar.  

Nga plejada e ikonografëve dardharë mund të veçojmë 24 prej tyre, të cilët kanë 
dhënë një kontribut të çmuar në zbukurimin e kishave ortodokse. Në Muzeun e Artit 
Mesjetar të Korçës ruhen ende 270 ikona, të cilat janë punuar nga mjeshtrit dardharë. Prej 
tyre mund të përzgjedhim: Grigor Zdrulin, Vangjel Zengon, Sotir Keren, etj. Ikonografët 
dardharë kanë punuar jo vetëm nëpër kishat e qytetit të tyre, por edhe në Amerikë, Greqi, 
Rumani e gjetkë. Më i spikaturi prej tyre ka qenë Vangjel Zengo (1875-1941), i cili e 
mësoi artin e ikonografisë në Malin Athos, në atelienë e Grigor Zdrulit44. 

Veprimtaria e Mihal Anagnostit dhe e pasardhësve të tij shtrihet kryesisht në 
gjysmën e parë të shek. XIX. Më 1828 Mihal Anagnosti ka pikturuar ikonat e ikonostasit 
të kishës së "Shën Mërisë" në Elbasan. Mihal Anagnosti e trashëgoi traditën e pikturimit 
të ikonave tek djali i tij, Dhimitri. Në vitin 1830 ata kanë pikturuar së bashku ikonën e 
"Krishtit Pandokrator" dhe atë të "Shën Mërisë me Krishtin" në ikonostasin e kishës së 

41-Ikona e "Shën Naumit" vjen nga kisha e "Shën e Premtes" në Lushnjë. Aktualisht ikona është e 
ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë dhe identifikohet me numër inventari 7191. Ikona ka 
përmasat 91 x 39 cm. Mbi ikonë është shkruar: Δια χηρος και δεησεος Νικολαου του Γουγα απο Α Ψ Ν (?). 
Me dorën dhe lutjen e Nikollë Gugës, prej vitit 175(?). Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Tiranë 1998, nr. 126, faqe 100; Theofan Popa, Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe 
miniatura  mesjetare në Shqipëri, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 88-89; Ylli Drishti, Ikona 
bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 46-47; Ylli Drishti, The Byzantine and 
Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 46-47. 
42-Ikonat janë: "Krishti Pandokrator", "Shën Mëria me Krishtin" dhe "Fjetja e Shën Mërisë". Dorian Koçi, 
Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), 
Tiranë 2018, faqe 90-93. 
43-Mbi ikonën e "Shën Mërisë" është shkruar: Δήα χηρός εμού ζογράφου Δημητρίου ηός Νηκολάου 
ζογράγου έκ κομις....Διά σηνδρομής Κυρ(ίου) Κ(υρίου) Κωνσταντίνου αρχόντου...“Me dorën time të 
piktor Dhimitrit, birit të piktor Nikollës nga katundi...Me kontributin e zotit, zotit Konstandin, arkondit”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 133, faqe 102; Ylli Drishti, Ikona, 
Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali 
Pleshti, Tiranë 2017, faqe 64-65; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th 
centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 64-65. 
44-"Shkolla Ikonografike e Malit të Shenjtë" rrezatonte në mbarë Ballkanin. Atelieja e piktorëve dardharë 
ka dhënë kontributin e saj modest. Grigor Zdruli që  në moshë të re ka shkuar në Malin e Shenjtë ku mësoi 
artin e ikonografisë nga një murg me emrin makarios në Karieas. Atelieja e Grigor Zdrulit gjendej pranë 
manastireve rusë të Malit të Shenjtë. Në të punuan dhe mësuan ikonografët dardharë si Grigor Zdruli 
(jeromonak), Vangjel Zengo, Nikolla Zengo, etj. Punë të Grigor Zdrulit gjejmë në manastirin e 
Simonopetras, në manastirin e Vatopedhit, në manastirin e Kseropotamit etj. Grigor Zdruli ka kontribuar në 
pikturimin e dy kishave të vendlindjes së tij, në kishën e "Shën Thanasit" në Dardhë dhe në kishën e "Shën 
Gjergjit". Në fondet e Muzeut të Artit Mesjetar në Korçë janë dy ikona që mbajnë autorësinë e Grigor 
Zdrulit: "Shën Vasili dhe Shën Kostandini" që daton më 1887 dhe "Ngjallja" që daton më 1899. Mbi ikonë 
është shkruar: "Vepër e Grigor Jeromonakut nga Dardha" 1899. Kristaq Balli, Kristofor Naslazi, Gjurmime 
rreth një plejade piktorësh dardharë të mesjetës së vonë, Monumentet 2 / 1991, faqe 8-9. 
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"Ungjillëzimit" në Tiranë45. Me Mihal dhe Dhimitër Anagnostin mbyllet epoka e artit 
pasbizantin në Shqipëri46. 

Pikturat murale i kemi dy llojesh: a) afresket (al fresko) që pikturohen mbi suva 
të njomë dhe b) al secco të cilat pikturohen mbi suva të thatë. Afresket pikturohen mbi 
suva të njomë sepse vetëm me këtë mënyrë mund të realizohet kjo teknikë. Ngjyrat 
depërtojnë thellë në suva dhe bëhen një me të. Kjo është një mënyrë e vështirë, e cila 
kërkon që ikonografi të jetë me përvojë dhe i shkathët, sepse nëse thahet suvaja nuk është 
e lehtë të bëhen korrigjime. Ana pozitive e kësaj teknike është se ngjyrat depërtojnë tek 
njera-tjetra dhe rrezistojnë në shekuj. Sekreti profesional i kësaj metode qëndron në 
përgatitjen e murit47 që do të pikturohet si edhe në përgatitjen e penelave48. Suvaja 
përgatitej me gëlqere të vjetër, të cilës i shtohej kashtë49 ose shtuf50. Në vijim bëhej 

45-Mbi ikonën e madhe të "Krishtit Pandokrator" gjendet mbishkrimi : Διά χειρός ταπεινων ζωγραφων 
Μιχαηλ / καί Δημητριου τού υού αύτού α ω λ (=1830). “Me dorën e piktorëve të përvuajtur Mihalit dhe 
Dhimitrit, birit të tij, 1830”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 50, faqe 
68. 
46-Andrea Llukani, Mihal Anagnosti, piktori i fundit i artit pasbizantin në Shqipëri, Le Radici, Anno 13, 
n.3, Novembre 2015, pagina 23; Andrea Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Kombëtar, 
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2016; Andrea Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Kombëtar, 
Studime Muzeologjike, Nr. 5, Tiranë 2015, faqe 53-55. 
47-Kur do të pikturosh një kishë, duhet më parë të pikturosh vendet e saj më të larta, pastaj ato më të ultat. 
Prandaj pregatit më parë shkallën, merr një enë të shtrirë dhe të hapur me ujë, dhe lage me këtë ujë murin 
me një lugë. Nëqoftëse muri është gatuar me baltë kruaje baltën me mistri sa të mundesh. Se po të jetë e 
turbulluar bie poshtë gërqelja më pas dhe nuk mban prandaj ta lash më parë me ujë dhe ta suvatisësh. 
Nëqoftëse muri është ndërtuar me tulla lage atë pesë deri gjashtë herë dhe vur pastaj gërqele të trashë sa dy 
gishtrinj ose më shumë, që të mbajë lagështinë dhe të kesh mundësi të punosh. Kur muri është ndërtuar me 
gurë, lage vetëm një herë, ose dy duke vënë dhe gërqele më pak se guri mban të ftohtë shumë dhe nuk 
thahet lehtë. Në dimër do të suvatisësh mbrëmjeve dhe tavanin në pamje (në fytyrë) që të mbajë. Në verë 
suvatis si të të vijë më mirë për dorë, duke bërë pamjen sheshoje me stoko, lere pak të ftohet dhe fillo të 
skicosh. Διονυσιου του εκ Φουρνα, Ερμηνεια της ζωγραφικης τεχνης, Εν Πετρουπολει 1900, σελ 38; 
Moikom Zeqo, Universi i artit bizantin, Arnissa Edition, Tiranë 2009; Andrea Llukani, Ikonografia, Tiranë, 
Trifon Xhagjika, 2018, faqe 149. 
48-Furçat e murit bëhen nga qimet e zverkut të gomarit, nga qimet e noçkës së kaut, nga qimet e drejta të 
dhisë dhe nga nofulla e mushkës. Me këto do të veprosh kështu; lidhi qimet dhe shkoji në pendë shqiponje 
dhe formon furça mishrash, furça lamtisje etj., sa të duash. Furçat e mëdha për formim modelesh e disa 
ngjyrime të tjera bëji nga qimet e  derrit, i bën me dyllë dhe i lidh në një copë dru vetëm pa pendë. Kështu 
bëhen furçat e murit. Διονυσιου του εκ Φουρνα, Ερμηνεια της ζωγραφικης τεχνης, Εν Πετρουπολει 1900, 
σελ 37; Moikom Zeqo, Universi i artit bizantin, Arnissa Edition, Tiranë 2009; Andrea Llukani, 
Ikonografia, Tiranë, Trifon Xhagjika, 2018, faqe 147. 
49-Të marrësh nga gërqelja e shojtur, e rregulluar, ose e llogaritur dhe vure në një govatë të madhe, do të 
gjesh kashtra të holla ose më mirë byk të pastër jo pluhur dhe këto i përzjen me gëlqere. Po të bëhet shumë 
i mpikur shtjeri ujë që të vijë në gjendje të punohet, pastaj lëre dy ditë të argaset dhe suvatis me të. 
50-Zgjidh më të mirën e gërqeles së derdhur dhe shtjere në një govatë më të vogël. Gjej penjë ose shtufra të 
rrahura me kopan, që të mos ketë shumë kleçka të linjta; këto i rregullon dhe i mbështjell në mënyrë që të 
formohet si një litar i trashë, të cilin e çan në një dru me sqepar në pjesë të holla sa të mundësh. I mbledh 
pastaj dhe i grumbullon, që t’i hapësh që të bien kleçkat dhe duke mbledhur penj e lecka në një shoshë 
tundi dhe rrahi dhe përzjeji me shatë dhe grebashkë mbi govatë, hollë hollë sa të mundesh prapë e përsërit 
si më parë këtë hedhje, rrahje dhe përzjerje të shtufave nja pesë a gjashtë herë derisa të ftohet gërqelja, që 
të mos pëlcasë në mur dhe lerë të argaset si të parat. Kjo është mënyra e bërjes së gëlqeres me shtufë. 
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skicimi51 i skenës që do të pikturohej dhe menjëherë fillonte pikturimi. Ngjyrat e 
larmishme që kanë përdorur ikonografët dëshmojnë se në vendin tonë ka qenë e njohur 
teknika e prodhimit të pigmenteve. Gjithashtu ky fakt vërteton se kanë ekzistuar lëndë të 
para naturale që përdoreshin për prodhimin e pigmenteve me metoda artizanale. Bojërat 
minerale sipas origjinës ndahen në bojëra natyrale (okrat, kaolia etj) dhe bojëra të 
përgatitura me metoda artizanale si (e bardha e plumbit, e verdha e kromit, e kaltra e 
berlinit etj). Pigmentet më të përdorshme qenë: të bardhat (kaolinat e bardha, karbonati i 
kalciumit, gëlqerja, allçia, sulfati i bariumit, e bardha e olumbit, oksidi i zinkut, oksidi i 
titanit etj); të verdhat (okrat, të verdhat e kromit, të kadmiumit); të kuqet (okra e 
kalciumit, e kuqja e hekurit, e kuqja angleze etj); të kaftat (jafeja e manganit, umbra); të 
zezat (grafiti, e zeza e hekurit etj)52. Zingoja, lazuriti dhe arseniku nuk punohen në 
afresk, kurse gjithë ngjyrat e tjera punohen. Gjithashtu ka ngjyra si cenabra, që kur 
pikturon jashtë kishës në vende ku e rreh era nuk bën, sepse nxihet. Ikonografët zbatonin 
kanonet kishtare në pikturimin e skenave53. Disa ikonografë pikturonin sipas kanoneve të 

51-Kur do të skicosh (të dizenjosh) në mur, më parë sheshoje vendin dhe vur në një pergjel të hekurt drunë 
në njërën e në tjetrën anë, që ta bësh sa të duash të madhe. Në njërën anë të tij vur furçën që të marrësh 
ngjyrë, të shënosh masat dhe të kthesh kurorët. Duke shënuar masat merr ohra dhe dizenjo me furçë, më 
parë me të ujëshme, më pas e çel me po ato ohra dhe po të mos vejë mirë sipas planit hape atë me acid të 
bardhë dhe ktheje dhe kurorën, duke ndriçuar mirë fushën dhe shpejt vur të zezën, pastaj ndriçoje 
(llustrose) rrobën dhe skicoje sipas modelit, por shiko sa më shpejt ta mbarosh pas llustrosjes (pas 
ndriçimit) se po të vonohesh formon cipë dhe ngjyrat nuk i thith dhe bien. Por nëqoftëse vonohesh, atëhere 
bjeri me mistri vendit që nuk pi ngjyrat dhe pastaj vur ngjyrën dhe kështu mban dhe nuk bie. Gjithashtu 
ndriçoji dhe fytyrën dhe shënoje me mistri, ose me koskë që do ta kesh bërë si thikë. Me atë vijos (ose 
vizaton edhe rrobat, modeloje dhe fytyrën çele atë dhe vur mishrat). Po të vonohesh dhe zë cipë vepro siç 
thamë më lart. Διονυσιου του εκ Φουρνα, Ερμηνεια της ζωγραφικης τεχνης, Εν Πετρουπολει 1900, σελ  39; 
Moikom Zeqo, Universi i artit bizantin, Arnissa Edition, Tiranë 2009; Andrea Llukani, Ikonografia, Tiranë, 
Trifon Xhagjika, 2018, faqe 150. 
52-Moikom Zeqo, Ikonografia, alkimia dhe Gjon Buzuku, Arnissa Edition, Tiranë 2011, faqe 127-129.  
53-Me fjalën “masa natyrale” në pikturë kuptojmë këto: Njeriu matet që nga balli deri në patet e këmbëve 
me 9 masa, ose vezë: një masë e plotë ose një vezë llogaritet gjatësia, që nga kreu i ballit deri në mjekër. 
Masa e plotë quhet dhe vezë nga forma vezake që ka fytyra njerëzore. Më parë llogari (bën vezën e parë që 
nga balli në mjekër), që ndahet në tri pjesë. Pjesa e parë është balli, pjesa e dytë hunda dhe pjesa e tretë 
mjekra. Leshrat llogariten jashtë vezës sa për një hundë, prapë mate që nga mjekra deri në hundë dalin tre 
masa. Me të dy masat del mjekra me njërën masë del goja dhe në vend të masës së hundës është ajo e qafës. 
Pastaj mate që nga mjekra e gjer në mes të trupit, na dalin masa të plota (vezë tri) dhe që atje deri në gjunjë 
dy të tjera, për gjurin nxjerr një masë sa hunda domethënë një e treta e vezës. Prapë deri në noçkën e 
këmbës dy masa të tjera të plota dhe që atje prapë deri në paton e këmbës një masë sa një hundë, që atje 
deri në thonjtë e këmbës një masë e plotë (një vezë). Që nga qafa deri në sup një masë e plotë (një vezë). 
Gjithashtu dhe për supin tjetër, për rrumbullakjen e supit llogarit një masë sa një hundë (një e treta e vezës); 
po ta masësh që nga supi deri te bryli nga ana e brendëshme është një masë e plotë edhe një tjetër deri te 
kyçi i dorës; prapë që atje deri në anë të gishtrinjve një masë e plotë. Sa është njëri sy është dhe tjetri, 
domethënë janë barabar. Gjithashtu sa larg është njëri nga hunda është dhe tjetri, kur është koka profil do 
nga njëri sy deri në vesh dy sy kurse kur është përballë do një sy. Veshi do të jetë sa hunda. Mesi do të jetë 
sa katër hunda në gjerësi kur është i çveshur ndërsa kur është i veshur një vezë e gjysëm. Brezi do të jetë në 
lartësinë e kyçit të bryllit, atje ku mbaron brylli. Διονυσιου του εκ Φουρνα, Ερμηνεια της ζωγραφικης 
τεχνης, Εν Πετρουπολει 1900, σελ  34-35; Moikom Zeqo, Universi i artit bizantin, Arnissa Edition, Tiranë 
2009; Andrea Llukani, Ikonografia, Tiranë, Trifon Xhagjika, 2018, faqe 145-146. 
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Shkollës së Kretës54, ndërsa ikonografë të tjerë pikturonin sipas kanoneve të Shkollës së 
Moskës55.  

 Bizantinët nuk preferonin al secco domethënë pikturën mbi suva të thatë, sepse 
vepra të tilla nuk i rezistonin kohës. Të gjitha pikturat murale që kanë mbërritur deri në 
ditët tona janë afreske. Nga afresket më të vjetra mund të përmendim ato të shekullit XII 
në kishën e "Shën Stefanit" në Dhërmi ku paraqiten "Shën Dhimitri" dhe "Shën Stefani". 
Gjithashtu në kishën e Rubikut paraqiten "Apostujt duke u kunguar"56. Afreske të 
shekullit XIV kanë shpëtuar në kishën e "Shën Marisë" në Maligrad, në kishën "Shën 
Mëria Vllaherna" në Berat, në kishën e "Shën Thanasit" po në Berat etj. 

Në periudhën pasbiznatine afresket më të hershme janë ata të kishës së "Shën 
Gjergjit" në Leshnicën e Sipërme57 dhe të kishës së "Shën Thanasit" në Peca, të cilat 
datojnë më 152558. Në këto dy kisha ka pikturuar ikonografi Ilia Llongoviti me origjinë 
nga fshati Llongo i Dropullit, i cili pikturonte sipas "Shkollës Ikonografike të Kretës"59. 

54-Si të punosh sipas Shkollës së  Kretës. Rrobat i bën si më poshtë: Formoje më parë modelin, duke vijosur 
dhe lyer në mur, ose në ikonë në mënyrë paraprake dhe jo definitive, por thellë. Pastaj lyeji duke u dhënë 
dritë dhe hije dhe jepu shkëlqim me fard. Për fytyrat vur ohra të thellë dhe pak ngjyrë të zezë dhe fare pak 
fard (psimithi). Me këto ua bën modelin, i çel me të zezë të fortë, kurse dinames dhe bebet e syve i bën me 
të zezë të thjeshtë. Pastaj vur fard, pa ohra dhe cinabër, por me kujdes që të mos bëhet mishi i verdhë por i 
bardhë dhe i kuq dhe puno pastaj me mishrat. Vetëm ki mendjen të mos i mbushësh fytyrat deri përjashta, 
por vetëm në themelet të vësh mishrat dhe këto të holluara pak. Pastaj vur mish, por pak më të bardhë në 
dinames dhe nëpër fardimet e holla. Gjithashtu rregulloji me mish duart dhe këmbët, leshrat e të rinjve bëji 
kështu: fillo modelimin me të zezë të fortë (të aciduar) çel me të zezë të zakonshme dhe jepu dritë dhe hije 
me modelim. Vur brumin (stokun) paraprak, pak mish dhe lyeji dhe fardoji ca dinamet. Kurse leshrat dhe 
mjekrat e pleqve do t’i lamatisni me të lintë (me lin) mbi modelin. Këto fardohen me farde të holla. Lyhen 
me të bardhë (ese). Διονυσιου του εκ Φουρνα, Ερμηνεια της ζωγραφικης τεχνης, Εν Πετρουπολει 1900, σελ  
34; Moikom Zeqo, Universi i artit bizantin, Arnissa Edition, Tiranë 2009; Andrea Llukani, Ikonografia, 
Tiranë, Trifon Xhagjika, 2018, faqe 144. 
55-Si të punosh sipas Shkollës së Moskës. Kur e dizenjon shenjtin në ikonë krisose dhe punoje me krisaf 
ngjyrë ari kurorën e tij kurse për fushën bëj si më poshtë vijon; merr fard (lëndë zbukuruese të fytyrës, 
psimith të bardhë të kuq etj) dhe përzjeje me fare pak llullaq, aq sa të kuptohet se nuk është vetëm fard, ose 
në vend të llullaqit mund të vësh lazurit persian, ose çingo me pak vezë dhe punoje me këto fushën e 
ikonës. Për rrobat (veshjet) vër çdo ngjyrë që të duash me pak vezë dhe formoje modelin duke lyer hollë, e 
çel, u jep dritë dhe hije rrobave me stoko ari të tretur. Por më parë lyej me stokari të ujëshme, pastaj forcoje 
ndër dinames (pikat që tërheqin më shumë sikundër dhe në ngjyrosjet). Pasi të thahen jepu shkëlqim dhe 
llustër me koskën. Kështu do t’i shkruash edhe shkronjat e shenjtit me stokon e artë. Në fushën e ikonës 
mund të bësh dhe zbukurime të tjera si lule, pemë, ornamente etj, duke i ndriçuar dhe llustruar edhe këto 
sikundër u përmënd më sipër. Διονυσιου του εκ Φουρνα, Ερμηνεια της ζωγραφικης τεχνης, Εν Πετρουπολει 
1900, σελ 33-34; Moikom Zeqo, Universi i artit bizantin, Arnissa Edition, Tiranë 2009; Andrea Llukani, 
Ikonografia, Tiranë, Trifon Xhagjika, 2018, faqe 143-144. 
56 -Theofan Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë, 1961, faqe 27. 
57-Georgios Giakoumis, I. Naos Agiou Georgiou Lesinitsas, ena aksiologo metavizantino mnimio tou 
proimou 16 ai, ekdhosi Adhelfotita lesinitsioton, Athina, 2001, sel 44-56. 
58-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 254. 
59-Sipas "Shkollës Ikonografike të Kretës" pikturonin edhe Mihali dhe Kostandini, të cilët qenë vllehë nga 
Gramozi. Në vitin 1604 Mihali dhe Kostandini kanë pikturuar kishën e manastirit të Dhovrovunit në rrethin 
e Sarandës, që ka qenë metoq i Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës. Në shekullin XV kemi 
lulëzimin e "Shkollës Ikonografike të Kretës" veprat kryesore të së cilës janë: a) Ikonat e "Shën Joasafit me 
Shën Grigor Pallamanë" në kishën e "Shën Dhimitrit" në Selanik. b) afresket e "Shën Marisë Kubelidhiqi" 
në Kostur, c) afresket e kishës "Hyrja e Hyjlindëses në Tempull" në Sklaverohori të Iraklios etj. Shekulli 
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Në vitin 1554 në kishat e Shpatit shfaqet talenti i Onufrit60, i cili ka pikturuar kishën e 
"Shën Kollit" në Shelcan dhe kishën e "Shën e Premtes" në Valësh. Gjithashtu, Onufri ka 
pikturuar në kishën e "Shën Todrit" në kalanë e Beratit etj.  

I biri i Onufrit, Nikolla61 ka pikturuar në vitin 1578 kishën e "Shën Mërisë 
Vllahernës" në kalanë e Beratit. Gjithashtu së bashku Joanin kanë pikturuar kishën e 
"Shën Kollit" në Kurjan të Fierit. Në kishën e "Shën Mërisë Vllahernës" në kalanë e 

XVI është epoka kur "Shkolla Ikonografike e Kretës" arriti kulmin me ikonat e pikturuara prej 
ikonografëve Theofanit në afreske dhe Damaskinit në ikona të lëvizshme. Theofani ka pikturuar afresket: a) 
Kishën e "Shën Nikollës" në Meteora në vitin 1527, b) Trapezarinë dhe katedralen e manastirit të Lavrës së 
Madhe në Malin e Shenjtë në vitin 1546, c) Katedralen e manastirit Stavronikita në Oros në vitin 1546 etj. 
Ja vlen të përmendim se në veprën e Theofanit kemi ndikime të artit perëndimor. Kjo duket qartë në ikonën 
e “Lindjes së Foshnjës” në katedralen e Lavrës, ku Theofani është ndikuar nga Raimondi. Gjithashtu 
ndikimet e perëndimit duken edhe tek ikonografi Franko Katelano, bashkohës i Theofanit. Franko Katelano 
u përpoq të ishte më guximtar dhe i pavarur, por kurrë nuk mundi që të realizonte teknikën e Theofanit. Në 
shekullin XVI "Shkolla Ikonografike e Kretës" nxori edhe ikonografin Damaskin, tek i cili vihen re 
ndikime të perëndimit, por menjëherë ai u çlirua prej tyre dhe bëhet i rreptë në teknikën e tij. Γεώργιου 
Αντουρακη, Χριστιανικη Ζωγραφικη, Αθηνα, 1993, σελ. 225; Τι ξερεις εσυ για τις εικονες, εκδοσεις, 
“Ετοιμασια”, Καρεας, 2000, σελ. 153-155; Andrea Llukani, Ikonografia, Tiranë, Trifon Xhagjika, 2018, 
faqe 23. 
60-Viktori Puzanova, Piktori shqiptar i shekullit të XVI: Onufri nga Neokastra (Elbasan), Buletin për 
shkencat shoqërore, Tiranë, 1953, Nr. 3, faqe 2-22; Theofan Popa, Onufri, piktor i madh shqiptar i shek. 
XVI, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 1, 1955, faqe 208-219; 
Theofan Popa, Onufri, piktori më i madh shqiptar i shek. XVI, Puna, 18 tetor 1960; Theofan Popa, Onufri, 
piktori më i madh mesjetar në Shqipëri, Zëri i Rinisë, 28 tetor 1961; Theofan Popa, Piktor Onufri dhe 
gjendja e artit të pikturës gjatë mesjetës, Nëntori, Nr. 4, 1962; Theofan Popa, Onufri, ikonograf i shquar 
shqiptar, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 1, 1962, faqe 54-75; 
Theofan Popa, Të dhëna të reja rreth piktor Onufrit, Studime historike, Nr.1, 1966, faqe 141-145; Theofan 
Popa, Piktor Onufri, personalitet i rëndësishëm i pikturës mesjetare shqiptare, Studime shqiptare, Nr. 1, 
1966; Theofan Popa, Rreth veprës së Onufrit, Monumente të kulturës në Shqipëri, Nr. 2, 1975, faqe 72-74; 
Theofan Popa, Onufri dhe biri i tij Nikolla, Ngjallja, shtator 1995, faqe 9; Moikom Zeqo, Meditime 
Onufriane, Drita, 27 dhjetor 1998, faqe 14-15; Moikom Zeqo, Meditime Onufriane, Drita, 10 janar 1999, 
faqe 14-16; Moikom Zeqo, Onufri, bashkëkohësi ynë i përjetshëm, Shekulli, 27 janar 1999, faqe 16; 
Moikom Zeqo, Onufri-kryemjeshtri i artit dhe kombit, Albania, 13 shkurt 1999, faqe 10; Moikom Zeqo, 
Onufri-artist gjenial i penelit edhe vjershëtor, 55, 16 shkurt 1999, faqe 7; Moikom Zeqo, Onufri dhe arti i 
kombit, Republika, 21 shkurt 1999, faqe 8-9; Moikom Zeqo, Ikonografia shqiptare dhe Onufri i madh, 55, 
8 shtator 1999, faqe 13; Moikom Zeqo, Onufri, Tiranë 1998; Moikom Zeqo, Mes laokontit dhe Krishtit, 
Medaur, Tiranë 2000; Moikom Zeqo, Të dhëna të reja për piktorin Onufri (Shek. XVI), 2000 vjet art dhe 
kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 203-207; Dhorka Dhamo, Onufri figurë e shquar e artit 
mesjetar shqiptar, Studime Historike, Nr. 1, 1980; Dhorka Dhamo, Piktorët shqiptarë të shek. XVI-XVIII 
dhe vepra e tyre në Shqipëri dhe vise të tjera të Ballkanit, Studime Historike, Nr. 3, 1985, faqe 166-173; 
Dhorka Dhamo, Pasuesit e Onufrit në Berat, Studime Historike, Nr. 1, 1987, faqe 169-184; Dhorka 
Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia 
botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 14-15; Mustafa Arapi, Onufri dhe misteret e tij, Art & trashëgimi, 
Nr. 1, prill 2011, faqe 61-64. 
61-Viktori Puzanova, Mbi punimet e piktorit Nikollit në kishën Vllaherna (në kështjellën e Beratit, Buletin 
për shkencat shoqërore, Tiranë, 1957, Nr. 1, faqe 64-72; Dhorka Dhamo, Pasuesit e Onufrit në Berat, 
Studime Historike, Nr. 1, 1987, faqe 169; Theofan Popa, Piktura të tjera të piktor Nikollës, zbuluar në 
Kurjan të Fierit, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 4, 1960, faqe 
223-229; Theofan Popa, Onufri dhe biri i tij Nikolla, Ngjallja, shtator 1995, faqe 9; Mustafa Arapi, Nikolla, 
biri i Onufrit dhe jo i Onufër Qipriotit, Monumentet, Tiranë 2005, faqe 87-96. 
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Beratit ka pikturuar edhe ikonografi Onufër Qiprioti62. Në vitin 1622 në bashkëpunim me 
ikonografin Alivizi Foka kanë pikturuar afresket e kishës së "Shën Mërisë" së 
Vllahogoranxisë.  

Mihail Linotopi në vitin 1617 ka pikturuar kishën e "Profetit Ilia" në Jorgucat, 
gjithashtu po në këtë vit ka pikturuar muralet e kishës së "Ungjillëzimit" në manastirin e 
Vanishtës. Sipas studiuesit Jakumis në pikturimin e muraleve të kishës Mihal Linotopi ka 
përdorur karakteristikat ikonografike dhe stilistike të "Shkollës Epirotase"63. Në vitin 
1630 Mihail Linotopi bashkë me të birin Kostandinin dhe Nikollën kanë pikturuar 
afreskët e kishës së "Shën Kollit" në Saraqinishtë, ndërsa Kostandini dhe Nikolla më 
1653 kanë pikturuar muralet e kishës së "Profetit Ilia" në Stegopull.  

Ikonograf Mihali nga Zerma në vitin 1662 ka pikturuar afresket e manastirit të 
"Shën Mërisë" së Kamenos dhe më 1672 muralet e kishës së "Shën Mërisë" në manastirin 
e Kakomesë. Piktorët Theodhori, Anagnosti dhe Steriani nga Agrafa në vitin 1712 kanë 
pikturuar muralet e kishës "Fjetja e Shën Mërisë"64 në Voskopojë.  

62-Ioannis Vitaliotis, Onuphre le Chypriote, peintre post-byzantin en Albanie (vers 1591-1625), une 
esquisse de son activite artistique a tavers le corpus de son ceuvre, Paris 2016, faqe 667-692; Mustafa 
Arapi, Onufër Qiprioti. Ikonograf i shekullit të XVI-XVII, “Monumentet”, Tiranë, 2004, faqe 106-114; 
Mustafa Arapi, Onufër Qiprioti - ikonograf i shquar në pikturën mesjetare shqiptare, Drita, Nr. 29 shtator, 
1996, faqe 3,4; Mustafa Arapi, Restaurimi i punës së Onufër Qipriotit, Art & trashëgimi,  Nr. 2, korrik, 
2011, faqe 88-95; Dhorka Dhamo, Piktura e Onufër Qipriotit në kishën e Vllahogoranxisë, Studime 
Historike, Nr. 1, 1978, faqe 229; Dhorka Dhamo, Mbi disa piktura të panjohura të piktor Nikollës dhe 
Onufër Qipriotit, Studime Historike, Nr. 1, 1966; Dhorka Dhamo, Pasuesit e Onufrit në Berat, Studime 
Historike, Nr. 1, 1987, faqe 169-184. 
63-"Shkolla Epirotase" ka vepruar nga shek. XVI deri në fillim të shek. XVIII me pikturimin e një sërë 
monumentesh  të Epirit. Duke filluar me afresket e manastireve të ishullit të Janinës, deri në Etoli dhe 
Akarni, por haset edhe në disa monumente të Thesalisë dhe të Maqedonisë. "Shkolla Epirote" është një 
teori estetike, një teknikë me mjete natyrore që krijojnë format e fytyrave hyjnore në një mënyrë që 
plotëson shijet estetike të bartësve të kësaj shkolle. Karakteristikë e "Shkollës Epirotase" është se arti i tyre 
anon nga stili barok. Studiuesja e parë që është marrë me ekzistencën e "Shkollës Epirote" ka qenë Mirtali 
Ahimatsu. Konstandinos Jakumis, Veprimtaria e piktorëve nga Linotopi në viset e Kishës Orthodhokse të 
Shqipërisë, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shiqpëri, Tiranë, 2003, faqe 212, 219; Konstandinos 
Jakumis, Arti që tejkalon kufijtë e kohës. Një vlerësim i artit bizantin dhe pasbizantin të komuniteteve 
ortodokse të Shqipërisë, Art & Trashëgimi, Nr.7, dhjetor 2016, faqe 123. 
64-Kisha ka përfunduar së ndërtuari më 25 shkurt të vitit 1712. Mjeshtrat që kanë punuar për ndërtimin e 
kishës qenë Theodhori, Anagnosti dhe Steriani nga Agrafa. Këtë e vërteton mbishkrimi i pikturuar mbi 
portën perëndimore të kishës: Ανι(γ)ερθι κ(αί) ανιστορίθη ό θείος καί πάνσεπτος ναός / τής Κοιμίσεως τής 
Υπεραγ(ίας) Δεσποίνης (ύ)μ(ών) Θ(εοτό)κ(ο)υ κ(αί) αειπαρ / θενου Μαρίας δι(ά) συνδρομής 
Κωνσταντίνου ιέρέος κ(αί) ίκονόμου / Λαζάρου ίερέος διά εξόδου των τιμιοτάτου άρχοντων κ(αί) 
πάντ(ων) (τών) χριστίανων / Αδάμ Παπά, Δήμητρι Πρέντο, Αδάμ Δημήτρι, Γεώργι Ζαδάρι, Κωνσταντίνοι 
Ζήμπου / Δημητρι Βρέτου Γεώργι Γεώργι αγουμαρι, Γεώργι Παπα Δανιλι, Χρήστω Νικολαου οφλεντζα / 
Αρχιερατεύοντος του πανιεροτατου λογίοτατου Μ(ητ)ροπολίτου Κοριτζά(σ) καί Σελασφοπου κ(υριω) / 
Δάνιήλ του μακαρίστου ετελίοθη διά χειρός ήμων τών δούλων / Θεοδώρου Αναγνόστου Στεριανου εξ 
Αγράφου έν ετη Χ(ριστο)ύ α ψ ι β -1712 εν μηνή φεβρουαρήου 25. “U ndërtua dhe pikturua ky tempull 
hyjnor dhe i gjithnderuar i Fjetjes së mbishenjtës sonë Hyjlindëse dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, me 
kontributin e prift Kostandinit dhe ekonomit prift Llazarit, me shpenzimet e arkondëve të shumënderuar 
dhe të të gjithë të krishterëve: Adam Papadhimitër Prendit, Adam Dhimitrit, Gjergj Llazarit, Kostandin 
Zibus, Dhimitër Vretos, Gjergjit, Gjergj Ambarit, Gjergj Papadhanilit, Kristo Nikollë Fllenxës, në kohën e 
peshkopatit të gjithhirshmit e të gjithditurit, Mitropolitit të Korçës, Zotit Daniel të ndjerit, u përfundua me 
dorën tonë, të shërbëtorëve më të vegjël Theodhorit, Anagnostit, Sterianit nga Agrafa, në vitin prej Krishtit 
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Në vitin 1726 ikonofrafi David Selenica ka pikturuar muralet e kishës së "Shën 
Kollit" në Voskopojë. Gjatë pikturimit të afreskeve ka pasur si ndihmësa Kostandinin dhe 
Kriston.  

Në vitin 1744 vëllezërit korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi kanë pikturuar 
afresket e kishës së manastirit të "Shën Mërisë" së Ardenicës. Gjithashtu më 1744 kanë 
pikturuar kishën e "Shën Thanasit"65 në Voskopojë dhe më 1750 hajatin e kishës së 
"Shën Kollit" në Voskopojë. Në vitin 1750 kishën e "Anargjendëve Kozma dhe Damjan" 
në Vithkuq të Korçës. Më 1764 manastirin e "Shën Pjetrit dhe Pavlit" në Vithkuq. Më 
1782 Kostandini bashkë me Terpo Zografin kanë pikturuar kishën e "Shën Gjergjit" në 
Libofshë. Tërpo Zografi pikturonte sipas "Shkollës së Maqedonisë"66. Në vitin 1791 
piktori ikonograf Tërpo Zografi, i biri i Konstandin Zografit ka punuar në kishën e 
manastirit të "Shën Prodhromit" në Nausa dhe bleu një dorëshkrim nga dhespoti Joakim. 
Dorëshkrimi është një manual për rregullin kanonik të ikonografisë kishtare67.  

1712, në muajin shkurt 25”. Theofan Popa, Mbishkrimet dhe piktura në katedralen “Fjetja e Shën Mërisë” 
në Voskopojë, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 3, 1962, faqe 81-87; 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 326, faqe 164-165. 
65-Kisha përfundoi së pikturuari më 25 tetor të vitit 1744. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi 
portën jugore të kishës: + Ανιστορηθη ο θειος και πανσεπτος ουτος / ναος του εν αγιοις πατρος ημων 
Αθανασιου και αρχιε / πισκοπου Αλεξανδρειας πατριαρχευοντος του μακαριωτατου / και σεβασμιωτατου 
αρχιεπισκοπου Κυριου Κυριου Ιωασαφ, δια συνδρομης / του Κυρ Κοστη Γικου επιτροπευοντος ο Κυρ 
Βρουσης του Σοφρονιου δια εξοδον / των τιμιωτατων αρχοντων και επιληπον χριστηανων τοις αυτης / 
μαχαλας Σκαμελητου, επι ετους 1744 εν μηνη οκτωβριου 25. / Δια χειρος αυταδελφου Κωνσταντηνου 
κ(αι) Αθανασιου / εκ πωλεος Κοριτζας. “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i atit tonë ndër 
shenjtorë, dhe kryepeshkopit të Aleksandrisë, Athanasit, në kohën kur ishte patrik i shumëlumturi dhe i 
shumënderuar, kryepeshkop zoti, zoti Joasaf, me kontributin e zotit Kostë Gjikës, në kohën e kujdestarisë 
së zotit Vrusi Sofronit, me shpenzimet e arkondëve të shumënderuar dhe të krishterëve të tjerë të kësaj 
lagje Skameli, në vitin 1744, në muajin tetor 25. Me dorën e vëllezërve Kostandin dhe Athanasit, nga qyteti 
i Korçës”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.345, faqe 173-174. 
66-"Shkolla e Maqedonisë" lulëzoi rreth shekullit XIV në Selanik dhe kishte si përfaqësues Emanuel 
Panselinin. Karakteristikë e kësaj shkolle është ngjyra jeshile, e cila shkrihet në rozë dhe paraqitet më e 
dukshme në pjesën rreth fytyrës. Emanuel Panselini ka pikturuar paraklisin e "Shën Efthimit" në Selanik 
dhe kishën e Potanit në gjysmën e dytë të shek. XIV. Ndonëse nuk e ka lënë të shkruar në asnjë ikonë 
emrin e tij, gjithsesi ai njihet nga arti i pikturimit. Përfaqësues të tjerë të rëndësishëm të "Shkollës së 
Maqedonisë" janë vëllezërit Mihal dhe Eftiqio Astrapades, të cilët kanë pikturuar shumë kisha. Veprat 
kryesore të "Shkollës së Maqedonisë" janë: a) afresket e kishës së Kryeëngjëllit Mihail në Qipro, b) 
afresket e Katedrales së Manastirit të Shpërfytyrimit në Meteora etj. Τι ξερεις εσυ για τις εικονες, εκδοσεις, 
“Ετοιμασια”, Καρεας, 2000, σελ. 149-151; Andrea Llukani, Ikonografia, Tiranë, Trifon Xhagjika, 2018, 
faqe 23. 
67-Disa nga temat që trajton janë: Si bëhen ikonat dhe afresket? Si pregatiten ngjyrat? Si pregatiten furçat? 
Si bëhen matricat e skenave? Si realizohet lyerja e ikonave me ar? Si pastrohen ikonat e vjetra? Ç’vlerë 
kanë ikonat? Si duhen nderuar ato? Manuali tregon mjaft sekrete të mjeshtërisë dhe zejtarisë të piktorëve 
ikonografë. Tërheq vëmendjen prodhimi dhe procesi i përgatitjes së bojërave, si përzihen, si bëhet tutkalli, 
si bëhet vaji i lirit, si bëhen ngjyrat e fytyrave dhe gjymtyrëve të shenjtorëve, si bëhet ngjyra e arit, si bëhet 
suvaja e mureve për të pikturuar më pas afresket etj. Ky dorëshkrim me skica dhe shpjegime tregon si 
bëhen pikturat ikonografike kanonike. Dorëshkrimi është një manual për pikturën e Kishës Lindore. Në 
këtë dorëshkrim ka edhe një pjesë të shkruar nga vetë Tërpo Zografi. Manuali ka një devocion për 
kryemjeshtrin e shekullit XIV, Emanuel Panselinon, që është quajtur si “Rafaeli i artit bizantin”. 
Dorëshkrimi i Tërpo Zografit është përkthyer dhe ka shërbyer si udhërrëfyes për studiuesit e ikonografisë 
shqiptare. Moikom Zeqo, Universi i Artit Bizantin, Arnissa Edition, Tiranë, 2009, faqe 90-120. 
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Sipas mbishkrimeve kishtare ikonograf Adhami nga Theotoqi në vitin 1754 ka 
pikturuar kishën e manastirit të "Shën Triadhës" së Pepelit. Gjithashtu në vitin 1754 
Kostandin Shpataraku68 ka pikturuar kishën e manastirit të "Shën Marenës" në Llëngë të 
Pogradecit. Ikonografët e familjes Çetiri69 e kanë ushtruar aktivitetin e tyre kryesisht në 
kishat e Myzeqesë. Aktiviteti i tyre daton prej vitit 1762 deri më 1853, duke stolisur rreth 
12 kisha nga bregdeti i Karavastasë deri në Berat. Ata kanë pikturuar afresket e kishës 
"Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e Beratit, si dhe nëpër fshatrat e Myzeqesë: Karavasta, 
Toshkëz, Krutje e Sipërme, Fier, Vanaj, Strumë, Bishtqethëm, Kadipashaj etj.  

Piktorët nga atelieja e Fjonjatit70 kanë pikturuar nëpër disa kisha të Shqipërisë: 
kishën e "Shën Mërisë" së Leusës në vitin 1812; kishën e manastirit të "Shën Triadhës" 
në Kardhikaq më 1827; kishën e "Shën Ilias" në Bual më 1850; kishën e manastirit të 
"Shën Theodhorëve" në Dhërmi më 1882; kishën e "Gjon Pagëzorit" në Vuno, më 1883; 
kishën e "Shën Thanasit" në Buzëmadh të Mallakastrës më 1897; kishën e "Gjon 
Pararendësit" në Drenovë etj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

68-Theofan Popa, Kostandin Shpataraku, piktori shqiptar i shekullit XVIII, Nëntori, Nr. 3, 1965; Theofan 
Popa, Piktor Kostandini prej Shpati, Buletin për shkencat shoqërore, Nr. 1, 1955, faqe 211-214; Ylli 
Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i artit mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, faqe 28. 
69-Theofan Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1961, faqe 105; 
Theofan Popa, Piktorët grabovarë Çetiri nga familja Katro, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, 
seria shkencat shoqërore, Nr. 3, 1960, faqe 121-145; Georgios Giakoumis, Piktorët Çetiri në Myzeqe, Berat 
2003, faqe 15; Gazmend Muka, Art'thënia bizantine tek Çetirët, Tiranë 1999, faqe 89-90. 
70-Disa prej tyre janë: Mihali, Gjergji dhe i biri Ziko, vëllezërit Ziko, Jani, Nikolla, Matheu dhe Kostandin, 
Dhimitri i Nikollës, Anastas Mihali, Mihal dhe Kostandin Zografi, Vasil Fili etj. 
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KREU I PARË 

SHKOLLA E BERATIT 

Në shekullin XVI Berati ka qenë qendra më e madhe e artit mesjetar shqiptar. 
"Shkolla Ikonografike e Beratit" u zhvillua gjatë shekujve XVI-XVII. Ajo mbështetet 
mbi frymën artistike të mjeshtrit të madh të ikonografisë shqiptare Onufrit nga 
Neokastra (Elbasani). Kjo shkollë luajti rol të rëndësishëm në artin ikonografik shqiptar 
gjatë shekujve XVI-XVII, me pasuesit e Onufrit nga të cilët u shquan biri i Onufrit, 
Nikolla me bashkëpunëtorin e tij Joanin, Onufër Qiprioti si dhe shumë ikonografë të 
tjerë, të cilët preferuan të mbeten anonimë. Disa studiues si Viktori Puzanova71, Theofan 
Popa72, Moikom Zeqo73, Dhorka Dhamo74 etj., e identifikojnë Onufrin si përfaqësues të 
shkollës së Beratit75.  

Shumica e afreskeve që janë zbuluar deri më sot në vendin tonë ruajnë 
anonimatin. Ky fakt na bën të mendojmë se autorët e tyre kanë qenë murgj të thjeshtë, të 
cilët kanë punuar jo për të lënë emër, por për lavdi të Perëndisë. Përfaqësuesi më i 
rëndësishëm i "Shkollës Ikonografike të Beratit" është Onufri nga Neokastra. Pasuesit e 
tij në punimet e tyre janë ndikuar shumë nga ai, por pa arritur në lartësitë e mjeshtërisë së 
Onufrit. Veprimtaria artistike e Onufrit në Shqipëri është përjetësuar në afresket dhe 

71-Viktori Puzanova, Piktori shqiptar i shekullit të XVI: Onufri nga Neokastra (Elbasan), Buletin për 
shkencat shoqërore, Tiranë, 1953, Nr. 3, faqe 2-22. 
72-Theofan Popa, Onufri, piktor i madh shqiptar i shek. XVI, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, 
seria shkencat shoqërore, Nr. 1, 1955, faqe 208-219; Theofan Popa, Onufri, piktori më i madh shqiptar i 
shek. XVI, Puna, 18 tetor 1960; Theofan Popa, Onufri, piktori më i madh mesjetar në Shqipëri, Zëri i 
Rinisë, 28 tetor 1961; Theofan Popa, Piktor Onufri dhe gjendja e artit të pikturës gjatë mesjetës, Nëntori, 
Nr. 4, 1962; Theofan Popa, Onufri, ikonograf i shquar shqiptar, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, 
seria shkencat shoqërore, Nr. 1, 1962, faqe 54-75; Theofan Popa, Të dhëna të reja rreth piktor Onufrit, 
Studime historike, Nr.1, 1966, faqe 141-145; Theofan Popa, Piktor Onufri, personalitet i rëndësishëm i 
pikturës mesjetare shqiptare, Studime shqiptare, Nr. 1, 1966; Theofan Popa, Rreth veprës së Onufrit, 
Monumente të kulturës në Shqipëri, Nr. 2, 1975, faqe 72-74; Theofan Popa, Onufri dhe biri i tij Nikolla, 
Ngjallja, shtator 1995, faqe 9.  
73-Moikom Zeqo, Meditime Onufriane, Drita, 27 dhjetor 1998, faqe 14-15; Moikom Zeqo, Meditime 
Onufriane, Drita, 10 janar 1999, faqe 14-16; Moikom Zeqo, Onufri, bashkëkohësi ynë i përjetshëm, 
Shekulli, 27 janar 1999, faqe 16; Moikom Zeqo, Onufri-kryemjeshtri i artit dhe kombit, Albania, 13 shkurt 
1999, faqe 10; Moikom Zeqo, Onufri-artist gjenial i penelit edhe vjershëtor, 55, 16 shkurt 1999, faqe 7; 
Moikom Zeqo, Onufri dhe arti i kombit, Republika, 21 shkurt 1999, faqe 8-9; Moikom Zeqo, Ikonografia 
shqiptare dhe Onufri i madh, 55, 8 shtator 1999, faqe 13; Moikom Zeqo, Onufri, Tiranë 1998; Moikom 
Zeqo, Mes laokontit dhe Krishtit, Medaur, Tiranë 2000; Moikom Zeqo, Të dhëna të reja për piktorin 
Onufri (Shek. XVI), 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 203-207. 
74-Dhorka Dhamo, Onufri figurë e shquar e artit mesjetar shqiptar, Studime Historike, Nr. 1, 1980; Dhorka 
Dhamo, Piktorët shqiptarë të shek. XVI-XVIII dhe vepra e tyre në Shqipëri dhe vise të tjera të Ballkanit, 
Studime Historike, Nr. 3, 1985, faqe 166-173; Dhorka Dhamo, Pasuesit e Onufrit në Berat, Studime 
Historike, Nr. 1, 1987, faqe 169-184; Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, 
Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 14-15. 
75 -Avenir Sadikaj, Onufri dhe shtegëtimi i shpirtit bizantin në Europë, Gazeta Shqiptare,  25 gusht 2001, 
faqe 12-13. 
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ikonat e kishave: të "Shën Kollit" në Shelcan, të "Shën e Premtes" në Valësh, në Shpat të 
Elbasanit, të "Shën Todrit", të "Ungjillëzimit" dhe të "Shën Mitrit", në kalanë e Beratit76. 

Onufri mendohet të ketë qenë nga Elbasani77. Rreth mjedisit të tij familjar të 
dhënat janë të pakta. Njihet vetëm i biri Nikolla, i cili mësoi artin e ikonografisë prej 
babait të tij. Onufri ka qenë klerik, duke mbajtur ofiqin "Protopapë", që do të thotë "Prift 
i parë". Nga të dhënat që japin mbishkrimet kishtare mësojmë se Onufri e ka ushtruar 
aktvitetin në shekullin XVI.  

Mbishkrimi më i hershëm ku Onufri nënshkruan emrin e tij daton në vitin 1535. 
Është gjetur në murin jugor ndërmjet skenës "Shën Kostandini dhe Elena" dhe strategëve 
"Shën Teodor Tironi dhe Teodor Stratilati" në kishën e “Shpërfytyrimit të Shpërimtarit” 
në manastirin e Zerzes në Prilep78. Po në Prilep, në vitin 1535, Onufri ka pikturuar kishës 
e "Shën Nikollës". Në ikonën "Deisis", nën këmbët e Shën Mërisë është shkruar viti 
1535. Më 1537 Onufri ka pikturuar kishën e manastirit të Moldavicës në Moldavi79. Në 
vitin 1547 Onufri ka pikturuar afresket e kishës së "Dyzetë Shenjtorëve" në Kostur, të 
financuar nga familja Muzaka. Në një mbishkrimin që gjendet në faqen veriore të kishës 
është shkruar: Ο ΙΣΤΟΡΙΣΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΙΤΗ ΕΚ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΗΣ 
ΠΟΛΕΟΝ ΒΕ(ΡΑΤΙ)ΟΝ. "U pikturua prej Onufrit të ardhur kohët e fundit nga qyteti i 
shkëlqyer i Beratit"80.  

Sipas Dhorka Dhamos veprimtaria artistike e Onufrit përmblidhet në internerarin 
Berat, Prilep, Kostur, Shpat. Pikënisja është Berati, për tu shfaqur më 1535 në Prilep, në 

76-Theofan Popa, Rreth veprës së Onufrit, Monumente të kulturës në Shqipëri, Nr. 2, 1975, faqe 72-74. 
77-Viktori Puzanova, Mbi artin bizantin dhe post-bizantin shqiptar, 55, Tiranë 2005, faqe 33; Viktori 
Puzanova, Piktori shqiptar i shekullit të XVI: Onufri nga Neokastra (Elbasan), Buletin për shkencat 
shoqërore, Tiranë, 1953, Nr. 3, faqe 2-22. 
78-Zerza është një fshat rreth 45 km larg nga Prilepi. Manastiri i "Shpërfytyrimit të Shpëtimtarit" është 
ndërtuar në vitin 1400. Ktitor i manastirit ka qenë igumeni Germanos. Kisha e "Shpërfytyrimit të 
Shpëtimtarit" është e tipit bazilikal. Pjesa e përparme e saj, apsida dhe muri verior e jogor janë pikturuar 
nga Onufri më 1535. Disa nga skenat janë: Skena e tre strategëve "Shën Mërkuri", "Shën Dhimitri", "Shën 
Gjergji"; skena "Deisis", etj. Onufri e ka dekoruar kishën me tre breza afreskesh. Brezi i sipërm ka skena 
katërkëndëshe si: "Zbritja nga Kryqi", "Zbritja e Krishtit në ferr", "Vegimi i Pjetrit të Aleksandrisë", "Shën 
Teodor Tironi dhe Teodor Stratilati", "Ngjallja" etj. Brezi i mesit përbëhet nga medalionë që paraqesin 
shenjtorë në bust. Në apsidë janë skenat e katër ungjillorëve. Onufri ka pikturuar afresket e kishës nga viti 
1535-1540. Moikom Zeqo, Të dhëna të reja për piktorin Onufri (Shek. XVI), 2000 vjet art dhe kulturë 
kishtare në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 204-205. 
79-Moikom Zeqo, Të dhëna të reja për piktorin Onufri (Shek. XVI), 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në 
Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 203-207. 
80-Sipas studiuesit Mustafa Arapi mbishkrimi është shkruar në faqen e murit verior të kishës, nën skenën 
"Kryqëzimi i Krishtit", në reshtin e medalioneve. Mbishkrimi është shkruar në shtatë rreshta. Ai rrethohet 
me një bordurë tetëkëndëshe. Mbishkrimi ka përmasat 48.5 x 168 cm. Në gjashtë rreshtat e parë janë 
shkruar lutje e detikime, ndërsa në rreshtin e shtatë është shkruar "më korrik 23 nën pushtetin e fronit të 
parë të Kosturit zoti Methodhio, piktori Onufër..., nga qyteti i lavdishëm i BE...TION, lutuni dhe mos 
mallkoni në emër të zotit". Këtu qëndron edhe problemi. Studiuesit Theofan Popa dhe Dhorka Dhamo e 
lexojnë VERATION, pra BERATION, ndërsa Orlando dhe Mustafa Arapi e deshifrojnë VENETION. 
Afresket e kishës së Dyzetë Shenjtorëve ruhen në gjendje të mirë. Janë rreth 54 skena të pikturuara nga 
Onufri. Mustafa Arapi, Onufri dhe misteret e tij, Art & trashëgimi, Nr. 1, prill 2011, faqe 61-64. 
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vijim në Kostur81 më 1547 dhe pastaj në Shpat, më 1554. Mendohet se pas vitit 1554 të 
ketë ardhur përsëri në Berat82. Në vitin 1951 një ekspeditë e Muzeut Arkeologjik 
Etnografik83, zbuloi në kishën e "Shën Kollit" në Shelcan84 (Fig.1) (fshat i krahinës së 
Shpatit në rrethin e Elbasanit) një mbishkrim të Onufrit. Mbishkrimi (Fig.2) është shkruar 
në greqishten bizantine nga dora e mjeshtrit të madh Onufri dhe gjendet mbi faqen e 
murit verior të kishës, pranë tryezës së thisiastirit. Teksti i mbishkrimit është përkthyer 
nga Theofan Popa: + Οταν εισ Θ(εο)ν εκπετασισ / τασ χειρασ σου ω Θ(εο)υ θυτα, / 
μνησθητι κ(αι) εμου του αμαρτωλου / και αμαθουσ Ονουγριου ζωγραφου "Kur të ngresh 
duart e tua te Perëndia o meshtar i Perëndisë, më përmend edhe mua mëkatarin dhe të 
paditurin piktor Onufrin"85. 

Përmbajtja e këtij mbishkrimi na lë të kuptojmë se Onufri në atë kohë nuk ishte 
dorëzuar ende klerik, sepse i lutet meshtarit që ta kujtojë gjatë përgatitjes së dhuratave të 
shenjtëruara. Mendohet se ky mbishkrim duhet të jetë shkruar përpara vitit 1554, sepse 
duke u nisur nga mbishkrimi tjetër i Onufrit në kishën e "Shën e Premtes" (Fig.3) në 
fshatin Valësh të krahinës së Shpatit kemi edhe këtë shtojcë (Fig.4): ......../ μνησθητι 

81-Në kishën e "Dyzetë Shenjtorëve" në Kostur përdor të njenjtin mbishkrim që ka përdorur në kishën 
Valshit: + Οταν εισ Θ(εο)ν εκπετασισ / τασ χειρασ σου ω Θ(εο)υ θυτα, / μνησθητι κ(αι) εμου του 
αμαρτωλου / και αμαθουσ Ονουγριου ζωγραφου κ(αι) πρωτοπαπα Νεοκαστρου. "Kur të ngresh duart e tua 
te Perëndia o meshtar i Perëndisë, më përmend edhe mua mëkatarin dhe të paditurin Onufrin, piktorin dhe 
Protopapë të Neokastrës".  
82-Dhorka Dhamo, Piktorët shqiptarë të shek. XVI-XVIII dhe vepra e tyre në Shqipëri dhe vise të tjera të 
Ballkanit, Studime Historike, Nr. 3, 1985, faqe 168. 
83-Afresket u zbuluan në tetor 1951 dhe u studiuan me detaje në korrik 1952. Viktori Puzanova, Piktori 
shqiptar i shekullit të XVI: Onufri nga Neokastra (Elbasan), Buletin për shkencat shoqërore, Tiranë, 1953, 
Nr. 3, faqe 2-22; Viktori Puzanova, Mbi artin bizantin dhe post-bizantin shqiptar, 55, Tiranë 2005, faqe 11. 
84-Në pranverën e vitit 2000 kam qenë i privilegjuar kur vizitova kishat e krahinës së Shpatit, në rrethin e 
Elbasanit. Përshtypje të veçantë më lanë akresket e pikturuara nga Onufri në kishën e Shën Kollit në 
Shelcan. Në këtë kishë shërbente shoku im i seminarit atë Pali Qosja, i cili na priti me përzemërsinë që 
karakterizon shpatarakët. Në vijim po paraqes afresket e kishës. 1-Brezi i parë: dekoracion mandili; 2-Brezi 
i dytë: shenjtët paraqiten me trup; 3-Brezi i tretë: shenjtët paraqiten bust; 4-Brezi i katërt: skena biblike. 
Duke hyrë në anën e djathtë të portës paraqiten: 1-Shën Kristofori; 2-Shën Marina; 3-Shën Zosima; 4-Shën 
Maria Egjiptiania; 5-Shën Aleksi; 6-Shën Joan Vladimiri; 7-Shën Trifoni; 8-Shën Mërkuri; 9-Shën Minai; 
10-Shën Jakobi; 11-Shën Nikita; 12-Shën Parashqevia; 13-Shën Nikolla; 14-Shën Petro i Aleksandrisë. 
Duke hyrë në anën e majtë të portës paraqiten: 15-Shën Kostandini dhe Helena; 16-Shën Kiriaku; 17-Shën 
Efthimi; 18-Shën Sava; 19-Shën Andoni; 20-Profeti Ilia; 21-Anargjend Damiani; 22-Anargjend Kozmai; 
23-Shën Teodor Tironi; 24-Shën Teodor Stratilati; 25-Shën Prokopi; 26-Shën Nestori; 27-Shën Dhimitri; 
28-Shën Gjergji; 29-Kryeengjëlli Mihail. Paraqitje bust. Sipër derës dhe në anën e djathtë paraqiten: 1-Shën 
Varvara; 2-Shën Teodos Kinovjarku; 3-Shën Pavli i Thjeshtë; 4-Shën Makriani; 5-Shën Joan Kaliviti 
6-Shën Pahomi; 7-Kryeengjëlli Gabriel; 8-Shën Nikita; 9-Shën Aleksandri; 10-Shën Serxhi; 11-Shën 
Anania; 12-Kryeengjëlli Mikail. Sipër derës dhe në anën e majtë paraqiten: 13-Shën Ekaterina; 14-Shën 
Anastasia; 15-Shën Irini; 16-Shën Theopisti; 17-Shën Agapi; 18-Dielli (Ilios); 19-Shën Viktori; 20-Shën 
Vinçenti; 21-Shën Evgjeni; 22-Shën Mario; 23-Shën Oresti; 24-Shën Afksenti; 25-Shën Julia; 26-Shën 
Kiriku; 27-Shën Pandelejmoni; 28-Shën Nikolla; 29-Shën Makari i Egjiptit; 30-Dielli (Ilios). Skena 
Biblike: 1-Ungjillëzimi i Hyjlindëses; 2-Krishtlindja; 3-Paraqitja në tempull; 4-Pagëzimi; 5-Ngjallja e 
Llazarit; 6-Hyrja në Jerusalem; 7-Darka mistike; 8-Shërbimi i tre engjëjve nga Abrahami dhe Sara; 9-
Vdekja e Shën Mërisë; 10-Tradhëtia e Judës; 11-Krishti para Pilatit; 12-Kryqëzimi; 13-Vajtimi i grave 
miroprurëse; 14-Krishti i shfaqet Maria Magdalenës; 15-Zbritja në had; 16-Analipsi. Andrea Llukani, 
Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018, faqe 70-78. 
85-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 7, faqe 52. 
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καμου του αμαρτωλου / Ονουγριου ιερεος, ζωγραφου κ(αι) πρωτοπαπα 
Νεοκαστρου"....... "më përmend edhe mua mëkatarin, prift Onufrin, piktorin dhe 
Protopapë të Neokastrës"86.  

Në pjesën jugore të faqes së murit perëndimor të kishës është mbishkrimi, me 
anën e të cilit mësojmë se katundi i valshakëve këtë kishë ia kushton dëshmores së madhe 
Shën e Premtes dhe piktor është Onufri: Ουτος ό αγιος ναος τής αγιας μεγαλομάρτυρος 
Παρασκε / υης ...πόθου της αύτης χώρας, ει...λιδε / ...κ..ό ζωγράφος Ονουφριος...."Ky 
tempul i shenjtë i dëshmores së madhe Shën e Premtes....me dëshirë të këtij katundi.....26 
piktor Onufri... "87. 

Kisha e "Shën e Premtes" në fshatin Valësh të Shpatit u pikturua me shpenzimet e 
prift Gjergj Logothetit në vitin 1554. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi i pikturuar në pjesën 
veriore të faqes së murit perëndimor të kishës, prej të cilit kuptojmë se Gjergj Logotheti 
ka qenë prifti i kishës së "Shën e Premtes". Mbishkrimi gjithashtu na bën me dije se ai ka 
paguar "oblla", një lloj paraje që përdorej në Bizant88. 

Në vitin 1956 një ekspeditë e Institutit të Shkencave, zbuloi në kishën e "Shën 
Todrit" në kalanë e Beratit gjashtë afreske të Onufrit, të cilat nuk përmbajnë ndonjë 
mbishkrim të autorit. Sipas Dhorka Dhamos, Onufri është piktor me dhunti të larta, që 
zotëron me shkathtësi penelin dhe ndjenjën artistike. Në pikturat e Onufrit skenat duken 
si të gjalla. Krahas tendencave të përgjithshme realiste në pikturën e Onufrit hasim edhe 
mjaft detaje nga jeta e përditëshme. Në skenën e Lindjes së Krishtit, kungulli i bariut dhe 
qendisjet ndeshen në fondin etnografik të vendit tonë. Koloriti i tij dallohet nga pastërtia 
dhe tingulli kumbues. Duke operuar me 5-6 tone bazë, ai arrin kombinime të përsosura të 
ngjyrave89.  

Onufri përveç pikturave murale ka realizuar edhe mjaft ikona të lëvizshme, nga të 
cilat mund të veçojmë ato të kishës "Vangjelistra", të "Shën Triadhës" dhe të "Shën 
Mitrit" në kalanë e Beratit. Në kompozimin e ikonave Onufri ruan me fanatizëm traditën 
bizantine dhe kanonet e kishës. E veçanta e tij është se në modelimet dhe ansamblet e 
detajeve të skenave biblike hasim mjaft elementë jetësorë. Skenat e Onufrit janë të 
kompozuara në pozicione reale, me lëvizje e mimikë të gjallë. Kjo vihet re në skenat me 
shenjtorë si "Shën Kostandini dhe Elena"90, "Shën Dhimitër Mirovliti"91 etj. Ikonat e tij 

86-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 14, faqe 55.  
87-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 15, faqe 56.  
88-Në vitin 1554 "obllat" kishin dalë nga qarkullimi dhe monedhat në qarkullim qenë akçe, aspra ose dukate 
venedikase. Në këtë rast "obllat" nënkuptonin monedhat e kujtesës, pra florinj të trashëguar nga ndonjë 
thesar i marrë nga Kostandinopoja pas largimit të familjes së Logothetëve. Sipas studiuesit Moikom Zeqo 
me këtë sasi "obllash" është paguar puna e Onufrit. Moikom Zeqo, Onufri, Medaur, Tiranë 1998, faqe 40. 
89-Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, 
“Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 15. 
90-Ikona e "Shën Kostandinit dhe Elenës" vjen nga kisha e "Shën Kostandinit dhe Elenës", Berat. Ajo ka 
përmasat 87.5x58x3.2 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit mesjetar në Korçë me numër 
inventari 69. Ikona është pikturuar nga Onufri në shek. XVI. Shën Kostandini dhe Elena paraqiten në 
këmbë, duke mbajtur kryqin me njërën dorë. Veshjet e tyre mbretërore janë të dekoruara me gurë të çmuar. 
Në pjesën e sipërme të ikonës paraqitet Krishti, duke mbajtur kurorat e shenjtërisë. Ευγενια Δρακοπουλου, 
Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 74-77; Ylli Drishti, Ikona 
bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 19-20; Ylli Drishti, The Byzantine and 
Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 19-20.  
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paraqesin pasazhe biblike, si "Lindja e Krishtit", "Ipapandia"92, "Hyrja e Shën Mërisë në 
Tempull", "Shpërfytyrimi" etj93. Arti ikonografik i Onufrit realizohet me tonalitete 
pikante, të mbushura plot dritë, ku bie në sy e kuqja e tij e veçantë. Skenat e ikonave të 
festave të realizuara prej tij të mahnisin përsa i përket mjeshtërisë së pikturimit. 
Dekorativiteti dhe pasuria koloristike e ikonave të Onufrit kanë magjinë e tyre befasuese. 
Ikonat janë realizuar në një mënyrë të tillë, që e ftojnë besimtarin të meditojë në brendësi 
të tyre për t’i veneruar dhe për tu magjepsur nga fuqia shprehëse e tyre. Ikonat e Onufrit 
sot mund t’i gjejmë në muzetë e Shqipërisë. Në pavijonin e ikonave pasbizantine në 
Muzeun Historik Kombëtar është ekspozuar një ikonë e Onufrit: “Hyrja e Shën Mërisë në 
Tempull”, (Fig.5) e cila e ka origjinën nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat94. Në Muzeun 

91-Ikona e "Shën Dhimitër Mirovlitit" vjen nga kisha e "Shën Kostandinit dhe Elenës", Berat. Ajo ka 
përmasat 96x55x3.7 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 
61. Ikona është pikturuar nga Onufri në shek. XVI. Shën Dhimitri është me veshje ushtarake. Ευγενια 
Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 78-79. 
92-Ikona e "Ipapandisë" vjen nga kishat e Beratit. Ajo ka përmasat 57x36.5x4.5 cm. Ikona është e ekspozuar 
në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 3637. Ikona është pikturuar nga Onufri në shek. 
XVI. Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar: ΥΠΑΠΑΝΤΙ “Ipapandia”. Në përshkrimin që i bën 
ungjillori (Lluka 2: 22-40), kjo ditë njihet ndryshe si "Takimi" sepse Krishti takoi popullin e tij në prani të 
plakut Simeon dhe profeteshës Ana. Figurat kryesore në ikonë janë plaku Simeon duke mbajtur në duar 
foshnjën dhe Hyjlindësja. Momenti qendror është "takimi i Mesisë, takimi i Dhiatës së Vjetër dhe asaj të 
Re" dhe ky "takim" ndodhi në tempull përballë altarit. Shën Josifi paraqitet duke mbajtur në dorë dy 
pëllumba, të cilët simbolizojnë kishën e Izraelit dhe kishën e paganëve. Pas Josifit  paraqitet profetesha 
Ana, e cila mban në dorë një pergamen të shkruar.  Figura e profeteshës Ana është më e madhe se e Josifit 
dhe Hyjlindëses dhe dora e saj është e ngritur lart për të tërhequr vëmendjen e Krishtit. Ndërmjet Simeonit 
dhe Hyjlindëses është tryeza e shenjtë e mbuluar me copë të kuqe. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις 
ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 68-69. 
93-Në ikonën “Shpërfytyrimi“ bie në sy mjeshtëria e Onufrit në realizimin e kontrastit dritë-hije. Kjo duket 
qartë mbi shkëmbinjtë e thepisur dhe mbi figurat e realizuara në ikonë; Theofan Popa, Icones et miniatures 
du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në Shqipëri, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 
1974, faqe 12,13, 62, 63. 
94-Ikona “Hyrja e Shën Mërisë në Tempull”  (Fig.5) është pikturuar nga Onufri në shekullin XVI. Shkrimi i 
Shenjtë nuk e përshkruan lindjen e Shën Mërisë; prandaj Onufri e ka marrë tematikën e ikonës nga tekstet 
apokrife. Këto tekste na japin të dhëna rreth viteve të fëmijërisë së Hyjlindëses, të cilat nuk përmenden në 
ungjijtë kanonikë. Kur mbushi tre vjeç, prindërit e çuan Shën Mërinë në Tempull, që të rritej dhe të 
edukohej atje, për të përmbushur premtimin, që i patën dhënë Perëndisë. Në ikonë paraqitet Joakimi dhe 
Ana së bashku me një grup virgjëreshash. Shën Mëria pritet në Tempull nga kryeprifti Zakaria. Ajo ka 
qëndruar në tempull dymbëdhjetë vjet. Në pjesën e sipërme të ikonës paraqitet Shën Mëria, ku merr 
ushqimin hyjnor nga një engjëll. Theofan Popa, Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe 
miniatura  mesjetare në Shqipëri, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 68-69; Ylli Drishti, 
Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, 
Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 24; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum 
(14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 24;  Melsi Labi, 
Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 59; 
Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 128-
129; Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum of Albania, National Historical Museum, 
Tirana 2016, page 128-129; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun 
Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 10-11; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea 
Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 84-85; Dorian Koçi, Skënder Bushi, 
Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 84-85. 
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Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë janë ekspozuar tetë ikona të Onufrit95. Puna më e 
përkryer janë Dyert e bukura96 të ikonostasit të kishës së Ungjillëzimit në Berat, ku 
Onufri ka shkrirë gjithë talentin e tij. Gjithashtu, në muzeun Kombëtar "Onufri" në Berat 
janë ekspozuar tetë ikona të Onufrit97. Në koleksionin e Galerisë Kombëtare të Arteve në 
Tiranë është ikona me titull “Shestja”98, e cila është pjesë e dymbëdhjetë ikonave me të 
kremtet kryesore të kishës. 

95-"Ngjallja e Llazarit", (Fig.6) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 54x34.5 dhe numër 
inventari 3676; "Lindja e Krishtit", (Fig.7) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 53.5x34.5 
dhe numër inventari 3673; "Shpërfytyrimi", (Fig.8) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 
54x34 dhe numër inventari 3678; "Ngjallja", (Fig.9) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 
54.5x35.5 dhe numër inventari 3679;  "Pagëzimi i Krishtit", (Fig.10) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, 
me përmasat 54.5x34.5 dhe numër inventari 3675;  "Dyert e Bukura", (Fig.11) nga kisha e "Ungjillëzimit" 
në Berat, me përmasat 132x42 dhe numër inventari 3693/94; "Krishti Pandokrator", (Fig.20) nga kisha e 
"Shën Triadhës" në Berat, me përmasat 130x75 cm dhe numër inventari 3682;  "Shën Dhimitri", (Fig.21) 
nga kisha e "Shën Mitrit" në Berat, me përmasat 95.5x54.5 cm dhe numër inventari 3681; "Shën Kostandini 
dhe Elena" nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 88 x 51 cm (Fig.22). Ylli Drishti, Ikona 
bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 11-19; Ylli Drishti, The Byzantine and 
Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 11-19; Eugenia Drakopoulou, Icons from the 
Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, page 58-79; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο 
τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 58-79. 
96-"Dyert e Bukura" vijnë nga kisha e "Ungjillëzimit", Berat. Përmasat e tyre janë: 132x43x5.5 cm dera e 
majtë dhe 132x41.5x4.5 cm dera e djathtë. "Dyert e Bukura" janë të ekspozuara në Muzeun e Artit Mesjetar 
në Korçë me numër inventari 63 dhe 64. Ato janë të pikturuara nga Onufri në shek. XVI. Theofan Popa, 
Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në Shqipëri, Shtëpia 
botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 58-59; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες 
κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 58-64; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në 
Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 11-13. 
97-"Deisis" (Fig.12) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 87x98 cm dhe numër inventari 25; 
"Joan Pagëzori" (Fig13) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 72.5x110 cm dhe numër 
inventari 92; "Krishti Pandokrator", (Fig.14) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 78x129 cm 
dhe numër inventari 12; "Shën Mëria me Krishtin" (Fig.15) nga katedralja "Fjetja e Shën Mërisë", me 
përmasat 75x129 cm dhe numër inventari 1; "Ungjillëzimi", (Fig.16) nga katedralja "Fjetja e Shën Mërisë", 
me përmasat 73x106 cm dhe numër inventari 22;  "Teodor Tironi dhe Teodor Stratilati", (Fig.17) nga kisha 
e "Shën Todrit" në Berat, me përmasat 52x75 cm dhe numër inventari 2; "Hyrja e Krishtit në Tempull", 
(Fig.18) nga kisha e "Shën Triadhës" në Berat, me përmasat 43.5x54 cm dhe numër inventari 9; Pjesë nga 
"Dyert e Bukura", (Fig.19) nga koleksioni i Institutit të Monumenteve të Kulturës në Berat, me përmasat 
50x54 cm dhe numër inventari 9. Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana 2003, 
page 54-64. 
98-Ikona “Shestja” (Fig. 23) ka autorësinë e Onufrit dhe daton në shek. XVI. Ikona ka përmasat 51x34.5 cm 
dhe numër inventari nr. 7. Ikona e ka preardhjen nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat. Deri në vitin 1966 ka 
qenë në fondin e Muzeut të Artit Mesjetar në Korçë. Në vitin 1966 ikona bëhet pjesë e fondit të Galerisë 
Kombëtare të Arteve në Tiranë.  Tema ikonografike e ikonës pasqyron momentin e ngritjes së Krishtit në 
qiell. Pas ngjalljes Krishti iu shfaq njerëzve për një periudhë 40-ditore. Më pas ai u ngjit në qiell dhe rri në 
të djathtën e Atit. (Marku 16.19). Ikona përbëhet nga dy pjesë: në pjesën e sipërme, mbi sfondin e artë 
brenda një medaljoni, që simbolizon botën qiellore qëndron Krishti, duke bekuar. Ai shoqërohet nga dy 
engjëj anash. Në pjesën e poshtme të ikonës paraqitet Shën Mëria dhe apostujt që qenë të pranishëm në 
momentin e analipsit. Sfondi i ikonës paraqet një peizazh shkëmbor me pemë të pakta. Krishti ka veshur 
hiton dhe himaton të kuq. Ai qëndron ulur në fron dhe me dorën e djathtë bekon, ndërsa me  të majtën 
mban ungjillin mbi gju të mbështjellë me pergamenë në formë ruloni. Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. 
XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 44-45; Ylli Drishti, Le 
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Ikonat e Onufrit paraqiten harmonike përsa u përket ngjyrave. Oufri shquhet për 
një formë të përkryer në realizimin e imazhit, duke krijuar një raport koloristik me 
mbizotërimin e ngjyrës së kuqe, të cilën e përdor në mënyrë mjaft mjeshtërore99. Onufri 
ishte i pari ikonograf që përdori shiritat e artë në zbukurimin e veshjeve të shenjtorëve. 
Ikonat e pikturuara nga Onufri shquhen për dritën e fuqishme, ngjyrat e plota dhe 
dinamizmin e personazheve. Në realizimin e detajeve të figurave të shenjtorëve dallohen 
shprehjet e thella psikologjike, të cilat autori i realizon me mjete të fuqishme grafike, 
duke përdorur vijëzimet ndriçuese. Duke përdorur dritën e fuqishme tek pjesa e syve ai 
pasqyron psikologjinë e portreteve të shenjtorëve. Trajtimi i figurave në ikonat e Onufrit 
jepet me mimikë e lëvizje të gjalla dhe me shprehje të fuqishme shpirtërore100. Onufër 
Neokastriti është përfaqësuesi më i rëndësishëm i shkollës beratase. Pasuesit e tij në 
punimet e tyre janë ndikuar shumë nga ai, por pa arritur në lartësitë e mjeshtërisë së 
Onufrit101.  

Onufri ka qenë prift i martuar e ka patur edhe fëmijë, nga të cilët vetëm njëri është 
bërë i njohur. Ai është Nikolla102, i cili ka vazhduar traditën e familjes. Këtë e vërteton 
një mbishkrim103 që është shkruar nga vetë dora e Nikollës mbi portën perëndimore 

icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 44-
45. 
99-Historia e popullit shqiptar, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Vol. I, Toena, Tiranë 2002, 
faqe 718. 
100-Theofan Popa, Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në 
Shqipëri, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 13. 
101-Theofan Popa, Onufri, piktor i madh shqiptar i shek. XVI, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, 
seria shkencat shoqërore, Nr. 1, 1955, faqe 208-219; Theofan Popa, Onufri, piktori më i madh shqiptar i 
shek. XVI, Puna, 18 tetor 1960; Theofan Popa, Onufri, piktori më i madh mesjetar në Shqipëri, Zëri i 
Rinisë, 28 tetor 1961; Theofan Popa, Piktor Onufri dhe gjendja e artit të pikturës gjatë mesjetës, Nëntori, 
Nr. 4, 1962; Theofan Popa, Onufri, ikonograf i shquar shqiptar, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, 
seria shkencat shoqërore, Nr. 1, 1962, faqe 54-75; Theofan Popa, Të dhëna të reja rreth piktor Onufrit, 
Studime historike, Nr.1, 1966, faqe 141-145; Theofan Popa, Piktor Onufri, personalitet i rëndësishëm i 
pikturës mesjetare shqiptare, Studime shqiptare, Nr. 1, 1966; Theofan Popa, Rreth veprës së Onufrit, 
Monumente të kulturës në Shqipëri, Nr. 2, 1975, faqe 72-74. 
102-Theofan Popa, Onufri dhe biri i tij Nikolla, Ngjallja, shtator 1995, faqe 9; Mustafa Arapi, Nikolla, biri i 
Onufrit dhe jo i Onufër Qipriotit, Monumentet, Tiranë 2005, faqe 87-96.  
103-Në verën e vitit 1956 një ekspeditë e Institutit të Shkencave zbuloi në kishën e Shën Mërisë Vllaherna 
në Berat një mbishkrim me anën e të cilit mësojmë se kisha është pikturuar nga Nikolla Onufri në vitin 
1578: + Ουτος ό θείος κ(αί) πάνσεπτος ναος τής Υπεραγίας Ενδόξου Δεσπ(ο)ίνης ΄ημ(ών) / Θ(εοτό)κου 
κ(αί) αείπαρθένου Μαρίας τής επονομαζομένης Βλαχέρνα εστήν πε / παλεωμένη κ(αί) πεφθηρμένη κ(αί) 
ανεκένησεν κ(αί) ανηστόρισεν μετα πόθου κ(αί) εξωδου / ο εβλαβέστατος εν ιερυση παπά Κονσταντ(ί)νος 
μετα τών αδελφών αυτου επονομαζ(ο)μένη Προτωσήγγελη / δειά ψιχηκήν σ(ωτη)ρ(ί)α(ν) κ(αί) τών 
κτητόρων αυτής καί οί θεωρούνταις ευχεστε διά τών Κ(ύ)ρ(ιο)ν κ(αί) τών κτητόρων αυτης καί οί 
θεωρουνταις ευχεστε διά τών Κ(υ)ρ(ιο)ν κ(αί) ο ηστωρι(ο)γράφος Νικολα(ος) υος Ονουφρίου ετους Ζ Π 
ΣΤ (7086 = 1578). “Ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i së mbishenjtës së lavdëruar zonjës sonë 
Hyjlindëse dhe gjithmonë virgjëreshës Mari të mbiquajtur Vlaherna, është vjetëruar dhe prishur dhe e ka 
përtëri dhe pikturuar me dëshirë dhe shpenzime i shumëdevotshmi ndër priftërinj at kir Kostandini me 
vëllezërit e tij dhe (ju) që vështroni lutuni për zotërit; dhe piktori (është) Nikolla, biri i Onufrit, viti 
7086=1578). Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 92, faqe 86-87; Theofan 
Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë 1961, faqe 40. 
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brenda kishës së "Shën Mërisë Vllaherna" në Berat104. Në mbishkrim thuhet se piktori 
është Nikolla, biri i Onufrit, viti 7086 sipas kalendarit bizantin dhe 1578 sipas atij 
gregorian. Në këtë rast Nikolla identifikohet si biri i Onufrit. Mund të mendojmë se në 
vitin 1756 Onufri nuk jetonte më dhe biri i tij Nikolla del si vazhduesi i veprës së 
mjeshtrit të madh të ikonografisë shqiptare. Mbi faqen e murit verior të kishës, pranë 
nikës së prothesit, në kungë të kishës së "Shën Mërisë Vllaherna" është një tjetër 
mbishkrim: +Οταν είς Θ(εό)ν έκπετάς(ης) τάς χείρας ό θ(εο)ύ θύτα μνή / σθιτη κάμού 
(τού) άμαρτολού / καί αμαθούς ζωγράφου / Νικολάου. άμίν. "Kur të ngresh duart e tua 
nga Perëndia o meshtar i Perëndisë, më kujto edhe mua mëkatarin e të paditurin piktor 
Nikollën. Amin"105. Në verën e vitit 1960 ekspedita e kryesuar nga Theofan Popa gjeti në 
kishën e "Shën Mërisë së Vllahernës" në Berat një ikonë të Shën Mërisë, prapa së cilës 
ishte një mbishkrim i Nikollës dhe një autograf i tij: "..Nikolla i Onufrit". Pranë 
mbishkrimit Nikolla kishte vizatuar edhe një skicë shenjtori. 

 Gjithashtu në Kurjan të Fierit në kishën e "Shën Kollit"106 teologu Theofan Popa 
ka zbuluar një mbishkrim, në të cilin biri i Onufrit Nikolla në vitin 1561 ka pikturuar 
kishën duke pasur si ndihmës një ikonograf tjetër Joanin. +Οταν είς Θεών έκπετά / σης 
τάς χείρας ώ Θ(εο)ύ θήτα μνή / σθιτη κάμού άμαρτολού κ(αί) αμά / θούς Ιωάν(ω)ου κ(αί) 
Νικολά / ου. Εύχεσθε (δ)ιά τών Κ(ύριο)ν άμίν. "Kur të ngresh duart para Perëndisë, o 
meshtar i Perëndisë, më përmend edhe mua mëkatarin dhe të paditurin Joanin dhe 
Nikollën. Lutuni për zotërinë. Amin"107.  

Nikolla është ikonografi i dytë më në zë i “Shkollës Ikonografike të Beratit”, që 
ka pikturuar këto kisha: atë të "Shën Kollit" në Kurjan të Fierit, kishën e "Shën Marisë 
Vllaherna"108 në Berat, kishat e "Shën Stefanit" dhe të "Ipapandisë" në Dhërmi, afresket e 
kishës së "Shën Gjergjit" në Arbanas të Bullgarisë109 etj. 

Ikonat e Nikollës aktualisht janë të ekspozuara në pavijonet e muzeve 
ikonografikë të Shqipërisë. Në Muzeun Kombëtar "Onufri" në Berat janë ekspozuar disa 

104-Viktori Puzanova, Mbi punimet e piktorit Nikollit në kishën Vllaherna (në kështjellën e Beratit, Buletin 
për shkencat shoqërore, Tiranë, 1957, Nr. 1, faqe 64-72; Dhorka Dhamo, Pasuesit e Onufrit në Berat, 
Studime Historike, Nr. 1, 1987, faqe 169; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, 
nr. 93, faqe 86-87. 
105-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 93, faqe 87-88. 
106-Theofan Popa, Piktura të tjera të piktor Nikollës, zbuluar në Kurjan të Fierit, Buletin i Universitetit 
Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 4, 1960, faqe 223-229. 
107-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 94, faqe 88; Theofan Popa, Piktorët 
mesjetarë shqiptarë, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë 1961, faqe 43.  
108-Në kishën e "Shën Mërisë së Vllahernës" në Berat, Nikolla ka pikturuar ikonën e Shën Mëria Eleusa. 
Ajo ka përmasat 97.6x67.5x3.8 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me 
numër inventari 3688. Ikona është pikturuar nga Nikolla, biri i Onufrit në shek. XVI. Në pjesën e poshtme 
të ikonës është shkruar me shkronja të kuqe: ΔΕΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΟΝΤΕΣΑΣ 
ΠΡΕΣΒΙΤΕΡΑΣ. ΑΜΗΝ. “Lutje e shërbëtores së Perëndisë priftëreshës Kontesha. Amin”. Mbishkrimi bën 
fjalë për priftëreshën Kontesha, bashkëshorten e papa Kostandinit, prej të cilit u pikturua kisha. Ευγενια 
Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 82-83. 
109-Dhorka Dhamo, Mbi disa vepra të panjohura të piktorit shqiptar të shek. XVI Nikollës, Monumentet, Nr. 
2, 1971, faqe 67; Dhorka Dhamo, Piktorët shqiptarë të shek. XVI-XVIII dhe vepra e tyre në Shqipëri dhe 
vise të tjera të Ballkanit, Studime Historike, Nr. 3, 1985, faqe 169. 
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ikona të Nikollës110. Në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë janë ekspozuar 
disa ikona të pikturuara nga Nikolla111.  

Sipas Dhorka Dhamos karakteristikë në pikturën e Nikollës është përqendrimi i 
brendshëm dhe melankolik i figurave me shprehje të përvuajtur dhe vështrim ëndërrimtar 
që tretet në hapësirë. Personazhet që paraqet dallohen nga portreti, pozicioni e 
gjestikulacioni në pleq të ngjyrosur e mendimtarë dhe në të rinj plot hir, më lëvizje të 
gjalla. Figurat artistike të Nikollës shquhen nga silueti i veçantë. Nikolla punon duke 
adhuruar çdo njollë që le peneli i tij. Duke adhuruar çdo linjë që shënon ovalin e qetë të 
fytyrave të shenjtorëve, të cilët sjellin një vështrim depërtues. Sytë e shenjtorëve janë të 
qetë dhe të urtë. Ata sjellin një notë lirizmi poetik të papërsëritshëm112. 
 Një ikonograf tjetër që përfaqëson me dinjitet “Shkollën e Beratit” është edhe 
Onufër Qiprioti, i cili ishte me prejardhje greke, por aktivitetin e tij e zhvilloi nëpër 
kishat e Beratit. Onufër Qiprioti ka lindur në Qipro. Këtë e vërtetojmë me anën e 
nënshkrimeve që ka lënë nëpër ikona Κυπραιοσ që do të thotë "Qiprioti". Onufër Qiprioti 
është i pari ikonograf në Shqipëri, që lë mbishkrime mbi ikona. Nga veprat e tij ruhen 
shtatë ikona me mbishkrime, tek të cilat jepet emri, mbiemri si dhe viti i pikturimit të 
ikonës. Ai ishte i biri i Afksentit. Këtë fakt e ka nënshkruar në ikonën e "Shën Mërisë 
Eleusa" me numër inventari 3656 që gjendet në Muzeun Historik Kombëtar: ΧΕΙΡ 
ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΠΡΙΟΥ Αυξεντηου "Dora e Onufër Qipriotit të Afksentit". Ky 
është rasti i vetëm ku Onufër Qiproiti përmend emrin e babait të tij, Afksentit. Nuk ka të 
dhëna rreth datëlindjes së tij, por studiuesi Vitaliotis mendon se në vitin 1570, Onufër 
Qiprioti u plagos gjatë rrethimit të Nikosias, ku ai humbi njerën dorë. Në këto rrethana në 
vitin 1582, Qiprioti la vendlindjen dhe u vendos në Venecia113.  

Në vitin 1591, mendohet se ka ardhur në Berat. Këtë e dëshmon nënshkrimi që ka 
lënë mbi “Dyert e Bukura” (Fig.28) të ikonostasit të kishës së "Shën Kollit" në kalanë e 
Beratit: ΧΕΙΡ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΙΠΡΕΟΥ ΕΤΟΥΣ /ΑΦΖΑ “Dora e Onufër Qipriotit, viti 
1591”. Sipas studiuesit Mustafa Arapi, “Dyert e Bukura” të kishës së "Shën Kollit" vite 
më vonë janë adaptuar në kishën e "Shën Mërisë" të Vllahernës. "Dyert e Bukura" 
aktualisht janë të ekpozuara në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik 

110-"Krishti Pandokrator", (Fig.24) nga kisha e "Shën Mitrit" në Berat, me përmasat 54.5x79.5 cm dhe 
numër inventari 42; "Lindja e Krishtit", (Fig.25) nga kisha katedrale "Fjetja e Hyjlindëses" në Berat, me 
përmasat 47x70 cm dhe numër inventari 3, etj.  Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, 
Tirana, 2009, page 65-66. 
111-"Shën Dhimitri", (Fig.26) nga Fondi i Shtetit në Berat, me përmasat 80x51.5 cm dhe numër inventari 
3688; "Shën Maria", (Fig.27) nga kisha e "Shën Mërisë Vllaherna" në Berat, me përmasat 98x66.5 cm dhe 
numër inventari 3688. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, 
faqe 19-20; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 
19-20; Eugenia Drakopoulou, Icons from the Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, page 
80-83; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, 
σελ. 80-83. 
112-Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, 
“Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 15. 
113-Ioannis Vitaliotis, Onuphre le Chypriote, peintre post-byzantin en Albanie (vers 1591-1625), une 
esquisse de son activite artistique a tavers le corpus de son ceuvre, Paris 2016, faqe 667-692. 
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Kombëtar114, me numër inventari 3658/1/2. Po në vitin 1591 Qiprioti ka pikturuar 
afresket e kishës së "Shën Kollit" në kalanë e Beratit. Gjithashtu në kishën e "Shën 
Kollit" Qiprioti ka pikturuar ikonën e "Shën Kollit me skena", e cila mendohet se ka qenë 
e vendosur në proskinitar. Cilësia artistike e këtyre dy veprave të Onufër Qipriotit 
dëshmojnë për një piktor ikonograf të formuar. Ky fakt vërtetohet nga realizimi i skenave 
nga jeta e Shën Kollit. Në ikonën e "Shën Kollit me skena" është mbishkrimi: Νικολαε 
πανενδοξε Χριστου θεραπων τους τερπνον...την σιν / οικονα...και...τους εν βηω τερπνην 
ανταμηψην / αυτης παρ(ας)χου και προστατην φανιθει εν τι μελουσι κρισι εγραπτε / επι 
ετους αφyδ Χ(ριστο)υ εν μην(ι) νοεμβριου...(1594) / Προσδεξε αγιε δεη(ση)ν τους 
δουλους του Θ(εο)υ Κουμνηνου συν το / αδελφω Ανδρεα και Νικολαου και της ληπξς 
σιγκενης και για να / γινοσκετε σιχορησατε αυτους. Χειρ Ονουφριου Κυπρεου. "Nikollë i 
gjithlavdëruar, shërbëtor i Krishtit...ata që i përulen ikonës tënde me kënaqësi...dhe...falu 
shpërblim të këndshëm përsa jetojnë, dhe tregohu mbrojtës në gjyqin e ardhshëm. U 
pikturua në vitin 1594 të Krishtit, në muajin nëntor...Prano o shenjt lutjet e shërbëtorëve 
të Perëndisë, Komninit bashkë me vëllezërit e tij Andrean dhe Nikollën dhe kushërinjtë e 
tjerë, dhe që të këndohet i ndjeni ata. Dora e Onufër Qipriotit”115.  

Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të evidentojmë dy ikona, të 
cilat mendohet se janë pikturuar nga Onufër Qiprioti. Ikonat i përkasin kishës së "Shën 
Kollit" në kalanë e Beratit; "Fjetja e Hyjlindëses" me numër inventari 5655 dhe përmasat 
43 x 35 cm; "Ngjallja e Llazarit" me numër inventari 5586 dhe përmasat 65.5 x 41.5 cm. 

Në vitin 1596, Qiprioti ka pikturuar ikonën "Deisis"116 (Fig.29) për ikonostasin e 
kishës së "Shën Kollit" në fshatin Paftal të Beratit. Ikona aktualisht është e ekspozuar në 

114 -"Dyert e Bukura" kanë qenë pjesë e ikonostasit të kishës së "Shën Kollit", në kalanë e Beratit. Vite më 
vonë ato janë përshtatur për kishën e "Shën Mërisë" së Vllahernës në Berat. "Dyert e Bukura" datojnë në 
vitin 1591. Ato janë pikturuar nga Onufër Qiprioti. Secila derë është e ndarë në dy hapësira prej bordurave 
të gdhendura në trajtë gërsheti. Në pjesën e sipërme të dyerve paraqiten profetët Davidi e Isaia, që mbajnë 
pergamenë në duar. Në pjesën e poshtme të "Dyerve të Bukura" është pikturuar skena e "Ungjillëzimit", ku 
kryeëngjëlli Gabriel njofton Shën Mërinë, se do të ketë një fëmijë. Nën këmbët e kryeëngjëllit Gabriel, 
Qiprioti ka shënuar emrin e tij: ΧΕΙΡ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΙΠΡΕΟΥ ΕΤΟΥΣ /ΑΦΖΑ “Dora e Onufër Qipriotit, 
viti 1591”. Mustafa Arapi, Onufër Qiprioti. Ikonograf i shekullit të XVI-XVII, “Monumentet”, Tiranë, 2004, 
faqe 98; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor 
Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 33; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National 
History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 
33; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 20-21; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të 
Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 86-87; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, 
Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 86-87. 
115-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 96, faqe 89. 
116-Kjo ikonë është pjesë e ikonostasit të kishës së "Shën Nikollës" në Paftal të Beratit. Në të paraqitet 
skena “Deisis” ose “Lutja”. Ikona është e ndarë në tri hapësira prej bordurave të gdhendura në trajtë 
gërsheti. Në qendër të ikonës paraqitet Krishti mbi fron dhe anash tij qëndrojnë Shën Mëria dhe Joan 
Pagëzori, të cilët i luten për shpëtimin e botës. Në pjesën e sipërme të ikonës paraqiten simbolet e katër 
ungjillorëve: luani, i cili simbolizon ungjillor Markun; shqiponja, që simbolizon ungjillor Joanin; kau, që 
simbolizon ungjillor Lukën; njeriu, që simbolozin ungjillor Mateun. Imazhet simbolike të ungjillorëve 
paraqiten me krahë dhe mbajnë pergamenë në duar. Në pjesën fundore të ikonës, pranë këmbëve të Shën 
Joanit është shkruar në greqishten bizantine: ΧΕΙΡ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΙΠΡΕΟΥ “Dora e Onufër Qipriotit”, 
ndërsa poshtë pergamenës, që mban Shën Mëria, është viti 1596. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo 
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pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar, me numër inventari 
3653. Në pjesën fundore të ikonës pranë këmbëve të Shën Joanit është shkruar në 
greqishten bizantine: Χειρ Ονουφριου Κυ(πρεου) “Dora e Onufër Qipriotit”117. Νdërsa 
poshtë pergamenit që mban Shën Mëria gjendet viti 1596. Në vitin 1596 ka pikturuar 
ikonën e "Joan Teologut"118 (Fig.36) për ikonostasin e kishës së "Shën Gjergjit" në Berat.  

Në vitin 1599, Qiprioti ka pikturuar ikonën e "Joan Pagëzorit" (Fig.35) për 
ikonostasin e kishës "Shën Kostandini dhe Helena" në Berat119.  

Në vitin 1604, Onufër Qiprioti ka pikturuar ikonën "Krishti Pandokrator" për 
ikonostasin e kishës "Shën Kostandini dhe Helena" në kalanë e Beratit120.  

Po në vitin 1604, Qiprioti ka pikturuar ikonën "Deisis" dhe dy panotë anësore me 
shenjtorë për ikonostasin e kishës së "Shën Kostandinit dhe Helenës" në kalanë e Beratit. 
Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar nga kisha e "Shën Kostandinit dhe Helenës" 
gjendet edhe kryqi që ka qenë vendosur mbi ikonostasin e kishës me numër inventari 
5467, si edhe ikona "Deisis" me numër inventari 5615 dhe përmasat 75 x 18 cm. Rreth 
vitit 1604 Qiprioti ka pikturuar ikonën "Krishti Pandokrator"121 (Fig.30) në kishën e 

Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në 
Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 22-23; Ylli Drishti, Ikona, 
Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali 
Pleshti, Tiranë 2017, faqe 29; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th 
centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 29; Mustafa Arapi, Onufër 
Qiprioti. Ikonograf i shekullit të XVI-XVII, “Monumentet”, Tiranë, 2004, faqe 98-99; Dorian Koçi, Skënder 
Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 88-89; Dorian Koçi, 
Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 88-89. 
117-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 99, faqe 90-91 
118-Ikona e "Shën Joan Teologut"  (Fig.36) vjen nga kisha e "Shën Gjergjit", Berat. Ajo ka përmasat 
97.5x62x2.5 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 3634. 
Ikona është pikturuar nga Onufër Qiprioti në vitin 1596. Në ikonë Joan Ungjillori paraqitet deri në mes. Në 
dorën e majtë mban një ungjill gjysmë të hapur, ndërsa në dorën e djathtë mban penën. Joan ungjillori është 
duke shkruar fjatët e para të ungjillit: ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ “Në fillim ishte fjala” (Joani 1,1). Në 
pjesën e poshtme të ikonës është shkruar me shkronja të zeza: Mbi ikonë është mbishkrimi: α φ y στ – απο 
Χριστου. Χειρ Ονουφρηου Κυπρεου “1596 (prej) Krishtit, dora e Onufër Qipriotit”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 97, faqe 89; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις 
ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 84-85. 
119-Tek ikona e "Joan Pagëzorit" gjendet ky mbishkrim: Αλλον ουρανον ορω καικοσμημενον τ(ην) σεπτην 
οικοναν σου / Προδρομε μακαρ η νπερ καθηστορισεν απλετο ποθο Ανδρεας ταχα και / ιερε(υ)σ και 
κτητορ. Χειρ δε υπαρχι Ονουφρηου Κυπρεου ετι / απο του Χ(ριστο)υ αφyθ εν μηνι σεπτε(μ)βριου “Një 
qiell tjetër shoh të stolisur, ikonën tënde të nderuar pararendës i lumtur, të cilën e pikturoi me dëshirë të 
plotë Andrea, prift gjithashtu dhe ktitor. Dora është e Onufër Qipriotit, viti prej Krishtit 1599, në muajin 
shtator”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 98, faqe 89-90. 
120-Mbi ikonë gjendet mbishkrimi: Δεησις του δουλου του Θ(εο)υ / Χριστου ιερεος μετα της / συ(μ)βιου 
κ(αι) το(ν) τεκνον αυτου. / Ετη απο του Χριστου αχδ. / Χειρ Ονουφριου Κυπρεου “Lutje e shërbëtorit të 
perëndisë, prift Kristos me të shoqen dhe bijat e tij. Viti prej Krishtit 1604. Dora e Onufër Qipriotit”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 99, faqe 90-91. 
121-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 24-25; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik 
Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 
34; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor 
Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 34.   
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"Shën Mërisë" të Vllahernës në kalanë e Beratit. Ikona gjendet e ekspozuar në Muzeun e 
Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 3626. 

Rreth vitit 1605 Onufër Qiprioti lë Beratin dhe vendoset në fshatrat e 
Gjirokastrës, në Pogon, në Lunxhëri dhe në Dropull. Në vitet 1614-1615, Onufër Qiprioti 
ka pikturuar ikonat e kishës së manastirit të "Shpërfytyrimit" në Çatistë të Pogonit në 
Gjirokastër. Ikonostasi i kishës së "Shpërfytyrimit" ka pesë ikona të mëdha dhe nëntë të 
vogla me festat dhespotike, të cilat janë pikturuar nga Onufër Qiprioti. Në ikonën e "Shën 
Mërisë me Krishtin" është mbishkrimi: +Αλλον  ουρανον ορω και κοσμιμενον την 
σεπτην οικονα σου Θεοκηγητορ ηπερ καθη / στορισεν απλετο ποθω Γαβριηλ 
ιερομοναχος και θειτης. Χειρ δε ηπαρχει Ονουφριου Κυπριου......" Një qiell tjetër shoh të 
stolisur ikonën tënde të nderuar o Hyjlindëse, të cilën e pikturoi me dëshirën shumë të 
pastër meshtar jeromonak Gabrieli. Dora është e Onufër Qipriotit, .......”122.  

Mbi ikonën e Krishtit është shkruar: Ο βασιλευς τον βασιλεβοντον και κυριος τον 
κυριεβιντον και μεγας / αρχυερευς κριτης. Δεησις Ηακωβου Μητροπολητου του Ζυχνων. 
/ Χειρ Ονουφριου Κυπριου Α Χ Ι Ε (=1615) χ υ “Mbret i atyre që mbretërojnë dhe zot i 
atyre që zotërojnë dhe kryejerark i madh, gjykatës i drejtë. Lutje e Jakovit, mitropolitit të 
Zihnës. Dora e Onufër Qipriotit 1615, Krishti”123.  

Gjithashtu në vitin 1615, Qiprioti ka pikturuar edhe ikonën e "Shpërfytyrimit". 
Mbi ikonë është shkruar: Δεησις Δανιηλ Μιτροπολητου Νεβροκωπου – ετους Α Χ Ι Ε 
(=1615). Χ(ριστο)υ. Χει(ρ) Ονουφρίου Κυπρίου “Lutje e Danielit, mitropolitit të 
Nevrokopit, viti 1615 (prej) Krishtit. Dora e Onufër Qipriotit”124. 

Në vitin 1622, Onufër Qiprioti ka pikturuar afresket e kishës së "Shën Mërisë" në 
Vrahogoranxi, Gjirokastër. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim që gjendet mbi faqen e 
murit jugor të kishës. Mbishkrimi është i dëmtuar ngaqë ka rënë suvaja. Ανακενησθη...? 
ημον Θεοτοκου κε αυπ(αρθενου Μαριας) /...τατου ημον κιρου.../ οστης αυτης 
μονης.../μοχθου και εξοδου τον..../(Ο)νουφριου Κηπρεου κε Αληβιζηου.../αχκβ (=1622). 
“U pikturua....i Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës....zotit.....të këtij manastiri....me 
mundimet dhe shpenzimet e .....Onufër Qipriotit dhe Aliviziu...1622”. Aliviziu Fokas ka 
lindur në Qefalonia125. 

Në vitin 1623 Qiprioti ka pikturuar ikonat e kishës së "Shën Mërisë" në 
Vrahogoranxi, Gjirokastër: "Krishti Pandokrator", "Shën Mëria me Krishtin", "Joan 
Pagëzori", "Mbledhja e Kryeengjëjve", "Shpërfytyrimi" dhe "Dyert e Bukura" të 
ikonostasit. Në vitin 1625 Onufër Qiprioti ka pikturuar dy ikona në ikonostasin e kishës 
së "Profetit Ilia" në Stegopul të Gjirokastrës. Ikonën e "Krishtit Pandokrator" dhe ikonën 
e "Pagëzimit". Në vitin 1630 Onufër Qiprioti ka pikturuar ikonat e ikonostasit të kishës së 
"Shën Kollit" në Saraqinishtë të Lunxhërisë. Disa ikona nga kjo kishë janë të ekspozuara 
në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar: "Shën Maria me 
Krishtin"126, (Fig.31) me numër inventari 3656, "Krishti Pandokrator"127, (Fig.32) me 

122-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 537, faqe 225-226. 
123-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 538, faqe 226. 
124-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 539, faqe 226. 
125-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 547, faqe 229-230. 
126-Në ikonë është një version i tipologjisë të Shën Mërisë Η ΕΛΕΟΥΣΑ "Eleusa" (Përdëllimtarja). Shën 
Mëria ka veshur një mafor të kuq vishnje, të zbukuruar. Krishti paraqitet i ulur në parakrahun e majtë të së 

34 
 

                                                           



 
 
 
numër inventari 3657, "Fjetja e Shën Mërisë"128, (Fig.33) me numër inventari 3660 dhe 
"Pagëzimi i Krishtit"129, (Fig.34) me numër inventari 3661. Ikona e Joan Pagëzorit130 
(Fig.39) është pjesë e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë.  

ëmës. Me dorën e djathtë është duke bekuar, ndërsa në dorën e majtë mban një pergamenë të shkruar. 
Onufër Qiprioti është ikonografi i parë i shekullit XVI, i cili e zbukuron mantelin e Shën Mërisë. Tipar i 
rëndësishëm i stilit artistik të Qipriotit është teknika e stukorelievit, me sfond të artë dhe me elemente 
zbukurimore. Në pjesën fundore të ikonës është mbishkrimi: ΧΕΙΡ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΠΡΙΟΥ 
Αυξεντηου "Dora e Onufër Qipriotit të Afksentit". Në këtë rast, piktori ikonograf Onufër Qiprioti e 
përmend emrin e babait të tij, Afksentit. Ky është rasti i vetëm ku Onufër Qiproiti e përmend emrin e të atit. 
Anash aureolës së Shën Mërisë janë dy figura engjëllore. Majtas është kryeengjëlli Mihail, ndërsa djathtas 
është kryeengjëlli Gabriel. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; 
Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i 
pabotuar), Tiranë 2018, faqe 28-29; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-
XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 31; Ylli Drishti, Icons, 
Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali 
Pleshti, Tirana 2017, page 31; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik 
Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe  90-91; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National 
Historical Museum, Tirana, 2018, page 90-91   
127-Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Ylli Drishti, Ikona, 
Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali 
Pleshti, Tiranë 2017, faqe 32; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th 
centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 32; Dorian Koçi, Andrea 
Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 
2018, faqe 26-27. 
128-Në qendër të kompozimit është figura e Shën Mërisë, e shtrirë në shtratin e vdekjes. Mbi figurën e Shën 
Mërisë është Krishti, i cili mban në krahë një foshnjë të mbëhtjellë me qefin të bardhë, që simbolizon 
shpirtin e Shën Mërisë, që është larguar nga trupi i saj. Brenda një forme vezore rreth Krishtit janë engjëjt, 
të gatshëm ta çojnë shpirtin e Shën Mërisë në qiell. Jo pa qëllim, ikonografi i ka pikturuar engjëjt në ngjyrë 
blu, që përkon me ngjyrën e qiellit. Në pikën kulmore të formës vezore paraqitet një serafim. Në të dyja 
anët e saj është shkruar: Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ "Fjetja e Tërëshenjtës 
Hyjlindëse". Pranë Shën Mërisë është Shën Joani, i cili, duke u përkulur thellë, përpiqet të dëgjojë rrahjet e 
fundit të zemrës së saj. Shën Petro tund temjanicën. Skenën qendrore e rrethojnë apostujt, gratë miraprurëse 
dhe etërit e kishës. Në pjesën e sipërme mbi re ka figura engjëllore. Në pjesën e poshtme të ikonës është një 
episod apokrif, ku prifti hebre Antonin kërkon të përmbysë qivurin dhe kryeengjëlli Mihail i pret duart me 
shpatë. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Ylli Drishti, Ikona, 
Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali 
Pleshti, Tiranë 2017, faqe 35; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th 
centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 35; Dorian Koçi, Andrea 
Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 
2018, faqe 32-33. 
129-Ikona “Pagëzimi i Krishtit” është realizuar nga ikonografi Onufër Qiprioti në shek. XVII. Ajo i përket 
ikonostasit të kishës së Shën Nikollës në Saraqinishtë të Lunxhërisë në rrethin e Gjirokastrës. Në ikonë 
paraqitet skena e Pagëzimit të Krishtit në lumin Jordan. Në kohën kur u pagëzua, Krishti ishte 30 vjeç. 
Krishti është në qendër të ikonës, gjysëmlakuriq mbi një gur, prej të cilit dalin katër koka gjarpërinjsh. Këta 
të fundit, duke u ndërthurrur me valëzimet e ujit dhe peshqit, që notojnë, japin pamjen e botës nënujore. 
Mbi kryet e Krishtit gjendet Shpirti i Shenjtë në formën e një pëllumbi, ndërsa engjëjt në pjesën e djathtë të 
ikonës janë duke adhuruar Trininë e Shenjtë. Në bregun e majtë të kompozimit, mbi shkëmb qëndron Joan 
Pagëzori, i cili është përkulur drejt Krishtit për ta pagëzuar. Vepra kryesore e Joanit ishte parapërgatitja e 
popullit për ardhjen e Mesisë. Prandaj ai quhet pararendësi i Krishtit. Këtë e bëri realitet me predikimin e 
tij. Pararendësi i ftonte njerëzit të pendoheshin e të pagëzoheshin, si parakusht për të hyrë në Mbretërinë e 
Perëndisë. Gjatë pagëzimit, Krishti shpalosi se ishte personi i dytë i Trinisë së Shenjtë, pra, Biri i Perëndisë. 
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Onufër Qiprioti është i pari ikonograf në Shqipëri që aplikoi teknikën e stuko-

relievit. Figurat e realizuara prej tij janë imponuese. Ato realizohen me ngjyrim të 
ngrohtë dhe pa kontraste të fuqishme grafike. Qiprioti vlerësohet për ngjyrat e freskëta 
dhe me dritë. Ai i vizaton figurat mbi grund, duke përdorur me mjeshtëri ornamentikën 
floreale, në sfonde të arta me stukoreliev. 

Në vitin 1634 ka pikturuar ikonat e "Krishtit Pandokrator" dhe "Shën Mëria me 
Krishtin" në ikonostasin e kishës së "Shën Mërisë" në Peshkëpinë e Sipërme, Gjirokastër, 
ndërsa në vitin 1635 ka pikturuar ikonat e "Krishtit Pandokrator"131 dhe "Shën Mëria me 
Krishtin" në ikonostasin e kishës së "Shën Mërisë" në Spile, Tranoshisht të Lunxhërisë. 
Gjurmët e Onufër Qipriotit humbin pas vitit 1635, pas rreth 40 vjet qëndrimi në viset 
shqiptare. Onufër Qiprioti ka pikturuar rreth 30 ikona të lëvizshme. 

Sipas Dhorka Dhamos piktura e Onufër Qipriotit paraqitet e qetë. Në të ka shumë 
ekuilibër. Ka një marrëveshje të heshtur në mes të sipërfaqes së pikturuar me njolla të 
kuqe, të verdha, të gjelbëra, okër e të kaltërta. Ngjyra e vizatimi përdoren në të njejtën 
masë si komponentë të harmonishëm132. 

Emri i festës “Theofani” do të thotë Shfaqje e Perëndisë. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 
6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Mustafa Arapi, Onufër Qiprioti. Ikonograf i shekullit të XVI-XVII, 
“Monumentet”, Tiranë, 2004, faqe 118; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, 
Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 59; Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, 
Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 128-129; Melsi Labi, Guidebook of National Historical 
Museum of Albania, National Historical Museum, Tirana 2016, page 130-131; Dorian Koçi, Andrea 
Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 
2018, faqe 30-31; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent 
shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 30; Ylli Drishti, Icons, Colection of the 
National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 
2017, page 30.   
130-Ikona e "Joan Pagëzorit" (Fig.39) ka përmasat 86.5x61.5 cm dhe numër inventari Nr. 36. Joan Pagëzori 
paraqitet në gjysmëfigurë me pamje ballore. Ai ka veshur lëkurë deveje ngjyrë gri, ndërsa tunika e gjerë në 
ngjyrë tulle e mbështjell atë duke filluar nga supi i majtë. Me dorën e djathtë bekon, ndërsa me dorën e 
majtë mban të mbështetur pranë vetes një pergamenë ku shkruhet: “Pendohuni sepse Mbretëria e Qiejve 
është e afërt” (Mateu 3.2). Shkopi i lajmëtarit që mbështetet mbi supin e tij mbaron me simbolin e kryqit. 
Në pjesën e poshtme të ikonës është pikturuar një pjatë me kokën e tij të prerë. Mbi sfondin e artë në pjesën 
e sipërme të ikonës është shkruar “Shën Joan Pararendësi”. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, 
Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 36-37; Ylli Drishti, Ikona shqiptare 
Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 38-39. 
131-Ikona e "Krishtit Pandokrator" (Fig.38) ka përmasat 124x72 cm dhe numër inventari nr. 31. Ikona është 
pjesë e koleksoinit të Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë. Krishti është paraqitur në gjysmëfigurë, 
brenda në harku të zbukuruar me ornamente bimore, që kornizon nga sipër dhe anash sfondin e artë. Krishti 
ka veshur hiton të kuq dhe himaton të artë të zbukuruar me lule dyngjyrëshe blu dhe të kuqe. Krishti 
Pandokrator me dorën e djathtë bekon, ndërsa me të majtën mban Ungjillin e hapur. Aureola e artë ka të 
brendashkruar tri krahët e kryqit, qëzbukurohen në formë azhuri me ornamente të artë në nëj sfond 
dytonesh të ngjyrës së kuqe. Flokët e Krishtit të ndarë në mes zbresin nga të dy anët e portretit dhe një 
gërshte është mbështetur mbi supin e tij të djathtë. Në të dy anët e figurës së Krishtit është shkruar me 
gërma kapitale fjala PANDOKRATOR. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della 
Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 32-33; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, 
Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 34-35. 
132-Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, 
“Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 16. 
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Ndikimi i kulturës së "Shkollës Ikonografike të Beratit", përfaqësuar me dinjitet 
nga Onufri dhe pasuesit e tij, arriti deri në shekullin XVIII. Kishat e kalasë së Beratit u 
kthyen në atelie ku mjeshtrat e mëdhenj të ikonografisë shqiptare ushtruan artin bizantin 
mesjetar. Krahas tipareve që pasuruan ornamentikën, Onufri dhe pasuesit e tij, krijuan 
variante dhe subjekte të reja, zgjedhje kompozicionale të traditës bizantine, duke i dhënë 
ikonografisë vendase një tipar të ri. Ata themeluan "Shkollën Ikonografike të Beratit"133. 
Tek ata vihet re edhe një dukuri tjetër, që mjeshtërinë e talentin e tyre nuk e shkrinë për të 
pikturuar katedralet madhështore, por kanë parapëlqyer kishat e vogla të katundeve të 
Shpatit. Në vitet që pasojnë ikonografia pësoi një rënie të ndjeshme, sepse munguan 
mjeshtrat e vërtetë që do ta vazhdonin atë traditë që lanë Onufri, biri i tij Nikolla, Onufër 
Qiprioti si dhe shumë ikonografë të tjerë murgj, të cilët mbetën anonimë. Mungesa e 
emrave të tjerë ndoshta është e lidhur me pushtimin osman, kur nisi të kthehej me forcë 
popullsia në muhamedane, si dhe nuk lejohej ndërtimi i kishave të reja. Por shekulli 
XVIII solli një rilindje të pikturës murale të stilit bizantin prej ikonografëve të mëdhenj të 
"Shkollës Ikonografike të Korçës". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133-Historia e popullit shqiptar, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Vol. I, Toena, Tiranë 2002, 
faqe 719. 
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KREU I DYTË 
 

SHKOLLA IKONOGRAFIKE KORÇARE 
 

Piktura e "Shkollës Ikonografike të Korçës" mbështetet mbi traditën e pikturës 
sonë mesjetare, e cila pati përpunuar ndikimet e "shkollës maqedonase". Ikonografët e 
"Shkollës së Korçës" e ushtruan aktivitetin e tyre në shekujt XVII-XIX. Më i talentuari 
prej tyre është David Selenica, i cili e kishte preardhjen nga Selenica e Kolonjës134. 
Piktura e "Shkollës Ikonografike të Korçës" trashëgon traditën e kishës lindore, ashtu siç 
e kanë trashëguar edhe shkollat e tjera pasbizantine, por ka karakteristikat e saj të 
veçanta. Ajo i referohet ndërtimit natyral të portreteve, frymës realiste dhe lirisë së 
kompozimit të skenave, si edhe në futjen e elementëve folklorikë dhe etnografikë 
shqiptar. Linjat kufizuese të figurave paraqiten të lehta, të lira dhe të sakta, duke bërë që 
vizatimi të dali sa më natyrshëm dhe pa sforcime. Konturet që përkufizojnë pjesën e 
fyryrës si hundën, veshët dhe buzët paraqiten të buta dhe të lehta, fakt që dëshmon për një 
teknikë që i pajis fytyrat me një plastikë natyrale. Tiparet janë ndërtuar sipas 
individualitetit të figurave të paraqitura, duke qenë sa më pranë origjinalit. Fytyrat e 
pleqve janë kompozuar me hundë të gjerë e të trashë, me sy të mëdhenj e vetulla gjysëm 
të thinjura, me mollëza të theksuara etj., që dëshmojnë tiparet e shqiptarit. Kjo shihet 
qartë në portretin e ktitorit të kishës së "Shën Kollit", Haxhi Jorgji ose në portretin e 
"Farëmbjellësit". Futja e elementëve etnografikë dhe folklorikë i japin "Shkollës 
Ikonografike të Korçës" karakter vendor. Portretet e ktitorëve të kishave të Voskopojës 
dhe të Oparit janë pikturuar me stoli akondi të kohës, me dollamanë deri në fund të 
këmbëve, me brez dhe mbi të një qyrk të madh e luksoz, me gëzof nga brenda, me fes 
prej cohe e pëlhure të kuqe dhe me pandofle. Oparaku paraqitet me opinga lope. Në 
brezin e shenjtorëve në këmbë, krahas shenjtorëve të kishës ikonografët e "Shkollës së 
Korçës" kanë pikturuar edhe shenjtorët shqiptarë si Jan Kukuzelin e Durrësit, Shën 
Nikodhimin e Beratit, Shën Gjon Vladimirin etj. Madje këtë të fundit Kostandin 
Shpataraku në mbishkrimin që ka vënë në ikonë e quan edhe mbret të shqiptarëve. 
Ndërsa princin shqiptar të shek. XIV, Karl Topia e ka veshur me dollamë proncash 
bizantinë dhe e ka stolisur me dy mëngë të varura nga pas, që janë elemente të veshjes 
tradicionalre shqiptare135. Përsa i përket mjeshtërisë artistike ndër piktorët e "Shkollës së 
Korçës" më i talentuari është David Selenica dhe pas tij renditen Athanas Zografi e Joan 
Çetiri. 

Në pikturën e "Shkollës Ikonografike të Korçës", veç traditës vendase ka shumë 
ndikime nga Shkolla e Athosit, si edhe nga arti perëndimor. Tek piktorët Kostandin dhe 
Athanas Zografi vërrehen edhe ndikime të stilit barok136. Çetirët konsiderohen 

134-Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, tetor 1995, faqe 11; Theofan Popa, Të 
dhëna të reja në artin shqiptar të shek. XVIII, vepra e David Selenicasit, mars 1969 (dorëshkrim i 
pabotuar). 
135-Theofan Popa, Shkolla e Korçës dhe tradita e saj në pikturën kishtare, Konferenca e dytë e studimeve 
albanologjike, Tiranë, 1969. 
136-Theofan Popa, Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në 
Shqipëri, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 13-14. 
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ikonografët e parë laikë, të cilët shkrinë artin bizantin me traditën popullore. Për ta 
konkretizuar këtë fakt po e ilustrojmë me disa shembuj: Shën Gjergji i pikturuar nga 
Çetirët nuk paraqitet i hipur në kalë, por ka veshjet e një arhondi vendas: bastun, gunë, 
tunikë të stolisur dhe mantel të shndritshëm. Gjithashtu me veshje të tilla paraqitet edhe 
Nikodhimi. Shenjtoret femra si Ekaterina, Parashqevia etj, paraqiten të veshura dhe të 
stolisura me vathë, me tunikë të bukur dhe me shtat të dredhur e plot gjallëri. Ekaterina e 
Kozarës paraqitet e zbukuruar me vathë. Në skenat e tyre gjejmë grupe muzikore, të cilët 
luajnë veglat muzikore vendase. Tek skena e "Fshikullimit të Krishtit", paraqitet një grup 
muzikor, i cili u bie daulleve që të poshtërohet Krishti. Ky grup ngjan me grupet e vogla 
muzikore myzeqare, madje edhe kapelet, veshjet, shkopinjtë, veglat muzikore janë marrë 
nga tradita vendase. Skena më e përkryer e tyre ka qenë "Ardhja e dytë e Krishtit", e cila 
paraqitet në murin lindor të narteksit137. 
 
 

DAVID SELENICA 
 

 Krijmtaria e David Selenicës u shfaq në vitin 1711 në manastirin e "Shën 
Naumit", ku ka pikturuar 14 ikona138. Në vitin 1715 David Selenica ka pikturuar afresket 
e narteksit të kishës "Kukuzelica" në manastirin e Lavrës, në Malin Athos139. Ndërsa më 
1726 ai përfundoi së pikturuari afresket e kishës së "Shën Kollit" në Voskopojë. Këtë e 
vërteton mbishkrimi, që gjendet mbi faqen e murit perëndimor të kishës: Ο θεοτερπής / 
ουτοσί νεώς του αγίου Νικο / λάου έν άκινήτω μέν ύδρυ / μένος ετει από Θεογονιας / Α. 
Ψ. Κ. Α. (=1721) κατα το / Α. Ψ. Κ. Β. (=1721) σωτήριον έτος υπο / τυπως διεγράφη το 
ασυλον / αυτου βήμα άναλώμασι τών / πέριξ θεοσέπτων χριστιανων / έπι δέ τού 
παρόντος έκπρε / πώς εξείκασται τό περιγι / (γ)νόμενον τού καθολικου / πάντη πάντος 
δια χειρός / πολυιστορός τε καί οξυ / γράφου καλάμου του παν / οσιωτάτου Κυ(ρίου) 
Κυρ Δαβ(ίδ) / του Σελενιτζιότου κ(αί) τής κατ αυτον ξυνορίδος / Κωνσταντίνου τέ κ(αί) 
Χρήστου / πολυτελεί χρημάτων / χορηγία τού έν μακαρία τη ληξει Κυ(ρίου) Κυρ Χατζή / 
Γεωργίου αρχιερατεύοντος / εν τη Αχρίδι καί Σελασφόρω τού μακατιωτατου Κυ(ρίου) 
Κύρ Ιωάσαφ επί τής επιτρο / πικής κηδεμονίας τού Κύρ / Παπά Νικολάου τής πούσιω( ) 
οκ / τωμβρίου ογδη τή δεκάτη κα / τα το Α. Ψ. Κ. ΣΤ (=1726) ετος της εν / σάρκου τού 
Σ(ω)τ(ηρος) ημων οίκονο / μίας. “Ky tempull i këndshëm para perëndisë i shën Kollit i 
ndërtuar vonë nga lindja e perëndisë 1721, në muajin qershor mori përfundim të lumtur 

137-Kjo skenë i referohet ditës në të cilën Perëndia do të gjykojë njerëzit. Zakonisht kjo skenë ka përmasa të 
mëdha mbi 30 metra, sepse përmban rreth 100 personazhe. Në pjesën e sipërme të skenës gjendet Krishti 
brenda një ylberi rrethor. Anash tij qëndrojnë Hyjlindësja dhe Pagëzori. Në vijim paraqiten të ulur në fron 
dishepujt. Nën këmbët e Krishtit rrjedh lumi i zjarrtë, i cili buron nga Ferri. Brenda në të enden shpirtrat e 
njerëzve mëkatarë, ndërsa në të djathtë në tokë gjendet vendi ku rrinë të vdekurit dhe presin për tu gjykuar. 
Në anën e djathtë të Krishtit gjenden të drejtët, shenjtorët, oshënarët, të cilët përgatiten për të shkuar në 
parajsën qiellore. Jorgos Jakumis, Piktorët Çetiri në Myzeqe, Berat 2003, faqe 17-39. 
138-Ikonat sipas tematikës janë: “Lindja e Shën Mërisë”, “Hyrja e Hyjlindëses në tempull”, “Krishtlindja”, 
“Ipapandia”, “Pagëzimi”, “Hyrja në Jerusalem”, “Ngjallja e Llazarit”, “Kryqëzimi”, “Zbritja në had”, 
“Fjetja e Hyjlindëses”, “E diela e Thomait”, “Analipsi”, “Pendikostia” dhe “Mbledhja e apostujve”. Ahilino 
Palushi, David Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  19. 
139-Ahilino Palushi, Takim me David Selenicën, Kërkim, nr. 10, Tiranë 2013, faqe 114-117. 
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në 19 të muajit shtator më 1722 të vitit shpëtimtar. Kunga u pikturua në mënyrë 
shembullore me shpenzimet e të krishterëve shprestarë të rrethit, tani për tani u pikturua 
(në mënyrë) madhështore përshtatshmërisht rreth e përqark naosit përgjithësisht me dorën 
e të shumëditurit dhe me furçën e hollë të gjithoshënarit Z.Z. David Selenicasit dhe me 
shoqërimin e Kostandinit e të Kristos, me dhurimin e bollshën të të hollave të zotit Haxhi 
Jorgjit, që mbaroi jetën i lumtur. Në kohën kur ishte kryepeshkop në Ohër dhe në 
Selasfor i shumëlumuri Z.Z. Joasaf, në kohën e kujdestarisë së kujdestarit, zotit Papa 
Nikollës....Tetor 18 në vitin 1726 të mishërimit të ekonomisë së mishërueshme të 
shpëtimtarit tonë"140. 
     Të dhënat e këtij mbishkrimi vërtetojnë se ikonografin David Selenica në 
pikturimin e kishës e kanë ndihmuar Kostandini dhe Kristo dhe të tre së bashku i 
përfunduan pikturat murale më 18 tetor 1726. Sipas teologut Theofan Popa, Kostandini 
dhe Kristo mund të ishin kushërinj ose bashkëfshatarë të David Selenicasit, sepse në atë 
kohë mjeshtrat merrnin si çirakë njerëz nga fisi i tyre. Gjithashtu edhe nga mënyra e 
pikturimit mund t’i veçojmë afresket e punuara prej dorës së Davidit me ato të 
Kostandinit e Kristos. Këta të fundit përsa i përket shkallës së mjeshtërisë nuk e kanë 
arritur dot nivelin e mësuesit të tyre141.  

Tematika e afreskeve të pikturuara nga David Selenica është marrë kryesisht nga 
Dhiata e Re, por përveç skenave kryesore, si p.sh. "Lindja e Krishtit", "Pagëzimi", 
"Ngjallja", "Lindja e Shën Mërisë" "Ungjillëzimi", "Fjetja e Shën Mërisë" etj, ikonografi 
ka pikturuar edhe skena të rralla të marra nga tradita e kishës, ndër të cilat mund të 
veçojmë: "Këshilltar i mrekullueshëm" në të cilën paraqitet Krishti me fletë si engjëll, 
piktura murale "Therja e foshnjave në Betlehem", skena e "Ungjillorit Lluka duke 
pikturuar ikonën e parë të Shën Mërisë" etj. Gjithashtu në nefin jugor të kishës, 
ikonografi ka pikturuar disa nga mrekullitë dhe veprat njeridashëse të Shën Kollit, emrin 
e të cilit mban edhe kisha, si p. sh."Shën Kolli duke shpëtuar një njeri, i cili ka rënë prej 
varkës në det", "Shën Kolli duke shpëtuar tre të dënuar me vdekje", "Shërimi i barinjve të 
verbër", "Shën Kolli ndihmon një fukara që të martojë vajzat" etj142. 

  Skenë interesante e David Selenicasit është edhe "Mbërthimi i Shën Pjetrit në 
Kryq", që siç e dimë nga tradita e kishës e kryqëzuan me kokë poshtë. Nuk mund të lëmë 
pa përmendur edhe portretin e ktitorit të kishës së Shën Kollit, Haxhi Jorgji143, i cili i 

140-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 331, faqe 167. 
141-Sipas Theofan Popës kryemjeshtër i "Shkollës Ikonografike të Korçës" ka qenë David Selenica. 
Ikonografët e shkollës së Korçës kanë një sërë karakteristikash të përbashkëta në teknikën e pikturimit të 
afreskeve dhe ikonave të lëvizshme. Teknika e pikturimit ka kaluar nga mjeshtërit te nxënësit e tyre. Në një 
atelie ikonografësh ka qenë një varg piktorësh, të cilët kanë qenë jo vetëm nxënës të mjeshtërve, por edhe 
bij ose nipër të tyre. Ata kanë punuar në shumë kisha bashkë me mjeshtërit fillimisht duke realizuar punime 
të dorës së dytë dhe kur kanë arritur pjekurinë e duhur kanë punuar si bashkëpunëtorë të tyre. Kështu si 
nxënës të David Selenicasit paraqiten Kostandini dhe Kristo, që ka të ngjarë të kenë qenë nga Korça ose 
nga Voskopoja. Theofan Popa, Shkolla e Korçës dhe tradita e saj në pikturën kishtare, Konferenca e dytë e 
studimeve albanologjike, Tiranë, 1969. 
142-Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, tetor 1995, faqe 11.  
143-Ktitori i kishës së Shën Kollit në Voskopojë, Haxhi Jorgji, është përjetësuar në murin jugor të kishës. Ai 
paraqitet i veshur me xhybe, duke mbajtur maketin e kishës në dorë, të cilin ia dhuron Shën Kollit. Fytyra e 
Haxhi Jorgjit është punuar në mënyrë realiste dhe pa kushtëzime ikonografike. Portreti i Haxhi jorgjit është 
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ofron Shën Kollit maketin e kishës. Haxhi Jorgji (Fig.1) ishte tregtar i pasur dhe paraqitet 
i veshur me kostum voskopojar.  

Në kompozimin e skenave, sidomos atyre të festave të mëdha David Selenica 
ruan mënyrën e radhitjes së figurave në skenë sipas traditës së kishës. Një element tjetër 
në krijimtarinë e skenave të Davidit është punimi gati në mënyrë skematike i ambientit 
shkëmbor si edhe i atij detar. Në skenën "Vrasja me gurë e dhjakon Stefanit" shkëmbinjtë 
janë punuar prej disa linjash të thjeshta, ndërsa në skenën "Shën Kolli në varkë" valët e 
detit janë punuar prej disa linjash të lakuara për të dhënë idenë e detit144.  

Në pavijonin e ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar janë të 
ekspozuara dy ikona të ikonografit David Selenica: "Hyrja e Hyjlindëses në Tempull"145, 
(Fig.3) me numër inventari 1719 dhe "Shpërfytyrimi"146, (Fig.4) me numër inventari 
1721. Ndërsa në fondin e Muzeut Historik Kombëtar është ikona "Vajtimi i 
mbivarrshëm"147, me përmasat 68 x 37 cm dhe numër inventari 1720. Nga kisha e "Shën 

i mbushur plot me jetë. Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e 
mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 17. 
144-Theofan Popa, Hasan Nallbani. Rreth krijimtarisë së piktorit David Selenicasi, Monumentet, Nr. 2, 
Tiranë 1971, faqe 167-168. 
145-Ikona "Hyrja e Hyjlindëses në Tempull" është marrë nga kisha e “Shën Kollit” në Voskopojë. Shkrimi i 
Shenjtë nuk e përshkruan lindjen e Shën Mërisë. Prandaj tematika e ikonës është marrë nga tekstet 
apokrife. Këto tekste na japin të dhëna rreth viteve të fëmijërisë së Hyjlindëses, të cilat nuk përmenden 
nëpër ungjijtë kanonikë. Kur mbushi tre vjeç, prindërit e çuan Shën Mërinë në Tempull, që të rritej dhe të 
edukohej atje. E çuan bijën e tyre në Tempull edhe për të përmbushur premtimin që i patën dhënë 
Perëndisë. Në ikonë paraqiten Joakimi dhe Ana së bashku me një grup virgjëreshash dhe me Shën Mërinë. 
Shën Mëria pritet në Tempull nga kryeprifti Zakaria. Shën Mëria ka qëndruar në Tempull dymbëdhjetë 
vjet. Në pjesën e sipërme të ikonës është Shën Mëria. Ajo merr ushqimin hyjnor nga një engjëll. Dorian 
Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i 
pabotuar), Tiranë 2018, faqe 98-99; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-
XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 74; Ylli Drishti, Icons, 
Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali 
Pleshti, Tirana 2017, page 74; Ahilino Palushi, David Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në Shqipëri, 
Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  268-269.   
146-Ikona është marrë nga kisha e “Shën Mërisë” në Voskopojë. Në ikonë paraqitet Krishti, i cili bashkë me 
dishepujt Pjetër, Jakob e Joan ngjitet në malin Tabor. Në malin Tabor dishepujt panë shpërfytyrimin e 
Krishtit. Figura qendrore e ikonës është Krishti, i cili është veshur me të bardha dhe i rrethuar me një 
aureolë, që tregon shkëlqimin e dritës hyjnore, që buron prej tij. Përkrah figurës së Krishtit qëndrojnë 
profetët Ilia, nga e majta dhe nga e djathta, Moisiu, i cili mban ndër duar dhjetë urdhrat që mori në malin 
Sinai. Gjatë shpërfytyrimit të Krishtit, dishepujt bien përtokë nga vezullimi i dritës hyjnore. Mustafa Arapi, 
Analizë e dy ikonave të piktorit David Selenica, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, 
faqe 272-273; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent 
shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 75; Ylli Drishti, Icons, Colection of the 
National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 
2017, page 75;  Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik 
Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 96-97; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, 
Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 102-103; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea 
Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 102-103. 
147-Ikona "Vajtimi i mbivarrshëm" ka përmasat 68 x 37 cm dhe numër inventari 1720. Në qendër të ikonës 
qëndron Krishti i pajetë i shtrirë mbi një gur të madh. Shën Mëria qëndron kruspull mbi kryet e birit të saj. 
Josifi nga Arimathea paraqitet duke puthur këmbët e Krishtit. Në qendër të ikonës është Maria Magdalena e 
veshur me të kuqe, e cila vajton me duart e ngritura. Gratë e tjera miroprurëse janë duke vajtuar, ndërsa 
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Mërisë" në Voskopojë148. Në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë është e ekspozuar ikona 
"E diela e Thomait" (Fig.5) që vjen nga kisha e Shën Mërisë në Voskopojë149, ndërsa në 
Muzeun "Onufri" të Beratit është ikona "Kostandini dhe Elena"150, me përmasat 99.5 x 
72.5 dhe numër inventari 18, që vjen nga kisha e "Shën Kollit" në Voskopojë.   

   Më 1727, David Selenica ka pikturuar kishën e "Shën Prodhromit" në Kostur151. 
Ndërsa më 1730-1739 ka pikturuar 7 ikona në kishën e Shën Dhimitrit në Bitola. Këto 
janë disa copëza nga mozaiku i larmishëm i krijmtarisë së mjeshtrit të ikonografisë dhe 
përfaqësuesit kryesor të "Shkollës Ikonografike të Korçës", David Selenica, i cili duke iu 
përmbajtur kanoneve të kishës dhe traditës, në pikturën e tij futi edhe elemente 

Joan Teologu është duke puthur dorën e Krishtit. Shën Nikodhimi paraqitet me kokën e mbështetur në 
shkallë. Në pjesën e sipërme të ikonës janë tre kryqe. Ai i mesit është kryqi në të cilin është kryqëzuar 
Krishti. Mustafa Arapi, Analizë e dy ikonave të piktorit David Selenica, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare 
në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 271-272; Ahilino Palushi, David Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine 
në Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  262. 
148-Duke u gdhirë 3 shkurti i vitit 1994 tre ikonat e pikturuara nga David Selenica u vodhën nga Muzeu 
Historik Kombëtar. Katër të rinj qenë fshehur në njerën nga banjat e Muzeut Historik Kombëtar dhe në 
mesnatë mundën të fusnin nëpër thasë ikonat “Hyrja e Shën Mërisë në Tempull” me numër inventari 1719, 
“Vajtimi i mbivarrshëm” me numër inventari 1720 dhe  “Shpërfytyrimi” me numër inventari 1721. Të 
nesërmen në mëngjes punonjëset e muzeut kanë vënë re mungesën e ikonave dhe kanë njoftuar policinë. 
Më 10 tetor 1994, policia ka bërë të mundur arrestimin e Aleksandër Sotos. Ky i fundit sapo ka parë forcat 
e rendit ka marrë njerën prej ikonave (“Vajtimi i mbivarrshëm” me numër inventari 1720) dhe e ka flakur 
nga dritarja, duke i shkaktuar dëme të pariparueshme. Më 17 tetor të vitit 1996 ikonat e grabitura u rikthyen 
në Muze. Ermal Këlliçi, Kështu e vodha Epitafin e Gllavenicës, Gazeta Shqiptare 1 dhjetor 1999, faqe 7.  
149-Ikona "E diela e Thomait" (Fig.36) me përmasat 57x36 cm dhe numër inventari 5328 nga kisha e Shën 
Mërisë në Voskopojë daton në vitet 1722-1726. Në qendër të ikonës është Krishti, i veshur me rrobën 
ngjyrë ari, e cila simbolizon ngjalljen. Krishti ka ngritur lart krahun e tij të djathtë dhe i tregon Thomait 
plagën. Thomai paraqitet duke vënë gishtin mbi plagën e Krishtit, ndërsa dishepujt e tjerë afrohen nga të dy 
anët me shprehje ndrojtjeje dhe frike në fytyrë. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, 
Davinci, Tiranë, 2003, faqe 33; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, 
Tirana, 2003, page 33; Eugenia Drakopoulou, Icons from the Orthodox Communities of Albania, 
Thessaloniki, 2006, page 132-133; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της 
Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ.132-133; Ahilino Palushi, David Selenicasi piktor i rilindjes 
pasbizantine në Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  268. 
150-Ikona "Kostandini dhe Elena" vjen nga kisha e "Shën Kollit" në Voskopojë.  Në qendër të ikonës 
qëndron kryqi. Anash kryqit paraqiten Kostandin dhe Elena, të veshur me sako perandorake. Shën 
Kostandini mban mitrën mbi krye, ndërsa Elena një kurorë të stolisur me motive floreale. Mbi kryet e 
shenjtorëve janë aureolat të zbukuruara me motive floreale. Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, 
Mali Pleshti, Tirana, 2009, page 18; Ahilino Palushi, David Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në 
Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  269-270. 
151-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi: Kjo kishë e bukur kushtuar shenjtit të njohur pfofetit Joan Pagëzorit 
Pararendësit, e rindërtuar në vitin 1710 nga krijimi i botës, u restaurua me shpenzimet e zotit Pali 
Muselimi, i cili sapo vdiq kur u dekorua në mënyrë të shkëlqyer me mbështetjen dhe shpenzimet e të gjithë 
besimtarëve të krishterë, nën kryepeshkopatën e të shenjtit zotit Kristanthos, nën kujdesin e priftit Mihal e 
të gjithë arhondëve dhe epitropëve Kristos, Dhimitri, Dhimitri Zhupanioti, Smerno Rali, Argjiri Koci. Më 
26 gusht të vitit 1727 i Mishërimit të Shpëtimtarit tonë, nga dora e të përulurit David. Ahilino Palushi, 
David Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  30; Ahilino 
Palushi, David Selenicasi – nga Voskopoja në Selanik, (Afresket e kishës së Joan Pararendësit në lagjen 
Apozari të Kosturit), Monumentet, nr. 54, 2016, faqe  49.   

42 
 

                                                                                                                                                                             



 
 
 
etnografike dhe jetësore152. (Fig.2) Rast tipik është afresku i farëmbjellësit153 në kishën e 
Shën Kollit në Voskopojë. 

 Sipas Dhorka Dhamos me anë të përpjestimit, ngjyrës, volumit dhe elementëve 
etnografikë jëtësorë, David Selenica duke u larguar nga iracionalizmi i figurave, përpiqet 
ti bëjë shenjtorët sa më të afrët me njeriun e gjallë. Kompozimi i figurave të tij është 
lakonik dhe realist, duke i kushtuar kujdes të veçantë ndërtimit anatomik të çdo figure. Ai 
përdor ngjyra të afërta në nuancë, duke krijuar kombinime të mahnitshme. Transparenca 
e ngjyrave, dinamizmi i lëvizjeve, ndërtimi grafik dhe funksional i palave të veshjes së 
profetëve i bën të mirëlexueshme ato edhe në distancë. Personazhet jetësorë David 
Selenica i merr nga jeta e përditshme e popullsisë vendase, duke i mbrujtur me një forcë 
mahnitëse shprehëse154. Krijimtaria artistike e David Selenicës shtrihet në një periudhë 
kohore nga viti 1711-1739, duke pikturuar afreske të shumta si edhe rreth 29 ikona, në 
hapësirën gjeografike Ohër, Athos, Voskopojë, Kostur dhe Bitola155. 

 

IKONOGRAFËT E FAMILJES ZOGRAFI 

Piktorët e familjes Zografi janë përfaqësues të denjë të "Shkollës Ikonografike të 
Korçës". Vëllezërit Zografi e kishin origjinën nga Potkozhani i Mokrës. Këta mjeshtra 
mendohet se e kanë filluar aktivitetin e tyre në vitin 1744, kur pikturuan kishën "Lindja e 
Hyjlindëses" në manastirin e Ardenicës156. Në vijim ata kanë pikturuar në kishat e 
Voskopojës. Në vitin 1744 vëllezërit Korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi pikturuan 
kishën e "Shën Athanasit"157 dhe në vijim u morën me pikturimin e hajatit158, të cilin e 
152-Historia e popullit shqiptar, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Vol. I, Toena, Tiranë 2002, 
faqe 723. 
153-David Selenica, në vitin 1726, pikturoi afreskun e farëmbjellësit në kishën e “Shën Kollit”, në 
Voskopojë. Fshatari shqiptar paraqitet duke mbjellë farën në tokë. Farëmbjellësi  paraqitet me mëngë të 
përveshura, me torbën e farës hedhur krahëqafë të cilën e mban me dorën e majtë. Dora e djathtë është e 
hapur dhe sapo ka lëshuar kokrrat e farës së drithit, të cilat fluturojnë pjerrtas duke rënë mbi brazda. Në 
këmbët e mëdha ka mbathur opinga lope, të hapura e të mbështetura fuqishëm në tokën mëmë. Mbi kokë ka 
një qylaf të mbështjellë me rizë. David Selenica vlerëson punën e bujkut shqiptar. Duke e parë në prizmin 
etnografik (veshja, opingat, torba), figura e farëmbjellësit është krejtësisht shqiptare.  
154-Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, 
Shtëpia botuese “8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 17. 
155-Ahilino Palushi, David Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 
2018, faqe  20.   
156-Afresket e kishës "Lindja e Hyjlindëses" në manastirin e Ardenicës janë pikturuar nga vëllezërit korçarë 
Kostandin dhe Athanas Zografi dhe datojnë në vitin 1744. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim mbi portën 
perëndimore brenda naosit: Διά χειρός τόν αύταδέλφων Κωνσταντίνου καί Αθανασίου εκ πολητείας 
Κορητζάς. “Me dorën e vëllezërve Kostandin e Athanas, nga qyteti i Korçës”.Theofan Popa, Mbishkrime të 
kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 118, faqe 98; Skëndër Mihalçka, Manastiri i Ardenicës dhe 
konservimi i pikturave murale të tij, Monumentet, 2, Tiranë 1986, faqe 80-81. 
157-Afresket e kishës së "Shën Athanasit" u pikturuan nga vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi. Kisha 
përfundoi së pikturuari më 25 tetor të vitit 1744. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën 
jugore të kishës: + Ανιστορηθη ο θειος και πανσεπτος ουτος / ναος του εν αγιοις πατρος ημων Αθανασιου 
και αρχιε / πισκοπου Αλεξανδρειας πατριαρχευοντος του μακαριωτατου / και σεβασμιωτατου 
αρχιεπισκοπου Κυριου Κυριου Ιωασαφ, δια συνδρομης / του Κυρ Κοστη Γικου επιτροπευοντος ο Κυρ 
Βρουσης του Σοφρονιου δια εξοδον / των τιμιωτατων αρχοντων και επιληπον χριστηανων τοις αυτης / 
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përfunduan më 28 qershor të vitit 1745. Në vitin 1750 vëllezërit Kostandin dhe Athanas 
Zografi kanë pikturuar afresket e hajatit të kishës së "Shën Kollit"159 në Voskopojë. Në 
Vithkuq më 1750 kanë pikturuar kishën e Shën Kozmait dhe Damjanit, si edhe 
katolikosin e manastirit të Shën Pjetrit dhe Pavlit160 më 1764. Në vitin 1780, Athanasi 
dhe i biri Naumi kanë pikturuar kishën e Virgjëreshës në Klinovos, në Thesali161. 

Ikonografët korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi kanë udhëtuar katër herë drejt 
Greqisë, ku kanë pikturuar kishat e Malit të Shenjtë. Herën e parë ata kanë qëndruar nga 
viti 1750 deri më 1752, ku kanë pikturuar kishën katedrale të "Ungjillëzimit" në 
manastirin e Filotheut162. Në krijimtarinë e tyre këta piktorë kanë pasqyruar tema nga jeta 
e martirëve të kishës, duke theksuar më tepër ata shenjtorë që kanë përhapur ungjillin në 

μαχαλας Σκαμελητου, επι ετους 1744 εν μηνη οκτωβριου 25. / Δια χειρος αυταδελφου Κωνσταντηνου 
κ(αι) Αθανασιου / εκ πωλεος Κοριτζας. “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i atit tonë ndër 
shenjtorë, dhe kryepeshkopit të Aleksandrisë, Athanasit, në kohën kur ishte patrik i shumëlumturi dhe i 
shumënderuar, kryepeshkop zoti, zoti Joasaf, me kontributin e zotit Kostë Gjikës, në kohën e kujdestarisë 
së zotit Vrusi Sofronit, me shpenzimet e arkondëve të shumënderuar dhe të krishterëve të tjerë të kësaj 
lagje Skameli, në vitin 1744, në muajin tetor 25. Me dorën e vëllezërve Kostandin dhe Athanasit, nga qyteti 
i Korçës”. -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.345, faqe 173-174. 
158-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës: +Ανιστορήθη αύτη ή στέγη ής 
17(45) / έπιτροπεύοντος τού Κύρ Βρούσιου Σοφρωνί(ου) / διά χειρός τών αύταδέλφων Κωνσταντίνου καί 
Αθα / νασίου έν μηνί ίουνίου 28. “U pikturua ky hajat më 1745 në kohën e kujdestarisë së zotit Vrusi 
Sofronit, me dorën e vëllezërve Kostandin dhe Athanasit, në muajin qershor 28”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 346, faqe 174. 
159-Kjo e dhënë jepet në mbishkrimin që gjendet mbi portën jugore jashtë kishës: Ανιτορήθη ή παρούσα 
στέγη είς (το) 1750 / άρχιερατεύοντος μέν τού πανιερωτάτου καί / λογιωτάτου Μ(ητ)ροπολίτου Κοριτζάς 
Κυρίου Νικηφόρου, / διά χειρός Κωνσταντίνου καί Αθανασίου έκ πόλεως Κοριτζάς / αύγούστου 23. “U 
pikturua ky hajat më 1750, në kohën e peshkopatit të gjithhirshmit dhe të gjithndriturit mitropolitit të 
Korçës zotit Nikiforit, me dorën e Kostandin dhe Athanasit nga qyteti i Korçës, gusht 23”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 352, faqe 176. 
160 -Kisha është pikturuar në vitin 1764 prej piktorëve Kostandin e Athanas Zografi. Për pikturimin e saj 
janë shpenzuar rreth 700 groshë, të cilët i solli nga Hungaria igumeni i manastirit, Tarasi. Mbi portën 
veriore brenda kishës gjendet një mbishkrim, i cili vërteton kohën e pikturimit të kishës: +Ανηγέρθη έκ 
βάθρων ούτος ο θείως καί (πάνσεπτος) τώ άγιων / άποστόλων ναός καί άωιστορήθη.../.../ χριστιανών. Επί 
τού πανοσιωτάτου.../ (ίερο)μοναχου. Διά χειρός κωνσταντίνου (καί Αθανασίου) άπό Κορυτσάν / (έν) έτει 
1764. “U ndërtua prej themeli ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i apostujve të shenjtë dhe u 
pikturua….të krishterëve. Në kohën e gjithoshënarit murgut. Me dorën e Kostandin dhe të Athanasit, nga 
Korça, në vitin 1764”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 367, faqe 181; 
Theofan Popa, Piktorët korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi dhe freskat e tyre me skenat e apokalipsit, 
Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Nr. 1, 1959, faqe 25. 
161-Georgios  Tsigaras, Piktorët Konstandin dhe Athanas nga Korça dhe veprat e tyre në Malin Athos, 2000 
vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 280. 
162-Pikturimi i kishës së "Ungjillëzimit" ka përfunduar më 7 tetor 1752. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi 
që ndodhet mbi arkitraun e portës kryesore të naosit: “U ngrit që nga themeli ky tempull i shenjtë dhe 
gjithënderuar detikuar së shenjtës zonjës sonë Perëndi-lindëses dhe virgjëreshës së shenjtë Mari 
lajmëdhënëses nga viti i lindjes së Krishtit 1746. Kisha u pikturua në vitin 1752, më 7 të muajit tetor. Nga 
dora e Konstandinit dhe vëllait të tij Athanas nga qyteti i Korçës”. Kristaq Balli, Lorenc Glozheni, Theofan 
Popa dhe disa gjetje e konfirmime të reja mbi pikturën e vëllezërve Kostandin dhe Athanas Zografi nën 
dritën e veprës shkencore të tij, Tempulli, Nr. 1, Korçë 2000, faqe 72.  

44 
 

                                                                                                                                                                             



 
 
 
Shqipëri. Ndër ta mund të veçojmë Shën Gjon Vladimirin163, Shën Nikodhimin e Beratit, 
Shën Naumin etj. Udhëtimin e dytë e kanë bërë në vitin 1755 deri në 1757, ku kanë 
pikturuar skitin e Shën Anës164. Herën e tretë kanë pikturuar narteksin e manastirit të 
Filotheut165 më 1765. Duke u kthyer nga manastiri i Filotheut piktorët kanë dimëruar në 
manastirin e Ksenofondit166 dhe në vitin 1766 kanë pikturuar kishën katedrale. Herën e 
katërt vëllezërit ikonografë Kostandin dhe Athanas Zografi kanë udhëtuar drejt manastirit 
të Kseropotamit167, ku kanë punuar nga viti 1872 deri në vitin 1783. Këtë herë ata kanë 
patur si ndihmës djalin e Athanasit, Naumin. Athanasi është sëmurur në manastirin e 
Kseropotamit dhe ka vdekur më 4 shtator 1783. Këtë e vërteton mbishkrimi κυρου 
Αθανασιου “zotit Athanas”168. Sipas një kodiku që disponon familja Zografi në Korçë, 
Tërpo ka lënë disa shënime rreth familjes së tij. Nga ato mësojmë se babai i piktorëve 
Kostandin dhe Athanas Zografi quhej Mihal. Kostandin Mihal Zografi ka vdekur në 
Negozhd (Greqi) në vitin 1888169. Sipas Theofan Popës, Kostandini ka qenë shumë i 
njohur në Malin e Shenjtë. Kjo vërtetohet nga afresket e pikturuara prej tij në manastiret e 

163-Saco Cvetkovkli, Portreti Svetog Jovana Vladimira u umjetnosti Balkana od XVII do XX vijeka, 
Dukljanski Knez Sveti Vladimir 970-1016, 1000 godina Crnogoeske Drzavotornosti, Narodni muzej Crne 
Core, Podgorica, 2016, page 199. 
164-Skiti i Shën Anës është skiti më i madh në Malin Athos. Skiti është në varësinë e manastirit Laura e 
Madhe. Më 1755 ikonografët korçarë Konstandin dhe Athanas Zografi kanë pikturuar afresket e kishës 
kryesore. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi: “Ky tempull madhështor i ndërtuar me emrin e Shën Anës, 
nënës së Perëndi-lindëses. Meqenëse kisha e mëparshme nuk ishte e mirë dhe e vogël në përmasa. Kjo e 
tashmja është jashtëzakonisht e bukur dhe e madhe në hapësirë. Kisha u rindërtua që nga themeli nën 
kujdestarinë e shpirtmirit dhe shumë të dashurit filothe, murg i shenjtë nga Peleponezi, gjatë vitit 1752 
sipas gjeneologjisë së Perëndisë. Kisha u pikturua gjatë vitit 1575, me dhuratat e dashamirësve, nën 
kujdestarinë e tempullit të zotit, në kohën e Kirillit Peleponezas patriarkut të Kostandinopojës. Nga dora e 
Konstandinit dhe Athanasit”. Ndërsa më 1757 kanë pikturuar afresket e kishës katedrale në skitin bullgar 
"Bogorodica", që aktualisht i përket manastirit rus të Pandelimonit. Theofan Popa, Piktorët mesjetarë 
shqiptarë, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë, 1961, faqe 83-84. 
165-Kjo vërtetohet nga mbishkrimi mbi harkun e portës së vogël: “Tanimë u pikturua ky narteks i bukur i 
zonjës tonë Perëndi-lindëses dhe virgjëreshës së shenjtë Mari lajmëdhënëses shpëtimtares në botë. Viti 
1765, më 15 të muajit shtator. Nga duart e vëllezërve Konstandin dhe Athanas nga qyteti i Korçës”. Koço 
Zheku, Konstandin dhe Athanas Zografi, piktorët mesjetarë korçarë në Malin e Shenjtë Athos 1750-1783, 
Toena, Tiranë, 2002, faqe 42. 
166-Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim, i cili aktualisht ka humbur. Vetëm afresket e naosit kanë mbetur, 
sepse më 1901 narteksi dhe eksonarteksi janë rindërtuar për arsye të ristrukturimit të manastirit. Georgios  
Tsigaras, Piktorët Konstandin dhe Athanas nga Korça dhe veprat e tyre në Malin Athos, 2000 vjet art dhe 
kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 278. 
167-Mbishkrimi mbi portën qendrore të naosit na bën me dije se: “..me përkushtimin e piktorëve ortodoksë, 
të nderuarit Konstandin dhe zotit Athanas dhe Naum nga Korça, përfunduar më katër shtator 1783”. Ata 
kanë pikturuar kishën kryesore të manastirit, dy paraklise dhe dy nartekse. Shpërblimi për punën e kryer 
ishte 8000 groshë floriri. Pikturimi do të realizohej sipas programit agjiografik që kishte përgatitur murgu 
Qesar Dapontes. Koço Zheku, Konstandin dhe Athanas Zografi, piktorët mesjetarë korçarë në Malin e 
Shenjtë Athos 1750-1783, Toena, Tiranë, 2002, faqe 41. 
168-Georgios  Tsigaras, Piktorët Konstandin dhe Athanas nga Korça dhe veprat e tyre në Malin Athos, 2000 
vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 280. 
169-Nedai Thëllimi, Tërpo Zografi, Tempulli, Nr. 3, Korçë 2001, faqe 83. 
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Malit të Shenjtë, ku ka nënshkruar "Kostandin shqiptari", ndërsa në Shqipëri ai përdorte 
"Zografi nga Korça"170. 

Në vitet e fundit të aktivitetit Kostandini ka punuar së bashku me djalin e tij 
Tërpon në kishën e "Shën Gjergjit" në Libofshë në vitin 1782171. Tek muralet e 
vëllezërve Zografi gjejmë "Shkallën e Joanit", të cilën nuk e kemi parë tek piktorët e tjerë 
mesjetarë të Shqipërisë. Në krijimtarinë e tyre nuk mungojnë edhe skenat apokaliptike, si 
p.sh."Ardhja e Dytë e Krishtit" etj. 

Ikona të lëvizshme 
Ikonat e ikonostasit të kishës "Burimi Jetëdhënës" në qytetin e Korçës janë 

pikturuar nga vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi në vitin 1770. Nga ikonat e 
mëdha të ikonostasit mund të përmendim: "Krishti Pandokrator"172, "Shën Mëria me 
Krishtin", "Joan Pagëzori", "Mbledhja e Kryeengjëjve" etj. Në ciklin e dymbëdhjetë 
festave të mëdha Kostandin Zografi ka pikturuar ikonat: "Lindja e Krishtit"173, "Darka 
mistike"174, "Pendikostia"175, "E diela e paralitikut", "Kryqëzimi", (Fig.12) "Ngjallja e 

170-Theofan Popa, Aktiviteti jashtë atdheut i vëllezërve ikonografë korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi, 
Studime historike, 1967 (materiali iu dha për botim redaksisë); Theofan Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, 
faqe 84.  
171-Kristofor Naslazi, Kristaq Balli, Ndihmesa e piktorëve korçarë në artin mesjetar shqiptar, Tempulli, Nr. 
2, Korçë 2000, faqe 41. 
172-Në ikonën e madhe të "Krishtit Pandokrator" është shkruar: + Δέησις Αθανασίου ζωγράφου / καί ηπό 
χειρός αυτου ηστορίθει / είς 1752. “Lutje e Athanas Zografit. U pikturua prej dorës së tij më 1752”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 356, faqe 178. 
173-Ikona  "Lindja e Krishtit" vjen nga kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë. Ajo ka përmasat 54x44 cm. 
Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 829. Ikona është 
pikturuar nga Kostandin Zografi në vitin 1770. Në pjesën fundore të ikonës është shkruar: ΕΤΟΥΣ 1770. 
ΧΕΙΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. “Viti 1770. Dora e Kostandinit”. Grazhdi paraqet në ikonë brenda një shpellë të 
errët. Brenda grazhdit është foshnja hyjnore, e mbështjellë me rripa stofi dhe e ndriçuar nga drita e yllit, që 
bie mbi të. Pranë foshnjës paraqitet Shën Mëria dhe Josifi të gjunjëzuar duke u lutur. Në shpellë pas 
grazhdit ikona na paraqet një ka dhe një gomar. Ikonografi në këtë rast është i frymëzuar nga profecia e 
Isaisë: “Kau e njeh pronarin e tij, edhe gomari grazhdin e pronarit të tij. Por, Izraeli nuk do ta kuptojë se 
kujt i takon”.  Në pjesën e sipërme të ikonës një engjëll me flatra është duke i njoftuar bariut ngjarjen e 
gëzueshme të lindjes. Ëngjëjt e tjerë, duke parë yllin lavdërojnë.Në pergamenët e engjëjve është shkruar: 
ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ. “Lavdi Perëndisë në 
më të lartat dhembi dhenë paqe e mbi njerëzit njeridashje”. Në pjesën e sipërme të ikonës, në të djathtë të 
shpellës paraqiten tre magët, që i sjellin dhuratat Krishtit të porsalindur. Në pjesën e poshtme të ikonës 
paraqiten dy barinj. Njeri ka hedhur gunën mbi kokë dhe tjetri ka hedhur një çantë në krahë. Në anën tjetër 
ikonografi ka pikturuar Shën Stefanin. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της 
Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 146-149. 
174-Ikona  "Darka Mistike" vjen nga kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë. Ajo ka përmasat 55x43 cm. Ikona 
është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 5335. Ikona është pikturuar 
nga Kostandin Zografi në vitin 1770. Figura kryesore e ikonës është Krishti dhe rreth tij janë dymbëdhjetë 
apostujt. Tavolina është e shtruar me kupa me pije, fruta etj. Në pjesën e sipërme të ikonës janë tre harqe. 
Në harkun e fundit paraqitet një shërbëtor i ri duke sjellë produkte ushqimore në tavolinën e shtruar. Në 
pjesën fundore të ikonës është shkruar: ετος “Viti” që mendohet të jetë 1770, që ka rënë tek pjesa e dëmtuar 
e ikonës. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, 
σελ. 150-151. 
175-Ikona  "Pendikosti" vjen nga kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë. Ajo ka përmasat 54.5x43.3x3.5 cm. 
Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 5331. Ikona është 
pikturuar nga Kostandin Zografi në vitin 1770. Në pjesën e sipërme të ikonës paraqitet reja e ndritshme prej 
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Llazarit", "Hyrja në Jeruzalem", "Analipsi", "Fjetja e Hyjlindëses", "Zbritja në ferr", 
"Mesipendikostia", "E diela e Thomait", "Lindja e Shën Mërisë", "E diela e gjithë 
shenjtorëve"176, "Shën Mëria me skena"177, (Fig.13) "Sinodi I Ekumenik dhe beteja e 
Milviut" etj178. Ikona e "Sinodi I Ekumenik dhe beteja e Milviut"179 ka përmasa të mëdha 

së cilës zbresin gjuhët e zjarrta. Në pjesën fundore të ikonës është shkruar: ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ 1770 ΜΑΙΟΥ 12. 
“Në vitin 1770. Maj 12”. Tradita e Shenjtë na thotë se në ditën e Pendikostisë, dishepujt qenë mbledhur në 
të njënjtën dhomë ku hëngrën darkën e fundit me Krishtin. Në fundin e ikonës paraqitet një njeri me kurorë 
në kokë si simbol i botës. Kjo do të thotë se e gjithë bota e pranon ardhjen e Shpirtit të Shenjtë. Zbritja e 
Shpirtit të Shenjtë ose Pendikostia  festohej pesëdhjetë ditë pas Pashkës. Në ditën e Pendikostisë erdhi 
Shpirti i Shenjtë, të cilin Krishti ua kishte premtuar dishepujve dhe në mënyrë tradicionale, ky moment 
është quajtur ditëlindja e Kishës. Këtë ditë kemi përmbushjen finale të misionit të Jisu Krishtit dhe fillimin 
e periudhës mesianike të Mbretërisë së Perëndisë, e cila është e pranishme në botë. Ευγενια Δρακοπουλου, 
Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 152-153. 
176-Ikona  "Gjithë Shenjtorët" vjen nga kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë. Ajo ka përmasat 37x31.5x2  
cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 829. Ikona është 
pikturuar nga Athanas Zografi në vitin 1776. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες 
της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 172-175. 
177-Ikona  "Shën Mëria me skena shenjtorësh" vjen nga kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë. Ajo ka 
përmasat 62x42 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 
5331. Ikona është pikturuar nga Kostandin Zografi në vitin 1773. Ndërthurrja e Shën Mërisë në qendër të 
ikonës dhe  dymbëdhjetë skena shenjtorësh rreth saj është karakteristikë e ikonografëve të shek. XVIII-
XIX. Në qendër është Shën Mëria e tipit foshnjëmbajtësja. Në pjesën e sipërme është pikturuar Trinia e 
Shenjtë, Shën Joan Pagëzori, Nikolla, Spiridhoni dhe Tre Jerarkët. Në pjesën poshtë tyre është Mbledhja e 
apostujve dhe e engjëjve, Shën Marina, Shën Teodos Kinoviarku, anargjendët Kozma e Damiano dhe mes 
tyre një shenjt tjetër i panjohur. Mund të jetë Shën Thalaleu. Në anën tjetër Shën Ekaterina dhe varvara, 
Shën Stiliani duke mbajtur një fëmi në dorë, Shën Metodi me veshje episkopale. Në pjesën fundore janë 
Shën Dhimitri dhe Shën Harallambi. Në pjesën qendrore në fund të ikonës janë Shtatë shenjtorët sllavë, 
Kirili, Metodi, Naumi, Klementi, Sava, Gorazhdi, Angjellari. Në këmbët e fronit të Shën Mërisë është 
shkruar: ΔΕΙΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΑΝΑΓΝΟΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1773 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 17. 
“Lutje e shërbëtorit të Perëndisë Kristo Anagnostit. 17 nëntor 1773”. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο 
τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 154-157. 
178-Kristofor Naslazi, Kontributi i Theofan Popës shprehur nëpërmjet ikonave që ndodhen në Muzeun 
Kombëtar të Artit Mesjetar, Tempulli, Nr. 3, Korçë, 2001, faqe 88; K. Balli, L. Gliozheni, Theofan Popa 
dhe disa gjetje e konfirmime të reja për pikturën e vëllezërve Kostandin dhe Athanas Zografi nën dritën e 
veprës së tij shkencore, 2000 vjet art e kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2002, faqe 292. 
179-Ikona  "Sinodi I Ekumenik dhe beteja e Milviut" vjen nga kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë. Ajo ka 
përmasat 182.5x73.5x3.5 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër 
inventari 2623. Ikona është pikturuar nga Athanas Zografi në vitin 1765. Në pjesën e sipërme të ikonës 
është shkruar: Η ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ. “Sinodi i parë i shenjtë”. Në ikonë paraqitet Sinodi I 
Ekumenik, që u zhvillua në Nikea të Vithinisë më 325. Në të morën pjesë 318 etër të kishës, të cilët 
formuluan shtatë nyjet e para të Simbolit të Besimit. Sinodi u mblodh në vitet e mbretërimit të perandorit 
Kostandin me qëllin që të luftonte mësimdhënien heretike të Ariosit.  Në qendër të ikonës paraqitet Shën 
Kostandini i ulur në fron, që ka veshur stoli mbretërore. Anash tij janë katër ushtarë, nga dy në secilën anë. 
Nga e majta dhe e djathta e Shën Kostandinit janë etërit e kishës. Në pjesën e poshtme të ikonës së parë 
paraqitet episodi i Shën Nikollës me Ariosin. Shën Nikolla me njerën dorë e ka kapur nga supi Ariosin dhe 
do ti bjeri me dorën tjetër. Në anën tjetër është Shën Spiridhoni, që mban në duar një tjegull, prej së cilës 
nxorri flakë dhe ujë, pra përbërësit e saj. Në pjesën tjetër të ikonës paraqitet Shën Kostandini  me veshje 
mbretërore hipur mbi kalë të kuq. Vështrimi i tij është në qiell ku shikon shenjën e fitores. ΚΩΣΤΑΝΔΙΝΕ 
ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ. “Kostandin me këtë do të fitosh”. Shën Konstandini është i rrethuar nga ushtarët e tij. 
Ishte pikërisht kryqi që iu shfaq në urën e Milviut që e ndihmoi të dilte fitimtar në luftë kundër Maksentit. 
Në ikonë është shkruar: Δέησις τών δουλων του Θ(εο)ύ του ρουφετίου του αγίου Κωνσταντίνου 1765. 
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dhe ka qenë prapa fronit peshkopal. Me interes është një ikonë familjare "Shën Mëria me 
Krishtin" (Fig.14) që daton më 1745. Ikona aktualisht është e ekspozuar në Muzeun e 
Artit Mesjetar në Korçë. Ajo ka përmasat 56x38 cm dhe numër inventari 634. Në muzeun 
e Artit Mesjetar në Korçë janë ekspozuar dy ikona nga kisha e manastirit të Shën Pjetrit 
dhe Pavlit, Vithkuq, Korçë, të cilat kanë autorësinë e Kostandin dhe Athanas Zografit: 
"Shën Mëria"180 (Fig.10) dhe "Mbledhja e Kryeengjëjve"181. (Fig.11) 

Në vitin 1781 Kostandin Zografi ka pikturuar ikonat e ikonostasit të kishës së 
"Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë. Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet në ikonën e 
madhe të "Kryeengjëjve": Δια χειρος Κωνσταντινου / απο Κοριτζα επι ετους 1781 / 
αυγουστου – 19. “Me dorën e Kostandinit, nga Korça në vitin 1781, gusht 19”182. Ikona 
"Krishti në Fron"183 është e ekspozuar në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut 
Historik Kombëtar. Më 1786 vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi kanë pikturuar 
ikonat e kishës së "Shën Kollit", Perondi, Berat. Tre ikona të marra nga kjo kishë janë të 
ekspozuara në pavijonin e ikonave pasbizantine janë ekspozuar të Muzeut Historik 

“Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, esnafit të shën Kostandinit 1756”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave 
në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 370, faqe 182; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες 
της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 158-162. 
180-Ikona "Shën Mëria" ka përmasat 117x73 cm dhe numër inventari 5783. Ajo daton në shek. XVIII. Ylli 
Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 37; Ylli Drishti, The 
Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 37. 
181-Ikona "Mbledhja e Kryeengjëjve" ka përmasat 117x73 cm dhe numër inventari 5785. Mbi ikonën e 
madhe të kryeengjëjve është mbishkrimi: Διά χειρός Κωνσταντίνου άπό Κορυτζά έν έτει 1774 
φευρο(υ)αρίου 10. “Me dorën e Kostandinit, nga Korça në vitin 1774, shkurt 10”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 377, faqe 184; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe 
pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 38; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine 
Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 38. 
182 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 151, faqe 107-108. 
183-Ikona  "Krishti në Fron" (Fig. 8) është pikturuar nga Kostandin Zografi dhe daton në vitin 1781. Ajo ka 
përmasat 97x61 cm dhe numër inventari 3681 cm. Ikona vjen nga kisha e Shën Kollit, Vanaj, Fier. Krishti 
është i ulur në fron, si Mbret i mbretërve. Ai paraqitet në pamje ballore dhe solemne, me sakon 
perandorake, të zbukuruar me motive floreale. Mbi supe ka hedhur omoforin e vogël, i cili është zbukuruar 
me kryqe dhe motive floreale. Mbi krye mban mitrën peshkopale. Krishti bekon me dorën e djathtë dhe 
mban ungjillin në dorën e majtë. IC XC që gjenden në pjesën e sipërme të ikonës janë shkronjat e para të 
emrit Jisu Krisht në greqisht, të cilat, të përkthyera në shqip, mund të shkruhen JS KR. Shkronjat që 
gjenden në kurorën Ο Ω Ν kanë kuptimin "AI QË ËSHTË"; përkthyer në shqip, mund të shkruhen "JAM". 
Krishti është i  rrethuar nga simbolet e katër ungjillorëve. Mbi supet e Krishtit janë pikturuar njeriu, si 
simboli i ungjillor Mateut dhe shqiponja, si simboli i ungjillor Joanit. Në pjesën e poshtme të fronit janë 
pikturuar luani, që simbolizon ungjillor Markun dhe kau, që simbolizon ungjillor Lukën. Në këmbët e 
fronit janë pikturuar apostujt Pjetri dhe Pavli. Sfondi i ikonës mbushet me portretet e apostujve, të vendosur 
në degët e vreshtit. Në Ungjill Krishti thotë: “Unë jam vreshti, e ju jeni degët…”. Në pjesën e sipërme të 
ikonës është shkruar në greqishten bizantine Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ "Kryeprifti i Madh", ndërsa në 
pjesën fundore kemi nënshkrimin e autorit ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΡΙΤΖΙ "Me dorën e 
Konstandin Koricit". Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik 
Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 104-105; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut 
Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 
2017, faqe 73; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), 
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 73; Dorian Koçi, Skënder Bushi, 
Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 104-105; Dorian Koçi, Skënder 
Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 104-105.   
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Kombëtar: "Shën Nikolla"184, "Profeti Ilia me qerre"185 dhe "Mbledhja e 
Kryeengjëjve"186. 

Vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi artin e ikonografit e trashëguan tek 
bijtë e tyre. Kostandini kishte djalë Terpon, ndërsa Athanasi kishte dy djem Efthimin dhe 
Naumin. Tërpo Zografi mendohet të ketë lindur rreth vitit 1760 në qytetin e Korçës. Nga 

184-Ikona "Shën Nikolla" (Fig.9) është pikturuar nga vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi në shek. 
XVIII. Ajo ka përmasat 105x64 cm dhe numër inventari 3694. Ikona vjen nga kisha e "Shën Kollit", 
Perondi, Berat. Shën Nikolla është në ikonë me veshje peshkopale. Ai paraqitet në pamje ballore dhe 
solemne, me sakon perandorake, të zbukuruar me motive floreale. Mbi supe ka hedhur omoforin e vogël, 
zbukuruar me kryqe dhe motive floreale. Me dorën e djathtë është duke bekuar, ndërsa me dorën e majtë 
mban një ungjill të hapur. Mbi kofshën e djathtë i varet epigonati. Në pjesën e sipërme të ikonës janë 
Krishti dhe Shën Mëria, mbi shtëllunga resh. Në ikonë është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “Shën 
Nikolla”. Shën Nikolla ka lindur në vitin 270 pas Krishtit në qytetin Paratara të Azisë së Vogël. Ai ka qenë 
kryepeshkopi i Mirës së Likisë dhe ka marrë pjesë në Sinodin I Ekumenik të Nikesë. Shën Kolli ndërroi 
jetë në moshë të thyer në Mira më 6 dhjetor 343. Lipsani i tij i shenjtë ndodhet në kishën e Shën Nikollës 
në qytetin e Barit në Itali. Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), 
Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 71; Ylli Drishti, Icons, 
Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali 
Pleshti, Tirana 2017, page 71; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun 
Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 106-107.  
185-Ikona "Profeti Ilia me qerre" (Fig.7) është pikturuar nga Kostandin dhe Athanas Zografi në Shek. XVII. 
Ajo ka përmasat 103x72 cm dhe numër inventari 3679. Ikona vjen nga kisha e "Shën Kollit", Perondi, 
Berat. Në ikonë është profeti Ilia me Eliseun. Në sfond janë ujërat e lumit Jordan. Profeti Ilia ngrihet në 
qiell me anën e një qerreje, të cilën e tërheqin katër kuaj të kuq. Me dorën e majtë mban një pergamenë të 
shkruar, ndërsa dorën e djathtë e ka të ngritur lart. Eliseu është ulur në gjunjë dhe lutet. Ai merr shpirtin e 
profetit Ilia nëpërmjet mantelit, që qëndron pezull në ajër. Në kurorën e Eliseut është shkruar Ο Ελησαίος 
"Eliseu". Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ “Profeti Ilia”. Profeti Ilia ka 
qenë biri i Sovakut. E kishte origjinën nga Thesvi, prandaj u quajt Thesviti. Melsi Labi, Dorian Koçi, 
Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 61; Melsi Labi, 
Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 135; Melsi Labi, 
Guidebook of National Historical Museum of Albania, National Historical Museum, Tirana 2016, page 
135; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor 
Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 70; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National 
History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 
70; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 108-109; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare 
të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 106-107; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, 
Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 106-107.  
186-Ikona “Mbledhja e kryeengjëjve” (Fig.6) është pikturuar nga ikonografët Kostandin dhe Athanas 
Zografi në vitin 1786. Ajo ka përmasat 105x67 cm dhe numër inventari 3664. Ikona vjen nga kisha e "Shën 
Kollit", Perondi, Berat. Në pjesën fundore të ikonës është shkruar: 1786 ΙΑΝ 25 “25 janar 1786”. Në ikonë 
paraqiten kryeengjëjt me krahë të mëdhënj dhe pas tyre, engjëj të tjerë. Kryeengjëjt Mihail dhe Gabriel 
mbajnë një medaljon. Në të paraqitet Krishti, duke mbajtur Ungjillin në dorë. Shkronjat në kurorën Ο Ω Ν 
kanë kuptimin "AI QË ËSHTË"; përkthyer në shqip, mund të shkruhen "JAM". Në pjesën e sipërme të 
ikonës është shkruar: Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧ ΜΙΗΑΙΛ "Mbledhja e kryeengjëjve Mihail”. Ylli Drishti, 
Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, 
Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 72; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum 
(14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 72; Dorian Koçi, 
Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), 
Tiranë 2018, faqe 110-111. Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu 
Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 60. 
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martesa187 ka patur katër djem, Dhimitrin, Kostandinin, Anastasin dhe Pandeliun188.  
Aktiviteti i Tërpo Zografit në fushën e ikonografisë është i madh. Në mars të vitit 1782 
Tërpo bashkë me të atin Kostandinin kanë pikturuar afresket e kishës së "Shën Gjergjit" 
në Libofshë të Fierit189. Në shtator të vitit 1792 Tërpo Zografi ka pikturuar afresket e 
kishës së "Shën Kostandinit dhe Helenës" në Kondas të Beratit190. Në muajin mars të vitit 
1792 pikturon po në Berat afresket e kishës "Fjetja e Shën Mërisë" të fshatit Vodicë. Më 
vonë Tërpo ka ushtruar aktivitetin e tij në rrethin e Korçës. Në vitin 1802 ka pikturuar 
ikonat e ikonostasit në kishën e "Shën Kostandinit" në Drenovë191. Më 1804 ka pikturuar 
ikonat e kishës së "Shën Gjergjit" në Plasë192, ndërsa në vitin 1806 pikturon afresket e 
kishës së "Shën Marisë" në Lubonjë të Korçës193. Gjithashtu në vitin 1806 ka pikturuar 
afresket e paraklisit të manastirit të "Shën Naumit"194. Në 1807 ka pikturuar ikonën e 
"Shën Gjergjit" në kishën e "Shën Kollit" në Shamoll të Korçës195, ndërsa në vitin 1808 
ka pikturuar afresket e kishës së "Shën e Premtes" në Përmet196. Në Muzeun e Artit 

187-Sipas një kodiku që disponon familja Zografi në Korçë, Terpo është martuar në 29 nëntor të vitit 1781. 
Nedai Thëllimi, Tërpo Zografi, Tempulli, Nr. 3, Korçë 2001, faqe 83. 
188-Traditën e zografëve e ka vazhduar Kostandini dhe Pandeliu. Nga kodiku mësojmë se Kostandin Terpo 
Zografi është martuar më 1716. Në vitin 1826 Kostandini u bë me vajzë, të cilës ia vuri emrin Bozhana. 
Kostandin Terpo Zografi është vrarë më 20 korrik 1835 te hani i Babunës në udhën e Prilepit. Pandeli 
Terpo Zografi është martuar në vitin 1835. Nedai Thëllimi, Tërpo Zografi, Tempulli, Nr. 3, Korçë 2001, 
faqe 83. 
189-Kisha e "Shën Gjergjit" në Libofshë të Fierit është pikturuar në vitin 1782 prej Kostandin dhe Terpo 
Zografit. Mbi portën veriore brenda naosit të kishës gjendet mbishkrimi: +Ανιστοριθη η παρουσα 
εκ(κ)λησια δια χειρος / Κωνσταντινου και ο ιυος αυτου Τερπος εκ πολεος Κορι / τζας – 1782. Μην 
Μαρτίου - 6. “U pikturua kjo kishë me dorën e Kostandinit dhe birit të tij Terpos nga qyteti Korçë”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 157, faqe 109-110. 
190-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet në ikonën e "Shën Kostandinit dhe Elenës": Δια χειρος 
Τερπ(ου) (ιυου τ)ου Κονσταντινου χωγραφου, ετος 1792 σεπτεμβριου – 9. “Me dorën e Terpos, birit të 
Kostandin Zografit, viti 1792, shtator 9“. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, 
nr. 166, faqe 112. 
191-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që ka lënë mbi ikonën e "Shën Mërisë": Δια χειρος Τερπου 
Ζωγραφου εκ Κοριτζας 1802. “Me dorën e Terpo Zografit nga Korça 1802. Theofan Popa, Mbishkrime të 
kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 395, faqe 189. 
192 -Në fondet e Muzeut të Artit Mesjetar në Korçë janë tre ikona të nënshkruara nga Terpo Zografi. Në një 
ikonë të "Shën Mërisë" është mbishkrimi: δεησις γεωργ μπατσοτη / 1804 / δια χειρος Τερπου απο κοριτζα.  
“Lutja e Gjergj Bacotit 1804. Me dorën e Terpos nga Korça. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 397, faqe 189-190. 
193-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që ka lënë mbi faqen perëndimore të kishës: ...Δια χειρος Τερπου 
Ζωγραφου ειου Κων / σταντηνου εκ  Κοριτζας, οκτομβριο Ζ. “...Me dorën e Terpos, birit të Kostandinit 
nga Korça, më 7 tetor”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 398, faqe 190. 
194-Manastiri arriti të rimëkëmbej falë aftësive të igumenit Stefan, i cili gëzonte simpatinë e Ali Pashë 
Tepelenës. Ky i fundit në shenjë mirënjohjeje kontribuoi me të holla për ndërtimin e kupolës, e cila 
mbulonte varrin e Shën Naumit. Igumeni Stefan siguroi fonde edhe për pikturimin e afreskëve të kishës. Në 
një mbishkrim thuhet që afresket janë punuar nga ikonografi Tërpo Zografi në vitin 1806. 
195-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 399, faqe 190. 
196-Kisha e "Shën e Premtes" në Përmet është pikturuar në vitin 1808 nga Terpo Zografi. Mbi faqen e murit 
perëndimor brenda naosit të kishës është shkruar: + Ανιστορίθη ο ναος τουτος της αγιας Παρασκευης δη 
εξοδων των / χριστιανων αρχιερατευοντος του πανιερωτατου αγιου Κοριτζας Κυριου / Ιωασαφ 
εφημερευοντος ο σακελαριος π(α)π(α) κυρ Πανος και ο αρτο / φυλαξ π(α)π(α) Κυρ Ζοτος επιτροπια δε του 
Κυρ Δημητρι Στεφανου / επι ετος 1808 σεπτεμβριος δια χειρος Τερπον Ζωγραφου ειου Κωνστα / ντινου 
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Mesjetar në Korçë gjendet një ikonë e "Shën Mërisë", e cila e ka origjinën nga kisha e 
"Shën Mërisë" (Fig.15) në Bënjë të Përmetit197. Më vonë më 1819 ka pikturuar ikonën e 
"Krishtit Pandokrator" në kishën e "Shën Kollit" në fshatin Zhej të Zagorisë198. Pasi 
ushtroi aktivitetin e tij 37-vjeçar Tërpo Zografi fjeti më 1835199. Në muzeun "Onufri" në 
Berat janë ekspozuar dy ikona që kanë autorësinë e Tërpo dhe Efthim Zografit: "Lindja e 
Shën Mërisë", (Fig.17) që vjen nga kisha e "Shën Kollit", Perondi, Berat dhe "Darka 
mistike" (Fig.18) që vjen nga kisha e "Shën Mërisë" në Vokopolë, Berat200. 

Në vitin 1791 piktori ikonograf Tërpo Zografi, i biri i Konstandin Zografit ka 
punuar në kishën e manastirit të "Shën Prodhromit" në Nausa dhe bleu një dorëshkrim 
nga dhespoti Joakim. Blerja e manualit u bë në malin Athos në 3 tetor 1791. Dorëshkrimi 
është një manual për rregullin kanonik të ikonografisë kishtare201.  

Efthim Zografi ishte i biri i Athanasit, emrin e të cilit e mbajnë dy ikona që 
datojnë më 13 mars 1800 dhe gjenden në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Në ikonën e 
madhe të "Krishtit Pandokrator" është shkruar: Δια χειρος εμου Ευθυμιου ιερεος (απο 
Κο)ρι(τ)ζα ετος αω μαρτιου ιγ. “Me dorën e prift Efthimit nga Korça, viti 1800 mars 13“, 
ndërsa në një ikonë të madhe të "Joan Pagëzorit" (Fig.16) marrë nga kisha e "Shën 
Mërisë" në Rëmbec të Korçës është shkruar: Δια χειρος εμου Ευθυμιου ιερεος απο 
Κοριτζα, ιυος Αθανασιου Ζωγραφου. “Me dorën e prift Efthimit nga Korça, birit të 
Athanas Zografit“202.   

Ζωγραγου εκ Κοριτζας. “U pikturua ky tempull i shën e Premtes, me shpenzimet e të krishterëve, në kohën 
e peshkopatit të gjithhirshmit, shenjtit të Korçës, zotit Joasaf, në kohën kur ishte famullitar Saqelari Kir 
Pano dhe kartofilaks Kir Papa Zoto, kur ishte kujdestar zoti Dhimitër Stefani, në vitin 1808 shtator. Me 
dorën e Terpo Zografit birit të Kostandin Zografit, nga Korça”.Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 400, faqe 191; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα 
Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 96. 
197-Ikona "Shën Mërisë" (Fig.15) ka përmasat 77x41 cm dhe numër inventari 6521. Ajo është punuar nga 
Terpo Zografi nga fundi i shek. XVIII. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, 
Tiranë, 2003, faqe 42. Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 
2003, page 42. 
198-Mbi ikonë Terpo Zografi ka lënë këtë mbishkrim: Δεησις του δουλου σου Τερπου Ζωγραφου απο 
Κοριτζα 1819 μαιου 16. “Lutje e shërbëtorit tënd Terpo Zografit nga Korça 1819, maj 16“. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 696, faqe 269. 
199-Nedai Thëllimi, Tërpo Zografi, Tempulli, Nr. 3, Korçë 2001, faqe 82-83. 
200-Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana, 2009, page 78-79. 
201-Disa nga temat që trajton janë: Si bëhen ikonat dhe afresket? Si pregatiten ngjyrat? Si pregatiten furçat? 
Si bëhen matricat e skenave? Si realizohet lyerja e ikonave me ar? Si pastrohen ikonat e vjetra? Ç’vlerë 
kanë ikonat? Si duhen nderuar ato? Manuali tregon mjaft sekrete të mjeshtërisë dhe zejtarisë të piktorëve 
ikonografë. Tërheq vëmendjen prodhimi dhe procesi i përgatitjes së bojërave, si përzihen, si bëhet tutkalli, 
si bëhet vaji i lirit, si bëhen ngjyrat e fytyrave dhe gjymtyrëve të shenjtorëve, si bëhet ngjyra e arit, si bëhet 
suvaja e mureve për të pikturuar më pas afresket etj. Ky dorëshkrim me skica dhe shpjegime tregon si 
bëhen pikturat ikonografike kanonike. Dorëshkrimi është një manual për pikturën e Kishës Lindore. Në 
këtë dorëshkrim ka edhe një pjesë të shkruar nga vetë Tërpo Zografi. Manuali ka një devocion për 
kryemjeshtrin e shekullit XIV, Emanuel Panselinon, që është quajtur si “Rafaeli i artit bizantin”. 
Dorëshkrimi i Tërpo Zografit është përkthyer dhe ka shërbyer si udhërrëfyes për studiuesit e ikonografisë 
shqiptare. Moikom Zeqo, Universi i Artit Bizantin, Arnissa Edition, Tiranë, 2009, faqe 90-120. 
202-Ikona e "Joan Pagëzorit" (Fig.16) ka përmasat 86x54 cm dhe numër inventari 2206. Ikona është pjesë e 
koleksionit të Muzeut të Artit Mesjetar në Korçë. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 
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Për veprimtarinë e Naum Zografit kemi vetëm disa të dhëna nga mbishkrimet 
kishtare. Në vitin 1780, Naumi së bashku me babanë e tij Athanasin kanë pikturuar 
kishën e "Virgjëreshës" në Klinovos, të Thesalisë203. Gjithashtu kur kanë punuar në 
manastirin Kseropotamit në malin Athos (nga viti 1872 deri në vitin 1783) vëllezërit 
ikonografë Kostandin dhe Athanas Zografi kanë patur si ndihmës djalin e Athanasit, 
Naumin204. 
 

KOSTANDIN SHPATARAKU 
 

Sikurse dëshmon edhe mbiemri i tij, Kostandin Shpataraku e ka origjinën nga 
Shpati i Elbasanit. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet në ikonën e "Krishtit 
Pandokrator" në kishën e "Anargjendëve të Shenjtë Kozma e Damjan" (qimitirit) në 
manastirin e "Shën Pjetrit" në Vithkuq të Korçës. Në të shkruhet: Χείρ Κωνσταντήνου 
ίερο / διακόνου έκ Σπαθείας. / έτη άπό Χ(ριστο)ύ  α ψ μ η (=1748) "Dora e Jerodhjakon 
Kostandinit nga Shpati, viti prej Krishtit 1748"205.  

Rreth vendlindjes së ikonografit Kostandin Shpataraku kemi njoftime të 
ndryshme. Disa mendojnë se e ka preardhjen nga fshati Vlash, ndërsa disa të tjerë thonë 
se është nga Pashtreshi i Shpatit. Datat e lindjes dhe të vdekjes së Shpatarakut nuk dihen. 
Kostandin Shpataraku ka qenë ikonograf i talentuar në pikturimin e ikonave dhe 
afreskeve206. Në Arkivin Qendror të Shtetit ka dokumente, të cilat vërtetojnë se 
Kostandin Shpataraku ka pikturuar ikonat e manastirit të "Shën Gjon Vladimirit" në 
Elbasan, por me djegien e kishës më 14 mars 1944 ato u shkrumuan207. Disa prej ikonave 
që kanë shpëtuar aktualisht janë në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë: 
"Joan Teologu"208, "Shën Nikolla"209, "Gjithë shenjtorët"210, "Mbledhja e 
Kryeengjëjve"211, "Shën Ilia"212 dhe "Shën Dhimitri"213. 

1998, nr. 394, faqe 189. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, 
faqe 43. Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 43. 
203-Georgios  Tsigaras, Piktorët Konstandin dhe Athanas nga Korça dhe veprat e tyre në Malin Athos, 2000 
vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 280. 
204-Mbishkrimi mbi portën qendrore të naosit na bën me dije se: “..me përkushtimin e piktorëve ortodoksë, 
të nderuarit Konstandin dhe zotit Athanas dhe Naum nga Korça, përfunduar më katër shtator 1783”. Koço 
Zheku, Konstandin dhe Athanas Zografi, piktorët mesjetarë korçarë në Malin e Shenjtë Athos 1750-1783, 
Toena, Tiranë, 2002, faqe 41. 
205-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 349, faqe 199. 
206-Theofan Popa, Kostandin Shpataraku, piktori shqiptar i shekullit XVIII, Nëntori, Nr. 3, 1965; Theofan 
Popa, Piktor Kostandini prej Shpati, Buletin për shkencat shoqërore, Nr. 1, 1955, faqe 211-214; Ylli 
Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i artit mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, faqe 28. 
207 -Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, dhjetor 1995, faqe 8.  
208 -Ikona e "Joan Teologut" ka përmasat 93x75.5 cm dhe numër inventari nr. 46. Joan Teologu paraqitet në 
momente frymëzimi gjatë shkrimit të ungjillit që mban emrin e tij. Nga reja e dendur në këndin e sipërm të 
ikonës po fluturon drejt tij një pëllumb, që simbolizon frymëzimin hyjnor. Ylli Drishti, Le icone albanesi 
XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 58-59; Ylli Drishti, 
Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 60-
61. 
209-Ikona e "Shën Kollit" daton më 1795. Ajo ka përmasat 93.5x55.5 cm dhe numër inventari nr. 44. Shën 
Kolli është ulur në një fron të rëndë, të artë të gdhandur. Me dorën e djathtë bekon, ndërsa dorën e majtë e 
ka të mbështetur mbi ungjillin e hapur që qëndron mbi gjurin e tij. Hitonin e ka ngjyrë blu, ndërsa 
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Sipas një dokumenti arkivor214 në kishën e manastirit të "Shën Gjon Vladimirit" 
ikonografi Kostandin Shpataraku ka pikturuar ikonën e "Shën Gjon Vladimirit", ikonën e 
"Krishtit Pandokrator", ikonën e "Shën Mërisë me Krishtin", ikonën e "Joan Pagëzorit", 
12 ikonat e vogla që paraqesin skena nga të kremtet si dhe ikonën e proskinitarit. Këto 
ikona fatkeqësisht janë djegur. Ikona e parë e pikturuar prej tij daton në vitin 1739. Në 

himatonin me ngjyrë të kuqe. Shën Kolli paraqitet me veshje episkopale. Në pjesëne sipërme të ikonës 
paraqiten Krishti dhe Shën Mëria. Mbi ikonën e Shën Kollit gjendet mbishkrimi: Δέησις των δούλου του 
Θεου Σουττα / τού Ττίμτζου Δεσπύνου διά ψυχην / κύν του σωτηρίαν / κ(αί) μνημόσινον αύτου / 1795 
μαρτίου 15. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Suta i Xhimxhit të Dhespinës për shpëtimin e shpirtit dhe 
kujtimin e tij 1795, mars 15”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 44, faqe 
66; Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, 
Tirana, 2000, page 62-63; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të 
Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 64-65. 
210-Ikona e "Gjithë Shenjtorëve" ka përmasat 67.5x50 cm dhe numër inventari 52. Ikona është e ndarë në 
katër breza hirizontalë të barabartë ku janë paraqitur; shenjtorë, ungjillorë, martirë siedhe figura të tjera, 
shenjtorë lokalë e deri tek Kostandini i Madh. Shenjtorët janë paraqitur në këmbë, të veshur me veshje të 
zbukuruara me shirita të artë dhe me pelerina të arta të mbërthyera para gjoksit. Në pjesën e poshtme, në 
qendër të ikonës është pikturuar skena e Dyzetë Shenjtorëve, ndërsa anash saj dallojmë figurën e Shën Gjon 
Vladimirit, Shën Kostandinit, Shën Pjetrit dhe Pavlit etj. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, 
Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 66-67; Ylli Drishti, Ikona shqiptare 
Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 68-69. 
211-Ikona "Mbledhja e Kryeengjëjve" është pikturuar nga Kostandin Shpataraku në shek. XVIII. Ikona ka 
përmasat 97x58 cm dhe numër inventari nr. 48. Në ikonë janë pikturuar nëntë figura engjëllore. Në qendër 
të ikonës paraqiten Kryeengjëlli Gabriel dhe Mëhilli, të veshur me veshje të gjata princërore. Në duar 
mbajnë një medaljon me potretin e Krishtit Emanuel. Krishti është veshur i tëri me të arta. Portretet e 
kryeengjëjve rrethohen me kurorë flokësh ngjyrë kafe të mbledhur me lidhëse të bardha që valëviten lehtazi 
anash. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, 
Tirana, 2000, page 70-71; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të 
Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 72-73. 
212-Ikona "Shën Ilia" është pikturuar nga Kostandin Shpataraku në shek. XVIII. Ikona ka përmasat 93x57.5 
cm dhe numër inventari nr. 35. Në ikonë paraqitet çasti kur profeti Ilia ngjitet në qiell me një karrocë të 
zjarrtë, e cila tërhiqet nga katër kuaj. Kuajt janë të zjarrtë dhe me flatra që nënkuptojnë fluturimin drejt 
qiellit. Në pjesën e poshtme të ikonës paraqitet Eliseu, që merr mantelin e profetit Ilia në çastin që ai u ngjit 
në qiell. (II Mbretërve 2.12-13). Profeti Ilia paraqitet me pamje asketi, me flokë e mjekër të gjatë. Në dorë 
mban një pergamenë të hapur, e cila ka të shkruar profecinë e tij.  Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX 
secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 74-75; Ylli Drishti, Ikona 
shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 74-75. 
213-Ikona e "Shën Dhimitrit" është pikturuar nga Kostandin Shpataraku në vitin 1795. Ikona ka përmasat 
93x59.5 cm dhe numër inventari nr. 42. Shën Dhimitri paraqitet në ikonë hipur mbi një kalë të kuq. Kali 
paraqitet duke vrapuar ndërsa shenjti i ka ngulur shtuzën gladiatorit romak, i cili është rrëzuar. Në sfondin e 
ikonës është kështjella e Selanikut, rrethuar me mure të lartë ngjyrë gri, ndërsa brenda tyre shquhet qyteti 
me çatitë me tjegulla të kuqe. Në pjesën fundore të ikonës janë pikturuar pesë skena nga jeta e shenjtit. 
Shën Dhimitri paraqitet me pamjen e një djaloshi. Në pjesën e sipërme të ikonës një engjëll po i vendos një 
kurorë të artë lavdie mbi kokë. Në anën e djathtë të ikonës jepet pamja e një dore, që bekon veprimin e 
guzimshëm të shenjtit. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale 
d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 78-79; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë 
Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 80-81. 
214-AQSH, Fondi 138, dosja 16, fleta 24. 
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ikonën e "Shën Gjon Vladimirit"215 (Fig.19) në manastirin e Ardenicës, që shoqërohet me 
12 skena (Fig.19) nga jeta e tij është mbishkrimi: +Αλβανίας τε άναξ Ιωάννη 
Βλαδήμ(ηρε)....../ καμοι τώ θεράποτι* τής Αρδευούσης/ Αντωνίω τε* έπι έτη άπό 
Χ(ριστο)ύ ΑΨΛΘ (=1739)*/ Χείρ Κωνσταντήνου ίεροδιακόνου/έκ Σπαθείας “Mbret i 
Shqipërisë, Gjon Vladimir…mua shërbëtorit të Ardenicës, Andonit në vitin prej Krishtit 
1739. Dora e jerodhiakon Kostandinit nga Shpati”216.  

Gjithashtu dy ikona të ikonostasit të manastirit të "Ardenicës" kanë mbishkrimin 
se janë punuar nga dora e Kostandin Shpatarakut. Në ikonën e madhe të "Krishtit 
Pandokrator" është mbishkrimi: Δια δαπάνης τού ρουφετίου των χαλκεων τίς 
Μοσχοπόλεος. Από Χ(ριστο)υ α ψ μ δ (=1744). / Χείρ Κωνσταντίνου ίεροδιακόνου έκ 

215-Ikona "Shën Gjon Vladimiri me skena" aktualisht është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në 
Korçë. Ajo ka përmasat 77.4x52.7 cm dhe numër inventari 5324. Ikona është pikturuar nga Kostandin 
Shpataraku në vitin 1739. Mbi ikonë gjendet mbishkrimi: +Αλβανίας τε άναξ Ιωάννη Βλαδήμ(ηρε)....../ 
καμοι τώ θεράποτι* τής Αρδευούσης/ Αντωνίω τε* έπι έτη άπό Χ(ριστο)ύ ΑΨΛΘ (=1739)*/ Χείρ 
Κωνσταντήνου ίεροδιακόνου/έκ Σπαθείας. “Mbret i Shqipërisë, Gjon Vladimir…mua shërbëtorit të 
Ardenicës Andonit në vitin prej Krishtit 1739. Dora e jerodhiakon Kostandinit nga Shpati”. Në qendër të 
ikonës është Gjon Vladimiri, duke mbajtur në dorën e majtë kokën e prerë, ndërsa në dorën e djathtë, 
kryqin e martirizimit. Ai është i ulur në një fron hijerëndë. Në kokë ka kurorën princërore. Gjon Vladimiri 
është me veshje princërore. Mbi supe ka hedhur një mantel të kuq. Në ikonë është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ 
ΙΩ(ΑΝΝΗΣ) Ο ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ "Shën Gjon Vladimiri". Rreth ikonës janë pikturuar dymbëdhjetë skena ng 
ajeta e shenjtit. Skena mbi kryet e shenjtit, duke filluar nga ana e majtë titullohet Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ "Lindja e shenjtit". Pas saj vjen skena e dytë, ΩΔΕ Η ΜΑΘΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
"Kur shenjti mëson Shkrimin e Shenjtë" dhe vijon me skenën, ΩΔΕ ΕΣΤΕΨΑΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ 
"Kur e kurorëzuan shenjtin princ". Skena e tjetër "Gjuetia e Shenjtit" e paraqet Gjon Vladimirin në gjueti, 
ndërsa skena tjetër tregon momentin kur shenjti pa skifterin e bardhë që i hodhi kryqin. Në një skenë tjetër 
shenjti është me ushtarët e tij, duke luftuar kundër bullgarëve. Skena e gjashtë tregon momentin kur kunati 
pabesisht i preu kokën shenjtit. Skena që gjendet në fundin e ikonës nga ana e djathtë tregon shenjtin duke 
udhëtuar mbi mushkë dhe me kokën e prerë në dorë. Skena e tetë paraqet momentin kur mushka u 
gjunjëzua dhe episkopi e priftërinjtë morën trupin e shenjtit. Skena e nëntë: fjetja e shenjtit. Skenë 
interesante është ajo ku 16 francezë synojnë të grabisnin eshtrat e shenjtit, por sapo e ngarkojnë arkën, 
mushka plas në vend etj. Skena e njëmbëdhjetë paraqet arkën e shenjtit duke lundruar në rrjedhën e kundërt 
të lumit të Kushës, ku e presin murgjit e manastirit. Në skenën e dymbëdhjetë është ktitori Karl Topia 
(1359-1388), i cili me dorën e djathtë mban skeptrin, kurse me të majtën tregon maketin e manastirit. Sipas 
Theofan Popës, skena e ktitorit Karl Topia është unikale, sepse paraqet princin shqiptar. Karl Topia mban 
mbi krye një kurorë prej ari si ato që mbanin princërit e Bizantit. Në dorën djathtë mban skeptrin si simbol 
të pushtetit, ndërsa me dorën e majtë tregon maketin e manastirit. Ai ka veshur një stihar të gjatë, në fundin 
e të cilit është një shirit ari i stolisur me gurë të çmuar. Mbi stiharin ka një dollamë të kuqe, me mëngë të 
varura nga pas. Dollama është stolisur me shqiponja dykrenore ari. Skeptri, që mban në dorë princi Karl 
Topia, ngjan me ata që mbanin peshkopët e kishës perëndimore. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 114, faqe 96; Icons from the Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki, 
2006, page 136-141. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 
35-37. Melsi Labi, Gjon Vladimiri. Princi që u bë shenjt, Tiranë, 2015, faqe 8-10. Melsi Labi, Joan 
Vladimir. The Prince that became Saint, Tirana, 2016, page 10-13; Theofan Popa, Piktorët mesjetarë 
shqiptarë, Ministria e Arsimit dhe e Kulturës, Tiranë, faqe 80; Ylli Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i 
artit mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, faqe 88-95; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες 
κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 136-141.   
216-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 114, faqe 96; Eugenia 
Drakopoulou, Icons from the Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, page 137; Ευγενια 
Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 137. 
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Σπαθείας “Me shpenzimet e esnafit të bashkëpunuesve të Voskopojës. Prej Krishtit 1744. 
Dora e jerodhiakon Kostandinit nga Shpati”217. Ndërsa në ikonën e "Shën Mërisë me 
Krishtin" është mbishkrimi: Από Χ(ριστο)υ α ψ μ δ (=1744) Δια δαπάνης τού / ρουφετίου 
των πραγμα / τευτάδων τής Μοσχοπόλεος. "Prej Krishtit 1744. Me shpenzimet e bakejve 
të Voskopojës"218. Ikona "Zbritja në ferr"219, (Fig.24) që daton më 1744 aktualisht është 
pjesë e fondit të ikonave të Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë. 

Aktiviteti i Shpatarakut në pikturimin e ikonave është mjaft i dendur. Peneli i 
Kostandin Shpatarakut ka pikturuar një pjesë të ikonave që gjenden në ikonostasin e 
kishës së "Shën Marenës" në Llëngë të Pogradecit220. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi në 
ikonën e madhe të "Krishtit Pandokrator": Απο Χ(ριστο)ύ Α Ψ Ν Ε (=1755). / Χείρ 
Κωνσταντήνου ί(ε)ροδισκόνου “Prej Krishtit 1755, dora e jerodhiakon Kostandinit”221. 
Në vitin 1767 ka pikturuar 16 ikonat e ikonostasit të kishës së "Shën e Premtes" në 
Kavajë. Në ikonën e madhe të "Krishtit Pandokrator" është shkruar: +Χείρ Κωνσταντίνου 
ίεροδιακόνου έκ Σπαθ(ίας) έτοσ άπό Χριστού α ψ ξ ζ (=1767) “Dora e jerodhiakon 
Kostandinit, nga Shpati, viti prej Krishtit 1767”222. Si për ironi të fatit ikonostasi me 
gjithë ikonat e pikturuara nga Kostandin Shpataraku u zhduk nga kisha para disa vitesh. 

Aktualisht ikonat e pikturuara nga Kostandin Shpataraku janë në muzetë e 
Shqipërisë. Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është 
ekspozuar ikona "Kryqëzimi i Krishtit"223 (Fig.21) me numër inventari 3652, e cila daton 

217-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 120, faqe  98-99. 
218-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 119, faqe 98. 
219-Ikona "Zbritja në ferr", (Fig.24) e ka origjinën nga kisha e manastirit të Ardenicës. Ajo ka përmasat 
43x34 cm dhe numër inventari nr. 61. Ikona është pikturuar nga Kostandin Shpataraku në vitin 1744. Në 
qendër të ikonës është Krishti, i cili ka shpërthyer dyert e ferrit, që ndodhen nën këmbët e tij. Krishti është 
duke mbajtur një kryq në supin e majtë dhe ka zgjatur duart drejt Adamit dhe Evës. Veshja e bardhë e 
Krishtit tregon momentin engjalljes, pra të sapo ngritur prej varrit. Pas Adamit dhe Evës është grupi i 
shenjtorëve, ndërsa pas Krishtit janë Davidi, Solomoni etj. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, 
Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 88; Ylli Drishti, Ikona shqiptare 
Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 88. 
220-Theofan Popa, Mbishkrimet dhe piktura e kishës së manastirit të Shën Marenës dhe të kishës së Shën 
Gjergjit në Lekë, 1965 (dorëshkrim i pabotuar);  Ylli Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i artit mesjetar 
shqiptar, Tiranë 1992, faqe 118-151. 
221-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 32, faqe 62. 
222-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 37, faqe 64. 
223-Ikona “Kryqëzimi i Krishtit” është realizuar nga ikonografi  Kostandin Shpataraku. Ajo është marrë nga 
kisha e Shën Marenës në Llëngë të Pogradecit. Në qendër të ikonës është  Krishti i kryqëzuar. Ai paraqitet i 
pajetë, me sy të mbyllur dhe me kokën të anuar nga e djathta. Kryqi është vendosur në shkëmbinjtë e 
Golgothasë. Në një zgavër poshtë tij, ikonografi paraqet një kafkë, mbi të cilën pikon gjaku i Krishtit. Kjo 
është kafka e Adamit, i cili sipas traditës, ka vdekur dhe është varrosur aty. Mbishkrimi në tabelën sipër 
kryqit I.N.B.I. do të thotë: "Jisu Nazareti Mbret i Judenjve". Majtas kryqit qëndron Hyjlindësja, së bashku 
me gratë miroprurëse, ndërsa në anën tjetër të Kryqit paraqitet apostull Joani dhe pas tij, kryeqindëshi 
Longin me veshje ushtarake, që drejtoi kryqëzimin. Prania e tij në ikonë është mjaft domethënëse. Ai është 
dëshmitar i kryqëzimit. Longini ka qenë pranë kryqit dhe e ka dëgjuar Krishtin të lutej: "O Atë, fali ata, 
sepse s’dinë se ç’bëjnë!". Në ikonë paraqiten muret e qytetit të Jerusalemit. Mostra di icone albanesi, 
Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut 
Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 60; Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut 
Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 132-133; Melsi Labi, Guidebook of 
National Historical Museum of Albania, National Historical Museum, Tirana 2016, page 132-133; Dorian 
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në shek. XVII. Ikona vjen nga manastiri i Llëngës. Ndërsa në fondet e Muzeut Historik 
Kombëtar janë dyert anësore të ikonostasit të kishës së manastirit të Ardenicës me numër 
inventari 6153 dhe 6155. Në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë janë ekspozuar ikona 
"Kryqëzimi i Krishtit"224 (Fig.20), ikona "Himni Akathist"225, (Fig.22) e cila vjen nga 
kisha e Shën Mërisë në Lushnje etj. Në muzeun "Onufri" në Berat është ekspozuar ikona 
"Shën Dhimitri mbi kalë"226, (Fig,23) që vjen nga kisha e Shën Kollit, në Perondi, Berat. 
Kurse në Muzeun Gjergj Kastrioti në Krujë është ekspozuar ikona "Krishti Pandokrator", 
që vjen nga kisha e fshatit Vërdovë të Pogradecit227. 

Vepra e këtij ikonografi të talentuar filloi të studiohej për herë të parë nga teologu 
Theofan Popa në vitin 1954. Ikonat dhe afresket e pikturuara prej Shpatarakut kanë 
ngjyrime në tonalitete të ngrohta. Lëvizjet e figurave janë të qeta dhe të dallueshme. Në 
portretet e personazheve të tij realizon kalime të qeta hije-drite, ku ngjyra okër dhe 
tonalitetet e saj me nuancat e jeshiles në gri, krijojnë hijet e portreteve të shenjtorëve. 
 
 

KOSTANDIN JEROMONAKU 
 

Kostandin Jeromonakut i përkasin rreth 100 ikona, në harkun kohor 1604-1728. 
Emrin e tij e gjejmë në ikonat e kishave të Voskopojës, të manastirit të "Shën Gjon 
Vladimirit" në Elbasan, të kishës së manastirit të "Shën Pjetrit dhe Pavlit" në Vithkuq, të 
kishës "Burimi Jetëdhënës" në Korçë etj.  

Ikonat e ikonostasit të kishës "Fjetja e Hyjlindëses" në Voskopojë janë pikturuar 
prej dorës së Kostandin Jeromonakut. Mbi ikonën e madhe të "Krishtit Pandokrator" në 
ikonostas është shkruar: Χειρ Κωνσταντιν(ου) ιερομοναχου α χ δ (=1604). “Dora e 
Kostandinin Jeromonakut 1604”228. Mbi ikonën e "Shën Gjergjit" dhe ikonën e "Shën 
Mitrit" është shkruar: Ημής στρατεθόμεθα τώ βασιλεί τών δυνάμε / ων εί καί πυρί κ(αί) 

Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i 
pabotuar), Tiranë 2018, faqe 48-49; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-
XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 46; Ylli Drishti, Icons, 
Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali 
Pleshti, Tirana 2017, page 46; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik 
Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe  92-93; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National 
Historical Museum, Tirana, 2018, page 92-93. 
224-Ikona vjen nga kisha e "Shën Mërisë" e manastirit të Ardenicës. "Kryqëzimi i Krishtit" është pikturuar 
nga Kostandin Shpataraku në vitin 1744. Përmasat e ikonës janë 35x26 cm. Numri i inventarit është 5160. 
Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 36; Ylli Drishti, The 
Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 36. 
225-Ikona "Himni Akathist" është realizuar nga Kostandin Shpataraku. Ikona ka përmasat 50.5x40 cm dhe 
numër inventari 6718. Ikona vjen nga kisha e Shën Mërisë në Lushnje. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe 
pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 34; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine 
Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 34. 
226-Ikona "Shën Dhimitri mbi kalë" ka përmasat 42x58 cm dhe numër inventari 13. Ikona është realizuar 
nga Kostandin Shpataraku në shek. XVII. Ikona vjen nga kisha e Shën Kollit, në Perondi, Berat. Leon Çika, 
Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana, 2009, page 74. 
227-Ylli Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i artit mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, faqe 28. 
228-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 300, faqe 155. 
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βασάνοις άναδωσεται / ήμάς άρνούμεθα τής Τριάδος τήν / δύναμην. Χείρ Κωνσταν / 
τίνου ίερομονάχ(ου), άπό Χ(ριστο)ύ α ψ γ (=1703). “Ne rekrutohemi për mbretin e fuqive 
dhe në qoftë se na vini në zjarr e në mundime, nuk do të mohojmë fuqinë e trinisë. Dora e 
Kostandin Jeromonakut, prej Krishtit 1703”229. Në vitin 1725 Kostandin Jeromonaku ka 
pikturuar ikonën e "Shën Gjergjit"230 (Fig.34) dhe ikonën e "Shën Dhimitrit"231 (Fig.33) 
në kishën e "Shën Kollit" në Voskopojë.  

Dy ikona të kishës së manastirit të "Shën Gjon Vladimirit" në Elbasan kanë 
nënshkrimin e tij. Ikona e "Krishtit Pandokrator" (Fig.25) daton në vitin 1693. Në pjesën 
fundore të ikonës është shkruar: Χειρ Κώνσταντίνου ιερομ(ονά)χ(ου) / έτος από 
Χ(ριστο)ύ α χ ψ γ (=1693). “Dora e Kostandin Jeromonakut, viti prej Krishtit 1693”232. 

229-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 323, faqe 163. 
230-Ikona e "Shën Gjergjit" vjen nga kisha e "Shën Kollit" në Voskopojë të Korçës. Ka përmasat 108x75x6 
cm dhe numër inventari 7586. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1725. Figura 
kryesore e ikonës është Shën Gjergji. Ai mban uniformë ushtarake. Shën Gjergji paraqitet hipur mbi një 
kalë të bardhë, duke goditur me shtizë dragoin. Me dorën e majtë shenjti shtrëngon frerin e kalit, ndërsa në 
dorën e djathtë mban një shtizë të gjatë, e cila ka përshkuar tejpërtej gojën e dragoit. Tematika e ikonës 
është marrë nga një mrekulli  e shenjtit. Sipas Sinaksarit, dikur, në një liqen të Atalisë, në Azinë e Vogël 
kishte pasur guvën një dragua i tmerrshëm, të cilin banorët idhujtarë e adhuronin si perëndi. Për të qetësuar 
dragoin, banorët i jepnin me short fëmijët e tyre. Kur i ra shorti të flijohej bija e mbretit dhe të gjithë prisnin 
që ta përpinte përbindëshi, u shfaq Shën Gjergji hipur mbi kalë dhe e goditi me shtizë dragoin. Dragoi u 
shemb përtokë, duke përdredhur bishtin nën këmbët e kalit. Në vithet e kalit paraqitet një fëmijë, i cili ishte 
zënë rob nga saraçinët. Kur po shërbente në tavolinën e të zotit, u shfaq shenjti mbi një kalë dhe  pasi e 
rrëmbeu, e çoi te prindërit e tij. Djali mban mbi krye një kapuç të kuq. Me dorën e djathtë mbahet pas 
shenjtit. Në dorën e majtë ka një ibrik. Në pjesën e sipërme të ikonës një engjëll zbret nga qielli duke i 
dhuruar shenjtit kurorën e martirit.në pjesën e poshtme të ikonës, nën këmbët e kalit është shkruar: ΔΕΗΣΙΣ 
ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ / Θ(ΕΟ)Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ(...)ΑΡ(...).“Lutje e shërbëtorit të perëndisë Nikollës..“. 
Ndërsa nën trupin e dragoit gjendet mbishkrimi: ΧΕΙΡ ΚΩΝ. “Dora Kon“. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες 
απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 126-128. 
231-Ikona e "Shën Dhimitrit" vjen nga kisha e "Shën Kollit" në Voskopojë të Korçës. Ka përmasat 
108x70x7 cm dhe numër inventari 7671. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1725. 
Në ikonë paraqitet Shën Dhimitri me veshje ushtarake, hipur mbi një kalë të kuq, duke qëlluar me shtizë 
carin e bullgarëve, Skilojanin. Bëhët fjalë për mrekullinë e shenjtit gjatë rrethimit të Selanikut nga bullgarët 
në tetor të vitit 1207. Që nga ajo kohë, Shën Dhimitri është shenjti mbrojtës i Selanikut. Në sfondin e 
ikonës janë bedenat e kalasë së Selanikut. Dyluftimi i Shën Dhimitrit me Skilojanin është bërë jashtë 
mureve mbrojtëse të Selanikut. Në anën tjetër paraqitet një kodër me pemë të gjelbëra. Në pjesën e poshtme 
të ikonës paraqitet deti me anije të shumta. Në pjesën e poshtme të kalasë së Selanikut është shkruar: ΧΕΙΡ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝ(Α)ΧΟΥ. “Dora e Kostandin Jeromonakut”.  Ευγενια Δρακοπουλου, 
Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 128-131. 
232-Krishti është paraqitur në ikonë me lavdinë e Tij qiellore. Është i veshur me rroba të kuqe nga brenda 
dhe me tunikën ngjyrë kafe të çelët. Në njerën dorë mban Ungjillin; me dorën tjetër bekon. Ungjilli i 
Shenjtë thotë se Jisu Krishti ishte mësues për gjithë njerëzimin. IC XC në pjesën e sipërme të ikonës janë 
shkronjat e para të emrit Jisu Krisht në greqisht, të cilat, të përkthyera në shqip, mund të shkruhen JS KR. 
Shkronjat në kurorë kanë kuptimin "AI QË ËSHTË", ose në shqip "JAM". Krishti është i ulur në një fron 
madhështor e mbi dy jastëkë, njëri i kuq dhe tjetri i zi. Froni është i pikturuar me motive floreale. Në pjesën 
fundore të fronit është shkruar: Χειρ Κώνσταντίνου ιερομ(ονά)χ(ου) / έτος από Χ(ριστο)ύ αχψγ (=1693). 
“Dora e Kostandin Jeromonakut, viti prej Krishtit 1693”. Sipas Theofan Popës, kjo ikonë i përkiste kishës 
së Shën Gjergjit në Kosovë të rrethit të Lushnjës, por e kanë çuar në kishën e manastirit të Shën Gjon 
Vladimirit pas djegies që pësoi ai në vitin 1944. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 
febbraio / 8 marzo 1998; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik 
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Ndërsa në ikonën e "Shën Mërisë me Krishtin"233 (Fig.26) është mbishkrimi: Χειρ 
Κώνσταντίνου ιερομ(ονά)χ(ου) / έτος από Χ(ριστο)ύ α χ ψ γ (=1693). “Dora e Kostandin 
Jeromonakut, viti prej Krishtit 1693”. Ikonat "Krishtit Pandokrator" dhe "Shën Mëria me 
Krishtin" aktualisht janë ekspozuar në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut 
Historik Kombëtar. Në vitin 1694 Kostandin Jeromonaku ka pikturuar ikonën "Krishti 
Pandokrator"234, (Fig.27) në kishën e manastirit të Shën Marenës në Llëngë të Pogradecit, 
e cila aktualisht është në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë.  

Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 54-55; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut 
Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 
2017, faqe 50; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), 
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 50; Melsi Labi, Gjon Vladimiri, Princi 
që u bë shenjt, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 40-41; Melsi Labi, Joan Vladimir, The prince 
thet became Saint, Tirana, 2016, page 45-46; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të 
Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe  94-95; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, 
Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 94-95. 
233-Shën Mëria është ulur në fron mbi dy jastëkë. Në prehër mban Krishtin foshnjë. Ikona është e zbukuruar 
me elemente dekorative. Motivi kryesor është zambaku i stilizuar. Froni është madhështor. Ai mbështetet 
në katër këmbë të gdhendura. Shën Mëria ka veshur tunikë ngjyrë kafe të çelët, ndërsa Krishti foshnjë, 
tunikë të kuqe. Aureolat e tyre janë të zbukuruara me motive të shumta. Poshtë fronit, mbi një sfond të hirtë 
është mbishkrimi: Χειρ Κώνσταντίνου ιερομ(ονά)χ(ου) / έτος από Χ(ριστο)ύ αχψγ (=1693). “Dora e 
Kostandin Jeromonakut, viti prej Krishtit 1693”. Ikona "Shën Mëria me Krishtin" shquhet për sfondin e 
artë me reliev. Ajo është zbukuruar me motive grundi, të ngritura në reliev, të lidhura e të gërshetuara me 
njëra-tjetrën. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Dorian Koçi, 
Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), 
Tiranë 2018, faqe 56-57; Melsi Labi, Gjon Vladimiri, Princi që u bë shenjt, Muzeu Historik Kombëtar, 
Tiranë 2015, faqe 41; Melsi Labi, Joan Vladimir, The prince thet became Saint, Tirana, 2016, page 46. 
234-Ikona "Krishti Pandokrator" e ka origjinën nga kisha e Shën Marenës në manastirin e Llëngës në rrethin 
e Pogradecit. Ka përmasat 97x63.5 cm dhe numër inventari 7488. Ikona është pikturuar nga Kostandin 
Jeromonaku në vitin 1694. IC XC në pjesën e sipërme të ikonës janë shkronjat e para të emrit Jisu Krisht në 
greqisht. Të përkthyera në shqip, mund të shkruhen JS KR. Shkronjat në kurorën Ο Ω Ν kanë kuptimin "AI 
QË ËSHTË". Përkthyer në shqip, mund të shkruhen "JAM". Ky është emri që Zoti i tregoi Moisiut në 
Malin e Horebit. Në ikonë Krishti Pandokrator paraqitet me lavdinë e Tij qiellore. Krishti Pandokrator 
është ulur në një fron të madh të zbukuruar me ornamente të shumta bimore. Ai është veshur me rroba të 
kuqe dhe me tunikën ngjyrë blu. Stihari i Krishtit është i stolisur me motive floreale. Në mes ka lidhur një 
rrip ngjyrë ari. Krishti bekon me dorën e djathtë dhe mban ungjillin në dorën e majtë. Ungjilli i Shenjtë 
tregon se Jisu Krishti është mësues për gjithë njerëzimin. Në të është shkruar: Μαθετε απ’εμου, οτι πραος 
ειμι και ταπεινος τη καρδια και ευρησετε αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων, ο γαρ ζυγος μου χρηστος και το 
φορτιον μου ελαφρον εστιν. “ Mësoni nga unë, sepse jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra, dhe do të 
gjeni çlodhje për shpirtrat tuaj. Sepse zgjedha ime është e butë dhe barra ime është e lehtë!” (Mateu 11, 29-
30). Në pjesën e poshtme të ikonës, nën fronin ku është ulur Krishti është shkruar: ΧΕΙΡ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ) (...) ΣΗΝΔΡΟΜΗ Κ(ΑΙ) ΠΟΘΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΡΕΟΣ Κ(ΑΙ) 
ΕΙΚΟΝΟΜΟΥ (..) ΑΠΟ (...)Χ(ΡΙΣΤ)ΟΥ ΑΧΖΔ. “Dora e Kostandin Jeromonakut. Me shpenzimet dhe 
dhimbjen e priftit dhe ikonomit Nikolla. Viti 1694”. Mbishkrimi është shkruar në tre pjesë ndërmjet 
këmbëve të Krishtit dhe fatkeqësisht ka dëmtime në shumë vende. Më e rëndësishme është se ka shpëtuar 
viti 1694 dhe nënshkrimi i piktorit ikonograf. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, 
Davinci, Tiranë, 2003, faqe 30; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, 
Tirana, 2003, page 30; Eugenia Drakopoulou, Icons from the Orthodox Communities of Albania, 
Thessaloniki, 2006, page 120-123; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της 
Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 120-123. 
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Kostandin Jeromonaku ka pikturuar disa nga ikonat e kishës së manastirit të 
"Shën Pjetrit dhe Pavlit" në Vithkuq të Korçës. Në ikonën e "Krishtit Pandokrator" në 
fronin peshkopal është shkruar: Δέησις τού δούλου σου Κ(ύριε) Χατζί Θανάσι, Χείρ 
Κωνσταντίνου ίερομονάχου α ψ ι (=1710). “Lutje e shërbëtorit tënd o zot, Haxhi 
Thanasit. Dora e Kostandin Jeromonakut – 1710”235. Ikona e "Shën Mërisë me 
Krishtin"236 (Fig.32) dhe "Shën Joan Pagëzori"237 (Fig.28) janë të ekspozuara në Muzeun 
e Artit Mesjetar në Korçë. Gjatë viteve që ushtroi veprimtarinë e tij Kostandin 
Jeromonaku ka treguar mjeshtëri të lartë, kulturë artistike dhe përgatitje të mirë 
teologjike. Të gjitha këto karakteristika, por duke u nisur edhe nga mbiemri Jeromonaku 
vërtetojnë se ai është formuar si ikonograf në një atelie të dëgjuar. Veç ikonave të 
sipërpërmendura "Krishti Pandokrator" me numër inventari 3699; "Shën Mëria me 
Krishtin" me numër inventari 5883 në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut 
Historik Kombëtar janë ekspozuar edhe tre ikona të tjera të Kostandin Jeromonakut: 
"Mbledhja e Apostujve"238 (Fig.29) me numër inventari 3686; "Ngritja e Kryqit"239 

235-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 325, faqe 164. 
236-Ikona "Shën Mëria në fron" vjen nga kisha e "Shën Pjetrit" në Vithkuq të Korçës. Ka përmasat 
84x53.5x3.2 cm dhe numër inventari 5816. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1710. 
Shën Mëria është e ulur në fron, duke mbajtur në prehër Krishtin. Ky i fundit me dorën e djathtë është duke 
bekuar ndërsa me dorën e majtë mban një pergamen të mbështjellë role. Mbi kryet e Shën Mërisë është një 
kurorë mbretërore. Anash saj paraqiten dy engjëj. Në këmbët e Shën Mërisë paraqitet Jeseu prej të cilit 
dalin dy degë që rrethojnë Shën Mërinë. Nëpër medalione rrethore janë pikturuar dymbëdhjetë profetët; 
Davidi, Moisiu, Aaroni, Isaia, Danieli, Abakumi, në anën tjetër janë: Solomoni, Jakovi, Gedeoni, Jeremia, 
Jezekil dhe Zaharia. Në pjesën e poshtme të ikonës "Shën Mërisë me Krishtin" është mbishkrimi: Δέησις 
τού δούλου τού Θεού ...Ιεσέ.....κ(αί) τού Δαυίδ. Χείρ Κωνσταντίνου ίερομονάχου α ψ ι (=1710) “Lutje e 
shërbëtorit të perëndisë … Jese .. dhe të Davidit. Dora e Kostandin Jeromonakut 1710”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 324, faqe 164; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις 
ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 124-125. 
237-Ikona "Shën Joan Pagëzori" vjen nga kisha e "Shën Pjetrit" në Vithkuq të Korçës. Ka përmasat 82x52 
cm dhe numër inventari 5518. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në shek. XVII. Ylli Drishti, 
Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 31; Ylli Drishti, The Byzantine 
and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 31. 
238 -Në qendër të ikonës paraqitet Shën Joani, i cili ka vendosur duart mbi maketin e një kishe, të cilën e 
mbajnë apostujt e tjerë. Në ikonë është shkruar: Η ΣΗΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ “Mbledhja e 
apostujve”. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Ylli 
Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea 
Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 48; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History 
Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 48; 
Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i 
pabotuar), Tiranë 2018, faqe 58-59. 
239-Perandori Kostandin kishte parë një ëndërr. Në ëndërr i ishte shfaqur një kryq, ku ishte shkruar se me 
atë shenjë do të fitonte. Pas betejave të fituara me këtë simbol, Kostandini kishte vendosur të gjente kryqin, 
ku ishte kryqëzuar Krishti. Këtë gjë e bëri e ëma, Helena, e cila e zbuloi kryqin në Jerusalem. Në vendin ku 
u lartësua kryqi, u ndërtua një kishë. Kohë më vonë, kryqi u vodh nga mbreti i persëve, por jo shumë vonë, 
perandori bizantin, Irakliu, e çliroi Jerusalemin dhe e ringriti kryqin. Në ikonë paraqitet momenti, kur prifti 
Makari lartëson kryqin e rigjetur. Në pjesën kulmore të kryqit është shkruar: ΥΨΟΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΒΡΟΥ "Ngritja e kryqit të nderuar shpëtimtar". Në sfond paraqitet qyteti i Jerusalemit. 
Në të djathtë paraqiten Shën Helena me një grup anëtarësh të këshillit. Mostra di icone albanesi, Roma, 
Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar 
(Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 49; Ylli 
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(Fig.30) me numër inventari 3683 dhe "Shën Pjetri e Shën Pavli"240 (Fig.31) me numër 
inventari 3662. 

IKONOGRAFËT E FAMILJES ÇETIRI 

Origjina e familjes Çetiri është nga Grabova241 dhe mbiemri i tyre fillestar ka 
qenë Katro. Sipas disa dëshmive të teologut Theofan Popa, Çetirët kanë qenë vllehë. 
Çetirët ndonëse qenë ikonografë autodidaktë, ata për më shumë se 100 vjet kanë 
pikturuar kisha, ikonostase, etj. Arti i ikonografisë u trashëgua nga babai tek i biri dhe 
nga i biri tek nipi. Përfaqësuesi më i rëndësishëm i ikonografëve të familjes Çetiri është 
Joani, por edhe pjestarët e tjerë të kësaj familjeje janë marrë me artin e ikonografisë, ndër 
të cilët mund të përmendim vëllain e Joanit, Gjergj Çetirin, Naumin të birin e Joanit, 
nipin e tij Nikollën, i cili ka pasur një djalë Gjergjin e dytë. Mjeshtërinë e pikturimit 
Çetirët e kanë mësuar nga mjeshtërit korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi. Ata kanë 
pikturuar së bashku kishën e Shën Kollit në Vanaj të Myzeqesë242. Kostandin Zografi ka 

Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea 
Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 49; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine 
në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 60-61. 
240-Në qendër të ikonës janë Shën Pjetri dhe Shën Pavli, të cilët mbajnë ndër duar një maket kishe. Shën 
Pjetri mban një pergamenë të shkruar në dorën e djathtë, ndërsa Shën Pavli mban një Ungjill. Në pjesën e 
poshtme të ikonës janë pikturuar dhjetë apostujt e tjerë. Shën Pjetri dhe Shën Pavli, që paraqiten në qendër 
të ikonës, janë të përmasave të mëdha në kontrast me apostujt e tjerë, për arsye se Shën Pjetri konsiderohet 
si mbajtës i çelësave të kishës, ndësa Shën Pavli, si një nga themeluesit e saj. Në pjesën e sipërme të ikonës 
është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ “Shën Pjetri”. Pjesa ku është shkruar “Shën Pavli” është e dëmtuar. Në 
pjesën e poshtme të ikonës është shkruar: Χειρ Κώνσταντίνου ιερομονάχου “Dora e Kostandin 
Jeromonakut”. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Ylli Drishti, 
Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, 
Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 48; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum 
(14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 48; Dorian Koçi, 
Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), 
Tiranë 2018, faqe 62-63. 
241-Në gusht të vitit 1955 një ekspeditë e Institutit të Shkencave gjeti një mbishkrim në kishën e Shën Kollit 
në Vanaj të Myzeqesë. Në mbishkrim thuhet se kisha është pikturuar me dorën e Gjergjit dhe Joanit, 
vëllezërve nga qyteti i Grabovës. Ikonografët Çetiri pothuajse në të gjitha mbishkrimet e tyre shënojnë 
preardhjen e tyre duke shkruar: “prej Grabove” ose “prej qytetit Grabovë”. Në vazhdim ekspedita gjeti 
edhe mbishkrime të tjera në kishat e Myzeqesë, të cilat vërtetuan se dy piktorët grabovarë i përkisnin 
familjes Çetiri. Theofan Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1961, faqe 
105-107; Theofan Popa, Piktorët grabovarë Çetiri nga familja Katro, Buletin i Universitetit Shtetëror të 
Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 3, 1960, faqe 121-145. 
242-Kisha e "Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë është ndërtuar në vitin 1777. Kisha është bazilikë me tavan 
me përmasat 13.50x7.60 metra. Ajo përbëhet nga naosi dhe hajatet që e rrethojnë atë nga tri anët. Mbi 
portën jugore brenda kishës gjendet mbishkrimi i cili tregon kohën e ndërtimit dhe të pikturimit. “U ndërtua 
prej themeli ky tempull i Shën Kollit më 1777, pastaj u pikturua më 1795, dhjetor 16, në kohën e të 
gjithhirshmit Mitropolitit, shenjtit të Beratit, zotit, Joasaf, prej fshatit Bubullimë, në kohën kur ishte 
famulltar Papa Dhimitri i Ristanit, Νasi, Petro, mbikqyrësi Νaum Juka, me shpenzimet e vendasve. 
Mundimi dhe piktura është e Gjergjit dhe Janit, vëllezërve nga fshati Grabovë”. Theofan Popa, Mbishkrime 
të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 144, faqe 105-106. 
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pikturuar ikonat e ikonostasit243, ndërsa Gjergj dhe Joan Çetiri kanë pikturuar afresket e 
kishës244. 

Çetirët kanë qenë piktorë ambulantë, të cilët endeshin fshat më fshat dhe 
pikturonin afreskë, ikona të lëvizshme, orendi të gdhendura etj. Aktiviteti i tyre daton prej 
vitit 1762 deri më 1853, duke stolisur rreth 12 kisha nga bregdeti i Karavastasë deri në 
Berat. Ata kanë pikturuar afresket e kishës "Fjetja e Shën Mërisë"245 në kalanë e Beratit, 
si dhe nëpër fshatrat e Myzeqesë: Karavasta, Toshkëz, Krutje e Sipërme, Fier, Vanaj, 
Strumë, Bishtqethëm, Kadipashaj etj. Joani dhe i vëllai Gjergji kanë qenë bashkëkohës të 
Kostandin dhe Athanas Zografit. Tematika e tyre është mjaft e pasur dhe e larmishme, ku 
përveç skenave nga Dhiata e Re ata kanë përdorur edhe mjaft pasazhe nga Dhiata e 
Vjetër, si p.sh. "Mëkati i Adamit dhe i Evës", "Dëbimi nga Parajsa", "Shitja e Josifit" etj. 
Në ikonografinë e tyre gjejmë edhe disa murale nga "Himni Akathist". Ikonografët 
grabovarë të familjes Çetiri kanë pikturuar edhe shenjtorët që kanë vepruar në Shqipëri, 
prej të cilëve Shën Nikodhimin e Beratit, Shën Gjon Vladimirin etj. 

Vëllezërit Çetiri kanë pikturuar këto kisha: 1-kishën e "Hyrjes në Tempull të 
Hyjlindëses" në Kolkondas, e cila është pikturuar në vititn 1782 nga Joani; 2-kishën e  
"Shën Kollit" në Vanaj, e cila është pikturuar më 1795 prej Gjergjit dhe Joanit; 3-kishën e 
"Shën Athanasit" në Karavasta, në vitin 1797 pikturuar me dorën e Gjergj dhe të 
Joanit246; 4-kishën e "Fjetjes së Hyjlindëses" në Bishtqethëm247, që u pikturua më 1798 

243-Në ikonën e madhe të "Kryeengjëjve" në ikonostasin e kishës së "Shën Kollit" në Vanaj gjendet një 
mbishkrim, i cili vërteton se ikonat janë pikturuar nga Kostandin Zografi: Δια χειρος Κωνσταντινου / απο 
Κοριτζα επι ετους 1781 / αυγουστου – 19. “Me dorën e Kostandinit, nga Korça në vitin 1781, gusht 19”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 151, faqe 107-108.  
244-Kisha e "Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë është pikturuar nga vëllëzërit grabovarë Gjergj dhe Joan 
Çetiri në vitin 1795. Mbi portën perëndimore jashtë kishës është shkruar: Ηστοριθη ο ναος ουτος δια χειρος 
/ Γεωργιου κ(αι) Ιω(αννου) των αυταδελ / φων 1795 δεκεμβ(ρ)ιου 15 εκ χορας γραμπο / βα. “U pikturua ky 
tempull me dorën e Gjergjit dhe të Janit, vëllezërve nga qyteti i Grabovës. 1795 dhjetor 15”. Theofan Popa, 
Piktorët mesjetarë shqiptarë, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1961, faqe 108; Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 169, faqe 166. 
245-Mbi portën jugore të kishës është shkruar: Δια συνδρομης των χριστιανων εζωγραφισθη η εικων αυτη 
της Θεο / τοκου δια χειρος Γεωργι Ιαν Τχετιλη επι του πανιερωτατου αγιου / βελαγραδων Κυριου Ιωαν και 
του αγιου αρχιμανδριτου Λυριου μακαριου / και αφημερευοντων του αγιου ικονομου παπα Κυριου 
Δημητριου κ(αι)  σκευοφυλακος παπα Ιωσηφ κ(αι) Δημητριου, Ανδρεου, Γεωργιου των.../ επιτροπευοντος 
του κυριου Αθανασιου Γιανκο Κωκα και αιωνια των / η μνημη +18στ0 (=18600 απριλλιου – ιστ. “U 
pikturua kjo ikonë e shën Mërisë me kontributin e të krishterëve, me dorën e Gjergj Jan Çetirit, në kohën e 
të gjithhirshmit, shenjtit të Beratit, zotit Jan dhe arkimandritit të shenjtë, zotit at Dhimitrit dhe të 
skevofilakut at Josifit dhe Dhimitrit, Andreut, Gjergjit të ..në kohën e kujdestarisë së zotit Athanas Janko 
Kolës dhe i përjetshëm qoftë kujtimi i tyre - 1860, prill 16”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 241, faqe 135. 
246-Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës: + Ιστοριθη ο ναος ουτος / επι του 
πανιερωτατου αγιου / Βελαγραδων Κυριω, Κυριω, Ι / ωασαφ επιτροπευωντος Μη / τρο, του Ντικω δια 
χειρος Γε / ωργιου και ιωαννου τον αυταδελ / φων ακ πολιτιας / Γραμποβας / Α Ψ Υ Ζ (=1797) εν Μ(ηνι) 
φευρο(υ)αριου – Κ. “U pikturua ky tempull në kohën e të gjithhirshmit, shenjtit të Beratit zotit, zotit Joasaf, 
në kohën e kujdestarisë së Mitro Dukas. Me dorën e Gjergj dhe të Joanit, vëllezërve nga qyteti Grabovë 
1797, në muajin shkurt 20”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 170, faqe 
113. 
247-Këtë fakt e vërteton një mbishkrim që gjendet mbi portën jugore brenda kishës. + Εζωγραφίθη ο ναός 
ουτος κατά τό 1798 ετος το σωτήριον καί ετελειώθη εν μη / νι οκτωβρίω 20. Διά χειρός Ιω(αννου) Τζετίρι 
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prej Joanit; 5-kishën e "Shën Gjergjit" në Fier, e cila është pikturuar më 1798 nga Joani; 
6-kishën e "Shën Todrit"248 në Kadipashaj, e cila u pikturua më 1801 prej Joanit; 7-
kishën e "Shën Gjergjit"249 në Strumë, të cilën e kanë pikturuar Joani dhe Nikolla më 
1801; 8-kishën e "Shën Athanasit" në Vodicë, të cilën e kanë pikturuar Joani dhe Naumi 
më 1806; 9-kishën e "Fjetjes së Hyjlindëses" në Kozare250, e cila është pikturuar më 1806 
prej Joanit dhe Naumit; 10-kishën e "Apostujve Pjetër dhe Pavël" në Zhymë, ikonat e së 
cilës janë pikturuar më 1811 prej Gjergjit251; 11-kishën e "Shën Nikollës"252 në Krutje, të 

εκ τής πολιτείας γράμποβας επί τού πανιερωτά / του Μ(η)τροπολίτου Βελαγράδων Κυρίου Ιωάσαφ καί τών 
ευρεθέντων ιι Μίλε Μπίτα, Σούτι Σελέκου, Σι / μών Κόλια, Κωνσταντίνου Κηονη, Γεωργη Βέλιο, Κώστα 
Νούσση, Κώστα Μάρκου, (Δη)Μητ(ρίου) Κούκη, Μιχαήλ Μώνι, Ρήστ Μάρκου, Τότο Βασίλι / Σιμων 
Χέδαρα, Γιάνκου Μπηρντουγη, Ντήμο καί Νιζάρη. Σε μίνη Σουμπάση καί Σωτίρι Κολία καί ακόλουθως 
τών εξης ων μνησθειη ο Κυριος / ημών Ι(ησούς) Χ(ριστός) εν τη βασιλεία τών ούρανών. “U pikturua ky 
tempull në vitin shpëtimtar 1798 dhe u përfundua në muajin tetor 20, me dorën e Jan Çetirit nga qyteti 
Grabovë, në kohën e gjithhirshmit Mitropolitit të Beratit, zotit Joasaf dhe të priftërinjve prezent, Simonit, 
Petrit, Kostandinit dhe të subashëve Apostoli Mile Sagjinit, Mile Bita Suti Selekut, Simon Kolias, 
Kostandin Gjonit, Gjergj Elos, Kosta Nushit, Birdufit, Dimo dhe Niko Niçarit, Simoni Subashit dhe Sotir 
Kolës dhe në vazhdim, të këtyre i kujtoftë zoti ynë Jezu Krisht në mbretëri të qiejve”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 174, faqe 114. 
248-Mbi portën perëndimore brenda kishës gjendet mbishkrimi: +Εζωγραφιθη ο ναος ουτος κατα το 1801 
ετος το σωτηριον / και ετελειωθη εν μηνι Ιαν / ουαριου 15, δια χειρος Ιω(αννου) Τζετηρη / και ανιψιος 
αυτου Νικολαος εκ πολιτ(ε)ιας Γραμποβος επι του πανιεροτατου / Μι(τ)ροπολιτου Βελαγ(ρ)αδων Κυριου 
Ιωασαφ και των ευρεθεντων ιερεων, Σουμπασις δε / Κωστα Νουσση και ακωλουθως των εξης ων 
μνησθηει / ο Κυριος ημων Ιησους Χ(ριστο)σ εν τη Βασιλεια των ουρανων. “U pikturua ky tempull në vitin 
shpëtimtar 1801 dhe u përfundua në muajin janar 15, me dorën e Jan Çetirit dhe nipit të tij Nikollës nga 
qyteti Grabovë, në kohën e të shumëhirshmit Mitropolitit të Beratit, zotit Joasaf dhe të priftërinjve që 
gjendeshin dhe subash ishte Kostë Nushi dhe në vazhdim të këtyre, të cilët  i kujtoftë zoti ynë, Jesu Krisht 
në mbretërinë e qiejve”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 177, faqe 115-
116. 
249-Mbi portën perëndimore brenda kishës gjendet mbishkrimi: +Εζωγραφιθη ο ναος ουτος κα / τα το ετος 
1801¨το σωτηριον και ετελειωθη εν / μηνι Οκτοβριω 5, δια χειρος Ιω(αννου) Τζςετηρη, και Νικολαος 
ανιψιος / αυτου εκ πολιτιας Γραμποβας, επι του πανιερωτατου Μ(ητ)ροπολιτου / Βελαγραδων Κ(υρι)ου 
Ιωασαφ και Λαζαρου ιερεως και οικωνομος και ακολου / θος των εξης ων μνησθειη ο κυριος ημων Ισους 
Χ(ριστο)σ εν τη βασι / λεια των ουρανων. “U pikturua ky tempull në vitin shpëtimtar 1801 dhe u përfundua 
në muajin tetor 5, me dorën e Jan Çetirit dhe Nikollës, nipit të tij, nga qyteti Grabovë, në kohën e të 
gjithhirshmit Mitropolitit të Beratit, zotit Joasaf dhe prift Llazarit ekonomit dhe në vazhdim të tjetër, të cilët 
i kujtoftë zoti ynë, Jesu Krisht në mbretërinë e qiejve”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Tiranë 1998, nr. 176, faqe 115. 
250-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi: Εζωγραφισθη ο ναος ουτος κατα το σωτη / ριον ετος 1806 ε(ν) μηνη 
απριλιω επι του πα / νιεροτατου Μητροπολιτου αγιου Βελαγραδων Κυ / ριω Ιωασαφ, δια χειρος εμου του 
Ιωαννου Τζετηρη κ(αι) Ναουμ / ειιου αυτου των ευρεθεντων ιερεων Γεωργιου, Πιετρι των ιερεων / 
επιτροπευων Μαγιο Κοραζη σουμπασαδων δε Μαρτιρι Ραμο. “U pikturua ky tempull në vitin shpëtimtar 
1806, në muajin prill, në kohën e të gjithhirshmit mitropolitit, shenjtit të Beratit, zotit Joasaf, me dorën time 
të Jan Çetirit dhe Naumit birit të tij, të priftërinjve prezent: Gjergjit, Pjetrit në kohën e kujdestarisë së 
Magjio Korazit dhe subashëve Martir Ramos”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 
1998, nr. 182, faqe 117. 
251-Mbishkrimi gjendet mbi ikonën e madhe të Shën Mërisë në ikonostas: Ιστοριθη η παρουσα εικων δια 
συνδρομης και δαπανης των επιτροπον Μηχαηλ Σταυρε βοηθηα του. Δια χειρος Γεωργι Τζετηλου 1801 
Ιανουαριου 30. “U pikturua kjo ikonë me kontributin dhe shpenzimet e epitropit Mihal Stavro. I qoftë 
ndihmë. Me dorën e Gjergj Çetirit, 1811 janar 30”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Tiranë 1998, nr. 191, faqe 119. 
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cilën e pikturoi Nikolla më 1811; 12-kishën e "Shën Kollit" në Toshkëz253, e cila është 
pikturuar prej Joanit dhe Naumit në vitin 1811; 13-kishën e "Shën Kollit" në Paftal, të 
cilën e kanë pikturuar Gjergji II dhe Koli më 1898; 14-narteksin e kishës së Bubullimës, i 
cili është pikturuar më 1853 prej Gjergjit III254.  

Emrin e Joan Çetirit e ndeshim në ikonën e madhe të Shën Spiridhonit të kishës 
"Fjetja e Shën Mërisë" në Berat. Në mbishkrimin e saj shkruhet: ιστορήθη ή ήκών αύτη 
διά δαπάνης τού Στεφάν Καρμπουρνάρας 1812 Ιουλίου 19 χείρ Ιωάννου τζετήρη. "U 
pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Stefan Karbunarës, më 19 korrik 1812 nga dora e 
Joan Çetirit"255. Joan Çetiri ka realizuar me mjeshtëri ikonat e ikonostasit të kishës 
"Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e Beratit, gjithsej 27 ikona të vogla dhe 7 të mëdha. 
Tematika e ikonave është nga Dhiata e Re: "Fjetja e Shën Mërisë", (Fig.35) "Rrethprerja 
e Krishtit", "Burimi Jetëdhënës", "Mos më prek", "Pagëzimi i Krishtit", "Shërimi i të 
verbërit" etj. Emrin e Joan Çetirit e gjejmë edhe tek ikona e madhe e "Krishtit 
Pandokrator" (Fig.37) në ikonostasin e kishës së "Shën Gjergjit" në Fier, e cila daton më 
16 shkurt 1798. Në pjesën fundore të ikonës gjendet mbishkrimi: 1798 Φευρουάριος 16 / 
διά χειρός τού Ιω(άννη) Τζετίρη / εκ πολιτείας γραμπόβας. “1798 shkurt 16. Me dorën e 
Jan Çetirit, nga qyteti Grabovë”256. Joan Çetiri ka pikturuar ikonën "Shtatë shenjtorët 
sllavë" (Fig.36) për kishën e "Shën Gjergjit" në Berat. Po atë vit ka pikturuar ikonën 
"Shën Gjergji me skena", (Fig.38) e cila aktualisht është në Muzeun e Artit Mesjetar në 
Korçë dhe identifikohet me numër inventari 6798. Gjithashtu në kishën e "Shën Kollit" 

252 -Mbi portën jugore brenda kishës gjendet mbishkrimi: “U pikturua ky tempull në vitin shpëtimtar 1811 
dhe u përfundua në muajin shkurt 17, me dorën e Nikollë Çetirit, në kohën e të gjithhirëshmit, mitropolit të 
Beratit, zotit, zotit, Joasaf, nga katundi Bubullimë në kohën kur ishin famulltarë priftërinjtë Athanas i 
Markut, në kohën e kujdestarisë së Vasilit dhe Manit dhe të subashëve Haxhi Dako dhe të (pleqëve) prezent 
Zekë Çilit, Nas Kuqit, Gjergjit, Ndon Martirit, Meços, Naum Barhiut, Rist Kurtit, Naum Gjikës, Kostandin 
Saulit, Kostë Gjinarakut, Gjik Prendit, Mark Gjilit, Todo Muços, Stas Lekos dhe Gjergjit të Papajt dhe në 
vazhdim të tjerëve, burrave dhe grave, të cilët i kujtoftë, zoti ynë Jezu Krisht në Mbretëri të qiejve për 
shpenzimet dhe kontributin dhe përpjekjet me anë të ndërmjetësimeve të shën Kollit. Amin, amin, amin”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 193, faqe 119-120.  
253-Mbi portën perëndimore jashtë naosit gjendet mbishkrimi: Ετους 1811 ηστοριθη ο ναος ουτος το τε 
ιερον θυσιαστηριον κ(αι) / ο εξωναρθιξ δια δαπα(ν)ης των εν αυτη τη ενορια οικουντων / χριστιανων 
αρχιερατευων(τος) του αγιου Βελαγραδων Κυριου Ιωασαφ / του νεου κ(αι) ιερατευων π(α)πα Κυρ 
Κωνσταντινον Νταρτζου Γραμ(π)οβαρι(του) / επιτροπευον(τος) του αυτου δια χειρος Ιωανου Τζετηρη και 
Ναουμ / υου αυτου. “Në vitin 1811 u pikturua ky tempull dhe thisiaster (kunga) i hirshëm dhe eksonarteksi 
me shpenzimet e të krishterëve, që banojnë në këtë famulli, në kohën e peshkopatit të peshkopit të shenjtë 
të Beratit Joasafit të ri, dhe në kohën e priftërimit të zotit, Papa Kostandin Darça grabovarit, në kohën e 
kujdestarisë së tij, me dorën e Jan Çetirit dhe Naumit, birit të tij”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 194, faqe 120. 
254-Georgios Giakoumis, Piktorët Çetiri në Myzeqe, Berat 2003, faqe 15. 
255-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 196, faqe 121.  
256-Ikona Krishti Pandokrator ka përmasat 96.5x71x5.5 cm dhe numër inventari 6796. Ikona është pikturuar 
nga Joan Çetiri në vitin 1798. Krishti Pandokrator është pikturuar në fron. Me dorën e djathtë është duke 
bekuar, ndërsa në prehër mban ungjillin. Rreth ikonës janë pikturuar dymbëdhjetë apostujt në medalionë të 
rrumbullaktë stolisur me gjethe rrushi.  Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 
172, faqe 114; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 
2006, σελ. 186-187. 

63 
 

                                                                                                                                                                             



 
 
 
në Toshkëz në ikonën "Shën Mëria me Krishtin mbi fron" të pikturuar në vitin 1813 
gjejmë mbishkrimin e Joanit. 

Nikolla Çetiri në fillimet e tij ka punuar bashkë me Joanin. Sipas një mbishkrimi 
që gjendet në një afresk të kishës së "Shën Todrit" në Kadipashaj vërtetohet se pikturat 
murale janë realizuar prej ikonografëve grabovarë Nikolla dhe Joan Çetiri në vitin 1807. 
Ndërsa nga një mbishkrim që gjendet në portën e jugut të kishës së "Shën Kollit" në 
Krutjen e Sipërme vërtetohet se në vitin 1811 ikonografi Nikolla e ka pikturuar i vetëm 
këtë kishë257.  

Nikolla ishte nipi i Joanit, megjithatë ata kanë punuar përsëri së bashku në vitin 
1801, kanë realizuar afresket e kishës së "Shën Gjergjit" në Strumë të Fierit. Kjo 
vërtetohet prej mbishkrimit që kanë lënë në një afresk ku thuhet se autorët janë Joani dhe 
nipi i tij Nikolla. I ati i Nikollës, Gjergji i parë, ka pikturuar kishën e "Shën Mitrit" në 
Mazhaj të Myzeqesë në vitin 1775. Në ikonostasin e kishës tek ikona e madhe e "Krishtit 
Pandokrator" gjendet mbishkrimi se autori është Gjergj Prend Çetiri. Ndërsa në një 
mbishkrim tjetër të gjetur në kishën e "Shën Vlashit" në Vlorë më 1792 vërtetohet që 
Joan dhe Gjergj Çetiri kanë pikturuar ikonat. Gjithashtu në bashkëpunim këta vëllezër 
kanë realizuar pikturat murale të kishës së "Shën Thanasit" në Karavasta më 1797. I biri i 
Nikollës Gjergji i dytë ka pikturuar më 1856 ikonat e mëdha të ikonostasit të kishës së 
"Shën Minait" në Gradishtë. Ndërsa në vitin 1866 ka realizuar me mjeshtëri ikonat e 
vogla të ikonostasit të kishës së "Shën Kollit" në Grabovë. Në ikonostasin e kishës së 
"Shën e Dielës" në Nartë, tek ikona e "Tre Hierarkëve", e cila daton më 1835, gjendet 
mbishkrimi i Gjergjit dhe i Naumit.  

Siç e kemi përmendur edhe më sipër Naumi ishte i biri i Joanit, i cili në fillimet e 
aktivitetit të tij si ikonograf ka punuar së bashku me të atin, prej të cilit ka mësuar edhe 
ikonografinë. Në një mbishkrim që gjendet në kishën e "Shën Kollit" në Toshkëz të 
Myzeqesë, thuhet se afresket e kësaj kishe janë realizuar nga Joan dhe Naum Çetiri në 
vitin 1813. Vite më vonë Naum Çetiri ka punuar ikonat e mëdha258 në kishën e "Shën 
Kollit" në Krutjen e Sipërme, ndërsa në vitin 1829 ai ka pikturuar ikonat259 e kishës 
"Fjetja e Shën Mërisë" në Bishtqethëm të Myzeqesë260. 

257-Gazmend Muka, Art'thënia bizantine tek Çetirët, Tiranë 1999, faqe 86.   
258-Ikonat janë punuar nga Naum Çetiri në vitin 1821. 1) Mbi ikonën e madhe të Shën Mërisë në ikonostas 
gjendet mbishkrimi: 182α (=1821) Ιστοριυη η παρουσα εικων δια (δα)πανης δε του Γεωργιου, Ναουμ, 
Νικολα, Δημητριου, Αναστασιου, ιω(αννου), Αλεξιου Τζαμπαλακι και των τεκνων, δια χειρος εμου Ναουμ 
Τζετηλη. “1821. U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Gjergjit, Naumit, Nikollës, Dhimitrit, Anastasit, 
Janit, Aleks Çabalaqit dhe të bijve, me dorën time të Naum Çetirit”. 2) Në ikonën e madhe të Joan 
Pagëzorit gjendet mbishkrimi: Ιστορηθη η παρουσα εικων δια δαπανης του Θωμα Ντωνη και ιου αυτου / 
Γεωργιου δια χυρος Ναουμ Τζετιλι 1836. “U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Thoma Donit dhe birit të 
tij Gjergjit. Me dorën e Naum Çetirit 1836”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 
1998, nr. 208, faqe 124; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 221, faqe 128. 
259-Ikona e madhe e Krishtit që gjendet në ikonostas është pikturuar nga Naum Çetiri në vitin 1829: 
Ιστορήθη ή παρουσα είκών διά τών Σπύρω Νπούσσι καί Ιωσίφ Σταμπάρι καί αδελφών αύτου Πετούσσι, 
αίονία τούς (ή) μνήμη, διά χείρ Ναούμ Τζετήλι. 1829 Απριλίου ά. “U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e 
Spiro Bushit, Josif Shtambarit dhe vëllait të tij Petushit. I përjetshëm kujtimi i tyre. Me dorën e Naum 
Çetirit 1829, prill 1”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 216, faqe 125-
126. 
260-Gazmend Muka, Art'thënia bizantine tek Çetirët, Tiranë 1999, faqe 89-90. 
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Në pavijonin e ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar janë 
ekspozuar tri ikona të Çetirëve: "Shën Dhimitri me skena"261, (Fig.39) me numër 
inventari 3669; "Profeti Ilia me qerre"262, (Fig.40) me numër inventari 3673; "Shën 
Gjergji"263, (Fig.41) me numër inventari 3667. Në koleksionin e Galerisë Kombëtare të 
Arteve në Tiranë gjendet ikona Shën Thanasi (Fig.42). Ikona ka përmasat 87x44 cm dhe 
numër inventari 55. Ajo ka ardhur nga kisha e Shën Mëhillit në Bubullimë të Lushnjes.  

Afreskët që pikturuan Çetirët u rigjallëruan nga një frymë e re duke u çliruar nga 
standardet strikte të ikonografisë bizantine. Rreptësia e trajtave me të cilët pikturoheshin 

261-Në ikonë paraqitet Shën Dhimitri me veshje ushtarake, hipur mbi një kalë të kuq, duke qëlluar me shtizë 
carin e bullgarëve, Skilojanin. Bëhët fjalë për mrekullinë e shenjtit gjatë rrethimit të Selanikut nga bullgarët 
në tetor të vitit 1207. Që nga ajo kohë, Shën Dhimitri është shenjti mbrojtës i Selanikut. Në sfondin e 
ikonës janë bedenat e kalasë së Selanikut. Dyluftimi i Shën Dhimitrit me Skilojanin është bërë jashtë 
mureve mbrojtëse të Selanikut. Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
“Shën Dhimitri”. Mbi vithet e kalit është dishepulli i shenjtit, Nestori. Ikona e Shën Dhimitrit rrethohet me 
dymbëdhjetë skena nga jeta e tij. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 
1998; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 78-79; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik 
Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 
58; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor 
Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 58; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare 
të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe  98-99; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, 
Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 98-99.   
262-Në ikonë paraqitet profeti Ilia me Eliseun. Në sfond janë ujërat e lumit Jordan. Profeti Ilia ngrihet në 
qiell me anën e një qerreje, të cilën e tërheqin katër kuaj të kuq. Me dorën e majtë mban një pergamenë të 
shkruar, ndërsa dorën e djathtë e ka të ngritur lart. Eliseu lutet i gjunjëzuar dhe merr shpirtin e profetit Ilia. 
Manteli i profetit Ilia qëndron pezull, sepse mban shpirtin e profetit. Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i 
Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, 
Tiranë 2017, faqe 59; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), 
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 59;  Melsi Labi, Dorian Koçi, 
Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 61; Dorian Koçi, 
Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), 
Tiranë 2018, faqe 80-81. 
263-Figura kryesore e ikonës është Shën Gjergji. Ai mban uniformë ushtarake. Shën Gjergji paraqitet hipur 
mbi një kalë të bardhë, duke goditur me shtizë dragoin. Me dorën e majtë shenjti shtrëngon frerin e kalit, 
ndërsa në dorën e djathtë mban një shtizë të gjatë, e cila ka përshkuar tejpërtej gojën e dragoit. Tematika e 
ikonës është marrë nga një mrekulli  e shenjtit. Sipas Sinaksarit, dikur, në një liqen të Atalisë, në Azinë e 
Vogël kishte pasur guvën një dragua i tmerrshëm, të cilin banorët idhujtarë e adhuronin si perëndi. Për të 
qetësuar dragoin, banorët i jepnin me short fëmijët e tyre. Kur i ra shorti të flijohej bija e mbretit dhe të 
gjithë prisnin që ta përpinte përbindëshi, u shfaq Shën Gjergji hipur mbi kalë dhe e goditi me shtizë 
dragoin. Dragoi u shemb përtokë, duke përdredhur bishtin nën këmbët e kalit. Në pjesën e sipërme të 
ikonës është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “Shën Gjergji”. Në vithet e kalit paraqitet një fëmijë, i cili ishte 
zënë rob nga saraçinët. Kur po shërbente në tavolinën e të zotit, u shfaq shenjti mbi një kalë dhe  pasi e 
rrëmbeu, e çoi te prindërit e tij. Djali mban mbi krye çallmë. Me dorën e djathtë mbahet pas shenjtit. Në 
dorën e majtë ka një ibrik. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun 
Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 82-83; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i 
Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, 
Tiranë 2017, faqe 60; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), 
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 60; Dorian Koçi, Skënder Bushi, 
Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 100-101; Dorian Koçi, Skënder 
Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 100-101. 
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afreskët bizantinë, tek Çetirët u zëvendësua nga bukuria laike dhe intimiteti. Burim 
frymëzimi për Çetirët qenë: 1-motivet nga jeta e përditshme e popullit, duke u distancuar 
nga mënyra bizantine e paraqitjes së skenave. Karakteristikë e punëve të tyre qenë 
aspektet e jetës së përditshme me orenditë e shtëpisë, me veglat muzikore të panaireve, 
stolitë që përdornin gratë për zbukurim etj. E parë në këtë këndvështrim piktuarat e tyre u 
bënë më të kuptueshme për popullin besimtar. 2-arti perëndimor i Rilindjes. 3-përvoja 
nga udhëtimet jashtë shtetit. Në skenën e një prej mrekullive të Shën Kollit paraqitet një 
anije, udhëtarët e së cilës janë evropianë me kapele me strehë rrumbullake. Madje mes 
tyre pasqyrohet edhe një udhëtare femër, e cila është veshur me elegancë dhe mban në 
krye një kapele të stilit përëndimor. Gjithsesi Çetirët nuk e humbën karakterin bizantin të 
traditës kishtare në pikturimin e afreskeve, por ata qenë të guximshëm në veprat e tyre, 
duke futur traditën perëndimore.  
 
 

MËSUES KOSTANDINI 
 
 Mësues Kostandini ka ushtruar aktivitetin e tij rreth fundit të  shek. XVII dhe 
fillimit të shek. XVIII. Ai ka pikturuar nëpër kishat e "Shën Mëhillit", "Shën Mërisë", 
dhe "Ungjillëzimit" në Vithkuq të Korçës264.  

Në kishën e "Shën Mëhillit"265, në Vithkuq të Korçës  Mësues Kostandini ka 
pikturuar tetë ikona, "Dyert e Bukura" si dhe "Kryqin e madh" të ikonostasit. Ikonat janë: 
"Shën Mëhilli", "Joan Pagëzori", "Shën Dhimitri", "Shën Gjergji", "Shën Thanasi", "Shën 
Kozmai dhe Damjani", "Krishti Pandokrator"266, "Shën Mëria". Figurat në ikona janë 
pikturuar përballë mbi panele të vetme druri që kufizohen nga një kornizë e gdhendur me 
motive floreale. Zbukurimet brenda kornizës janë bërë me kordon të artë, ndërsa ato 
jashtë kornizës kanë motiv gjetheje. Të gjitha ikonat e mëdha në pjesën e sipërme janë 

264-Në kishat e Vithkuqit janë gjetur rreth 20 ikona të pikuturuara nga Mësues Kostandini. Duke u 
mbështetur te mbishkrimet ikonat datojnë në vitin 1685. Mësues Kostandini i përket plejadës së 
ikonografëve të shek. XVII. Kristofor Naslazi, Kristaq Balli, Ndihmesa e piktorëve korçarë në artin 
mesjetar shqiptar, Tempulli, Nr. 2, Korçë 2000, faqe 40. 
265-Kisha ka përfunduar së ndërtuari në vitin 1682 dhe është pikturuar më 1728. Mbi portën jugore në 
brendësi të kishës është mbishkrimi: Ανηγέρθη έκ βάθρων γής έπί έτους αχπβ καί άνιστορήθη ό θείος καί 
πάνσεπτος ούτος τών παμμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ, διά έξόδου τών εύπρεθέντων 
χριστιανών τής πολιτείας ταύτης καί διά συνδρομής κόπου κ(αί) μόχθου Σταύρου ίερέως καί οίκονόμου 
κ(αί) έπιτρόπου άρχιερατεύοντος τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Καστο(ρ)ί(ας) Κυρίου Κυρίου 
Χρυσάνθου ίερατεύοντος τών εύλαβεστάτων ίερέων έπί έτους αψκη (=1728) Οκτωβρίου ά. “U ndërtua prej 
themeli në vitin 1682 dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i taksiarkëve të mëdhenj Mihael 
e Gabriel, me shpenzimet e të krishterëve që gjenden në këtë qytet dhe me kontributin, përpjekjet dhe 
mundimet e prift Stavrit, ekonom dhe epitrop, në kohën e peshkopatit të gjithëhirshmit mitropolitit të 
Kosturit, zotit Krisanth, në kohën kur ishin famullitarë priftërinjtë e shumëdevotshëm, në vitin 1728, tetor 
1”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 313, faqe 161. 
266-Në ikonën e madhe të Krishtit Pandokrator është shkruar: Δεησης τον δουλο(ν) του Θ(εο)ύ Γεανι 
Μαλεσου. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Jani Malesu”. Sipas Theofan Popës ikona daton në Shek. XVII. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 502, faqe 213. 

66 
 

                                                           



 
 
 
mbuluar me fletë ari. Sfondi në pjesën e poshtme është i gjelbër267. Këtë fakt e gjejmë 
edhe në faqen 30 të kodikut të kishës së "Shën Mëhillit"268. Gjithashtu, Mësues 
Konstandini ka pikturuar disa prej ikonave të vogla të ikonostasit të kishës: 
"Shpërfytyrimi", "Pendikostia", "Shestja", "Joan Teologu", "Vajtimi i Krishtit", 
"Ungjillor Llukai", "Ungjillor Mateu", "Adhurimi i Magëve", "Zbritja në Ferr", "Lindja e 
Hyjlindëses", "Krishtlindja" etj. Ikonat e rreshtit të dytë sipër janë pikturuar prej nxënësit 
të mësues Konstandinit: "Shën Andoni", "Shën Pandelejmoni", "Shën e Premtja", "Shën 
Spiridhoni", "Prerja e kokës së Joan Pagëzorit", "Ungjillëzimi", "Tre Hierarkët", 
"Ipapandia", "E diela e miraprurëseve", "Hyrja e Hyjlindëses në Tempull" etj269.  

Mbi ikonostas është kryqi i madh270, i cili është zbukuruar me pesë lulonja si 
rreze në tre krahët dhe dy antefiksa të ngulur në gojën e dragonjve, të cilët trupëzohen në 
bishtin e dy përbindëshve që mbajnë kryqin. Pjesa e poshtme e kryqit është më e gjatë se 
pjesa e sipërme. Kryqi rrethohet nga një kornizë e gdhendur dhe e zbukuruar me motiv 
dredhëze të tejshpuar. Në cepat e kryqit janë pikturuar simbolet e katër ungjillorëve, 
ndërsa në qendër të tij gjendet Krishti i kryqëzuar. Kryqi i përket ateliesë së mësues 
Konstandinit. Aktualisht, ky kryq gjendet i ekspozuar në Muzeun Kombëtar të Artit 
Mesjetar në Korçë271.  

"Dyert e Bukura"272 të ikonostasit përbëhen nga dy kanata të gdhendura, në dy 
panele druri të grunduara dhe të mbuluara me fletë ari. Anash dyerve dhe ikonave ka 
rripa të zbukuruar me zemërza, zymbylka dhe tërfil të valëzuar, që përfundojnë me krejsa 
si shqiponja dykrenare273. Në pjesën e sipërme të dyerve janë pikturuar profeti David dhe 
profeti Solomon. Në pjesën e mesit është pikturuar skena e "Ungjillëzimit" me sfond të 
artë. Shën Mëria është në anën e majtë, ndërsa kryeengjëlli Gavril në anën e djathtë. Në 

267-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, Mësues Konstandini, Tempulli, 
Nr. 12, Korçë, 2007, faqe 45-46. 
268-Kodiku i kishave të Vithkuqit aktualisht gjendet në Muzeun Historik Kombëtar. Nga kodiku mësojmë 
se: Në tempull ka 10 ikona të mëdha. Në të djathtë janë "Jesu Krishti", "Joan Pagëzori", "Shën Kolli", 
"Shën Gjergji", "Shën Thanasi". Ikonat janë  pa datë. Në anë të mëngjër janë ikonat e "Shën Mërisë" e 
"Shën Mihailit", "Anargjendët Kozma dhe Dhamiano", e "Shën Mitrit", e "Shën e Premtes", të gjitha pa 
datë. Andrea Llukani, Kodiku i kishave të Vithkuqit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 11; Melsi Labi, 
Kishat e manastiret e Vithkuqit (Sipas kodikëve të Muzeut historik Kombëtar), Tiranë, 2015, faqe 23. 
269-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, Mësues Konstandini, Tempulli, 
Nr. 12, Korçë, 2007, faqe 48. 
270-Në kodik thuhet: Një kryq i madh mbi tempullin. Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit (Sipas 
kodikëve të Muzeut historik Kombëtar), Tiranë, 2015, faqe 23; Andrea Llukani, Kodiku i kishave të 
Vithkuqit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 11. 
271-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, Mësues Konstandini, Tempulli, 
Nr. 12, Korçë, 2007, faqe 47-48. 
272-"Dyert e Bukura" të ikonostasit të kishës së "Shën Mëhillit" aktualisht gjenden të ekspozuara në Muzeun 
e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 5870 (kanata e majtë) dhe 5871 (kanata e djathtë). Dyert e 
bukura janë pikturuar nga Mësues Kostandini. Ato kanë përmasat 129 x 35 cm kanata e majtë dhe 137 x 38 
cm kanata e djathtë.  Dyert e bukura janë punuar me teknikën tempera mbi dru, gdhendur dhe veshur me ar. 
Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 32; Ylli Drishti, The 
Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 32. 
273-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-
XIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 126-128; Kristofor Naslazi, Disa shembuj të dyerve mbretërore në 
shekujt XIV-XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 61-62. 
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pjesën e  poshtme të dyerve janë pikturuar katër etër të kishës me veshje peshkopale. 
Duke i parë me kujdes, dallojmë se ato janë pikturuar nga dy duar të ndryshme. Kanata 
jugore është pikturuar nga mësues Kostandini, ndërsa kanata veriore është pikturuar nga 
ndonjë nxënës i tij274.  

Ikona të pikturuara nga Mësues Kostandini gjejmë në kishën "Ungjillëzimit"275 në 
Vithkuq të Korçës. Mbi ikonën e "Joan Pagëzorit"276 në ikonostasin e kishës kemi këtë 
mbishkrim: Δυα χυρος .....δασκαλος Κονσταντινου. “Me dorën .... e mësues 
Kostandinit”277. Ndërsa mbi ikonën e Shën Mërisë Përkëdhelëse278 në ikonostas është 
shkruar: Επη ετους απο τις ενσαρκου ηκονομηας Ιυσου Χριστου Α Χ Π Ε (=1685). “Në 
vitin prej ekonomisë së mishërueme të Jisu Krishtit, 1685”279.  

Në kishën e "Shën Mërisë" në Vithkuq të Korçës gjendej ikona e "Shtatë 
Shenjtorëve" ku, përveç shtatë shenjtorëve që janë pikturuar në pjesën e sipërme të 
ikonës, në pjesën e poshtme, Mësues Konstandini ka pikturuar "Shën Stilianin", "Shën 
Akakin" dhe "Shën Alipin". Në qendër të ikonës është "Shën Metodi", me duart e 
vendosura mbi maketin e një kishe. Anash tij janë "Shën Kirilli", "Shën Klemendi", 
"Shën Naumi", "Shën Sava", "Shën Gorazhdi" dhe "Shën Angjellari". Mbi ikonën e 
"Shtatë shenjtorëve" është mbishkrimi: Δεησις τον ευσεβον χριστιαν/ον σηνδρομης και 
επητροπη Κυρ / Χριστο Δύκα 1778. “Lutja e të krishterëve të devotshëm, me kontributin 
dhe kujdesin e Kir Kristo Dikës 1778”280.  

Afresket e kishës së "Shën Mërisë"281 janë realizuar nga mësues Konstandini. Ato 
janë të errëta, nga shkaku i oksidimit të llakut, tymrat e qirinjve dhe kandileve etj. Këta 
faktorë e kanë bërë të pamundur dallimin e imazheve nëpër skenat e pikturuara. Vetëm në 
pjesë të veçanta mund të dallohet portreti i ndonjë shenjtori. Në dy anët e një harku janë 
"Profeti Jeremia" dhe "Profeti Naum". Afreske të tjera që mund të dallohen janë: "Shën 
Stiliani", "Shën Eftimi", "Shën Andoni", "Shën Grigori", "Shën Pellagjia" etj. Dallohen 

274-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar mësues Konstandini, Tempulli, 
Nr. 12, Korçë, 2007, faqe 46-47. 
275-Sipas Theofan Popës kisha i përket gjysmës së dytë të shek. XVI. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave 
në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 321, faqe 163. 
276-Ikona e "Joan Pagëzorit" aktualisht gjendet në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 
2106. Ikona është e pikturuar nga Mësues Kostandini në vitin 1685. Ajo ka përmasat 78x47 cm. Ylli 
Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 28; Ylli Drishti, The 
Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 28. 
277-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 317, faqe 162. 
278-Ikona e "Shën Mërisë Përkëdhelëse" aktualisht gjendet në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër 
inventari 1700. Ikona është e pikturuar nga Mësues Kostandini në vitin 1685. Ajo ka përmasat 78x52 cm. 
Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 27; Ylli Drishti, The 
Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 27. 
279-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 316, faqe 162. 
280-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 381, faqe 185; Kristofor Naslazi, 
Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, mësues Konstandini, Tempulli, faqe 55. 
281-Sipas Kodikut të kishës në faqen 11 mësojmë se kishs është ndërtuar në vitin (Α Χ Π), d.m.th në vitin 
1670 se shkronja e fundit nuk njihet, por brenda vitit 1670 e deri në vitin 1680 dhe shkronjat nuk mund të 
lëçiten se prej kujt është ndërtuar dhe me kujdestarinë e cilit është bërë, mbasi kjo kishë është djegur një 
pjesë e tempullit brenda dhe është nxirë zografisja. Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja 
e madhe), viti 1943, faqe 11. 
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edhe disa skena, ndonëse imazhet janë të zbehta: "Shpërfytyrimi", "Fjetja e Hyjlindëses", 
"Kryqëzimi" dhe "Vajtimi i Krishtit". Në kupolën e naosit dallohen disa engjëj përreth 
figurës së "Pandokratorit" si edhe "Shën Mëria" dhe "Joan Pagëzori". Në cepat e kupolës 
gjenden katër ungjillorët, të ulur mbi ndenjëse katrore. Në apsidë dallohet "Platitera", si 
edhe dy engjëj anash brerores së saj. Përveç skenave standarde, mësues Konstandini ka 
pikturuar edhe disa shenjtorë lokalë, si "Shën Gjon Vladimiri" dhe "Shën Marina"282. 
Kisha është djegur rreth viteve 1909-1910 prej një personi që banonte në konakët e 
kishës. Zjarri është shkaktuar nga një qiri i ndezur në krah të ikonës së "Shën Mërisë". 
Nga djegia janë dëmtuar afresket dhe një pjesë e ikonostasit283.  

 
 
 

MURGU SIMON I ARDENICËS 
 

Murgu Simon i Ardenicës e ka zhvilluar aktivitetin e tij në fund të shek. XVII. 
Ikonat e punuara nga Simoni i Ardenicës janë punuar në dru halor dhe në dru arre. Ato 
janë punuar me teknikën e temperas mbi një shtresë përgatitore prej gipsi. Në disa prej 
ikonave murgu Simon i Ardenicës mbi panelin e drurit ka vendosur kanavacë lini. Murgu 
Simon i Ardenicës ka pikturuar shtatë ikona si edhe "Dyert e Bukura" të kishës së "Shën 
Mërisë" në Vithkuq të Korçës. Aktualisht punët e murgut Simon i Ardenicës ruhen në 
Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Ikonat janë: "Hyrja e Hyjlindëses në Tempull", 
"Hyrja e Krishtit në Jerusalem", "Fjetja e Hyjlindëses" që i përkasin kishës së "Shën Mari 
Vllahernës" në Berat. "Shën Gjergji mbi kalë" dhe "Shën Mëhilli", që i përkasin 
manastirit të Ardenicës. Një ikonë e vogël "Deisis me shenjtorë" nga kisha e manastirit të 
Shën Gjon Vladimirit në Elbasan. "Shën Gjergji mbi kalë" dhe "Dyert e Bukura" nga 
kisha e "Shën Mërisë" në Vithkuq, si edhe një ikonë "Mbledhja e apostujve" të cilës nuk i 
dihet preardhja284.  

Veprimtaria artistike e murgut Simon të Ardenicës është identifikuar nga një 
mbishkrim që gjendej në ikonën "Shën Gjergji mbi kalë"285. Identifikuesi i këtij autori 
është studiuesi Kristofor Naslazi, restaurator pranë Muzeut të Artit Mesjetar në Korçë. 
Midis këmbëve të kalit janë dy mbishkrime në greqishten bizantine. Njëri nga 

282-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, mësues Konstandini, Tempulli, 
Nr. 12, Korçë, 2007, faqe 51-55. 
283-Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe 11. 
284-Kristofor Naslazi, Mbi veprimtarinë artistike ikonografike të piktorit të fundit të shek. XVII, Murgut 
Simon i Ardenicës, Tempulli, Nr. 8, Korçë 2003, faqe 16-29; Kristofor Naslazi, Mbi veprimtarinë artistike 
ikonografike të piktorit të fundit të shek. XVII, Murgut Simon i Ardenicës, Monumentet, Tiranë 2005, faqe 
143-151. 
285-Ikona e "Shën Gjergjit" vjen nga kisha e manastirit të Ardenicës. Shën Gjergji është mbi kalin e bardhë, 
me veshje luftarake duke vrarë dragoin. Në sfondin e ikonës dallohet arkitektura e një qyteti me kulla e 
bedena, mbi të cilat gjenden figura princërish me çelësat e qytetit në duar. Në pjesën e sipërme të ikonës 
paraqitet dora e Perëndisë që bekon shenjtin. Gjithashtu një engjëll është duke vendosur kurorë mbi kryet e 
tij. Pranë Shën Gjergjit paraqitet princesha, e cila tërheq litarin që është lidhur në qafën e dragoit. Kristofor 
Naslazi, Mbi veprimtarinë artistike ikonografike të piktorit të fundit të shek. XVII, Murgut Simon i 
Ardenicës, Tempulli, Nr. 8, Korçë 2003, faqe 20; Kristofor Naslazi, Mbi veprimtarinë artistike ikonografike 
të piktorit të fundit të shek. XVII, Murgut Simon i Ardenicës, Monumentet, Tiranë 2005, faqe 146. 
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mbishkrimet përmend autorin e ikonës, ndërsa mbishkrimi tjetër përmend përkushtuesin e 
ikonës. Mbishkrimi thotë: Δια σηνδρομης του αγιου ηγουμενου κυριου Σεμηων α.λ.χ.υ 
αρδενιτζας. "Me kontributin e igumenit të shenjtë zotit Simon i Ardenicës 1690". Nga 
mbishkrimi kuptojmë se në manastirin e Ardenicës ka ekzistuar ndonjë atelie që merrej 
me pikturimin e ikonave nën drejtimin e igumenit të manastirit hieromonakut Simon. 
Mbishkrimi që përmend përkushtuesin e ikonës thotë: "Lutje e shërbëtorit të perëndisë 
Gjergji Dhoço dhe fëmijët e tij"286.  

Në ikonën "Shën Mëhilli", që vjen nga manastiri i Ardenicës është shkruar: Δια 
σηνδρομης του αγιου ηγουμενου κυριου Σεμηων ηερωμοναχ της αρδενιτζας. "Me 
kontributin e igumenit të shenjtë zotit Simon Jeromonakut nga Ardenica". Pra në këtë rast 
murgu Simon ka shtuar fjalën hieromonak që do të thotë murg i hiroronisur në gradën 
priftërore. "Dyert e  Bukura"287 të ikonostasit të kishës së Shën Mërisë në Vithkuq të 
Korçës kanë autorësinë e Murgut Simon të Ardenicës. Ato datojnë nga fundi i shek. 
XVII. "Dyert e Bukura" aktualisht janë të ekspozuara në Muzeun Kombëtar të Artit 
Mesjetar në Korçë me numër inventari 5850 (kanata e djathtë) dhe 5851 (kanata e 
majtë)288. 

286-Kristofor Naslazi, Mbi veprimtarinë artistike ikonografike të piktorit të fundit të shek. XVII, Murgut 
Simon i Ardenicës, Tempulli, Nr. 8, Korçë 2003, faqe 20-21; -Kristofor Naslazi, Mbi veprimtarinë artistike 
ikonografike të piktorit të fundit të shek. XVII, Murgut Simon i Ardenicës, Monumentet, Tiranë 2005, faqe 
146-147. 
287-Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 29; Ylli Drishti, 
The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 29; Kristofor Naslazi, 
Disa shembuj të dyerve mbretërore në shekujt XIV-XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 57-61; 
Kristofor Naslazi, Mbi veprimtarinë artistike ikonografike të piktorit të fundit të shek. XVII, Murgut Simon i 
Ardenicës, Tempulli, Nr. 8, Korçë 2003, faqe 24; Kristofor Naslazi, Mbi veprimtarinë artistike ikonografike 
të piktorit të fundit të shek. XVII, Murgut Simon i Ardenicës, Monumentet, Tiranë 2005, faqe 148-149. 
288-"Dyert e  Bukura" të kishës së "Shën Mërisë" kanë autorësinë e Murgut Simon të Ardenicës. Ato 
datojnë nga fundi i shek. XVII. Teknika e punimit të Dyerve të bukura është tempera mbi dru të gdhendur 
dhe të praruar. Përmasat e Dyerve të bukura janë: 125x38 cm secila kanatë.  Ato përbëhen prej dy kanatesh. 
Secili prej tyre është i ndarë në tri pjesë. Në pjesën e sipërme të secilës derë janë tri ikona, të cilat rrethohen 
nga bisqe, të ndërprera prej një shiriti të cungët. Skena qendrore është ajo e Ungjillëzimit të Hyjlindëses. 
Në skenë paraqitet Kryeengjëlli Gabriel, i cili i jep lajmin e mirë Hyjlindëses. Anash kësaj skena janë 
kompozuar profeti David dhe Sollomon me kurora mbretërore mbi krye. Profetët mbajnë pergamenë të 
shkruar dhe janë kthyer në drejtim të skenës së Ungjillëzimit të Hyjlindëses. Në pjesën kulmore të Dyerve 
të bukura është përsëritur skena Ungjillëzimi i Hyjlindëses në përmasa të vogla. Në këtë rast Hyjlindësja 
qëndron e ulur mbi një fron të madh. Në ndarjen e mesit janë dy ikona, të cilat rrethohen me tulipanë të 
mbivendosur. Në to janë pikturuar prindërit e Hyjlindëses Joakimi dhe Ana. Rrotull figurës së Joakimit dhe 
Anës janë gdhendur një mori motivesh të përbëra prej bisqesh dhe gjethesh treshe, të cilat ndërthuren dhe 
gërshetohen me njera-tjetrën. Ndërsa në pjesën fundore janë katër hapsira të harkuara të ndara nga njëra-
tjetra me kolona e kapitele. Në to janë pikturuar katër hierarkë të kishës me pamje frontale duke mbajtur 
ungjij në duar. Në mes të derës së bukur është një ndarëse e zbukuruar me lulëza të këmbyera me dredhëza. 
Në dy anët e derës së bukur janë dy gjysmështyllëza, të cilat përfundojnë mbi dy mbështetëse gjysmëkupa, 
që mbajnë dy poça lulesh, të shoqëruara me gjethe, nga të cilat shpërthejnë tufëza trigjethëshe të 
kapërthyera e të lidhura me bistakë rrushi. Bisqet e drethkave trajtohen me tërfil të lulëzuar. Fatbardha 
Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-XIX, 
Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 124-125; Kristofor Naslazi, Disa shembuj të dyerve mbretërore në shekujt 
XIV-XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 57-61; Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit (Sipas 
kodikëve të Muzeut historik Kombëtar), Tiranë, 2015, faqe 80-81; Kristofor Naslazi, Disa shembuj të 
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IKONOGRAFËT NGA DARDHA 

Nga plejada e ikonografëve dardharë mund të veçojmë 24 prej tyre, të cilët kanë 
dhënë një kontribut të çmuar në zbukurimin e kishave ortodokse. Në Muzeun e Artit 
Mesjetar të Korçës ruhen ende 270 ikona, të cilat janë punuar nga mjeshtrit dardharë. Prej 
tyre mund të përzgjedhim: Grigor Zdrulin, Vangjel Zengon, Sotir Keren, etj. Ikonografët 
dardharë kanë punuar jo vetëm nëpër kishat e qytetit të tyre, por edhe në Amerikë, Greqi, 
Rumani e gjetkë. Më i spikaturi prej tyre ka qenë Vangjel Zengo (1875-1941), i cili e 
mësoi artin e ikonografisë në Malin Athos, në atelienë e Grigor Zdrulit289. Vangjeli 
shquhet si ikonografi më cilësor dhe prodhimtar ndër ikonografët dardharë. Firmën e tij 
mbajnë 180 ikona, të cilat gjenden në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Nga punët e tij 
më të mira janë ato që ka pikturuar në vitet 1906-1911 si për shembull "Shën e Diela", 
"Ungjillëzimi", "Shën Vasili", "Shën Harallambi", "Shën Kolli" etj. Ndër skenat mund të 
përmendim "Fjetja e Shën Mërisë"290, "Shesjta" etj. Në vitin 1906 ai ka pikturuar kishën 
e "Shën Gjergjit"291 në Korçë. Gjatë viteve 1921-1923 ka pikturuar kishën e 
"Ungjillëzimit"292 në Tiranë, më 1929 kishën e "Shën Mërisë" në Korçë, më 1930 kishën 
e Hoçishtit dhe më pas kishën e "Shën Kollit" në Bellovodë. Në vitin 1932 ka pikturuar 
kishën e "Shën Thanasit" në Korçë, më 1933 kishën e "Shën Triadhës" në Korçë dhe në 

dyerve mbretërore në shekujt XIV-XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 57-61; Kristofor Naslazi, Mbi 
veprimtarinë artistike ikonografike të piktorit të fundit të shek. XVII, Murgut Simon i Ardenicës, Tempulli, 
Nr. 8, Korçë 2003, faqe 24; Kristofor Naslazi, Mbi veprimtarinë artistike ikonografike të piktorit të fundit 
të shek. XVII, Murgut Simon i Ardenicës, Tempulli, Nr. 8, Korçë 2003, faqe 20-21; Kristofor Naslazi, Mbi 
veprimtarinë artistike ikonografike të piktorit të fundit të shek. XVII, Murgut Simon i Ardenicës, 
Monumentet, Tiranë 2005, faqe 148-149. 
 
289-"Shkolla ikonografike e Malit të Shenjtë" rrezatonte në mbarë Ballkanin. Atelieja e piktorëve dardharë 
ka dhënë kontributin e saj modest. Grigor Zdruli që ën moshë të re ka shkuar në Malin e Shenjtë ku mësoi 
artin e ikonografisë nga një murg me emrin makarios në Karieas. Atelieja e Grigor Zdrulit gjendjen pranë 
manastireve rusë të Malit të Shenjtë. Në të punuan dhe mësuan ikonografët dardharë si Grigor Zdruli 
(jeromonak), Vangjel Zengo, Nikolla Zengo, etj. Punë të Grigor Zdrulit gjejmë në manastirin e 
Simonopetras, në manastirin e Vatopedhit, në manastirin e Kseropotamit etj. Grigor Zdruli ka kontribuar në 
pikturimin e dy kishave të vendlindjes së tij, në kishën e Shën Thanasit në Dardhë dhe në kishën e Shën 
Gjergjit. Në fondet e Muzeut të Artit Mesjetar në Korçë janë dy ikona që mbajnë autorësinë e Grigor 
Zdrulit: "Shën Vasili dhe Shën Kostandini" që daton më 1887 dhe "Ngjallja" që daton më 1899. Mbi ikonë 
është shkruar: "Vepër e Grigor Jeromonakut nga Dardha" 1899. Kristaq Balli, Kristofor Naslazi, Gjurmime 
rreth një plejade piktorësh dardharë të mesjetës së vonë, Monumentet 2 / 1991, faqe 8-9. 
290-Ikona "Fjetja e Shën Mërisë" vjen nga kisha "Burimi Jetëdhënës" në Korçë. identifikohet me numër 
inventari 889. Ajo ka përmasat 41.5x32 cm. Ikona është punuar me teknikën tempera mbi dru. Ylli Drishti, 
Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 49; Ylli Drishti, The Byzantine 
and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 49. 
291-Më 1906 Vangjel Zengo bëhet sipërmarrës për pikturimin e kishës së "Shën Gjergjit" në Korçë, ku ka 
punuar bashkë me Anastas Papastol Ziçishtin dhe Sotir Papa Ilia Dardhiotin. Kemi tre ikona me përmasa të 
mëdha 160 x 95 cm. "Tre Jerarkët", "Joan Pagëzori" dhe "Shën Thanasi". Ikonat shquhen për teknikë të 
lartë realizimi dhe mjeshtëri artistike.  
292-Dhimitër Beduli, Kishë dhe Kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 214; 
Dhimitër Beduli, Kodiku i kishës së Shën Prokopit (1818-1922), Tiranë 1997, faqe 55. 
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vijim kishat e Polenës, Porodinës, katedralen e Korçës293 etj. Karakteristike e pikturës së 
Vangjel Zengos është se në mënyrën e kompozimit të volumeve të ikonave ai gërsheton 
artin pasbizantin me frymën perëndimore. Në krijimtarinë e Vangjel Zengos një vend të 
rëndësishëm zë edhe piktura me përmbajtje laike. Ai ka pikturuar portretet e Fan Nolit, 
Sotir Pecit, Misto Llacit, si dhe disa kompozime "Beteja e Skënderbeut", "Skënderbeu me 
kalë" etj. Pikturat e tij aktualisht janë në ruajtje në Galerinë Kombëtare të Arteve në 
Tiranë. Në muzeun Historik Kombëtar në Tiranë ruhet një pikturë e Fan Nolit e pikturuar 
nga Vangjel Zengo294.  

Sotir Kere (1870-1958) ka lindur në dardhë më 1870. Në pikturimin e kishave ai 
ka bashkëpunuar me Vangjel Zengon. Në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë janë rreth 15 
ikona të pikturuara prej tij. Ndër to mund të shquhen "Darka Mistike"295, "Hyrja në 
Jeruzalem", "Ngjallja e Llazarit" etj. Një gjë e veçantë në ikonën Darka Mistike është 
pasqyrimi i peizazhit të Dardhës. Në pjesën e sipërme të ikonës, pikërisht te dritarja duket 
një pjesë e fshatit Dardhë dhe kisha e Shën Pjetrit296. Sotir Kere ka punuar skenat murale 
"Shën Sotiri" dhe "Darka Mistike" në kishën e "Shën Gjergjit"297 në Dardhë si dhe 
skenën "Engjëlli dhe Krishti" në kishën e "Shën Gjergjit" në Korçë.  

293-Në katedralen e Korçës Vangjel Zengo ka punuar bashkë me vajzën e tij Thomaidhën, ku kanë realizuar 
shtatë ikona: "Shën Spiridhoni", "Shën e Premtja", "Shën Triadha", "Shpërfytyrimi", "Shën Dhimitri" etj. 
Kristaq Balli, Kristofor Naslazi, Gjurmime rreth një plejade piktorësh dardharë të mesjetës së vonë, 
Monumentet 2 / 1991, faqe 25-26. 
294-Piktura e Fan Nolit është punuar në Shqipëri në vitin 1924 nga piktori Vangjel Zengo nga Dardha e 
Korçës. Fan Noli paraqitet i veshur me veshje episkopale, në kokë mban mitrën, në dorën e djathtë mban 
skeptrin. Në trup ka veshur sakon dhe mbi supe ka hedhur omoforin e madh. Në qafë ka të varur një 
medalion dhe një kryq. Punimi është ruajtur për shumë vite në mërgim në SHBA në gjendje të mirë. Në 
verën e vitit 1989, piktura iu dhurua Muzeut Historik Kombëtar nga Resina (Trimëresha) Çekani. Fan S. 
Noli meshoi për herë të parë në gjuhën shqipe më 22 mars 1908 në komunitetin shqiptar të Bostonit në 
SHBA. Piktura ka përmasat 105 x 80 cm dhe numër inventari 2974. Pavijoni i Rilindjes Kombëtare dhe 
Pavarësisë Shqiptare, Tiranë, 2017, faqe 46, El pabellon del Renacimento Nacional y de la Independencia 
de Albania, Tirana 2017, pagina 46; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, 
Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 55; Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, 
Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 121; Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum 
of Albania, National Historical Museum, Tirana 2016, page 121. 
295-Ikona "Darka Mistike" vjen nga kisha "Burimi Jetëdhënës" në Korçë. Ikona identifikohet me numër 
inventari 214 dhe ka përmasat 42x31.5 cm. Teknika e punimit është tempera mbi dru. Kompozimi i 
figurave në ikonë shtjellohet në mënyrë mistike. Krishti shkruhet në masën e apostujve dhe në plan të parë 
në qoshe të tavolinës paraqitet Juda, pa aureolë mbi krye, i kthyer me shpinë nga dishepujt dhe me një 
gjendje të veçantë psikologjike. Kristaq Balli, Kristofor Naslazi, Gjurmime rreth një plejade piktorësh 
dardharë të mesjetës së vonë, Monumentet 2 / 1991, faqe 12; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine 
në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 48; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in 
Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 48. 
296-Kristofor Naslazi, Piktori Sotir Papailia Dardhioti, Tempulli, Nr, 13, Korçë 2008, faqe 27-28. 
297-Kisha e "Shën Gjergjit" në Dardhë  është bazilikë trinefëshe dhe ka filluar së ndërtuari më 16 korrik të 
vitit 1838. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës: Ο περηφημος / ναος 
επηχιρ / ρησθη δια να οι / κοδωμειθη εις / τας 16 ιουλιου 1838. “Ky tempull i famshëm u fillua për tu 
ndërtuar më 16 korrik 1838”. Ndërsa mbi portën veriore është shkruar: 1838 Ανηγερθη ο αρων ο 
πανσεπτος ουτος ναος του Α / γιου Γεωρ / γιου Νταρδας 16 ιουλιου...“1838. U ndërtua siç e sheh ky 
tempull i gjithnderuar i Shën Gjergjit, në Dardhë 16 korrik”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 438, faqe 201-202. 
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Kostandin Dardhari ka realizuar disa ikona në kishën e "Shën Gjergjit" në 
Dardhë të Korçës. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi ikonën e "Krishtit 
Pandokrator": Ιστοριθη αυτη η σεβασμια εικων δια χιρος Κωνσταντινου ζωγραφου εκ 
Νταρδαν. 1825 μαιου 20. “U pikturua kjo ikonë e nderuar me dorën e Kostandin Zografit, 
nga Dardha, 1825 maj 20”298. Gjithashtu në ikonën e "Krishtit Pandokrator" është 
shkruar: δια χειρος κωνστα / ντινου αγιογραφου / νδαρδιωτου εξ επαρχιας / Καστοριας / 
1831 νοεμβριου / 15. “Me dorën e agjiograf Kostandin Dardharit, nga eparkia e Kosturit, 
1831 nëntor 15”299.  Në vitin 1827 ka pikturuar në kishën e "Shën Ilisë"300 në Hoçisht. 
Ikona të tij aktualisht janë në fondet e Muzeut të Artit Mesjetar në Korçë301.  

Një ikonograf tjetër nga Dardha është Efthim Zengo (1890-1940), i cili e mësoi 
artin e ikonografisë prej të vëllait Vangjelit. Të dy së bashku kanë punuar për zbukurimin 
e kishës së "Shën Gjergjit" në Dardhë. Në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë nëntë ikona 
janë pikturuar nga dora e Efthimit. Gjithashtu ai ka bashkëpunuar me ikonografë të tjerë 
dardharë në pikturimin e kishës së "Shën Gjergjit" në Korçë. Nikolla Zengo (1881-1932) 
e zhvilloi aktivitetin e tij në Boston, ku emigroi në vitin 1910. Afresket e punuara prej tij 
janë në kryekishën e "Shën Gjergjit". Dy fotografi prej punimeve të tij ndodhen në 
Muzeun e Artit Mesjetar, të cilat janë dhuruar prej Kryekancelarit të "Shën Gjergjit", atë 
Artur Liolinit gjatë vizitës që bëri në qytetin e Korçës. Njëra prej fotografive paraqet 
afreskun e "Krishtit si Kryeprift" dhe tjetra skenën "Gjykatësi i Drejtë" që është pikturuar 
në kubenë e kishës302.  

Androniqi Zengo ka lindur në vitin 1913 në Korçë. Artin e ikonografisë e mësoi 
nga i ati Vangjeli. Së bashku kanë pikturuar kishën e "Shën Mërisë" në Korçë në vitin 
1928 dhe më 1930 kishën e "Shën Kollit" në Hoçisht. Më vonë Androniqi studioi në 
Akademinë e Arteve të Bukura të Athinës. Gjatë pushimeve të verës ajo ka punuar për 
zbukurimin e kishave. Kështu në vitin 1933 ajo pajisi me ikona kishën e "Shën Triadhës". 
Në vitet 1929-1945 Andromaqi Zengo ka pikturuar në pesë kisha në rrethin e Korçës. Në 
vitin 1960 ajo ka punuar ikonat e kishës së Palasës në rrethin e Vlorës303. Në vitet 1964-
1965 Androniqi Zengo së bashku me motrën e saj Sofia304 kanë realizuar me mjeshtëri 
afresket e kishës së "Ungjillëzimit" në Tiranë. Këto afreske janë pikturuar në stilin rus. 
Në kubenë e kishës është pikturuar "Pantokratori", katër Ungjillorët dhe të katër engjëjt 
përreth kubesë. Këto afreske janë bërë me shpenzimet e kishës dhe kanë kushtuar 168 

298-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 425, faqe 197. 
299-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 433, faqe 200. 
300-Në ikonën e Krishtit Pandokrator në ikonostasin e kishës së manastirit të Shën Elias të fshatit Hoçisht të 
Devollit gjendet mbishkrimi: δέησις τού δούλου τού Θεου βαγγέλι Τερπήνη....διά χειρος κωνσταντίνου 
αγιογράφου νταρδιώτου εκ επαρχίας Καστο-ρίας 1834. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Vangjel 
Terpinit…me dorën e agjiograf Kostandin Dardharit, nga eparkia e Kosturit 1834”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 435, faqe 200-201. 
301-Vangjo Ilo, Dardha dhe njerëzit e saj, Tiranë 2008, faqe 2017. 
302-Kristaq Balli, Kristofor Naslazi, Gjurmime rreth një plejade piktorësh dardharë të mesjetës së vonë, 
Monumentet 2 / 1991, faqe 17-18. 
303-Kristaq Balli, Kristofor Naslazi, Gjurmime rreth një plejade piktorësh dardharë të mesjetës së vonë, 
Monumentet 2 / 1991, faqe 23-24. 
304-Prej Sofia Zengos në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë janë këto ikona: "Shën Gjergji", "Shën 
Mëhilli", "Ungjillëzimi", "Pagëzimi i Krishtit" etj. 
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000 lekë. E veçanta në afresket e Andromaqi Zengos është se emrat e shenjtorëve janë 
shkruar shqip305.  

 
KREU I TRETË 

 
IKONOGRAFË QË KANË PIKTURUAR 
NË MITROPOLINË E GJIROKASTRËS 

 
Ilia Llongoviti nga Dropulli i Sipërm në vitin 1525 ka pikturuar kishën e "Shën 

Gjergjit" në Leshnicën e Sipërme dhe kishën e Shën Thanasit në Peca të Sarandës. Ilia 
Longoviti pikturonte sipas "Shkollës Ikonografike të Kretës". Kisha e "Shën Gjergjit"306 
në Leshnicën e Sipërme është një paraklis me përmasa 9.75x5.85 metra dhe është 
pikturuar në vitin 1525 prej ikonografit Ilia Longoviti307. Po në vitin 1525 Ilia Llongoviti 
ka pikturuar kishën e "Shën Thanasit"308 në Peca të Sarandës, e cila është një kishë e 

305-Dhimitër Beduli, Vlash Dhora, Kostandin Mara, Shënime për bashkësinë ortodokse të Tiranës, Neraida, 
Tiranë 2007, faqe 43-44; Kristofor Beduli, Familja e Agjiografëve Zengo, Ngjallja, qershor 2000, faqe 9-
10.  
306-Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim mbi portën perëndimore të kishës: + Ανηστορήθη ο θήως κ(αί) 
πάνσεπτος ναώς τού αγίου Γεωργίου / του τροπεογόρου καί θαυματουργού δια συνδρωμείς κόπου καί 
εξόδου τον / εκτητόρον της ήριμέ(ν)ις μονης και τον σι(μ)βηον κ(αί) τον τέκνων αυτου / παπα Γεωργιου 
και παπα Κικολαου καί Ιωάνου κ(αί) Γεωργίου καί Διμητρίου / τον παπαδάτον επί ετους δέ της ζ χηληάδος 
Λ. Γ (7033 = 1525). “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i dëshmorit të madh Shën Gjergjit 
bukurmundës dhe çudibërës, me kontributin, përpjekjen dhe shpenzimet e ktitorëve të manastirit të 
përmendur dhe të bashkëshortëve dhe të bijve të tyre at Gjergjit dhe at Nikollës, Janit, Gjergjit dhe 
Dhimitrit të Papadhateve, në vitin 7 mijë e 33 (=1525)”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Akademia e Shkencave, Tiranë 1998, nr. 803, faqe 293-294. 
307-Programi ikonografik i kishës së Shën Gjegjit është: 1-Platitera; 2-Shën Gjergji; 3-Vasili i Madh; 4-
Shën Joan Gojëarti; 5-Athanasi i Madh; 6-Melismos; 7-Ungjillëzimi i Hyjlindëses; 8-E panjohur; 9-E 
panjohur; 10-Shën Joan Teologu; 11-Joan Pararendësi; 12-Shën Nikolla; 13-Sakrifica e Abrahamit; 14-
Shën Nikolla; 15-Shën Minai; 16-Shën Kostandini; 17-Shën Eleni; 18-Shën Varvara (deri në mes); 19-Shën 
Parashqevia (deri në mes); 20-Anapesos; 21-Shën Marina; 22-Shën Anargjirët (Kozma); 23-Shën 
Anargjirët (Damjan); 24-Shën Teodor Stratilati; 25-Shën Teodor Tironi; 26-Shën Dhimitri; 27-Vrasja e 
foshnjave; 28-Kryeengjëll; 29-Shën Stefani; 30-Profeti Zaharia; 31-Simboli i ungjillorit Luka; 32-Shën 
Spiridhoni; 33-Analipsi; 34-Lindja; 35-Hyrja në Jeruzalem; 36-Shpërfytyrimi; 37-Darka Mistike; 38-
Tradhëtia; 39-Kryqëzimi; 40-Zbritja nga kryqi; 41-Zbritja në Had; 42-Ipapandia; 43-Pagëzimi; 44-Ngjallja 
e Llazarit; 45-Jonai në barkun e balenës. Duke analizuar me kujdes afresket e kishës kemi 12 skena nga 
cikli i festave kristologjike, 21 paraqitje shenjtorë burra, 4 paraqitje të shenjtoreve femra, 2 paraqitje të 
Shën Mërisë (njëherë si Platitera dhe herën tjetër tek skena e Ungjillëzimit. Georgios Giakoumis, I. Naos 
Agiou Georgiou Lesinitsas, ena aksiologo metavizantino mnimio tou proimou 16 ai, ekdhosi Adhelfotita 
lesinitsioton, Athina, 2001, sel 44-56. 
308-Kisha është ndërtuar dhe pikturuar në vitin 1525. Këtë fakt e vërteton një mbishkrim që gjendet mbi 
murin perëndimor të kishës: + Ανηγερθη κ(αί) ανηστοριθη ό θήος καί πανσεπ(τ)ος νάως του εν α / γιής 
π(ατ)ρ(ο)σ ημόν Αθανασιου του θαυματουργου Αλεξαντρί(ας). Δια σην / δρωμής κόπου και εξόδου τον 
εκτητορων της ηρημενης Πε / τσας και ενοριτον κ(αί) ή(ε)ρεως παπα διμ(ητρί)ου κ(αί) τον τεκνων ευτόν 
εκαστος κα(τα) τήν εαυ / (τού) διναμην. Επί ετους δ ε της ευδομης χηληαδος Λ. Γ. (7033 = 1525) ηπο 
χιρος εμου Ηληα λον / γοβητη. “U ndërtua dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i atit tonë 
ndër shenjtorë Athanasit të Aleksandrisë çudibërësit, me kontributin, mundimin dhe shpenzimet e ktitorëve 
të Pecas së përmendur dhe të besnikëve (të famullisë) dhe të priftit Papa Dhimitrit dhe të bijve të tyre secili 
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vogël me përmasa të brendshme 5.80x3.50 metra. Kisha është bazilikë njënefëshe me 
tavan. Muratura e kishës është me gurë të lidhur me llaç gëlqereje, ndërsa çatia është e 
mbuluar me rrasa guri309.  

Mihali dhe Kostandini qenë vllehë nga Gramozi310 dhe pikturonin sipas 
"Shkollës Ikonografike të Kretës". Në vitin 1604 Mihali dhe Kostandini kanë pikturuar 
kishën e manastirit të Dhovrovunit311 në rrethin e Sarandës. Përmendja e emrit të patrikut 
ekumenik në mbishkrim vërteton faktin se manastiri i Dhivrovunit ka qenë metoq i 
Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës.  

Ikonografët nga Linotopi312. Ikonografët nga Linotopi me atelietë e tyre të 
lëvizshme ftoheshin nga arkondë vendas për të pikturuar afreske dhe ikona të lëvizshme. 
Ikonografët nga Linotopi kryesisht e zhvilluan aktivitetin e tyre nëpër kishat dhe 
manastiret e Shqipërisë. Në bazë të mbishkrimeve kishtare janë tetë kisha dhe manastire 
të Shqipërisë, të cilët janë pikturuar nga peneli i ikonografëve nga Linotopi.  

1-Fillimisht ata kanë pikturuar kishën e manastirit të "Profetit Ilia" në Jergucat313. 
Në bazë të mbishkrimeve narteksi i kishës është pikturuar më 1617 prej Mihailit nga 
Linotopi.  
 2-Gjithashtu ikonografi Mihail ka pikturuar në vitin 1617 kishën e "Ungjillëzimit" 
në manastirin e Vanishtës. Ky fakt vërtetohet nga një  mbishkrim që gjendet mbi portën e 
narteksit të kishës314. Narteksi i kishës është pikturuar fillimisht prej ikonograf Janit nga 

simbas fuqisë së tij. Në vitin shtatëmijë e 33 (=1525). Me dorën time të Ilia Llongovitit”308. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 804, faqe 294. 
309-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 106. 
310-Fshati Gramoz gjendet mbi malin e Gramozit, por në pjesën greke. 
311-Kisha "Fjetjes së Hyjlindëses" është pikturuar në 10 tetor të vitit 1603 nga Mihali dhe Kostandini nga 
fshati Gramoz. Ky fakt vërtetohet me anën e një mbishkrimi që gjendet mbi portën perëndimore brenda 
kishës: + Ανεκαινλίσθη κ(αί) ανεστωρίθη ουτος ό θύος κ(αί) πάνς(ε0πετ9ο)σ / ναός της υπεράγίας ενδοξου 
Δεσπίνης ημών Θ(εοτό)κου και αειπ(α)ρθένου Μαρίας / τού επόνομαχωμέμης Βοντήστζις έν τής χρωνις 
τού παναγιωτάτου / κ(αί) οίκουμενηκου π(ατ)ρηάρχου Κ(υρίου) Ραφαήλ. Δηα κόπον τε κ(αί) μόχθου του 
πανό / σίωτάτου Κ(υρίου) Ιακώβ Ιερομονάχου κ(αί) Γερμανου Μονάχου κ(αί) Παρθενίου του / 
ιερομοναχου κ(αί) Σοφρονίου ίερομοναχο κ(αί) ή επίλυπ(ο0ι ίερομονάχ(ο)ι κ(αί) μο / ναχ(ο)ι ή κοπιόντες, 
επι έτους Ζ Ρ Ι Β 97112 =1603) εν μίνη οκτωβρίου Ι. / δηα χείρος δε έμου Μιζαήλ κ(αί) Κωνσταντίνου 
Γραμόστις. “U ndërtua dhe u ripikturua ky tempull hyjnor e gjithnderuar i së mbishenjtës, së lavdëruar 
zonjës sonë Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës Mari e mbiqujtur e Vodicës, në kohërat e të 
gjithshenjtit dhe patrikut ekumenik zotit Rafael, me përpjekjet dhe mundimet e gjioshënarit jeromonak, 
zotit Jakov dhe murgut Germanojt dhe jeromonak Parthenit dhe jeromonak Sofronit, jeromonakët e monakë 
të tjerë që mundohen, në vitin 7712 (=1603) në muajin tetor 10, me dorën time të Mihalit dhe Kostandinit 
nga Gramozi”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 807, faqe 295. 
312-Linotopi është një fshat i banuar prej vllehësh dhe gjendet në një luginë të Gramozit pranë Kosturit. 
313-Në bazë të mbishkrimeve kisha është pikturuar në vitin 1586 prej murgut Niqifor, ndërsa narteksi i 
kishës më 1617 prej Mihailit nga Linotopi: +Ανηγέρθη κ(αί) ηστωρίθη ο πάνσεπτος ναος ού ο άρτηκας / 
κ(αί) (ή)γουμενέβωντος έν οσίο(ι)ερομοναχής π(α)πά Κήρ σημεών. +ετούς Ζ Ρ Κ Ε (7125=1617) και διά 
χηρός αμαρτο / λου Μηχαήλ έκ της κόμής / Ληνοτοπίου της / Καστωρίας "U ndërtua dhe u pikturua ky 
tempull i gjithnderuar dhe narteks në kohën kur ishte igumen ndër oshënarë jeromonak zoti Simeoni, viti 
7125 (=1617), dhe me dorën e mëkatarit Mihail nga katundi Linotopi i Kosturit". Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 540, faqe 226-227.   
314-Në mbishkrimin që gjendet mbi portën e narteksit të kishës është shkruar: .....άρχιερατεύοντος τού 
θεοφειλεστάτου έπισκόπυ κύρ Ματθέου Ιωανήνον ίστορήθη δε διά χειρός καμού τού άμαρτολού Μιχαήλ 
έκ τής κώμης Λυνοτοπίου τής καστορίας – έτη Ζ Ρ Κ Ε (7125=1617). Ιωαννικιος Δακον. “….në kohën e 
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katundi Qestorat në vitin 1758, por afresket e tij nuk shquhen për cilësi të lartë artistike. 
Prandaj afresket e dy zonave të para të narteksit i ka pikturuar Mihaili nga Linotopi. 
Gjithashtu ka realizuar skenën "Gjyqi i fundit" në murin lindor të pjesës së eksonarteksit. 
Në kthinën këndore ai ka relizuar me mjeshtëri skenën "Tallja", ku figura kryesore është 
Krishti, i cili paraqitet i veshur me mantel dhe mbi kryet i kanë vënë një kurorë me 
gjemba. Pranë tij paraqiten çifutët duke e tallur dhe përbri Krishtit paraqitet një ndërtesë 
me ballinë, e cila tregon pallatin e Pilatit. 
 3-Më 28 tetor të vitit 1626 ikonografi Mihail nga Linotopi ka pikturuar naosin 
dhe narteksin e kishës së manastirit të "Shën Sotirit" në Çatistë të Pogonit. Kjo vërtetohet 
nga një mbishkrim të gdhendur portën e narteksit315. Skenat më të realizuara janë ajo e 
"Kryqëzimit" dhe "Fjetja e Efrem Sirianit". 

4-Në vitin 1630 ikonografi Mihail bashkë me të birin Kostandin dhe njëfarë 
Nikolla kanë pikturuar naosin e kishës së "Shën Kollit" në Saraqinishtë të Lunxhërisë. Ky 
fakt vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës316. Skenat më të 
realizuara janë ajo e "Shën Kollit", që është edhe shenjti mbrojtës si dhe skena e 
"Mikpritjes së Abrahamit". 

5-Në vitin 1632 ikonografi Nikolla nga Linotopi ka pikturuar kishën e "Shën 
Kollit" në Melan të Përmetit. Kjo vërtetohet me anën e mbishkrimit që gjendet mbi 
portën e Kishës: Δια χιρος Νικολαου εκ χορας Λινοτοπι.....“Me dorën e Nikollës nga 
fshati Linotopi”317. 

peshkopatit shumë perëndidashësit Mattheut të Janinës. Pikturuar me dorën time të mëkatarit Mihail nga 
Linotopi i Kosturit, viti 7125 (=1617), Janiqi Dhakon”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Tiranë 1998, nr. 542, faqe 228. 
315-Mbishkrimi i gdhendur portën e narteksit na bën me dije  se: + Ανηγερθη ο θίος κ(αί) πανσεπτος ναος 
τού Θ(εο)ύ κ(αί) Σοτίρως ημών Ι(η)σ(ού) Χ(ριστο)ύ / διά σι(ν)δρομής κόπου τε κ(αί) εξόδου τών 
πανηέρωτατών μητροπο / λητάδων Ηάκοβως Ζηχνών, Δανίηλ Νεβρωκόπου, ητο χειρός Μηχαήλ 
Ζωγράφου εκ τόπυ Ληνοτώπη τής Καστωρίας ελαχίστου κ(αί) / αμαρτωλου ετέλιωθη κατά μήνα 
οκτωμρίου ΚΗ. Εγραφα επι ετους Ζ Ρ Λ Ε (7135 = 1626). “U ndërtua ky tempull hyjnor dhe i 
gjithënderuar i perëndisë dhe shpëtimtarit tonë, Jezu Krisht me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e të 
gjithhirshmëve, mitropolitëve Jakovit të Zihnonit, Daniel Nevrokopit. Punuar nga dora e piktor Mihal nga 
katundi Linotopi i Kosturit, shumë të voglit dhe mëkatar, përfundoi në muajin tetor 28. E shkrova në vitin 
7135 (=1626)”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 66; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 
1998, nr. 552, faqe 231-232. 
316-Nga mbishkrimi mbi portën jugore të kishës mësojmë se: + Ανηγέρθη έκ βάθρών καί άνιστωρίθη ο 
θίος ουτος κ(αί) πάνσεπτος ναός του έν αγίεις / πατρός ημόν Νικολάου του θαυματουργού δηα 
ση(ν)δρωμή(σ) κ όπου τε και έξοδού. / το(ν) τήμηοτάτον ήερίς κ(αί) γερωντες Σαρακύνηστα(σ) δηά 
ψυχηκίς σώτηρία άρχιερατέυ / οντος δέ τού θεοφηλεστατου επισκόπου Δέρνοπόλεος Κ΄θρου Καλήστου / 
ήπο χειρός Μηχαήλ Ζωγράφου μετά του ηου α(υ)τού Κωνσταντήνου κ(αί) Νικολ(α)ού. Χωρα Λινοτόπι – 
Εργ(α)φα έπι ετους / ΖΠΛΗ (7138=1630) “U ndërtua që nga themeli dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe 
i gjithnderuar i atit tonë ndër shenjtorë, Nikollës, çudibërësit me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e 
priftërinjve të shumënderuar dhe pleqve të Saraqinishtës për shpëtimin e shpirtit në kohën e peshkopimit të 
shumëperëndidashësit, peshkopit të Drinopojës, zotit Kalist, me dorën e Mihal Zografit me të birin e tij, 
Kostandinin dhe Nikollën – katundi Linotopi në vitin 7138 (=1630)”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave 
në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 556, faqe 232-233; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου 
Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 75. 
317-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 305, faqe 158. 
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6-Ikonografi Mihail më 3 gusht të vitit 1634 ka pikturuar kishën e manastirit të 
Spilesë në Lunxhëri. Këtë e vërteton një mbishkrim që gjendet mbi portën e narteksit318. 
Me pikturimin e kësaj kishe ikonografi Mihail e mbylli karierën e tij. Në murin 
perëndimor të kishës gjendet skena e "Shën Pjetrit". Gjithashtu paraqitje e realizuar bukur 
është edhe "Shën Maria e tipit Pamakaristos", e cila është pikturuar në murin jugor. 
Ndërsa në murin perëndimor të naosit gjendet "Shën Kolli nga Meçova". 

7-Më 19 qershor të vitit 1653 Kostandin Linotopi dhe nxënësi i tij Nikolla kanë 
pikturuar kishën e manastirit të "Profetit Ilia" në Stegopull. Këtë e vërteton një mbishkrim 
që gjendet mbi portën perëndimore brenda naosit të kishës319. 

8-Kisha e fundit që ka pikturuar ikonografi Dhimitër nga Linotopi është "Shën 
Thanasi" i Mokrës në vitin 1752. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën 
perëndimore brenda kishës320. Emri i Dhimitrit është i fundit në listën e ikonografëve nga 
Linotopi. 

318-Mbishkrimi thotë se: +Ανηγέρθη κ(αί) ανεστορήθι ώ θιος κ(αί) πάνσεπτος νάος της ηπεραγηας 
Δεσπινής υμ / όν Θ(εοτό)κού κ(αί) άηπαρθένου Μαρηας κ(αι) άρχιερατεβόντών ύπο τού θεοφηλεστάτου 
έπισκόπου Κύρού / Καλιστου ύ κ(αί) δια σύ(ν)δρομής κόπού τε κ(αί) εξόδου τόν οσιοτάτών εν 
ηύερομονάχης / Κώνσταντίνου κ(αί) Υασόφού κ(αί) τόν τιμηοτάτον κ(αί) εύγενεστάτον άρχόντον...ετεληό 
/ θη εν μηνι αυγούστο -Γ- ηπο χιρός Μηχαήλ επι ετους Ζ Ρ Μ Β (7142=1634) “U ndërtua dhe u pikturua ky 
tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i së mbishenjtës zonjës sonë, Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës 
Mari dhe në kohën e peshkopatit të shumë perëndidashës peshkopit, zotit Kalist dhe me kontributin, 
përpjekjet dhe shpenzimet e të fortshënuarve ndër jeromonakët, Kostandinit dhe Joasafit dhe të 
shumënderuarve e shumëfisnikëv,e arkondëve u përfundua në muajin gusht 3; me dorën e Mihalit, në vitin 
7142 (=1634)”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 559, faqe 234; Π. 
Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 
Αθήναι, 1928, σελ. 76. 
319-Mbi portën perëndimore brenda naosit të kishës është shkruar: + Ανήστορήθη ο θείως νάως κ(αί) 
πάνσεπτος τού άγίου ενδωξου προφητου κ(αί) θεοπτου Ηλ’ιου του Θεσβήτου κώπου τε κ(αί) μόχθου κ(αί) 
σξόδου του ωσιωτάτου / Κύρ Ιώακείμ, κ(αί) ή σήν εμι αδελγοι Δανηήλ, Γρήγορίου, Κάλλιστου, τών / 
ίερωμοναχ(ων) κ(αί) εσι(ν)δρόμισαν εύγενεστάτ(ο)ι αρχοντες Κυρ Γεώ(ρ)γις τού Μ / άνη, Ιω(άννης) 
Δράγος έκ χορίο Σαρακήνιστα, κ(αί) ή (ι)στορηση δυα χηρος ε / μου Κωνσταντίνου ηυου Μιχαηλ έκ χόρας 
Λινοτωπίου κ(αί) μα / θητλης αύτου Νικολαου. Ετελ(ε0ιοθη έν μηνι ιουνίο - ΙΘ - / απο Χ(ριστο)ύ Α Ξ Ν Γ 
(=1653) – απο Αδαμ Ζ Ρ Ξ Α (1761=1653). “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i profetit të 
shenjtë të lavdëruar dhe perëndidashës, Ilia Thesbiti, me përpjekjet, mundimet dhe shpenzimet e të 
shumënderuarit, zotit Joakim dhe bashkë me mua vëllezërit, jeromonakët Danieli, Grigori, Kalisti. 
Kontribuan arkondët shumë fisnikë, zoti Gjergji i Nanit, Jan Dragoja nga katundi Saraqinishta dhe u 
pikturua me dorën time, të Kostandinit, birit të Mihalit nga katundi Linotopi dhe nxënësit të tij, Nikollës. 
Përfundoi në muajin qershor 19, prej Krishtit 1653, prej Adamit 7161”. Theofan Popa, Mbishkrime të 
kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 561, faqe 235; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της 
Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 75; Γιώργου Γιακουμή, 
Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα, 1994, σελ. 114. 
320-Mbi portën perëndimore brenda kishës gjendet mbishkrimi: Ανεγερθη και ανεστορηθη ο θηος κ(αί) 
πανσεπτος ναος του εν αγιης πατρος ημον Αθανασηου του Μεγαλου Πατρηαρχου Αλεξανδρηας / δηα 
σηνδρομη(τού) κ(αί) υκονομου Νικολαου ηερεος κ(αί) γεροντον Κηρ Δημητρι και ετερος κηρ / Λαζαρου 
κ(αί) ετερος Γεργι Κηρ Κυονα, κόπου κ(αί)εξόδου παντον τον χριστιανον, ηερουργουντων Γεωργιου ηερεα 
μιχαηλ ηερεος Λ / αζαρ(ου) δε Γεοργιος, Ποστολη, Κοστα, ταννο, Νικο, Κοστα, τηνα, Αρχηερατεβοντος 
κυρύου κυρύου Αρσενήου / Βακο. Δηα χηρος καμου ζογράφου ταπηνός Δημητριος ηος Νηκόλαου 
Ζογραφου ε(κ) κομης χορ(ας) Ληνοτοπη, ηπερετοντον Ζονοβι(ας) μοναχι(σ). “U ngrit dhe u pikturua ky 
tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i atit tonë ndër shenjtorët, Athanasit të Madh, patrikut të Aleksandrisë, me 
kontributin dhe të ekonomit prift Nikollës dhe të pleqve zotit Dhimitër, zotit Nikolla, zotit Llazar dhe zotit 
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 Ikonografët nga Linotopi në stilin e tyre të pikturimit kanë përdorur një sërë 
burimesh. Ata kanë prdorur si modele elemente vendase të jetës së përditshme si bulla e 
dropullitëve ose kalldrëmi epirot tek pikturat e "Akathistit" në Jergucat. Gjithashtu ata 
janë ndikuar edhe nga piktura perëndimore. Rasti më tipik është ai i "Shën Kristoforit të 
Saraqinishtës", i cili mbështetet në një degë duke përshkuar lumin, subjekti i të cilit 
mund të jetë ndikim nga ndonjë gravurë italiane321. 

Mihali nga Zerma në vitin 1662 ka pikturuar kishën "Fjetja e Shën Mërisë"322 të 
manastirit të Kamenos në Delvinë. Në vitin 1674 ikonografi Mihal e pasuroi kishën me 
afreske të tjera duke pikturuar narteksin323. Manastiri i Kamenës ka qenë Stavropigjik, që 
varej direkt nga Patriarkana e Stambollit dhe jo nga peshkopata e Himarës dhe e 
Delvinës. Kjo vërtetohet me anën e një fermani sulltanor324. Në vitin 1672, Mihali ka 

Kiona, me përpjekjet dhe shpenzimet e të gjithë të krishterëve, të priftërinjve që kryejnë shërbesat e 
hirshme, prift Gjergjit, prift Mihalit dhe Llazarit, Gjergjit, Postolit, Kostës, Janos, Nikos, Kostës, Tinos. Në 
kohën e peshkopatit, të peshkopit zotit Arsen Vako320. Me dorën time, të piktorit të përvuajtur Dhimitrit, 
birit të Nikollë Zografit, nga katundi Linotopi, që i shërbeu murgeshës Zinovia”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 20, faqe 58. 
321-Kostandinos Jakumis, Veprimtaria e piktorëve nga Linotopi në viset e Kishës Orthodhokse të 
Shqipërisë, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shiqpëri, Tiranë 2003, faqe 209-216. 
322-Një mbishkrim mbi portën perëndimore të kishës na njeh me kohën e pikturimit të afreskeve, nga dora e 
Mihalit nga fshati Zermë në vitin 1662: + Ανειστορειθη ο θηος και πανσεπτος ναος της πανειπερευ / 
λογιμενης Ενδοξου Δεσπηνης ημον Θεοτοκου κ(αί) αειπαρθε / νου Μαριας δια σηνδρομης του 
παννασιοτατου κ(αί) καθη / ηγουμενου κτηριου Θεοφανου(σ) κ(αί) ο παπα κυρ Δηο / νήσιος με όλην την 
σίνδοδηαν τους κ(αί) αρχειερατευ / οντως του θεοφηλεστατου επησκοπου κηρηου κηρηου Σε / ραφιμ - επη 
ετους - Ζ Ρ Ο (7170=1661) – Α Χ Ξ Β (=1662) / ινδικτιωνος ιε εν μηνη σεπτέ(μ)βρηου – Κ - / δηα χυρος 
καμου αμαρτολου Μιχαλις ζογρα / φός εκ κομις Ζερμας. “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i 
së gjithbekuarës, së lavdëruarës zonjës sonë Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, me kontributin e 
gjithoshënarit dhe igumenit zotit, zotit Theofan dhe atit zotit Dhionis me gjithë suitën e tyre, dhe në kohën 
e peshkopatit të peshkopit shumë perëndidashës zotit, zotit Serafim, në vitin 7170-1662, indikti 15, në 
muajin shtator 20, me dorën time të mëkatar Mihalit, piktor nga katundi Zerma e Greqisë”. Π. Πουλίτσα, 
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 
1928, σελ. 91; Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 810, faqe 296-297. 
323-Mbi portën e narteksit, brenda kishës është shkruar: + Πυλην νοήτην τω λογω κεκλη(σ)μέ(νην) ανοίξον 
ημην σιμπάυιαν ρας πιλας η τον ευδιάλ(λ)ακτον τεκου / σα λογον ος αν λιταίς ανενδότης αγαν εξιλεώσης 
τον πανάγαυον λόγον λισιν παρασχειν / των βροτών αμαρτολων. Ανηστοριυη ο υιος (ν)αρτηκας δια 
σηνδρομης του πανασιωτατου καθηοιγου / μενου Κυριου, Κυριου, Κυριου Θεοφανου(σ) κ(αί) ο δικαιος 
Διονησιος ιερομοναχος επη ετους α χ ο δ Ζ Ρ Ο Β (1674=7172). Δια χηρος καμου του αμαρτολου Μηχαλις 
ζωγραφος εκ κομης Ζερμας. “Hapna portën e kuptueshme me anën e arsyes që është e mbyllur, hapna 
portat e zimpatisë ti që linde fjalën e mirëkuptueshme, që me anën e lutjeve tuaja shumëkëmbëngulëse të 
zbutësh fjalën e fortmirë, që të fali zgjidhjen e mëkateve të të vdekurve. U pikturua narteksi hyjnor me 
kontributin e gjithoshënarit igumenit zotit, zotit Theofan, si dhe jeromonakut të drejtë Dionis, në vitin 1674 
= 7172. Me dorën time të mëkatar Mihalit, piktor nga katundi Zerma”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και 
Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 91; 
Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 815, faqe 299-300.  
324-Në ferman është shkruar: Ferman: “Partheni, me mëshirën e Zotit Kryepeshkop i Kostandinopolit dhe i 
Romës së Re, Patrik Ekumenik dhe Sinodi njoftojnë vendimin e tyre që manastiri i Fjetjes së Shën Mërisë, 
që mbiquhet Kamena, të jetë stavropegjiak, d.m.th. të varet direkt nga Patriarkana e Stambollit dhe jo nga 
peshkopata e Himarës dhe e Delvinës. Kjo e fundit nuk ka asnjë të drejtë të ndërhyjë në punët e manastirit. 
Vendimi është marrë sipas kërkesës së murgjve të manastirit, të cilët, siç tregohet në sixhil, ankoheshin se 
qenë rënduar me aguzi të shumta nga peshkopët dhe për shkak të kësaj manastiri ishte në rrezik të zhdukej. 
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pikturuar kishën "Fjetja e Shën Mërisë"325 në manastirin e Kakomesë në Nivicë. Kisha e 
manastirit është e stilit në formë kryqi me tri apsida dhe ka përmasat 10x5.5 m. Ajo është 
ndërtuar në brendësi të gjirit të Kakomesë në breg të detit Jon326.  

Jani dhe i biri Vasili nga Qesarati (Sinkriati) i Lunxhërisë, e kanë zhvilluar 
veprimtarinë e tyre në shek. XVIII në zonën e Gjirokastrës. Sipas Theofan Popës, 
ikonografët nga Qesarati kanë pikturuar rreth 12 kisha në periudhën ndërmjet viteve 
1758-1799. Në vitin 1758 Jani ka pikturuar kishën e "Ungjillëzimit"327 në manastirin e 
Vanistrës të Dropullit. Në vitin 1777 Jani dhe i biri i tij Vasili nga katundi Sikriati kanë 
pikturuar kishën e "Shën e Dielës" në Llongo të Dropullit328. Këtë e vërteton mbishkrimi 
që gjendet mbi portën perëndimore të kishës. +Ανοιστοροιθι τε κ(αι) εκαλ(λ)οπησθη ο 
θηος κε πανσεοτος ναος / της αγιας ενδοξου μεγαλομαρτηρας του Χριστου Κηρηακης / 
δηα σηνδρομης του Χριστου Νηκου, αρχηερατευον ηπο του θε/οφηλεστατου επισκοπου 
Δρ(υ)ινουπολεος κε Αργιροκαστρ(ο)υ Κυρυου / Κυρυου Δοδηθεου εκ χορας Μεσοβου, 
δηα χηρος Ιω(αννου) / μετα του ιου Βασηλη ε(κ) κομης Σηκριατη – 1777 Ιανουαριου 29. 
“U pikturua dhe u stolis ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i dëshmores së madhe e të 
lavdëruar të Krishtit, Shën e Dielës, me kontributin e Kristo Nikos, në kohën e 
peshkopatit të peshkopit shumë perëndidashës të Drinopojës dhe Gjirokastrës, zotit, zotit 

Duke u ngritur në stavropigjeak, sipas sixhiles, manastiri bëhet plotësisht i pavarur nga peshkopata e 
Himarës dhe e Delvinës dhe udhëhiqet nga igumeni që zgjidhet nga murgjit dhe që duhet të ketë disa cilësi 
të caktuara në sixhil. Manastiri do t’i paguajë Patriarkanës nga një flori në vit. Në ferman shënohet se kush 
cënon të drejtat e manastirit, konsiderohet i ekskomunikuar nga kisha. Sixhili është regjistruar në kodikun e 
kishës së madhe të Krishtit. Firmoset nga Kryepeshkop Partheni. Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 140, Dosja 
1, fleta 1; Fermantar, Të shkruash historinë me tolerancë, TIKA, 2005, faqe 119. 
325 -Nga një mbishkrim që gjendet mbi portën perëndimore, brenda naosit të kishës vërtetohet se afresket 
janë punuar nga dora e Mihalit nga Zerma në vitin 1672: +Ανηστωρίθει ω θηος κ(αί) πάνσεπτος να / ος 
τλης Πανειπερευλογιμένις ενδόξου Δες / πηνες ημών Θεότοκου κ(αί) Αειπαρθενου Μαρίας. Δηα σήνδρο / 
μης του παννασιωτατου καθηοίγουμενου / πάπα Κύρ μανθέου με τήν σοιν(ο)διαν του, επη ετους Α Χ Ο Β, 
Ζ Ρ Π (1672=7180) κ(αί) αρχιερατευ / βοντες του θεοφιλεστατου επη(σ)κοπου Κηριου Κηριου Σεραφημ. / 
(Διά) χηρος καμου τού άμαρτο / (λου) (Μ)ιχαλις ζο / (γράφου έκ) κομης Ζερμ(α). “U pikturua ky tempull 
hyjnor dhe i gjithnderuar i së mbibekuarës, së lavdëruarës zonjës sonë Hyjlindëse dhe gjithmonë 
virgjëreshës Mari, me kontributin e gjithoshënarit igumenit, zotit Papa Mantheut me suitën e tij, në vitin 
1672-7180 dhe në kohën e peshkopatit të shumë perëndidashësit zotit Serafim, dora ime e mëkatar Mihalit, 
piktor nga katundi Zerma”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 813, faqe 
298-299; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 105. 
326 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 181-184. 
327-Mbi portën perëndimore, në narteksin e kishës është  ky mbishkrim: + Ανιστορί(θη) καί έκαλλοπίσθη ό 
θοίος καί πάνσεπτος ούτος / οίκος τής οίπεραγίας ένδόξου καί αηπαρθένου μαρίας δη έ/ξόδου τού κηρ 
Μιχάλη Δημητρήου έκ πόλεος Αργιροκάστρου, άρχηπετατεύ/ον οίπο τού θεοφηλες(τ)άτου έπησκόπου 
Δρ(υ)ινο(υ)πόλεος Κηρ Μητροφάνους οίγουμενευ/ον Οίοάκημ οίερομοναχ(ου) κ(αί) Νικδήμου 
οιέρομονάχου, Δανιήλ οιερομονάχ(ου), νικιφόρου ίερο/δηάκόνου, δηά χιρός καμού τού άμαρτολού 
Ιω(άννου) έν χόρας κεστοράτες – 1758 29 μηνί.......“U pikturua dhe u stolis kjo shtëpi e hyjshme dhe e 
gjithënderuar e së Mbishenjtës, së lavdëruar dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, me shpenzimet e zotit Mihal 
Dhimitri nga qyteti Gjirokastër në kohën e peshkopatit të peshkopit shumë perëndidashës të Drinopojës, 
zotit Mitrofan, kur ishte igumen jeromonak Joakimi dhe jeromonak Nikodhimi, jeromonak Danieli, 
jerodhiakon Niqifori. Me dorën time, të mëkatar Janit në katundin Qestorat-1758”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 586, faqe 242. 
328-Kisha e Shën e Dielës është një paraklis me përmasat 8.50x4 m. 
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Dositeut, nga katundi Mecovë. Me dorën e Janit me të birin e tij Vasil, nga katundi 
Sikriati 1777, janar 29”329.  

Në vitin 1778 Jani dhe i biri i tij Vasili kanë pikturuar kishën e "Shën Gjergjit" në 
Sheper të Zagorisë. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi portën e kishës. Ανιγερθη εκ 
βοθρου και ανιστοριθη τε και εκαλλοπισθη ο θειος και / πανσεπτος ουτος οικος του 
αγιου ενδοξου μεγαλομαρτιρος Γεωργιου του / τροπεοφορου δια σηνδρομης κοπου τε δε 
κε εξοδου της Σωφρονειας μονα / χεις αρχιερατευον οιπο του θεοφηλεστατου 
Δρινουπολεος κε Αργηροκα / στρου κυρηου κυρηου Δοσηθεου εκ χορας Μετζοβο δια 
χειρος Ιωαννου / μετα των υιων αυτου εκ χωρας Σικριατη. Ετους 1778 εν μημι νοεμβριου 
/ 27. “U ndërtua prej themeli, u pikturua dhe u stolis ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar 
i shenjtit të lavdëruar, dëshmorit të madh shën Gjergjit, bukurmundës me kontributin, 
përpjekjet dhe shpenzimet e murgeshës Sofronia, në kohën e peshkopatit të 
fortperëndidashësit të Drinopojës dhe gjirokastrës, zotit, zotit Dosithej, ng akatundi 
Mecovë, me dorën e Janit me të birin e tij, nga katundi Sikriati. Viti 1778 në muajin 
nëntor 27”330.  

Në vitin 1779 Jani dhe i biri i tij Vasili kanë pikturuar kishën e manastirit të 
"Kryeengjëjve" në Nivan të Zagorisë. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi portën 
perëndimore të kishës: (Ανιστ)όρίθη τε και εκαλοπήσθη ό θύος καί παν / (σεπτος να)ός 
των πανμεγίστων ταξηαρχων Μηχαηλ / (καί Γαβριήλ καί) πασών των επουρανοιον 
δυνάμεων ασω / (μάτων διά συν)δρομεις κ(αί) δαπανης των εύλαβε / (στάτ)ων 
(άρχόντ)ων επητροπευβοντος του κυρ... / τε Γγιοννου επιστατεβωντως / ....ωντος παπα 
Κυρ Γεωργιος δια κόπυ τε κ(αι) / (εξόδου του) Πιληου Ντεντε αρχιερατεύωντως του 
θεοφιλε / (στάτου καί α)γιωτατου επισκοπου Κυριου Κυριου Δοσηθέου Δρ(υ)νουπολεως 
/ καί Αργιροκάστρου εκ χορας Μεσόβου δηα χηρος Ιω(άννου) μέτα ήον αυτου ε(κ) 
χωρας / Σινκριατη, έτος 1779 ίουληον – 28. “U pikturua dhe u stolis ky tempull hyjnor i 
Taksiarkëve të mëdhenj Mihael dhe Gabriel dhe gjithëfuqive pa trup me kontributin dhe 
shpenzimet e arkondëve të shumënderuar në kohën e epitropisë së zotit…Gjonit në kohën 
e mbikqyrtjes të …zotit Papa Gjergjit me përpjekjet dhe shpenzimet e Pili Dedes, në 
kohën e peshkopatit të shumë perëndidashësit dhe të fortshenjtit, zotit, zotit Dositheut të 
Drinopojës dhe të Gjirokastrës nga katundi Mecovë, me dorën e Janit me të birin e tij, 
nga katundi Sikiriati, viti 1779, korrik 28”331.  

Gjithashtu, në vitin 1799 Vasili nga Sikriati ka pikuruar kishën e "Ipapandisë" në 
manastirin e Agjelastit në Leshnicën e Sipërme të rrethit të Delvinës. Këtë e vërteton 
mbishkrimi që gjendet mbi portën perëndimore të kishës: (Ανιστορίθη ο πάν)σεπτος ναος 
Ηπαπαντη του κυρηου ημων Ηυσου Χρι / στου δυα σινδρομις κοπου τε δε κε εξοδου του 
πανοσιοτατου καθυγου / μενου Αβακουμ ηερομονοχου αρχηερατευον ηπο 

329-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 607, faqe 
247. 
330-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 87; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 610, faqe 248. 
331-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 72-73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 612, faqe 249-250. 
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θεοφηλεστατου Γαβρηηλ / Δρη(ι)νουπολεος κε Αργιροκαστρου επιτροπευον(τος) του 
τημιοτατου Κηριο / Κηριο (Γι)αν(ν)η Θανασι εκ χορας Δροβηανης Δυα χυρος κάμου του 
/ αμαρτολου Βασηλυ του Ηοανου εκ χορας Σηνκρηατη εν ετη 1799 / σεπτεβρηου 30. “U 
pikturua ky tempull i gjithnderuar i zotit tonë Jezu Krisht me kontributin, përpjekjet dhe 
shpenzimet e gjithoshënarit, igumen jeromonak Avakumit, në kohën e peshkopatit shumë 
perëndidashësit të Drinopojës dhe të Gjirokastrës, në kohën e kujdestarisë të 
shumënderuarit zoti, zoti Jan Thanasit nga katundi Dhrovjani. Me dorën time të mëkatar 
Vasilit të Janit, nga katundi Sikiriati, në vitin 1799, shtator 30”332.  

Mbi një ikonë të "Shën Mërisë", që gjendet në ikonostasin e kishës së "Shën 
Kollit" në Hormovë të Rrëzës në Tepelenë Jani nga Sikriati ka lënë këtë mbishkrim: 
(Δεη)σης Ιωαννου και αυτογραφου...τον τεκνον αυτου εκ χo(ρας Σηκρ)ιατη εν ετη 1782 
(Αυγ)ουστου 15. “Lutje e Janit dhe vetëshkrues....bijve të tij nga katundi Sikriati. Viti 
1782 gusht 15”333.  

Vasili nga Sinkriati më 1795 ka pikturuar kishën e "Fjetjes së Shën Marisë" në 
Manastirin të Himarës. Ky fakt vërtetohet me anën e një mbishkrimi që gjendet mbi 
portën perëndimore brenda kishës: + Ανηγέρθυ εκ βόθρου καί ανειστωρύθη ο θύος / καί 
πανσεπρος ναός η Κύμησης τής Ηπεραγίας Δεσπή / νης ημών Θεοτόκου κε Αηπαρθένου 
Μαρήας δυα σήνδρο / μής κοπου μοχθου κε εξόδου Ζ(αχ)αρήας μοναχύς άρχη / 
ερατευον ήπό του θεοφηλεστατου Κυρίου κυρήου Ηοανη / κύου Χημάρας κε Δελβηνου 
– δυα χηρός καμού του αμαρ / τολού Βασίλου του / εκ χορας Σιν / κρηατη / εν ετη 1795 / 
απρηλύου – Ι / ετελυόθυ. “U ndërtua prej themeli dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i 
gjithnderuar i Fjetjes së mbishënjtës, zonjës sonë Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës 
Mari, me kontributin, përpjekjen, mundimin dhe shpenzimet e murgeshës Zaharisë në 
kohën e peshkopit shumë perëndidashës zotit, zotit Joaniqit të Himarës e Delvinës, me 
dorën time të mëkatar Vasilit, nga katundi Sinkriati. U përfundua në vitin 1795, prill 
10”334.  

Në ikonën e "Shën Kollit" në prosqinitarin e kishës së manastirit të "Shën Kollit" 
në Dhivër të Sarandës gjendet mbishkrimi: Δυα χηρος καμου / του αμαρτολου Βασηλυ 
εκ κομις Σικριατι. “Me dorën time mëkatar Vasilit, nga katundi Sikrikati”335. 

Biri i Janit, Vasili në vitin 1797 ka lënë një mbishkrim mbi ikonën e "Shën 
Kostandinit dhe Elenës" në kishën e "Burimit jetëdhënës" në Këllez të Lunxhërisë: Εν 
έτη 1797 + Πρόσδεξε κύρηε τών δούλων τού Θεού Κώστα Ντέταις σήν τής σημβύας κέ 
τόν τέκνον. Χύρ καμού τού άμαρτολού Βασιλύου τού έκ κόμης Σηκρηάτη. “Në vitin 
1797-Prano o Zot shërbëtorët e tu, Kostë Deden me bashkëshorten dhe fëmijët e tij. Dora 
ime e mëkatar Vasilit, nga katundi Sikriati336. 

332 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 860, faqe 314.  
333-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 85; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 614, faqe 250. 
334 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 848, faqe 310. 
335 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 853, faqe 312. 
336-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 82; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 646, 
faqe 257. 
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Vasil Jani në vitin 1803 ka pikturuar ikonën “Krishti në fron” në kishën e 
manastirit të "Shpërfytyrimit" në Drenovë të Mingulit, në krahinën e Lunxhërisë337. Ikona 
aktualisht është pjesë e koleksionit të Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë338.  

Më 1806 Vasil Jani ka pikturuar kishën e manastirit të "Shën Mërisë" në Llongo 
të Dropullit. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që ka lënë mbi portën perëndimore të 
kishës. Ιστοριθη ο θειος ουτος και ιερος ναος της Γεν(ν)ησεως ημων Θεοτοκου και 
Αιπαρθενου Μαριας δια συνδρομης του καθ’ εγουμενου Ζακχαιου ιερομοναχου 
Κ(υριου) Κ(υριου) Γαβριηλ Δρυινουπολεως δια χειρος βασιλειου Ιωαννου εκ χωρας 
Συνκριατη ετος 1806. “U pikturua ky tempull hyjnor e i hirshëm e Lindjes së Hyjlindëses 
sonë dhe gjithmonë Virgjëreshës Mari, me kontributin e igumen jeromonak Zaktheut 
zotit, zotit Gabriel të Drinopojës, me dorën e Vasil Janit nga Sikriati, viti 1806”339. Në 
këtë kishë Vasil Jani ka pikturuar ikonën “Shën Nikolla”340 me numër inventari 44 dhe 
ikonën e “Shën Mërisë” me numër inventari 45.  

337-Mbi portën perëndimore gjendet një mbishkrim, i cili na bën me dije se kisha është ndërtuar në vitin 
1666: + Ουτος ό πάνσεπτος κ(α)ί θείος ναός ό ής όνομα τι / μώμενος τού Κυρίου κ(αί) Θεού κ(αί) Σωτήρος 
ήμών Ιησού Χριστού / άνηγέρθη έκ βάθρου κ(αί) άνιστόρισεν αύτον κ(αί) εκαλλώπισεν / αύτόν εύδοκία 
Θ(εο)ύ ώς καθώς όράται, διά σηνδρωμής κόπου τε κ(αί) / εξόδου τού τίμιώτάτου Κύρ Πέτρου κ(αί) Σάβα 
κ(αί) Τόσσκα κ(αί) Τέφα Τόσκα / Τέφα Βενάμήν ίερομονάχου, Νεόφίτου ίερομο(να)χου. Διά χειρός 
Δημητριου κ(αί) Γεωργίου / επι έτους α χ ξ στ 1666. “Ky tempull i gjithënderuar dhe hyjnor, me emrin e 
zotit dhe të perëndisë dhe shpëtimtarit tonë, Jezu Krisht u ndërtua prej themeli. E pikturoi dhe e stolisi 
simbas mirëdashjes së perëndisë, sikurse e shihni, me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e të 
shumëndershmit, zotit Petro dhe Tetos dhe Sava dhe Toska, dhe Teta Toska, Tefa jeromonak Beniaminit, 
jeromonak Neofitit. Me dorën e Dhimitrit dhe Gjergjit në vitin 1666”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και 
Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 83; 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 567, faqe 236-
237. 
338-Ikona “Krishti në fron” është pikturuar nga Vasil Jani në vitin 1803. Ikona ka përmasat 92x53 cm dhe 
numër inventari nr. 39. Figura e Krishtit paraqitet në një fron të gjerë dhe hijerëndë. Krishti mban hiton të 
kuq të zbukuruar me kryqe dhe himatin ngjyrë blu. Krishti është i ulur mbi dy jastëkë të mëdhenj. Me dorën 
e djathtë është duke bekuar ndërsa me dorën e majtë mban një ungjill të hapur që mbështetet mbi gjurin e 
tij. Në pjesën fundorë të ikonës së Krishtit është mbishkrimi: Δυά σηνδρομής καί εξόδου Αρσενήου 
ίερομονάχου καί ήγουμένου έκ πώλεος Βοτρ(ι)τζα. Εν ετη 1803. Χήρ κάμού τού άμαρτωλού Βασηλύού 
καί αύτού γράφω. “Me kontributin dhe shpenzimet e jeromonak Arsenit dhe igumenit, nga qyteti Bodrishtë. 
Në vitin 1803. Dora ime e mëkatar Vasilit dhe vetëshkruesit”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ 
της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 83; Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 660, faqe 261; Ylli Drishti, 
Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 
92; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 
2000, faqe 92-93. 
339-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 668, faqe 
263. 
340-Ikona aktualisht është pjesë e koleksionit të Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë . Ikona “Shën 
Nikolla” është pikturuar nga Vasil Jani në Shek. XIX. Ikona ka përmasat 95x52 cm dhe numër inventari nr. 
44. Figura e Shën Kollit paraqitet në një fron të gjerë dhe hijerëndë i ulur mbi një jastëk të blertë dhe të 
zbukuruar me motive të stilizuara bimore të arta. Shën Kolli është me veshje peshkopale, hiton blu dhe 
himatin ngjyrë të kuqe të zbukuruar me motive floreale. Mbi supe mban omoforin e madh të zbukuruar me 
kryqe të stilizuar. Me dorën e djathtë është duke bekuar ndërsa me dorën e majtë mban një ungjill të hapur 
që mbështetet mbi gjurin e tij. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria 
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Joan Athanasi. Të dhëna rreth jetës dhe aktivitetit të piktorit ikonograf Joan 
Athanasi mund të nxjerrim vetëm nga nënshkrimet e lëna nëpër ikonat që ka punuar. Ka 
të dhëna se ai ka pikturuar në disa kisha të jugut të Shqipërisë. Joan Athanasi në vitin 
1770 ka pikturuar 16 ikonat e vogla të kishës “Fjetja e Hyjlindëses” në Labovën e 
Kryqit341. Në vijim ai ka pikturuar ikonat e ikonostasit të kishës “Fjetja e Hyjlindëses” në 
Peshkëpinë e Sipërme, Gjirokastër. 15 ikona nga kjo kishë aktualisht janë në fondet e 
Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë342. Gjithashtu, piktori ikonograf Joan Athanasi ka 
pikturuar 4 ikona të vogla për kishën e "Shën Thanasit të Mazharit" në Pogon. Ikonat janë 
në fondet e Muzeut Historik Kombëtar343. 

Në vitin 1775 ikonografi Joan Athanasi ka pikturuar ikonën "Fjetja e Hyjlindëses" 
në kishën e "Shën Mërisë" në Goranxi të Gjirokastrës. Në vitin 1796 Joan Athanasi ka 
pikturuar ikonat e kishës së "Shën Gjergjit" në Nokovë të Lunxhërisë. Gjatë punës 
studimore e shkencore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të evidentojmë 
disa ikona të mëdha: ikona e "Shën Gjergjit" me nr. inventari 5965, mbi të cilën është 
mbishkrimi: δέησις τού δούλου τού Θεού Κώστα Παναγιώτη 1798, νοεμβρίο(ου) 26 
“Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Kostë Panajotit 1798”344. Mbi ikonën e "Krishtit 
Pandokrator", të "Shën Mërisë me Krishtin" dhe të "Joan Pagëzorit", në ikonostasin e 
kishës është data 1796345. Ikona e "Shën Gjergjit", (Fig.1) e cila ka qenë e vendosur në 
proskinitarin e kishës ka përmasa 55x74 cm dhe numër inventari 5946. Në fondet e 
Muzeut gjendet edhe një ikonë me përmasa 54x108 cm dhe me numër inventari 5611, e 

nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 112-113; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, 
Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 112-113. 
341-Riza e Krishtit, viti 1770, me përmasat 40x30 cm, Lindja e Krishtit, viti 1770, me përmasat 49x42 cm, 
Prekja e Thomait, viti 1770, me përmasat 50x40 cm, E diela e miroprurëseve, viti 1770, me përmasat 
50x40 cm, Rrethprerja, viti 1770, me përmasat 49x40 cm, Shestja, viti 1770, me përmasat 41x40 cm, E 
diela e ulokut, viti 1770, me përmasat 50x39 cm, Shën Triadha, viti 1770, me përmasat 50x40 cm, Lindja e 
Hyjlindëses, viti 1770, me përmasat 46x39 cm, Ngjallja e Krishtit, E diela e samaritanes, Ngritja e Kryqit, 
Hyrja e Shën Marisë në tempull, Shpërfytyrimi, Ngjallja e Llazarit, Mesipendikostia, Pesëdhjetorja. 
Katalogu i objekteve të humbura 1990-2016, Të deklaruara të humbura nga institucionet e trashëgimisë 
kulturore në Republikën e Shqipërisë, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore, Tiranë, 
2017, faqe 48-50. 
342-Gjatë punës hulumtuese dhe studimore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të 
evidentojmë këto ikona: 1-Krishtlindja, me nr. inventari 5422; 2-Ngjallja, me nr. inventari 5482 dhe me 
përmasat 32x43 cm; 3-Shpërfytyrimi, me nr. inventari 5495 dhe me përmasat 33x43 cm; 4-Prerja e kryes së 
Joan Pararendësit, me nr. inventari 5499 dhe me përmasat 33x43 cm; 5-Ipapandia, me nr. inventari 5503 
dhe me përmasat  32x43 cm; 6-Shën Kolli dhe Shën Eftimi, me nr. inventari 5504 dhe me përmasat 32x43 
cm; 7-Kryqëzimi, me nr. inventari 5505 dhe me përmasat 32x43 cm; 8-Shën Pjetri, me nr. inventari 5508 
dhe me përmasat 33x43 cm; 9-Analipsi, me nr. inventari 5522 dhe me përmasat 32x42 cm; 10-Lindja e 
Hyjlindëses, me nr. inventari 5526 dhe me përmasat 33x43 cm; 11-Ungjillëzimi, me nr. inventari 5906 dhe 
me përmasat 33x42 cm; 12-Shërimi i ulokut, me nr. inventari 5907 dhe me përmasat 31x42 cm; 13-Hyrja 
në Jeruzalem, me nr. inventari 6001 dhe me përmasat 32x43 cm; 14-Pagëzimi, me nr. inventari 6073 dhe 
me përmasat 31x42 cm; 15-E diela e Thomait, me nr. inventari 6020 dhe me përmasat 31x43 cm.  
343-Gjatë punës hulumtuese studimore e shkencore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të 
evidentojmë 4 ikona të vogla: 1-Shën Kolli me pëmasat 35x36.5 cm dhe numër inventari 5431, 2-
Pendikostia me përmasat 36.5x37 dhe numër inventari 5502, 3-Shpërfytyrimi me përmasat 37x47.5 dhe 
numër inventari 5545, 4-Krishtlindja me përmasat 38x48 dhe numër inventari 6116. 
344 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 649, faqe 257. 
345 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 643, faqe 256. 
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cila mendohet se është "Fjetja e Hyjlindëses". Gjatë punës hulumtuese studimore në 
fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të evidentojmë 25 ikona të vogla346. 

Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar janë të 
ekspozuara tre ikona të pikturuar nga ikonografi Joan Athanasi; "Hyrja në Jeruzalem"347, 
(Fig.2) me numër inventari 3701, që daton në vitin 1796; "Shën Mëria me Krishtin"348, 
(Fig.3) me numër inventari 3663, që daton më 1777 dhe "Fjetja e Hyjlindëses"349 (Fig.4) 
me numër inventari 3655, që daton më 1775.  

346-Gjatë punës hulumtuese dhe studimore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të 
evidentojmë këto ikona të vogla: 1-Rrethprerja e Krishtit, me nr. inventari 5763 dhe përmasat 26x34 cm; 2-
Kryqëzimi i Krishtit, me nr. inventari 5764 dhe përmasat 25x33 cm; 3-Joakimi dhe Ana, me nr. inventari 
5769; 4-Hyrja e Hyjlindëses në tempull, me nr. inventari 5806 dhe përmasat 25x34 cm; 5-Pendikostia, me 
nr. inventari 5846 dhe përmasat 25x34 cm; 6-Darka Mistike, me nr. inventari 5865 dhe përmasat 25x34 cm; 
7-Ngjallja e Llazarit, me nr. inventari 5868 dhe përmasat 27x34 cm; 8-Prerja e kokës së Pararendësit, me 
nr. inventari 6002 dhe përmasat 27x34 cm; 9-Shpërfytyrimi i Shpëtimtarit, me nr. inventari  6061 dhe 
përmasat 26x34 cm; 10-Zënia e Hyjlindëses, me nr. inventari  6069 dhe përmasat 24x34; 11-E diela e të 
verbrit, me nr. inventari  6101 dhe përmasa 26x33 cm; 12-E diela e Thomait, me nr. inventari  6103 dhe 
përmasat 26x33 cm; 13-Analipsi, me nr. inventari  5994 dhe përmasat 25x34 cm etj. 14-Ikona Mbledhja e 
Kryeengjëjve, me nr. inventari 6099 ka përmasat 33x43 cm. Në të është shkruar: Δέησις τού δούλου τού 
Θεού Τέλη τού Γγήοκα Κώντη έν έτη 1797. “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Telit të Gjokë Kondit në vitin 
1797”. 15-Ikona e Shën Gjergjit, e cila ka qenë e vendosur në pjesën kulmore të ikonostasit të kishës. Ikona 
ka përmasat 38x48 cm dhe numër inventari 5980.  
347-Ikona e ka prejardhjen nga kisha e "Shën Gjergjit" në Nokovë, Gjirokastër. Ajo është pikturuar nga 
ikonografi Joan Athanasi. Në të paraqitet hyrja triumfuese e Krishtit së bashku me apostujt, të nisur nga 
mali i Ullinjve për në Jerusalem. Mijëra njerëz e presin atë me degë palmash nëpër duar e duke i shtruar 
udhën. Degët e palmave janë simbole të fitores dhe të gëzimit. Judenjtë e kishin për zakon që kur prisnin 
njerëz të mëdhenj, ua shtronin rrugën me dafina. Krishti hyri në Jerusalem hipur mbi një gomar kafshë që 
simbolizonte urtësinë dhe paqen. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun 
Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 68-69; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i 
Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, 
Tiranë 2017, faqe 53; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), 
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 53. 
348-Ikona e ka prejardhjen nga kisha e Mitropolisë, Gjirokastër. Shën Mëria qëndron solemne. Ajo është e 
ulur mbi një fron madhështor prej mermeri, të gdhendur me dekore floreale baroke. Ajo paraqitet në pamje 
ballore. Në prehrin e saj është ulur Krishti fëmijë. Shën Mëria ka veshur një mafor ngjyrë vishnje. Me 
dorën e djathtë ka kapur dorën e të birit. Dorën e majtë e ka hedhur mbi supet e Krishtit. Krishti paraqitet 
duke bekuar me dorën e djathtë, ndërsa në dorën e majtë mban një pergamenë. Në pjesën e sipërme të 
ikonës është shkruar ΜΡ  ΘΟΥ, që do të thotë "Nëna e Perëndisë". Në pjesën fundore nga ana e djathtë e 
fronit është mbishkrimi: 1777, ΧΡ ΙΩ. "Dora e Joan Athanasit në vitin 1777". Dorian Koçi, Andrea 
Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 
2018, faqe 72-73; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent 
shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 52; Ylli Drishti, Icons, Colection of the 
National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 
2017, page 52. 
349-Ikona e ka prejardhjen nga kisha e "Shën Mërisë" në Goranxi, Gjirokastër. Në qendër të kompozimit 
është figura e Shën Mërisë, e shtrirë në shtratin e vdekjes. Mbi figurën e Shën Mërisë është Krishti, i cili 
mban në krahë një foshnjë, që simbolizon shpirtin e Shën Mërisë, që është larguar nga trupi i saj. Mbi 
Krishtin janë dy engjëj me flatra, të cilët e çojnë shpirtin e Shën Mërisë në qiell. Pranë Shën Mërisë është 
Shën Joani, i cili përkulet thellë e përpiqet të dëgjojë rrahjet e fundit të zemrës së saj. Shën Petro tund 
temjanicën. Skenën qendrore e rrethojnë apostujt, gratë miroprurëse dhe etërit e kishës. Në pjesën e 
sipërme, mbi re ka figura engjëllore. Në pjesën e poshtme të ikonës është një episod apokrif, ku prifti hebre 

84 
 

                                                           



 
 
 

Dhimitër Kostandini nga Kozani në vitin 1783 ka pikturuar ikonat350 e 
ikonostasit të kishës së "Shën Mërisë" në Dhrovjan të Sarandës. Në vitin 1787 Dhimitër 
Kostandini ka pikturuar kishën e "Shën Thanasit" në Bularat të Dropullit. Mbi ikonë 
është shkruar: Δια χε(ι)ρος Δημητριου απο Κοζανη – 1787. “Me dorën e Dhimitrit nga 
Kozani 1787”351.  

Jani nga Drinopoja në vitin 1784 ka pikturuar kishën e "Shën Spiridhonit" në 
Vuno të Himarës. Sipas një gojëdhëne kjo kishë është ndërtuar me nismën e Shën 
Kozmait me materialet e mbetura nga një vapor i mbytur. Kisha është ndërtuar në vitin 
1778. Kjo vërtetohet me anën e një mbishkrimi352 që gjendet mbi portën jugore brenda 
kishës: “1778-Në muajin shkurt u rindërtua që nga themeli ky tempull i shumëhyjshëm 
dhe në muajin shkurt 1784 u stolis me të gjitha, me harxhet dhe shpenzimet e përbashkëta 
të katundit dhe në kohën e peshkopatit të shumë perëndidashësit Joaniqit, shenjtit të 
Himarës dhe Delvinës. Kujdestaria në atë kohë ka qenë nga i njejti katund, Vuno sikurse 
shihet më qartë në librin e përbashkët të shkollës dhe të këtij manastiri. U pikturua prej 
Janit nga eparkia e Drinopojës dhe e Gjirokastrës”353.  

Llazari nga Zagori. Në vitin 1796 Llazari nga Zagori ka pikturuar afresket354 
dhe ikonat e kishës së manastirit të "Shën Kollit" në Dhivër të Delvinës. Mbi ikonën e 
"Krishtit Pandokrator" në ikonostasin e kishës është shkruar: + Δυά σινδρομίς / κ(αί) 
σξόδου Ζαχαρήου / μωναχού – έτη 1796 – δυα χηρος καμου του αμαρτολου βασηλυ εκ 
μομις σικριατι. “Me kontributin dhe shpenzimet e murgut Zaharisë, viti 1796”355. Ndërsa 

Antonin, kërkon të përmbysë qivurin dhe kryeengjëlli Mëhill i pret duart me shpatë. Në fundin e ikonës 
është shkruar: χυρ ιω αθανασιου "dora e Joan Athanasit". Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 
6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun 
Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 70-71; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i 
Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, 
Tiranë 2017, faqe 54-55; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th 
centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 54-55; Dorian Koçi, Skënder 
Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 96-97; Dorian Koçi, 
Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 96-97. 
350-Këtë e vërteton mbishkrimi mbi ikona: Δια χειρος Δημητριου Κωνσταντιου απο πολη Κοζιανιν 1783. 
Me dorën e Dhimitër Kostandinit nga qyteti Kozan 1783. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 1998, nr. 844, faqe 309. 
351-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 
1998, nr. 622, faqe 252. 
352-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 137. 
353-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 834, faqe 306. 
354-Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim që gjendet mbi faqen e murit verior të kishës: 1796 / + Ανηγερθη 
εκ θεμελιων και ιστορηθυ / ο θυος κε πανσεπτος ουτος ναος τουεν αγιεις / πατρος ημων Νικολαου 
αρχιεπισκοπου / Μηρον της Λυκηας του θαυματουργου δυα σιν / δρομις κοπου τε δε κ(αΊ0 εξοδου του 
ενδεσιμοτατου / Κυπρηακυ ηερεος αρχυερατευον(τος) του θεοφυ / λεστατου επησκοπου 
Δρη(ι)ν(ου)πολεος κ(αί) Αργιροκαστρου / Κυριου Δοσιθεου δυα χηρος Βασιληου εκ χορας Σικρη / ατη. 
“1796-U ndërtua prej themeli dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i atit tonë ndër shenjtorë 
shën Kollit, kryepeshkopit të Mirës së Likisë çudibërësit, me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e të 
shumënderuarit prift Qiriakut, në kohën e peshkopatit të peshkopit shumë perëndidashës të Drinopojës dhe 
Gjirokastrës, zotit Dosithej. Me dorën e Vasilit nga katundi Sikriati”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave 
në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 851, faqe 311-312. 
355 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 852, faqe 312. 
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në ikonën e "Shën Kollit" në prosqinitarin e kishës gjendet mbishkrimi: Συα χηρος καμου 
/ του αμαρτολου Βασηλυ εκ κομις Σικριατι. “Me dorën time mëkatar Vasilit, nga katundi 
Sikrikati”356. Në vitin 1797, Llazari nga Zagori ka pikturuar afresket357 dhe ikonat358 e 
kishës së manastirit të "Shën Thanasit", në Leshnicën e Poshtme në Sarandë. Në vitin 
1798 ka pikturuar ikonën “Fjetja e Hyjlindëses” në ikonostasin prej druri të kishës "Fjetja 
e Hyjlindëses" në Peshkëpinë e Sipërme. Mbi ikonë është shkruar: 1798 μαρτίου 20. Διά 
χηρός Λαζάρου έξ Ζαγορίασ-έξ άνω σουδένα Ζαγορήου “1798 mars 20. Me dorën e 
Llazarit, nga Zagori, nga Ano Sudhena e Zagorit”. E njëjta datë gjendet edhe në ikonën e 
Joan Pagëzorit359.  
 Petro nga Vllahogoranxia në vitin 1813 ka pikturuar kishën e "Shën Mitrit" në 
Grapsh të Dropullit. Këtë fakt e vërtetin mbishkrimi që gjendet mbi ikonën e "Shën 
Mitrit": δια χηρος ημων πετρου ιερεος εκ κομης βλαχωγοραντζης μαθητης λαζαρου 1813 
μην δεκεμβριου 27. “Me dorën tonë të prift Petro nga katndi Vllahogoranxi, nxënës i 
Llazarit 1813, muaji dhjetor 27”360. 

Nikollë Postenali në vitin 1819 ka pikturuar ikonën e "Shën Kollit" në kishën e 
"Shën Kollit" në Zhej të Zagorisë361, ndërsa më 1821 ka pikturuar kishën e "Shën 
Kollit"362 në fshatin Argovë të Përmetit. 

Jani dhe nipi i tij Dhiamanti në vitin 1819 kanë pikturuar ikonat e kishës së 
"Shën Kristoforit" në Radat të Gjirokastrës. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që kanë 

356 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 853, faqe 312. 
357-Nga mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës mësojmë se: Ο πανσεπτος ουτος και θειος ναός 
του εν αγίοις πατρος ημων Α / θανασίου του μεγαλου μοναστηρίου Γερμανου ευπρεπίσθη κ(αί) εκα / 
λ(λ)οπίσθη δι εξοδων των πατερων αυτου δι επιστασίας / Χρυσανθπυ ιερωμοναχου κ(αί) ηγουμενου αυτου. 
Επισκοπου δε ημων / Δρ(υ)ινο(υ)πολαιος Κυρ Γαβριηλ, των ευρεθεντων πατερων δε / κ(αί) ιερωμοναχων 
Διονησίου, Ζακχεου, Μελετίου, Ιωαννηκίου, παπα / Κυρισκι κ(αί) Ζωσιμα (εί)σ τους 1801 μην Ιουνίου 28. 
Δια χειρος / καμου Λαζαρου εξ Ανω Σουδενα μετα των μαθιτων μου / Λαζαρου και Γεωργιου 1797 εγιναν 
τα θεμελια του ναου αυτου. “Ky tempull i gjithnderuar dhe hyjnor i atit tonë ndër shenjtorë shën Thanasit 
të madh i Manastirit të Gjermanoit u stolis dhe u zbukurua me shpenzimet e etërve të tij, me mbikqyrjen e 
Krisanthit jeromonakut dhe igumenit të tij. Në kohën e peshkopit tonë të Dronopojës Kir Gabriel, të etërve 
prezent dhe jeromonakë të Dhionisit, Zakheut, Meletit, Joaniqit, Papa Qirjaqi dhe Zosima më 1801 muaji 
qershor 28. Me dorën time të Llazarit nga Ano Sudhena së bashku me nxënësit e mi Llazarin dhe Gjergjin. 
Më 1797 u bënë themelet e këtij tempulli”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 1998, nr. 
856, faqe 313; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 
113. 
358-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi ikonën e Krishtit: Δια χειρος καμου του αναξιου Λαζαρου εξ 
ανο σουδενα Ζαγορη. Δια σινδρομης Παρθενιου ηγουμενου. “Me dorën time të pamerituarit Llazar nga 
Ano Sudhena e Zagorisë, me kontributin e igumen Parthenit”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 1998, nr. 903, faqe 325. 
359 -Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 54; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 1998, nr. 650, faqe 258. 
360-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 681, faqe 266. 
361-Mbi ikonë është shkruar: δια χειρος Νικολαου ιερεος Ποστεναλης 1819 αυγουστου 15. Me dorën e prift 
Nikollë Postenalit, 1819 gusht 15. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 695, 
faqe 269. 
362-Mbi ikonën e "Krishtit" në ikonostasin e kishë është shkruar: Δια χειρος Νικολαου ιερεος Ποστεναλης 
1821. “Me dorën e prift Nikollë Postenalit 1821”362. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Tiranë 1998, nr. 422, faqe 196. 
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lënë mbi ikonën e Shën Mërisë: Ετος 1819 μην οκτοβρηου 10 και ηστορηθησαν η πεντε 
ηκονας δια χηρος Ηοανου και ανυψηου αυτου δηαμα(ν)τι εκ χορας Βωστηνα. “Viti 1819 
muaji tetor 10, u pikturuan pesë ikonat me dorën e janit dhe nipit të tij Dhiamantit, nga 
katundi Voshtinë”363.  

Vasil Apostoli nga katundi Frastana të Pogonianisë së vjetër në vitin 1820 ka 
pikturuar kishën e manastirit të Piruit në fshatin Sirakot të Sarandës. Brenda portës 
perëndimore të kishës gjendet mbishkrimi: + Ουτος ο θυος κ(αί) πάνσεπτος ναος τής 
Ειπεραγίας Δεσποινης ήμων Θ(εοτό)κου / κ(αί) Αείπαρθέμου μαρίας τής κοιμήσεος 
τουπικλην πυρρου ιστοριθη μεν διά / συνδρομης κ(αί) Ζαχαρίου του εκ της μονης 
Πεπελεως, ηγουμενεύοντος / του οσιοτάτου Βενιαμίν μοναχου εκ Δενδροβιανη. Διά 
χειρος μέν / εμου του ταπεινου Βασιλειου Αποστόλου εκ κώμης Φραστανα / της Παλαιας 
Πωγωνιανης εν ετει 1820 ιουνίου 10 / οικονομος π(α)πα Κυριακος Ευθυμιαδης. “Ky 
tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i Fjetjes së mbishenjtës nënës sonë Hyjlindëses dhe 
gjithmonë virgjëreshës Mari i mbiquajtui i Piruit u pikturua me kontributin dhe 
shpenzimet e jeromonakëve të shumëndevotshëm Zaktheut nga manastiri i katunës dhe 
Zaharisë nga Manastiri i Pepelit, në kohën kur ishte igumen i fortshënuari murg 
Veniamini nga Dhendrovjani. Me dorën time të përvuajturit Vasil Apostolit nga katundi 
Frastana të Pogonianisë së vjetër. Në vitin 1820, qershor 10. Ikonom Papa Kiriako 
Efthimiadhi”364.  

Dhimitri nga Stariçani365 në vitin 1822 ka pikturuar ikonat e ikonostasit të 
kishës së "Shën Mërisë" në Malçan të Sarandës. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi në 
ikonostas: Ανεκενισθησαν και εστωριθυσαν ηκονες και ο τεμ(π)λος και / δια σινδρομης 
του κυρ Παπα Πανου και Κυρ Χριστου Τζικα επιτροπον / εν ετει 1822 αυγουστου 10 και 
δια χ(ε)ιρος εμου Δημητριου εκ Σταρι / τσανη. “U përtërinë dhe u pikturuan ikonat e 
nderuara dhe ikonostasi me kontributin e zotit Papa Panos dhe zotit Kristo Çika, 
epitropëve, në vitin 1882 gusht 10. Me dorën time të Dhimitrit nga Stariçani“366. Në vitin 
1824 Dhimitri nga Stariçani i Konicës ka pikturuar kishën e Shën Kollit në Leshnicën e 
Poshtme të Sarandës. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që ka lënë mbi ikonën e Krishtit: 
1824 Ιουνιου 2. Χειρ δημητριου Σταριτσιανι Κονιτσα. “1824 qershor 2. Dora e Dhimitrit 
nga Stariçani. Konicë“367.  
 Petro nga Vlahogoranxia më 1825 ka pikturuar kishën “Burimi Jetëdhënës” në 
Derviçan. Mbi skenën “Burimi Jetëdhënës” është shkruar: 1825 ιουνιος 23. Δηά 
σηνδρομής τού αίδεσιμοτάτου παπά κυρτζή μετά τού ήού καί πρεσβητέρας αύτου 
εύχεστε καί σηχορήτε ή θεορούντες δηά τού κυρήου: καί διά (χει)ρός ήμόν πέτρου ίερέος 
έκ βλαχογοραντζις. “1825 qershor 23. Me kontributin e të shumënderuarit Papa Qirixhiut 
me të birin dhe priftëreshën e tij. Ju që vështroni, lutuni dhe faleni atë. Me dorën tonë të 
priftit Petros nga Vlahogoranxia”368.  

363 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 698, faqe 269-270. 
364 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 868, faqe 317-318. 
365-Stariçani është fshat i Konicës. 
366-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 1998, nr. 870, faqe 318. 
367-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 1998, nr. 871, faqe 318. 
368 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 703, faqe 270. 
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Anastas Anagnosti në vitin 1828 ka pikturuar kishën e "Kryeengjëjve" në 
Peshkëpinë e Sipërme. Në ikonën e "Krishtit Pandokrator" në ikonostasin e kishës është 
shkruar: Ιστορήθησαν (οί) πανσέπτες καί άγιαις (αύται) ίκόνες. Διά χειρός Άναστασίου 
άναγνώστου είου οίκονόμου Τζεπελλοβήτου κατά τό 1828. Ίουλίου 23. “U pikturuan 
ikonat e gjithënderuara e të shenjta me dorën e Anastas Anagnostit, birit të ekonom 
Cepelovitit, më 1828, korrik 23”369.  

Petro Gjeorgjiadhi në vitin 1847 ka pikturuar ikonën e "Krishtit pandokrator" në 
kishën e "Lindjes së Shën Mërisë" në Skore të Pogonit. Mbi ikonë është shkruar: Δι 
εξόδων τών δούλων τού Θεού Μάρθας Μοναχής καί Συγκλητινής μοναχής διά 
μνημόσηον αύτών καί τών γονέων τούς 1874 Δεκεμβρίου 18. Ζωγράφος Πέτρος 
Γεωργιάδης, Πρωτοσύγγελος τής Μητροπολεως Ιωαννίνων. “Me shpenzimet e 
shërbëtorëve të perëndisë, Marthës murgeshë, Sinklitinës murgeshë për kujtim të tyre dhe 
të prindërve 1847 dhjetor 18. Piktor Petro Gjeorgjiadhi, Protosingjel i Mitropolisë së 
Janinës”370. Në vitin 1849 ka pikturuar ikonat e "Krishtit Pandokrator" dhe të "Shën 
Mërisë" në kishën e "Shën Gjergjit" në Pepel të Dropullit. Mbi ikonën e "Shën Mërisë" 
është mbishkrimi: Αι αγιαις εικωναις του Ιησου Χριστου και της Θεοτοκου 
εζωγραφισθησαν εν ετει 1849 μαιου 12. Ο ζωγραφος Πετρος Γεωργιαδης πρωτοψαλτης 
της Μητροπολεως Ιωαννηνων. “Ikonat e shenjta Jezu Krishti dhe e Hyjlindëses u 
pikturuan në vitin 1849, maj 12. Piktor Petro Gjeorgjiadhi kryepsallt i Mitropolisë së 
Janinës”371. Në vitin 1853 Petro Gjeorgjiadhi ka pikturuar ikonat372 e ikonostasit të kishës 
së "Shën Mëhillit" në Libohovë të Gjirokastrës. Në vitin 1856 ka pikturuar ikonat e 
mëdha të kishës së "Shën Kollit"373 në Hllomo të Pogonit. Në vitin 1859 Petro 
Gjergjiadhi ka pikturuar ikonën e "Kryeengjëjve"374 në kishën "Fjetja e Hyjlindëses" në 
Peshkëpinë e Sipërme. Në një ikonë tjetër po në këtë kishë është shkruar: 1859 

369 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 705, faqe 271.  
370-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.719, faqe 274; Dhimitër Beduli, 
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139; Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret 
e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 15-16; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe 
komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 73. 
371-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 
1998, nr. 721, faqe 275. 
372-Δι εξοδων του κυριου Παναγιοτο τζα / ο ζωγραφος πετρος Γεωργιαδης πρωτοψαλτης της Μητροπολεως 
Ιωαννη / νων 1853, δεκεμ(βριου) 20. “Me shpenzimet e zotit Panajot Xha. Piktor Petro Gjeorgjiadhi, 
kryepsalt i Mitropolisë së Janinës, 1853, dhjetor 20”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 1998, nr. 723, faqe 275. 
373-Këtë e vërteton mbishkrimi mbi ikonën e Krishtit: Αφιερομα του Κυριου Ιωαννου Ελευθεριου 1856, 
σεπτεμβ(ριου) 22. Ο ζογραφος Πετρος Γεωργιαδη πρωτοψαλτης της Μητροπολεος Ιωαννινων. "Dhuratë e 
zotit Jan Elefterit 1856, shtator 22. Piktor Petro Gjeorgjiadhi, kryepsalt i Mitropolisë së Janinës". Theofan 
Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 726, faqe 276; Dhimitër Beduli, Një vështrim 
mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Tiranë, 1996, faqe 37; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i 
dialogut & komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 99. 
374-Mbi ikonë është mbishkrimi: + Αφιέρομα τού Κυρίου Μαργαρίτη Μήτρου / Φάντου 1859 Δεκεμβρίου 
20. Ο Ζωγράφος / Πέτρος Γεωργιάδης πρωτοψάλτης τής Μητρο / πόλεως Ιωαννίνων. “Dhuratë e Zotit 
Margarit Mitro Fandi, 1859, dhjetor 20. Piktor Petro Gjergjiadhi,  kryepsalt i Mitropolisë së Janinës”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 
1998, nr. 735, faqe 277. 
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Δεκεμβρίου 20. Δια συνδρομής του Κυρίου / Γιάννη Μησιου. Ο Ζωγράφος  Πέτρος 
Γεωργι / άδης πρωτοψάλτης τής Μητρο / πόλεως Ιωαννί / νων. “1850, dhjetor 20. Me 
kontributin e Zotit Jani Misiut, piktor Petro Gjeorgjiadhi kryepsalt i Mitropolisë së 
Janinës”375.  

Kostandin Ingelsi në vitin 1865 ka pikturuar ikonën e "Shën Gjon Vladimirit" në 
kishën e "Shën Kostandinit dhe Elenës" në fshatin Ogren të Përmetit. Mbi ikonën e Shën 
Gjon Vladimirit gjendet mbishkrimi: “Dora e Kostandin Ingelsit, viti 1865 dhjetor 23”376.  

A.N.Ballamaçi më 1885 ka pikturuar ikonën e "Kryeengjëllit Gabriel" në 
ikonostasin e kishës së "Shën Kostandinit dhe Elenës" në fshatin Ogren të Përmetit. Mbi 
ikonën e kryeengjellit Gabriel është shkruar: “Me dorën e A.N.Ballamaçit 1885 shtator 
13”377.  
 

IKONOGRAFËT NGA FJONJATI 
 

Piktorët nga atelieja e Fjonjatit378 kanë pikturuar nëpër disa kisha të Shqipërisë379. 
Ikonografët fjonjatë i kanë nënshkruar punët e tyre me mënyra të ndryshme, duke e lidhur 
me vendin e origjinës: 1) απο χοριον Χιοναδες Επαρχιας / Βελλας εκ Κονιτσης "Nga 
katundi Fjonjati, eparkia e Vellasë nga Konica"; 2) απο χοριον Χιοναδες “Nga katundi 
Fjonjati”; 3) εκ Χιοναδων μαθηται της Αθωνιαδος / Αγιογραφικης Σχολης “Nga Fjonjati, 
nxënës të shkollës agjiografike anthoniane”; 4) Χιοναδιτες “fjonjatsve”, 5) Ζωγραφος 
Χιωνα-διτης “Piktori fjonjatas” etj380. Fjonjatët kanë pikturuar rreth 101 kisha në Greqi, 
në Shqipëri dhe në Maqedoni381. Nga 65 që është numri i përgjithshëm i piktorëve 
ikonografë nga Fjonjati i Konicës, vetëm disa prej tyre kanë ushtruar aktivitetin në 
Shqipëri382.  

375-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 
1998, nr. 736, faqe 277-278. 
376 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 451, faqe 204. 
377 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 474, faqe 208. 
378-Fjonjati është në fshat i vogël në komunën e Konicës. 
379-Këtë fakt e vërtetojmë nga mbishkrimet kishtare. Konkretisht kanë pikturuar kishën e Shën Mërisë së 
Leusës në vitin 1812; kishën e manastirit të Shën Triadhës në Kardhikaq më 1827; kishën e Shën Ilias në 
Bual më 1850; kishën e manastirit të Shën Theodhorëve në Dhërmi më 1882; kishën e Gjon Pagëzorit në 
Vuno, më 1883; kishën e Shën Thanasit në Buzëmadh të Mallakastrës më 1897; kishën e Gjon Pararendësit 
në Drenovë etj. 
380-Κιτσος Α. Μακρης, Χιονιαδιτες ζωγραφοι, Εκδοτικος οικος «Μελισσα», Αθηνα, σελ. 20. 
381-Nga lista e gjatë po përmendim vetëm disa prej tyre: në Argjirohor të Konicës, në Arzë të Shqipërisë, në 
Gorgopotamo të Konicës, në Delvinaq, në Leusë të Përmetit, në Ersekë të Shqipërisë, në Janinë, në Kipseli 
të Kosturit, në Manastir, në Neohori të Artës, në Oksia, në Poligjiros të Dhodhonit, në Prevezë, në Pogon, 
në Shamoll të Shqipërisë, në Spatharei të Pargës, në Stagjiadhes të Kalabakës, në Filipiadë, në Fjonjadhes, 
në Psaradhes të Prespës, në Pirsojan, në Përmet të Shqipërisë, në Trikastro të Prevezës, në Vlorë të 
Shqipërisë etj. Κιτσος Α. Μακρης, Χιονιαδιτες ζωγραφοι, Εκδοτικος οικος «Μελισσα», Αθηνα, σελ. 53. 
382-Disa prej tyre janë: Mihali, Gjergji dhe i biri Ziko, vëllezërit Ziko, Jani, Nikolla, Matheu dhe Kostandin, 
Dhimitri i Nikollës, Anastas Mihali, Mihal dhe Kostandin Zografi, Vasil Fili etj. 
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Në vitin 1812 ikonografët Mihali dhe Gjergji kanë pikturuar afresket e kishës së 
"Shën Mërisë"383 së Leusës në Përmet. Mbishkrimi që gjendet mbi portën veriore brenda 
kishës na bën me dije se kisha është pikturuar me dorën e piktorëve Mihalit, Gjergjit dhe 
Gjergjit nga Fjonjati: Δια χειρος ζωγραφων του τε Μιχαηλ / Γεωργιου και Γεωργιου εκ 
Χιοναδων, εν ετει σωτητιω, Α, Ω, Ι, Β (=1812) / απριλλιου 18.  “Me dorën e piktorëve 
Mihalit, Gjergjit dhe Gjergjit nga Fjonjati, në vitin shpëtimtar 1812, prill 18”384. Mihali 
dhe Kostandini kanë pikturuar385 kishën e "Shën Stefanit"386 në Dhërmi.  

Në vitin 1827 ikonografët fjonjatas Gjergji dhe Ziku kanë pikturuar afresket e 
kishës së "Shën Triadhës", në manastirin e "Shën Τriadhës" në Kardhikaq të Sarandës387. 

383-Kisha i është kushtuar "Fjetjes së Hyjlindëses" dhe kremton më 15 gusht. Kisha përbëhet nga naosi, 
narteksi dhe hajati. Naosi është i tipit bazilikal me kupolë dhe ka përmasa të brendshme 18.20x14.20 metra. 
Në anën jugore të kishës gjendet një paraklis. Kupola e kishës ngrihet mbi një tambur të lartë. Apsida është 
rrethore dhe ka dy nike atë të blatës së hyjëshme dhe të diakonikonit. Narteksi i kishës është dykatësh. 
Muratura e kishës është me gurë shtufi e lidhur me llaç gëlqereje dhe e zhveshur nga elementët dekorativë. 
E gjithë kisha është e veshur me piktura murale. Në skenën "Adami dhe Eva" figurat trajtohen si të gjalla 
përmes një mjedisi baritor. Skena më e arrirë është "Fjetja e Hyjlindëses", e cila shquhet për ndjeshmërinë e 
lartë artistike. Ikonostasi është prej druri arre të gdhendur me një mjeshtëri të lartë artistike. Thellësia e 
gdhendjeve arrin deri në shtatë centimetra. Nëpër kolonat e ikonostasit janë gdhendur motive të stilizuara të 
hardhisë të kacaviren gjatë trungut të drurit. Me të tilla motive është gdhendur proskinitari si edhe Dyert e 
Bukura të kishës. Stilian Adhami, Vështrim mbi kulturën popullore të trevës së Përmetit, Tiranë 2002, faqe 
401, 402, 508; Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 93-96; Pirro 
Thomo, Gentian Stratobërdha, Αποκατάσταση μνημείων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, Τίρανα, 
2005, σελ. 37-49. 
384-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 90; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 408, 
faqe 192-193. 
385-Mbishkrimi pa datë që gjendet në ikonostasin prej muri të kishës na bën me dije se afresket janë 
pikturuar prej Mihalit dhe Kostandinit: Ιστορίθη ό θείος ούτος καί ίερος ναός είς ονώματη τού άγιου Στε / 
φάνου Προτομάρτυρος καί έπιστάτη συνδρομητής κύριος Πάνο χιομάρα. / Ιστορίυη διά χειρώς Μηχαήλ 
καί Κωνστα(ντίνου) τού αγίου Βελ(λ)άς.....“U pikturua ky tempull hyjnor dhe i hirshëm në emër të shën 
Stefanit, dëshmorit të parë dhe me kujdesin e kontribuesit, zotit Pano Gjomara. U pikturua me dorën e 
Mihalit dhe të Kostandinit nga eparkia e shenjtit të Vellasë”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 905, faqe 325. 
386-Kisha e "Shën Stefanit" gjendet në juglindje të Dhërmiut. Fillimisht ka qenë një bazilikë trinefëshe, mbi 
rrënojat e së cilës është ndërtuar paraklisi i sotëm, i cili ka përmasa 21x10 metra. Paraklisi u ngrit duke 
përdorur pjesë të apsidës së vjetër. Pjesa që ruhet nga kisha e vjetër përbëhet nga muri lindor dhe apsida 
gjysmëcilindrike. Muratura e apsidës është me gurë lumi të lidhur me llaç gëlqereje. Nëpër fugaturat 
ndërmjet gurëve gjenden edhe copa tjegullash. Duke u nisur nga struktura e ndërtimit të mureve kjo kishë 
është ndërtuar gjatë shekujve XI-XII. Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave në Shqipëri, Uegen, Tiranë 
2004, faqe 155. 
387-Këtë fakt e vërteton një mbishkrim që gjendet mbi portën perëndimore të kishës: + Ιστορίθη ο θείος καί 
ίερος ναός επ ονοματι / της αγίας Τριαδος άρχιερατεύοντος του θεοφιλεστάτου / κυρίου παίσίου καί 
ίγούμενος Ιω(άννης), ιερευς επιτροπευοντο(ν) / τον εντιμοτάτων Κωνσταντίνου καί Γεωργίου Χριστου 
Κανάτζη / καί Νικολάου καί Γεωργίου Παν(α)γιότου Κανάτζι καί οί ευρισκομ / ενοι χωριανοι Γιότι 
Ντεμήρας, Λιολι Λαμρα, Κωντι Κυ /....Θανοίνος, Γιανη Τάσης, Ναση, Λαμπρος. / ιστορήθη διά χειρός 
Γεωργίου καί Ζήκου υου αυτου χιοναδιτων εκ τής επαρχίας του αγίου Βελ(λ)ας – 1872 Ιουλίου 5. “U 
pikturua ky tempull hyjnor dhe i hirshëm me emrin e shën Triadhës, në kohën e peshkopit shumë 
perëndidashës, zotit Paisit dhe igumen Janit, priftërinjtë kujdestarë ishin të shumënderuarit Kostandin dhe 
Gjergj Kristo Kanaçi dhe Nikolla dhe Gjergj Panajoti dhe katundarët që ndodheshin: Joti, Demira, Loli, 
Llambro, Kondiko…Thano..Inos, Jani, Tasi, Nasi, Llambro. U pikturua me dorën e Gjergjit dhe Zikos, birit 
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Në vitin 1850 vëllezërit ikonografë Ziku, Nikolla, Kostandini kanë pikturuar afresket e 
kishës388 së "Shën Ilias"389 në Bual të Përmetit. Pikturat murale zënë gjithë pjesën e 
brendshme, faqet anësore, kolonat, harqet etj. Afresket janë pikturuar në dy faza. Gjatë 
fazës së parë që i përket shek. XI, janë pikturuar faqet veriore dhe perëndimore të kishës, 
ndërsa gjatë fazës së dytë, që i përket shek. XVIII është pikturuar pjesa e brendshme e 
naosit. Në vitin 1897 Dhimitër Nikollë Zografi ka pikturuar kishën e "Shën Thanasit" në 
Buzëmadh të Mallakastrës390. Anastas Mihali ka pikturuar kishën e "Gjon Pararendësit" 
në Drenovë të Korçës391. Në vitin 1882 Dhimitri i Nikollës dhe Anastasi i Mihal Zografit 
kanë pikturuar kishën e manastirit të "Shën Todrit" në Dhërmi392. Më 13 prill 1883 
piktorët fjonjatas kanë pikturuar kishën e "Gjon Pagëzorit" në Vuno të Himarës393. 
Vëllezërit Ziku, Joani, Nikolla, Matheu dhe Kostandini më 1843 kanë pikturuar kishën e 
apostuvje të shenjtë "Pjetër dhe Pavël" në Hoshtevë të Zagorisë, Gjirokastër394. Gjatë 
punës hulumtuese dhe studimore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të 

të tij fjonatas nga eparkia e shenjtit të Vellasë-1827 korrik 5”. Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 874, faqe 319. 
388-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi mbi portën jugore brenda kishës: Ιστορηθη δε δια χειρος Ζηκου, 
Νικολαου / Ματθαιου και Κωνσταντινου, των αυταδελγων εκ κομης Χιοναδες / εκ της επαρχιας του αγιου 
βελλας. 1850 ιανουαριου 31. “U pikturua me dorën e Zikut, Nikollës dhe Kostandinit, vëllezërve nga 
eparkia e shenjtit të Vellasë, 1850 janar 31”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 
1998, nr. 413, faqe 194; Andrea Llukani, Arti kishtar në Shqipëri, botimet Trifon Xhagjika, Tiranë, 2014, 
faqe 214-215. 
389 -Kisha e "Shën Ilias" në fshatin Buhal të Përmetit është njënefëshe dhe ka përmasa 21.15x9.95 metra. 
Kjo kishë përbëhet nga naosi, narteksi dhe hajati. Në vitin 1814 kisha ka pësuar një ristrukturim rrënjësor, 
ku për të zmadhur naosin është prishur muri perëndimor. Muratura e ndërtimit të kishës është e ndërtuar me 
gurë shtufi. Në të ka tulla të vëna në mënyrë të rregullt. Apsida është trifaqëshe. Në anën jugore të saj tullat 
janë të vendosura zig-zag. Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave në Shqipëri, Uegen, Tiranë 2004, faqe 
145. 
390-Mbishkrimi mbi portën jugore të kishën na bën me dije se: Και δια / χειρος Δημητριου Νικολαου 
Ζωγραφου απο χοριον Χιοναδες Επαρχιας / Βελλας εκ Κονιτσης. “Dhe me dorën e Dhimitër Nikollë 
Zografit, nga katundi Fjonjati nga Konica, eparkia e Vellasë nga Konica”. Theofan Popa, Mbishkrime të 
kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 271, faqe 143.   
391-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që ka lënë në faqen e murit perëndimor të kishës. Εργον Αναστασιου 
Μιχ(αηλ) Ζωγρ(αφου) απο χοριον Χιοναδες. “Punë e Anastas Mihailit, piktor nga katundi Fjonjati”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 492, faqe 212.   
392-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi në faqen e murit verior të kishës: Δια χειρος Διμη(τριου) του 
Νικ(ολαου) και Αναστασιου Μιχαηλ Ζωγραφου απο χωριον Χιοναδες εκ της επαρχιας Κονιτσης 1882. 
“Me dorën e Dhimitrit të Nikollës dhe Anastasit të Mihal Zografit, nga katundi Fjonjati, eparkia e Konicës, 
1882”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 889, faqe 332.   
393-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi nikën veriore të kishës: Ιστοριθη δια χειρος Δη(μητριου), 
Νι(κολαου) κ(αι) Αν(τωνιου) Μ(ι)χ(αηλ) Χιοναδιτες. “U pikturua me dorën e Dhimitrit të Nikollës dhe 
Andon Mihalit, fjonjatsve”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 891, faqe 
323.   
394-Këtë fakt e mësojmë nga mbishkrimi mbi portën veriore të kishës. Ιστορηθη δε δια χειρος Ζηκου, 
Ιωαννου, Νικολαου, Ματθεου και Κωνσταντινου των αυταδελγων 1843 δικεμβριου 20. "U pikturua me 
dorën e vëllezërve Zikut, Janit, Nikollës, Matheut dhe Kostandinit 1843, dhjetor 20". Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 717, faqe 273. 
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evidentojmë 11 ikona dhe një pjesë nga ikonostasi395. Pjesa e mbetur e ikonave aktualisht 
ruhen në koleksionin e Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë396. 

Veprimtaria e ikonografëve fjonjatas  
në pikturimin e ikonave të lëvizshme 

Një pjesë të ikonave të mëdha të ikonostasit të kishës së "Shën Kostandinit dhe 
Elenës" në fshatin Ogren të Përmetit janë punuar prej Mihal dhe Kostandin Zografit. Mbi 
ikonën e madhe të "Krishtit Pandokrator" në ikonostasin e kishës gjendet mbishkrimi: 
Χειρ κυριου Μιχαηλ και Κωνσταντινου Ζωγραφου εν Χιοναδιται 1859. Σεπτεμβριου 14. 
“Dora e zotit Mihail dhe Kostandin Zografit, në Fjonjat, më 1859 shtator 14”397, ndërsa 
mbi ikonën e madhe të Shën Kostandinit dhe Elenës, që është edhe ikona kryesore e 
kishës është shkruar: Χειρ κυριου Μιχαηλ και Κωνσταντινου Ζωγραφου. Εν 
Χ(ι)ωναδιται 1869 σεπτεμβριου 14. “Dora e zotit Mihail dhe Kostandin Zografit, në 
Fjonjat, më 1859 shtator 14”. I njenjti piktor ka pikturuar ikonat e "Shën Mërisë" dhe të 
"Gjon Pagëzorit"398.  

Ikonat e kishës "Lindjes së Shën Mërisë" në Skore të Pogonit janë pikturuar nga 
piktorë të ndryshëm fjonjatas. Në ikonën e "Shën Efimisë" është shkruar: Δέησις τόυ 
δούλου τού Θεού. Χείρ Δημητρίου Νικολάου Χιοναδίτου εκ τής Επαρχίας τόυ Αγίου 
Βελλας 1870 Νοεμβρίας. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë. Dora e Dhimitër Nikollës 
fjonjatasit nga eparkia e shenjtit të Vellasë, 1870 nëntor”399, ndërsa në ikonën e "Shën 
Mërisë me skena", që gjendet në pronaos është shkruar: Δια χειρος Στεφανου Μ. 
Ζωγραφος. Το 1871 Μαιου 8 απο χωριο Χιοναδες. “Me dorën e Stefan M. Zografit. Më 
1871, 8 maj nga fshati Fjonjadhes”400.  Në vitin 1870 Dhimitër Nikolla ka pikturuar 

395-Ikonat janë: 1-Deisis, me numër inventari 5416 dhe përmasat 27.5x38 cm; 2-Ungjillëzimi, me numër 
inventari 5481 dhe përmasat 30x27 cm; 3-Hyrja e Hyjlindëses në Tempull, me numër inventari 5515 dhe 
përmasat 29x37 cm; 4-Ngjallja, me numër inventari 5592 dhe përmasat 31x36.5 cm; 5-Zbritja nga kryqi, 
me numër inventari 5780 dhe përmasat 29x36; 6-Shën Mëria me Krishtin, me numër inventari 5830 dhe 
përmasat 17x23 cm; 7-Joan Pagëzori, me numër inventari 6087 dhe përmasat 51,5x89 cm; 8-Ngjallja e 
Llazarit, me numër inventari 6087 dhe përmasat 36.5x29 cm; 9-Krishti mbi fron, me numër inventari 6090 
dhe përmasat 36x41 cm; 10-Fjetja e Hyjlindëses, me numër inventari 6106 dhe përmasat 28x38 cm; 11-
Kryqëzimi, me numër inventari 6137 dhe përmasat 31x36 cm; 12-Pjesë ikonostasi, me numër inventari 
6154 dhe përmasat 39x177 cm. 
396-Ikonat janë: 1-Riza e Krishtit, me numër inventari 15 dhe përmasat 37x29 cm; Shën Mëria dhe nëna 
Ana, me numër inventari 16 dhe përmasat 38.5x28.5 cm; Ungjillëzimi, me numër inventari 30 dhe 
përmasat 32x25.5 cm; Pagëzimi i Krishtit, me numër inventari 14 dhe përmasat 36.5x28 cm; Hyrja në 
Jerusalem, me numër inventari 5 dhe përmasat 36x29 cm dhe Ngjallja e Krishtit, me numër inventari 29 
dhe përmasat 37x28 cm; Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria 
nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 96,102, 128, 130, 132, 146; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. 
XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 96,102, 128, 130, 132, 146. 
397 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 445, faqe 203. 
398-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 455, faqe 205. 
399-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.747, faqe 280; Dhimitër Beduli, 
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139; Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret 
e Pogonit, Neraida, Tiranë, 2016, faqe 15; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i Dialogut & 
Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 73; Andrea Llukani, Arti kishtar në Shqipëri, botimet Trifon Xhagjika, 
Tiranë, 2014, faqe 198. 
400-Andrea Llukani, Arti kishtar në Shqipëri, botimet Trifon Xhagjika, Tiranë, 2014, faqe 198; Dhimitër 
Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139; Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe 
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ikonën e "Kryeengjëjve" në kishën e "Shën Thanasit" në Skore të Pogonit. Mbi ikonë 
është mbishkrimi: Δια χειρος δημητριου, νικολαου εκ κομης Χιοναδες καζα κολονια εκ / 
της επαρχιας του αγιου Βελλας 1870 Ιουλιου 5. “Me dorën e Dhimitër Nikollës, nga 
katundi Fjonjati, Kaza e Kolonjës, nga eparkia e shenjtit të Vellasë 1870 korrik 5”401.  

Në vitin 1871 Dhimitër Nikollë Zografi ka pikturuar ikonën e "Shpërfytyrimit" në 
ikonostasin e kishës së manastirit të "Shpërfytyrimit" në Drenovë të Mingulit, Lunxhëri. 
Në ikonë është shkruar: 1871, Ιουλίου 8. Διά χειρός Δημητρίου Νικολάου έκ κώμης 
Χιονάδες. “1871, korrik 8. Me dorën e Dhimitër Nikollë Zografit, nga katundi 
Fjonjati”402. Aktualisht ikona gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë me 
nr. inventari 5652, me përmasat 55x108 cm. I njënjti ikonograf ka pikturuar edhe ikonën 
e "Joan Pagëzorit". Në vitin 1871 një piktor fjonjatas, i cili ka preferuar të ruajë 
anonimatin ka pikturuar ikonën e "Shën Kostandinit dhe Elenës", në ikonostasin e kishës 
së "Shën Minait", në Sopik të Pogonit. Mbi ikonë është shkruar: Δι εξοδων 
Κωνσταντινου Κωτσακη 1871 μαιου 15. Ζωγραφος Χιωναδιτης. “Me shpenzimet e 
Kostandin Kocaqit 1871 maj 15. Piktori fjonjatas”. Sipas Dhimitër Bedulit nga gjashtë 
ikonat që ka ikonostasi, pesë prej tyre janë punë e zografit nga Fjonati403.  

Më 1860 vëllezërit Ziko, Matheu dhe Kostandini kanë pikturuar ikonat e kishës së 
"Shën Kollit" në Shalës të Kolonjës404. Sipas Theofan Popës edhe ikonat e tjera të 
ikonostasit të kishës janë punë të piktorëve fjonjatas. Në vitin 1861 Mihal dhe Kostandin 
Fjonjati kanë pikturuar ikonën e "Shën Mërisë" në ikonostasin e kishës së "Shën Mitrit" 
në lagjen Vakëf të Beratit405. Në vitin 1870 Kostandin Dhimitri dhe Anastasi kanë 
pikturuar ikonën e kishës së "Shën Kostandinit dhe Elenës" në ikonostasin e kishës së 
"Shën Mitrit" në Drobonik të Beratit406. Në vitin 1872 Anton Mihal Zografi ka pikturuar 

manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë, 2016, faqe 16; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i 
Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 73.  
401-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë, 2016, faqe 18; 
Dhimitër Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 142; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, 
Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 76; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 748, faqe 280. 
402-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 749, faqe 280. 
403-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë, 2016, faqe 25; 
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 86. Theofan 
Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 753, faqe 281. 
404-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet mbi ikonën e madhe të Krishtit në ikonostasin e kishës: 
Δεησις των δουλων σου Βαγγελη Χριστοδουλου, Σπυριδονος αυταδελ / φων κωνσταντινου Ζεκου και 
βασιλειου υιου Χριστοδουλου. 1860 Απριλιου 20. / Δια χειρος Ζηκου, ματθαιου και κωνσταντινου των 
αυταδελφων εκ κωμης Χιοναδες. “Lutje e shërbëtorëve të tu Vangjelit të Kristodhulit, Spiros, vëllezërve 
Kostandin Zhekut dhe Vasilit, të bijve të Kristodhulit, 1860 prill 20. Me dorën e Zikos, matheut dhe 
Kostandinit, vëllezërve nga katundi Fjonjat i Greqisë”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Tiranë 1998, nr. 248, faqe 204. 
405-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që kanë lënë mbi ikonë: 1861 Δεκεμβριου 19. Δια χειρος Μιχαηλ και 
Κωνσταντινου Χιοναδητου. 1861 dhjetor 19. “Me dorën e Mihalit dhe Kostandin Fjonjatit”. Kisha e Shën 
Dhimitrit ka qenë në qendër të qytetit të Beratit. Ajo ka qenë kisha katedrale e qytetit e shpallur në vitin 
1922. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 242, faqe 135; Kastriot Dervishi, 
Kishat e shkatërruara orthodhokse në Mitropolinë e Beratit, Kërkim, Nr. 15, Tiranë 2017, faqe 89. 
406-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi: 1870 Μαρτιου 26. Δια χειρος κωνσταντινου δημητριου και 
αθανασιου εκ (κ)ωμης χιοναδες επαρχια του αγιου Βελλας. ”1870 mars 26. Me dorën e Kostandin 
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ikonën e "Krishtit Pandokrator" në ikonostasin e kishës së "Shën Mitrit", në Skorovodë të 
Kolonjës407. Në vitin 1875 Anastas Mihali ka pikturuar ikonën e "Krishtit Pandokrator" 
në ikonostasin e kishës së "Shën Gjergjit" në Berat408.  

Në vitin 1894 Kristodhuli dhe Thomai kanë pikturuar ikonat e kishës së "Shën 
Mërisë" në Bënjë të Përmetit409. Në vitin 1874 Mihaili dhe bijtë e tij Anastasi e Stefani 
kanë pikturuar ikonën e "Tre Jerarkëve" në kishën e "Shën Thanasit" në Arzë të Kolonjës. 
Sipas Theofan Popës edhe ikonat e tjera të kësaj kishe janë pikturuar nga të njejtit 
autorë410. E përfundojmë përshkrimin e punëve të ikonografëve fjonjatë me piktorin Vasil 
Fili, i cili ka pikturuar ikonat e vogla të ikonostasit të kishës së "Shën Kollit" në Shamoll 
të Korçës. Ikonat nuk kanë datë411. Gjithashtu ky ikonograf ka pikturuar ikonat e kishës 
së "Shën Thanasit" në Floq të Korçës412. 
 
 

IKONOGRAFËT NGA SAMARINA 
 
Ikonografët nga Samarina kanë pikturuar nëpër kishat e Shqipërisë. 1-Kishën e 

manastirit të "Kryeengjëjve" në Derviçan të Dropullit; 2-Kishën e manastirit të "Shën 
Pjetrit dhe Pavlit" në Zhymë të Myzeqesë; 3-Kishën e "Shpërfytyrimit" në Gjirokastër; 4-
Kishën e manastirit të "Qirjakut dhe Julitës" në Dhuvjan, Gjirokastër, 5-Kishën e 
"Profetit Ilia" në Sopik të Pogonit, 6-Kishën e "Shën Mërisë" në Elbasan, 7-Kishën e 
"Ungjillëzimit" në Tiranë (Fig.5) etj. Ikonografët nga Samarina i nënshkruanin punët e 
tyre: 1-έκ κώμης Σαμαριναίοι (nga katundi Samarinë), 2-Σαμαριναίου (Samaritanit), 3-έκ 
Σαμαρίνης (nga Samarina) 4-εκ πωλην Σαμαρήνις (nga qyteti Samarinë) etj. Ndër 

Dhimitrit dhe Athanasit nga katundi Fjonjati, eparkia e shenjtit të Vellasë”. Theofan Popa, Mbishkrime të 
kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 248, faqe 137. 
407-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi i lënë mbi ikonë: Δια χειρος Αν. Μιχ. Ζωγραφος απο χωριου 
Χιοναδες επαρχια Κωνιτζας 1872 ιουνιου 8. “Me dorën e Anton M. Zografit, nga katundi Fjonjati, eparkia 
e Konicës 1872, qershor 8”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 459, faqe 
206. 
408-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që ka lënë mbi ikonë: δια χειρος Αναστασιου Μιχαηλ ζωγραφου εκ 
κωμης Χιοναδες επαρχια Κωνιτζας 1875 φευρουαριου 25. “Me dorën e Anastas Mihalit, piktor nga katundi 
Fjonati, eparkia e Konicës 1875 shkurt 25”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 
1998, nr. 254, faqe 139. 
409-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimet që kanë lënë në ikonat e kishës. Ikonografët janë nga Fjonjati dhe 
kanë studiuar në shkollën ikonografike të Antoniadhës në malin Athos. Χριστοδουλος και Θωμας, Αναξ. εκ 
Χιοναδων μαθηται της Αθωνιαδος / Αγιογραφικης Σχολης εγραφαν εν ετει 1894. “Kristodhuli dhe Thomai, 
nga Fjonjati, nxënës të shkollës agjiografike anthoniane, e kanë pikturuar në vitin 1894”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 483, faqe 210. 
410-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi: Δια χειρος Μιχαηλ και υιου αυτου Αναστασιου και Στεφανου απο  
χω / ριου Χιοναδες. Επαρχιας του Αγιου Βελλας τη 4 Σεπτεμβριου 1874. “Me dorën e Mihailit dhe birit të 
tij Anastasit dhe Stefanit nga katundi Fjonjati, eparkia e shenjtit të Vellasë, më 4 shtator 1874“. Theofan 
Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 463, faqe 206. 
411-Mbi ikona është shkruar: Χειρ Βασιλειου. Α. Φιλη Χιοναδιτου. “Dora e Vasil A. Filit Fjonjatit“. 
Theofan Popa mendon se ikonat i përkasin shek. XIX. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Tiranë 1998, nr. 490, faqe 211. 
412-Χειρ Βασιλειου. Α. Φιλη Χιοναδιτου. “Dora e Vasil A. Filit Fjonjatit“. Theofan Popa mendon se ikonat 
i përkasin shek. XIX. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 496, faqe 212. 
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piktorët ikonografë samaritanë mund të përmendim Dhimitrin dhe Harallambin, të cilët 
në vitin 1864 kanë pikturuar kishën e "Shën Pjetrit dhe Pavlit" në Zhymë të Myzeqesë413. 
Zisi Mihali dhe Gjergji nga katundi Samarinë, më 3 qershor të vitit 1869 kanë përfunduar 
së pikturuari kishën e manastirit të "Kryeengjëjve" në Derviçan të Dropullit414. Adham 
Kristo Samaritani ka pikturuar ikonën e "Shën Gjergjit të Janinës", që gjendet në kishën e 
manastirit të "Kryeengjëjve" në Derviçan. Mbi ikonë është shkruar: 1864 νοεμβρίου 7. 
Διά χειρός Α. Δαμ. Χρ(ίστου) Σαμαριναίου. “1864 nëntor 7. Me dorën e A. Dham Kristo 
Samaritanit”415. Ikonografi Adham Kristo ka pikturuar edhe në kishën e "Profetit Ilia" në 
Sopik të Pogonit. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi mbi ikonën e "Shën Ilisë". 1864 
Νοεμβρίου 13. Διά χειρός Α. Χρηστου εκ Σαμαρινης. “1864 nëntor 13. Me dorën e A. 
Kristos nga Samaritana”416.  

Mattheu Dh. Nga Samarina ka pikturuar ikonën e "Shën Gjergjit të Janinës"417, që 
ka qenë në kishën e "Shpërfytyrimit" në Gjirokastër. Mbi ikonë është shkruar: Διά χηρός 
Ματθαίου Δ. έκ Σαμαρίνης 1864 μαρτίου. “Me dorën e Mattheut Dh. nga Samarina 1864, 
mars 12”418. Ikona identifikohet me numër inventari 5524 dhe përmasa 31x23 cm dhe 
aktualisht gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar. Gjatë punës hulumtuese 
studimore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të evidentojmë edhe një 
ikonë tjetër, e cila mban autorësinë e Matheut nga Samarina. Ikona "Shën Mëria me 
Krishtin", e cila ka mbishkrimin: Δια χειρός Ματθαίου εκ πωλην Σαμαρήνις “Me dorën e 
Matheut nga qyteti Samarinë”. Ikona evidentohet me nr. inventari 6501 dhe ka përmasa 

413-Mbi portën veriore të kishës gjendet një mbishkrim, i cili tregon kohën e pikturimit të kishës: “U 
pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i apostujve të shenjtë e të lavdëruar Pjetrit dhe Pavlit, në 
kohën e peshkopatit të gjithhirshmit dhe mitropolitit të Beratit, zotit Anthim, në kohën e priftërimit të Janit, 
me kontributin dhe në kohën e kujdestarisë së Tushit, dhe Naumit, Mihalit, me dorën e Dhimitrit dhe 
Harallambit, nga qyteti Samarinë, 1864, shkurt 27. Marku, Stefani dhe Theodhori dhe Gjergji”. Theofan 
Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 246, faqe 137. 
414-Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim i pikturuar në apsidë në kungën e kishës: Διά ήγουμένου 
Αρχιμανδρίτου Μακαρίου τής ίεράς Μονής τών ταξιαρχών καί διά εξόδων τού μακαρίτου Γεωργίου 
Ντρίτσου δερβιτσότου 1869 Ιουνίου 3. Χείρ Ζήση Μηχαήλ καί Γεωργίου έκ κώμης Σαμαριναίοι. “Nga 
igumen arkimandrit Makari i manastirit të hirshëm të Taksiarkëve dhe me shpenzimet e të ndierit Gjergj 
Ndriços Derviçanasit, 1869 qershor 3. Dora e Zisi Mihalit dhe e Gjergjit nga katundi Samarinë”. Theofan 
Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 743, faqe 279.   
415-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 740, faqe 278. 
416-Dhimitër Beduli, Kishë dhe Kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 83; 
Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Tiranë 1996, faqe 23. 
417-Shën Gjergji paraqitet i veshur me fustanellë të gjatë, një pëllëmbë nën gju, me jelek e xhamadan, me 
gajtana të qëndisur, me skufi të kuqe në kokë, me një tufë të zezë nga pas dhe me opinga me xhufka 
përpjetë. Në dorën e djathtë shenjti mban kryqin dhe në të majtën ka një pergamen të shkruar në greqishten 
bizantine. Në këmbë ka kallçe dhe ka mbathur opinga me xhufka përpjetë. Në anën e majtë të ikonës 
paraqitet skena e martirizimit të shenjtit. Në pjesën e sipërme të ikonës duken bedenat e kalasë së Janinës.  
Mbi bedena qëndrojnë disa ushtarë turq, të cilët mbajnë heshta në duar. Në qendër të ikonës paraqitet kulla 
e sahatit dhe mbi të është shkruar në greqishten bizantine Ο Αγιος Γεωργιος ο νεομαρτηρ ο εξ Ιωαννινων 
“Shën Gjergji martir i ri nga Janina”. Nga pjesa qendrore e mbishkrimit zbresin rreze drite dhe nën to një 
kandil i ndezur. Nga lart, gjithashtu zbret një engjëll, i cili i ofron shenjtit kurorën e martirit; Moikom Zeqo, 
Pasaporta arkeologjike e traditave, Arnissa Edition, Tiranë, 2010, faqe 85; Andrea Llukani, Paraqitja e 
Shën Gjergjit të Janinës me fustanellë shqiptare, Studime Muzeologjike nr. 6, Tiranë 2016, faqe 70-75. 
418 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr.739, faqe 278. 
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41x78 cm. Piktori më i shquar i artit të ikonografisë në Samarinë mbetet Mihal 
Anagnosti. 

Mihal Anagnosti. Veprimtaria e Mihal Anagnostit dhe e pasardhësve të tij 
shtrihet kryesisht në gjysmën e parë të shek. XIX. Mihal Anagnosti ka lindur në 
Samarinë, një fshat vllehësh në Grebena të Greqisë. Burimi i vetëm për të ndjekur ecurinë 
ikonografike të Mihal Anagnostit dhe të bashkëpunëtorëve419 të tij, janë mbishkrimet 
kishtare. Aktiviteti ikonografik i Mihal dhe Dhimitër Anagnostit për herë të parë u shfaq 
më 1811, në vendlindjen e tyre, në Samarinë, ku ka pikturuar ikonën e "Shën Mërisë" 
(Βρεφοκρατουσας) në ikonostasin e kishës "Fjetja e Hyjlindëses". Në ikonë është 
shkruar: ΙΣΤΟΡΗΘΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΙΑ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ Θ(ΕΟΤΟΚ)ΟΥ / ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΥ ΥΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1811. “U pikturua ikona e shenjtë e 
Hyjlindëses me dorën e Mihal Anagnostit birit të Dhimitrit 1811”. Duke u nisur nga 
mënyra e realizimit mund të mendojmë se e të njejtës autorësi është edhe ikona e 
"Krishtit Pandokrator". Në vitin 1815 Mihal Anagnosti ka pikturuar ikonën e "Shën 
Mërisë" në ikonostasin e kishës së "Shpërfytyrimit të Shpëtimtarit". Mbi ikonë është 
mbishkrimi: ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΗΑΗΛ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΥ ΥΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚ 
ΤΑΥΤΗΣ / ΚΟΜΟΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ 1815. “Me dorën e Mihal Anagnostit birit të 
Dhimitrit nga Samarina 1815”. Në vitin 1817 Mihal Anagnosti ka pikturuar ikonën e 
"Krishtit Pandokrator" në ikonostasin e kishës "Shën e Premte" të Konicës. Në ikonë 
është shkruar: ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΗΑΗΛ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΥ ΕΚ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ 1817 
αυγουστου 3. “Me dorën e Mihal Anagnostit nga Samarina, 3 gusht 1817”. Më 1819 
Mihal Anagnosti, i ndihmuar nga biri i tij Dhimitri dhe nga papa Joani, që mendohet të 
ketë qenë vëllai i tij, kanë pikturuar afresket e kishës së "Shpërfytyrimit të Shpëtimtarit" 
në Samarinë të Grebenasë në Greqi420. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi: ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
ΤΩΝ ΕΥΓΕΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ / ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Π(Α)Π(Α) 
ΙΩ(ΑΝΝΥ). ΕΚ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΧΩΡΑΣ / ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ. ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ ΑΩΙΘ ΕΝ 
ΜΗΝΙ ΟΚΤΩΒΡΙΩ ΙΕ, ΕΤΕΤΕΛΕΙΩΘΗ ΔΟΞΑ ΤΩ ΑΓΙΟ ΘΕΩ421. “Me dorën e 
shpresëtarëve Dhimitër dhe Mihal Anagnostit dhe papa Joanit nga i njenjti vend 
Samarina. U përfundua më 15 tetor të vitit shpëtimtar 1819, për lavdi të Perëndisë së 
shenjtë”. 

Në manastirin e "Apostujve të Shenjtë" në Kalabaka të Greqisë kanë punuar 
Mihali dhe Dhimitri. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim mbi portën e hyrjes: ΔΙΑ 

419-Sipas traditës bashkëpunëtorët e piktorit ikonograf zakonisht qenë pjesëtarët e familjes së tij. Gjithashtu 
kemi edhe ndimësat, që nuk kishin lidhje farefisnore me ikonografin. Prindërit i shpinin bijtë e tyre pranë 
këtyre mjeshtërve që të mësonin artin e ikonografisë pa shpërblim. Mjeshtri kujdesej vetëm për ushqimin 
dhe fjetjen e nxënësve të tij.  
420-Νικολαος Χρονη Παπαγεωργιου, Το καθολικο της Αγιας Παρασκευης και ο ναος της Μεταμορφωσεως 
του Σωτηρος Σαμαρινας Γρεβενων, Κεντρο Βυζαντινων Ερευνων, Θεσσαλονικη, 2010, σελ. 269. 
421-Nga mbishkrimi mësojmë se pikturimi i kishës u bë nga piktorët Dhimitër dhe Mihal Anagnosti të 
ndihmuar nga papa Jani Anagnosti. Studiuesi Papageorgiou është i mendimit se ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
Π(Α)Π(Α) ΙΩ(ΑΝΝΥ) “Papa Jani Anagnosti“ është shtuar më vonë. Ndërsa studiuesi Kiço Makris është i 
mendimit  se kisha është pikturuar ng avëllezërit Dhimitër dhe Mihal Anagnosti të ndihmuar nga Anagnosti 
Papajoani, pra emri i ikonografit është Anagnost dhe mbiemri Papajoani. Νικολαος Χρονη Παπαγεωργιου, 
Το καθολικο της Αγιας Παρασκευης και ο ναος της Μεταμορφωσεως του Σωτηρος Σαμαρινας Γρεβενων, 
Κεντρο Βυζαντινων Ερευνων, Θεσσαλονικη, 2010, σελ. 84. 
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ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΓΕΛΟΥΣ Κ(ΑΙ) ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ / ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ, 
ΤΕΤΕΛΕΙΩΘΗ ΔΟΞΑ ΤΩ ΑΓΙΟ ΘΕΩ. “Me dorën e shpresëtarit dhe mëkatarit Mihal 
Dhimitër Anagnostit nga Samarina, në muajin dhjetor u përfundua lavdi Perëndisë së 
Shenjtë”. Ndonëse nga mbishkrimi nuk e mësojmë vitin e pikturimin nga shkaku i 
dëmtimeve, duke u nisur nga emri i episkopit, që përmendet në mbishkrim dhe i 
personave të tjerë studiuesit kanë përcaktuar si kohë të pikturimit të kishës vitin 1820. Më 
1821 Mihali nënshkruan emrin e tij në ikonën e "Shën Mërisë" mbi të cilën ka shkruar: 
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΥ / ΤΟΥ ΕΚ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ 1821. “Me dorën e 
Mihal Anagnostit nga Samarina 1821”. Po në vitin 1821 Mihali ka pikturuar afresket në 
kishën e "Shën e Premtes" në Samarinë. Në afreskun e "Krishtit Pandokrator" në kupolën 
e kishës Mihali ka lënë mbishkrimin: ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ 1821 ΑΠΟ ΑΔΑΜ 7330. “Në 
vitin shpëtimtar 1821 nga Adami 7330”. Duke ndjekur radhën kronologjike të 
krijimtarisë së Mihal Anagnostit na del se në vitin 1826 ka pikturuar kishën e "Shën 
Gjergjit" në Nigrita. Po këtë vit ka pikturuar kishën e "Shën Dhimitrit" në Bitola. Nën 
skenën "Deisis" ai ka nënshkruar: ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΛΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΥ / ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ. “Me dorën e shpresëtarit piktor 
Mihal Anagnostit nga Samarina”. Gjithashtu, më 1821 ka pikturuar ikonën e "Krishtit 
Pandokrator" në manastirin Treskavec.  

Ikonat e Mihal Anagnostit në muzetë e Shqipërisë 
 Më 1828 Mihal Anagnosti ka pikturuar ikonat e ikonostasit të kishës së "Shën 
Mërisë" në Elbasan. (Fig.10) Aktualisht ikonat janë të ekspozuara në pavijonin e ikonave 
pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar dhe në Galerinë Kombëtare të Arteve në 
Tiranë. Ndër to mund të veçonim ikonat: "Shën Gjergji dhe Shën Dhimitri"422, (Fig.26)  
"Shën Dhimitri"423, (Fig.25) "Shën Kostandini dhe Elena"424, (Fig.27) etj. Ikona e madhe 
422 -Ikona "Shën Gjergji dhe Shën Dhimitri" është pjesë e ikonave të mëdha të ikonostasit të kishës së Shën 
Mërisë në Elbasan.  Ikona ka përmasat 98x75 cm dhe numër inventari nr. 40. Paraqitja e dy shenjtorëve 
strategë në një ikonë është rast i rrallë në ikonografinë bizantine. Shën Gjergji ka hipur mbi një kalë ngjyrë 
gri, me veshje ushtarake dhe me pelerinën e kuqe që i valvitet. Shën Gjergji godet me heshtë dragoin, që 
përpëlitet nën këmbët e kalit. Shën Dhimitri ka hipur mbi një kalë të kuq. Shenjti ka veshur veshje 
ushtarake. Nga pas i valëvitet pelerina blu dhe me heshtën e tij ka goditur gladiatorin romak që është 
rrëzuar në tokë. Në pjesën e djathtë të ikonës paraqitet qyteti i rrethuar me bedena. Në hyrjen kryesore 
qëndron Elisabeta, që sipas legjendës priste vdekjen e tmerrshme. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX 
secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 118; Ylli Drishti, Ikona 
shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 118. 
423-Ikona "Shën Dhimitri" është pjesë e ikonave të mëdha të ikonostasit të kishës së Shën Mërisë në 
Elbasan. Ikona ka përmasat  101x67 cm dhe numër inventari nr. 37. Paraqitja e Shën Dhimitrit është me 
veshje ushtarake. Me dorën e djathtë mban një kryq, ndërsa dorën e majtë e ka të mbështetur tek milli i 
shpatës me këllëf të artë, duke mbajtur njëkohësisht një heshtë të mbështetur në supin e tij.  Shenjti 
paraqitet në moshë të re. Potreti i tij rrethohet nga flokët e dendur ngjyrë kafe që i derdhen mbi supet. Mbi 
flokë, në pjesën ballore paraqitet një kryq i vogël që mbahet nga disa lidhëse të bardha. Veshja është 
realizuar me ngjyra të ngrohta dhe është zbukuruar me motive floreale të stilizuara. Ylli Drishti, Le icone 
albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 120-121; 
Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 
2000, faqe 122-123. 
424-Ikona "Shën Kostandini dhe Elena"424, është pikturuar nga Mihal Anagnosti dhe daton në vitin 
1828.Ikona ka përmasat 38.5x29.5 cm dhe numër inventari nr. 17. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX 
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e "Krishtit Pandokrator"425 (Fig.15) është pikturuar prej Mihal Anagnostit nga Samarina: 
Διά χειρός Μιχαήλ Αναγνώστου τού έκ Σαμαρίνης “Me dorën e Mihal Anagnostit nga 
Samarina”426.  
                Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar janë disa 
ikona të pikturuara nga Mihal Anagnosti si edhe "Dyert e Bukura" të kishës së "Shën 
Mërisë" në Elbasan. Ikonat e mëdha janë: Krishti Pandokrator, me përmasat 103x73.5 cm 
dhe numër inventari 3691; Shën Mëria me Krishtin427, (Fig.16) me përmasat 101x75 cm 
dhe numër inventari 3693; Joan Pagëzori, (Fig.17) me përmasat 101x77 cm dhe numër 
inventari 3690; Shën Athanasi, (Fig.20) me përmasat 103x68.5 cm dhe numër inventari 
3688; Shën Gjergji, (Fig.18) me përmasat 103x57 cm dhe numër inventari 3684; Shën 
Kolli, (Fig.19) me përmasat 103x66.5 cm dhe numër inventari 3695; Profeti Ilia, (Fig.21) 
me përmasat 100x67 cm dhe numër inventari 3696; Dyert e Bukura, me përmasat 
163.5x46.5 / 195x52 dhe numër inventari 3674 /1/2. Dyert e bukura janë gdhendur nga 
Petro Filipi dhe janë pikturuar nga Mihal Anagnosti. Gjatë punës hulumtuese në fonde 
kemi mundur të evidentojmë Dyert anësore. Kryeengjëlli Gabriel, (Fig.23) me përmasat 
122x74.5 cm dhe numër inventari 5937; Kryeengjëlli Mihail, (Fig.22) me përmasat 

secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 124-125; Ylli Drishti, Ikona 
shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 124-125. 
425 -Në ikonë Krishti Pandokrator paraqitet me lavdinë e Tij qiellore. Ai është veshur me rroba të kuqe dhe 
me tunikën ngjyrë blu. Stihari i Krishtit është i stolisur me motive floreale. Në mes ka lidhur një rrip ngjyrë 
ari. Në prehër mban Ungjillin. Krishti bekon me dorën e djathtë dhe mban globin e gjithësisë në dorën e 
majtë. Mbi glob është një kryq ngjyrë ari. Ungjilli i Shenjtë tregon se Jisu Krishti është mësues për gjithë 
njerëzimin. IC XC në pjesën e sipërme të ikonës janë shkronjat e para të emrit Jisu Krisht në greqisht. Të 
përkthyera në shqip, mund të shkruhen JS KR. Shkronjat në kurorën Ο Ω Ν kanë kuptimin "AI QË 
ËSHTË". Përkthyer në shqip, mund të shkruhen "JAM". Ky është emri që Zoti i tregoi Moisiut në Malin e 
Horebit. Në gjuhën hebraike nuk ekziston folja jam. Prandaj, kur hebrejtë donin të thoshin ky është Krishti, 
ishin të detyruar të thoshin Jisu Krishti dhe me këtë kuptonin se Jisui ishte Krishti. Jisu Krisht për të 
krishterët hebrenj ishte një thënie që tregonte besimin e tyre. Kur thoshin Jisu, ata nënkuptonin personin 
dhe kur thoshin Krisht, nënkuptonin Perëndinë. Në pjesën fundore të ikonës është shkruar emri i murgeshës 
Anisia, e cila ka financuar ikonën: Δεησις τής δούλης θεού άνισιας μοναχής. 1828. “Lutje e shërbëtores së 
Perëndisë, murgeshës Anisias. 1828”. Hitoni i Krishtit është realizuar duke iu shmangur trajtimit të 
mënyrës bizantine të drapërinjve. Ai trajtohet i lirshëm, duke i pikturuar figurat ikonografike me veshje të 
mëndafshta. Palat e veshjeve janë shumë të natyrshme. Ato lejojnë të dallohet qartë qëndrimi anatomik i 
trupit. Në anën e djathtë të ikonës është shkruar emri i ikonografit: Διά χειρός Μιχαήλ Αναγνώστου τού έκ 
Σαμαρίνης “Me dorën e Mihal Anagnostit nga Samarina”. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo 
Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë 1998, nr.79, faqe 77; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar 
(Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 87; Ylli 
Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea 
Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 87; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine 
në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 114-115. Andrea Llukani, Ikonat 
e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime Muzeologjike nr. 5, Tiranë 2015, faqe 53-55; 
Andrea Llukani, Mihal Anagnosti, piktori i fundit i artit pasbizantin në Shqipëri, Le Radici, Anno 13, n.3, 
Novembre 2015, pagina 23; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik 
Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 108-109; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of 
National Historical Museum, Tirana, 2018, page 108-109. 
426-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë 1998, nr.79, faqe 77. 
427 -Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998. 

98 
 

                                                                                                                                                                             



 
 
 
122x74.5 cm dhe numër inventari 5922. Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut 
Historik Kombëtar janë edhe ikona të tjera me përmasa të vogla: Prerja e Pagëzorit, 
(Fig.24) me përmasat 38 x 23.3 cm dhe numër inventari 3682428; Mandili i Krishtit429, me 
përmasat 38.2x29.5 cm dhe numër inventari 3700; Ipapandia, me përmasat 38.7x28.8 cm 
dhe numër inventari 3702; Pendikostia, me përmasat 37.5x27.9 cm dhe numër inventari 
3703; Burimi jetëdhënës, me përmasat 38.7x28.4 cm dhe numër inventari 3704; Shën 
Kozmai dhe Damjani, me përmasat 38.5x29 cm dhe numër inventari 3705; E diela e 
miroprurëseve, me përmasat 38.5x29.5 dhe numër inventari 3706; gjetja e kokës së Joan 
Pagëzorit, me përmasat 38x29 cm dhe numër inventari 3707; Shën Triadha, me përmasat 
38.7x25.5 cm dhe numër inventari 3708; Mesipendikosti, me përmasat 39.2x28.6 cm dhe 
numër inventari 3709; Shën Kolli, Sava dhe Varvara, me përmasat 37.5x29 cm dhe 
numër inventari 3710; Darka mistike, me përmasat 38x29 cm dhe numër inventari 3711; 
E diela e ulokut, me përmasat 38.4x27.6 dhe numër inventari 3712; Mbledhja e 
apostujve, me përmasat 39x28.5 dhe numër inventari 3713430. 
                Gjatë punës hulumtuese për katalogimin e ikonave që janë në fondet e Muzeut 
Historik Kombëtar kemi mundur të evidentojmë mjaft ikona që kanë autorësinë e Mihal 
Anagnostit nga Samarina. Tematika e ikonave është e larmishme. Kemi ikona 
shenjtorësh: “Tre Jerarkët”, “Shën Julita dhe Shën Marena”, “Ungjillorët Mateu, Marku e 
Luka”, “Shën Harallambi dhe Shën Trifoni”, “Shën Athanasi i Madh, Kirili i 
Aleksandrisë dhe Eftimi i Madh”, “Shën Gjergji”, “Ikona e gjithë shenjtorëve” etj.  Skena 
nga jeta e Krishtit: “Rrethprerja e Krishtit”, “Hyrja në Jeruzalem”, “E diela e të verbërit” 
etj. Ikonat janë: Tre jerarkët, me numër inventari 5773; Shën Julita dhe Shën Marena, me 
numër inventari 5774; Ungjillor Mateu, Marku dhe Luka, me numër inventari 5770; Shën 
Stiliani i Panflagonisë, Alipis Athoniti i Ri dhe Shën Kozmai, me numër inventari 5785; 
Shën Harallambi dhe Trifoni, me numër inventari 5786; Gjithë shenjtorët, me numër 
inventari 5802; Shën Eleanziari, Solomona dhe shtatë djemtë Makabenj, me numër 
inventari 5849; Rrethprerja e Krishtit, me numër inventari 6107; Dyzetë shenjtorët431, me 
numër inventari 6109; Arrestimi i Krishtit, me numër inventari....; Hyrja në Jeruzalem, 
me numër inventari 6060; Shën Gjergji, me numër inventari 6121; Shën Athanasi i Madh, 
Kirili i Aleksandrisë dhe Eftimi i Madh, me numër inventari 6078; E diela e të verbërit, 
me numër inventari 6086. 
 Mihal Anagnosti e trashëgoi traditën e pikturimit të ikonave tek djali i tij, 
Dhimitri. Në vitin 1830 ata kanë pikturuar së bashku ikonën e "Krishtit Pandokrator"432 

428-Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 
110-111; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 
2018, page 110-111. 
429 -Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998. 
430 -Andrea Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime Muzeologjike nr. 5, 
Tiranë 2015, faqe 53-55; Andrea Llukani, Mihal Anagnosti, piktori i fundit i artit pasbizantin në Shqipëri, 
Le Radici, Anno 13, n.3, Novembre 2015, pagina 23. 
431 -Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998. 
432-Ikona e "Krishtit Pandokrator" vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Tiranë. Ajo ka përmasat 105.3x78x3.5 
cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit mesjetar në Korçë me numër inventari 3898. Ikona është 
pikturuar nga Mihal dhe Dhimitër Anagnosti  në vitin 1830. Në ikonë Krishti Pandokrator paraqitet me 
lavdinë e Tij qiellore. Ai është veshur me rroba të kuqe dhe me tunikën ngjyrë blu. Stihari i Krishtit është i 
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(Fig.5) dhe atë të "Shën Mërisë me Krishtin"433 (Fig.6) në ikonostasin e kishës së 
"Ungjillëzimit" në Tiranë. Ikonat aktualisht ikonat janë të ekspozuara në Muzeun e Artit 
Mesjetar në Korçë. Mbi ikonën e madhe të "Krishtit Pandokrator" gjendet mbishkrimi 
(Fig.58): Διά χειρός ταπεινων ζωγραφων Μιχαηλ / καί Δημητριου τού υού αύτού α ω λ 
(=1830). “Me dorën e piktorëve të përvuajtur Mihalit dhe Dhimitrit, birit të tij, 1830”434. 
Mendojmë se autorësinë e Mihal Anagnostit kanë edhe ikonat e vogla, të cilat aktualisht 
janë në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë: Ungjillëzimi i Hyjlindëses, (Fig.10) me 
përmasat 40.7x29.6x3 cm dhe numër inventari 3786; Rreprerja e Krishtit, (Fig.9) me 
përmasat 40.6x31x3 cm dhe numër inventari 3788; Zbritja e Krishtit në ferr, (Fig.11) me 
përmasat 41.5x31x3.5 cm dhe numër inventari 3755; Shën Gjon Vladimiri dhe Thaleleo, 
(Fig.13) me përmasat 40.8x30x3 cm dhe numër inventari 3803; Shën Sava, Joan 
Damaskini dhe Varvara, (Fig.12) me përmasat 41x31.3x2.6 cm dhe numër inventari 
3815. Në ikonë është data 1829. 

Në vitin 1829 Mihal dhe Dhimitër Anagnosti kanë pikturuar ikonat e mëdha të 
ikonostasit të kishës së manastirit të "Gjon Pararendësit" (Bigorskit) në Dibër. Në ikonën 
e Gjon Pararendësit është mbishkrimi: ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΥ ΥΙΟΥ 

stolisur me motive floreale. Në mes ka lidhur një rrip ngjyrë ari. Krishti bekon me dorën e djathtë dhe mban 
ungjillin në dorën e majtë. Ungjilli i Shenjtë tregon se Jisu Krishti është mësues për gjithë njerëzimin. Në të 
është shkruar: ΔΕΥΤΕ ΟΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΞΣΑΤΕ ΤΗΝ 
ΗΤΟΙΜΑΣΜΕΝΗΝ ΥΜΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ. ΕΠΕΙΝΑΣΑ ΓΑΡ ΚΑΙ 
ΕΔΩΚΑΤΕ ΜΟΙ ΦΑΓΕΙΝ, ΕΔΙΨΗΣΑ ΚΑΙ ΕΠΟΤΙΣΑΤΕ ΜΕ, ΞΕΝΟΣ ΗΜΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΑΓΕΤΕ ΜΕ, 
ΓΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΕΤΕ ΜΕ, ΗΨΘΕΝΗΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΑΣΘΕ ΜΕ, ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ ΗΜΗΝ ΚΑΙ 
ΗΛΘΕΤΕ ΠΡΟΣ ΜΕ. “Ejani, të bekuar të atit tim; trashëgoni mbretërinë që u bë gati për ju që nga 
themelimi i botës. Sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe më dhatë për të pirë, isha i huaj 
dhe më pritët, isha i zhveshur dhe më veshët, isha i sëmurë dhe ju më vizituat, isha në burg dhe erdhët tek 
unë” (Mateu 25, 34-37). Në faqen tjetër është shkruar: ΔΕΥΤΕ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΟΠΙΩΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΕΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΙ, ΚΑΓΩ ΑΝΑΠΑΥΥΣΩ ΥΜΑΣ. ΑΡΑΤΕ ΤΟΝ ΖΥΓΟΝ ΜΟΥ ΕΓ ΗΜΑΣ ΚΑΙ 
ΜΑΘΕΤΕ ΑΠ’ΕΜΟΥ,ΟΤΙ ΠΡΑΟΣ ΕΙΜΙ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΗΣΕΤΕ 
ΑΝΑΠΑΥΣΙΝ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΥΜΩΝ, Ο ΓΑΡ ΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟΝ ΜΟΥ 
ΕΛΑΦΡΟΝ ΕΣΤΙΝ. “Ejani tek unë, o të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju çlodh. Merrni 
mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra, dhe do të gjeni 
çlodhje për shpirtrat tuaj. Sepse zgjedha ime është e butë dhe barra ime është e lehtë!” (Mateu 11, 28-30). 
IC XC në pjesën e sipërme të ikonës janë shkronjat e para të emrit Jisu Krisht në greqisht. Të përkthyera në 
shqip, mund të shkruhen JS KR. Shkronjat në kurorën Ο Ω Ν kanë kuptimin "AI QË ËSHTË". Përkthyer në 
shqip, mund të shkruhen "JAM". Ky është emri që Zoti i tregoi Moisiut në Malin e Horebit. Ikona 
emërtohet: Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ “Krishti mëshirues dhe përdëllimtar”. Në pjesën e poshtme 
të ikonës është shkruar: Διά χειρός ταπεινων ζωγραφων Μιχαηλ / καί Δημητριου τού είού αύτού α ω λ 
(=1830). “Me dorën e piktorëve të përvuajtur Mihalit dhe Dhimitrit, birit të tij, 1830”. Ευγενια 
Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 194-195. 
433-Ikona e Shën Mërisë me Krishtin e realizuar nga  Mihal e Dhimitër Anagnosti daton në vitin 1830. Ajo 
ka përmasat 106x78.5 cm dhe numër inventari 3897. Ikona ka një brerore prej argjendi. Gjithashtu edhe 
duart e Shën Mërisë janë derdhur në argjend. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, 
Davinci, Tiranë, 2003, faqe 47; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, 
Tirana, 2003, page 47. 
434-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 50, faqe 68; Dhimitër Beduli, Kishë 
dhe Kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 212; Dhimitër Beduli, Kodiku i kishës 
së Shën Prokopit (1818-1922), Tiranë 1997, faqe 54; Dhimitër Beduli, Vlash Dhora, Kostandin Mara, 
Shënime për bashkësinë ortodokse të Tiranës, Neraida, Tiranë 2007, faqe 16. 
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Δ(Η)ΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ. “Me dorën e Mihal Anagnostit dhe birit të tij 
Dhimitër nga Samarina”. Në vitin 1830 Mihali dhe Dhimitri pikturuan trapezarinë e 
manastirit të “Gjon Pararendësit435 në Dibër. Gjatë kohës që puninin në manastir në vitin 
1832, djali i Mihalit, Dhimitri përqafoi jetën monakale, duke u bërë murg me emrin 
Daniel. Puna për pikturimin e ikonave dhe të trapezarisë së manastirit të “Gjon 
Pararendësit” në Dibër vazhdoi deri më 1833. Në vitin 1834 Mihal Anagnosti ka 
pikturuar ikonën e "Ungjillëzimit" në kishën e "Shën Athanasit" në Kiçevo. Mbi ikonë 
është shkruar: δια χειρός του ταπεινού Μιχαήλ αναγνώστου ζω(γράφου) 1834. “Me 
dorën e të përulurit piktor Mihal Anagnostit 1834. Katër vjet më vonë, më 1838 Mihali 
ka pikturuar kishën e "Shën Gjergjit" të Nigritas. Në vitin 1840 Mihal Anagnosti bashkë 
me birin e tij Nikolla dhe nxënësin Diço Zografi kanë pikturuar kishën e "Shën Gjergjit" 
në Reçicë në afërsi të Debar. Kjo kishë është një nga metoqet e manastirit të “Gjon 
Pararendësit” Bigorskit. Më 1842 Mihali bashkë me Nikollën kanë pikturuar kishën e 
"Shën Dhimitrit" në Bitola (Manastir), si edhe kishën e "Shën Gjergjit" në Resen, më 
1844. Në vitin 1842 Mihal Anagnosti ka pikturuar kishën e manastirit të Rilës. Më 1849 
Mihal Anagnosti bashkë me Zison nga Krusheva kanë pikturuar në Treskavec. Këtë fakt 
e vërteton mbishkrimi: ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΤΑΠΟΙΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Κ(Α)Ι 
ΖΗΣΗ εκ Κρουσιόβο 1849. “Me dorën e piktorëve të përulur Mihal dhe Ziso nga 
Krushova 1849. Në vitin 1849, biri i Mihalit, Nikolla ka pikturuar ikonën e "Shën 
Kostandinit dhe Elenës" në ikonostasin e kishës "Lindja e Shën Mërisë" në Elbasan. Këtë 
e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi ikonë: Χείρ Νικολάου ύού Μηχαήλ / Ζωγράφου έκ 
Κρουσιόβου 1849. “Dora e Nikollës, birit të Mihalit Zografit, nga Krushova, 1849”436.  

Krijimtaria e Anagnostëve shquhet për kompozimet me veshje të larmishme dhe 
të zbukuruara me motive floreale e gjeometrike. Në sfond ata përdorin peizazhe 
arkitektonike. Ikonat e tyre dallohen nga një plastikë e pasur si edhe nga një pasuri 
koloristike dhe ornamentale437. Ikonat e tyre janë të pasura me detaje të shumta floreale 
dhe zoomorfe. Veshjet e përdorura për shenjtorët e tij, janë të pasura me detaje plot 
ngjyrë dhe formë. Stili i tyre ndërthurret ndërmjet pikturës dhe ikonografisë, sepse nëpër 
ikona vërrejmë shumë detaje piktoreske. Sapo përballesh me këto vepra të bien 
menjëherë në sy tekstilet moderne që janë përdorur. Ngjyrat e përdorura në ikona janë të 
gjalla. Dominojnë e kuqja, okra dhe bluja. Figurat e shenjtorëve që janë paraqitur në këto 
ikona, janë më ekspresive. Kulmi i pjekurisë artistike është shprehur në ikonat e "Shën 
Gjergjit", "Shën Mërisë me Krishtin" dhe "Krishti Pandokrator". Në këto vepra stili i tij 
është përsosur si në pasurimin me detaje të tekstileve edhe me format e shprehura 
anatomike. Kjo përsosmëri artistike, përkon me vitin 1828, që vëmë re në disa prej 
ikonave. Ikonat e pikturuara nga Mihal dhe Dhimitër Anagnosti i përkasin artit 

435-Dimitar Cornakov, Macedonian monasteries, Malice Makedonska, Shkup, 1996 faqe 56. 
436-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 58, faqe 72. 
437-Kristofor Naslazi, Influenca e shkollës ikonografike të Korçës te disa piktorë të shek. 19-të, Monumentet 
2002, faqe 108; Kristofor Naslazi, Influenca e shkollës ikonografike të Korçës te piktorët të shek. XIX 
Mihal dhe Dhimitër Anagnosti, 200 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 299-302. 
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pasbizantin. Me Mihal dhe Dhimitër Anagnostin mbyllet epoka e artit pasbizantin në 
Shqipëri438. 

Një nga nxënësit e Mihal e Dhimitër Anagnostit ka qenë Diço Zografi, i cili e 
mësoi artin e ikonografisë prej mësuesve të tij, gjatë kohës që kanë punuar së bashku në 
manastirin e Bigorskit. Diço Zografi në vitin 1853 ka pikturuar ka pikturuar ikonat e 
kishës së "Shën Gjergjit" në Vërnicë të Gollobordës439. Ky fakt vërtetohet nga 
mbishkrimi që ka lënë në ikonën e "Shën Mërisë": “Me dorën e Diço Zografit, nga 
katundi Tresance, 1853, muaji dhjetor 4”440. Mbishkrimi është shkruar me alfabetin 
cirilik, ndërsa për datën ka përdorur greqishten bizantine. 

Në vitin 1855 Diço Zografi ka pikturuar ikonat e ikonostasit të kishës së "Shën 
Kollit" në Elbasan. (Fig.28) Diço Zografi ka pasur dy djem Abrahamin dhe Spiridhonin, 
të cilëve u mësoi artin e ikonografisë. Djali i madh, Abrahami ka pikturuar shumë kisha, 
por nuk e kishte talentin e të atit, ndërsa Spiridhoni vdiq herët. E veçanta e Diço Zografit 
është sepse ai pothuajse në çdo ikonë ka lënë nënshkrimin e tij. Përkushtimet e 
donatorëve të ikonave ai i shkruante sllavisht ose në greqishten bizantine, sipas porosive. 
Ai ka qenë ikonografi më i shquar i kohës në Maqedoni. Porositësit prisnin me vite të tëra 
për të pasur një ikonë të pikturuar prej Diço Zografit. Tematika e ikonave të pikturuara 
prej tij është e larmishme. Aktivitetin kryesor e ka zhvilluar në fshatin Tresonik, ku 
gjendej atelieja e tij441.Diço Zografi në vitin 1859 ka pikturuar "Dyert e Bukura"442 të 
ikonostasit të kishës së "Shën Kollit" në Elbasan, të cilat aktualisht gjenden në pavijonin 
e ikonave të Muzeut Historik Kombëtar. Gdhendësi i "Dyerve të Bukura" nuk dihet, por 
ato janë pikturuar nga Diço Zografi. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që Diço Zografi 
ka lënë në Dyert e bukura të ikonostasit: Διά χειρός δήτζου ζ, 1859, “Me dorën e Diço Z, 
1859”. Sipas programit për kartelizimin dhe studimin shkencor të të gjithë materialit që 
gjendet në fondin e Muzeut Historik Kombëtar, gjatë hulumtimit u gjetën tre ikona të 
mëdha, të cilat mendohet se janë pikturuar nga Diço Zografi: Ikona e "Shën Kollit"443 

438 -Andrea Llukani, Mihal Anagnosti, piktori i fundit i artit pasbizantin në Shqipëri, Le Radici, Anno 13, 
n.3, Novembre 2015, pagina 23; Andrea Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Kombëtar, 
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2016. 
439-Kristofor Beduli, Ortodoksët e Gollobordës, “Neraida”, Tiranë, 2008, faqe 20. 
440-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 59, faqe 72. 
441-Diço ka pikturuar rreth dy mijë ikona në Shqipëri, Maqedoni, Bullgari dhe në Serbi. Andrea Llukani, 
Diço Zograf icons in national Historical Muzeum, International Scientific Journal Diskutime No. February 
1st, Tetovo 2018, page 64-73; Sasho Cvetkovski, The icons of Dico Zograf from the chueches in Deber and 
Mala Reka, Struga 2013, page 299-310. 
442-Në kulmin e "Dyerve të Bukura" Diço Zografi ka pikturuar Krishtin Pandokrator. Në pjesën ballore të 
Dyerve të bukura Diço Zografi ka pikturuar Kryeengjëllin Gabriel dhe përballë tin Shën Mërinë. Ndërsa në 
pjesën fundore të dyerve ai ka pikturuar Shën Vasilin, Shën Joan Gojëartin, Shën Grigor Teologun dhe 
Shën Nikollën; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, 
Tiranë, 2018, faqe 112-113; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National 
Historical Museum, Tirana, 2018, page 112-113; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik 
Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 
106-107; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific 
advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 106-107. 
443-Ikona e "Shën Kollit" është pikturuar nga Diço Zografi në vitin 1855. Ka përmasat 105x67.5 cm dhe 
numër inventari 5947. Aktualisht ikona është në fondet e Muzeut Historik Kombëtar. Shën Kolli paraqitet 
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(Fig.29) me përmasat 105x67,5 cm dhe numër inventari 5947, ikona e "Shën 
Harallambit" (Fig.31) me përmasat 102x62,5 cm dhe numër inventari 6025, si edhe ikona 
e "Shën Athanasit"444 (Fig.30) me përmasat 110x69 cm dhe numër inventari 5914. Këto 
ikona i përkasin kishës së "Shën Kollit" në Elbasan. Në fundin e ikonës së "Shën 
Athanasit", Diço Zografi ka lënë mbishkrimin dygjuhësh në greqishten bizantine dhe në 
sllavishte: διά χειρός δήτζου ζωγράφου έκ έπαρχίας Δεβρων, 1855. “Me dorën e Diço 
Zografit nga zona e Dhevron”, 1855.  

Sipas programit për kartelizimin të gjithë materialit që gjendet në fondin e Muzeut 
Historik Kombëtar, gjatë hulumtimit u gjetën edhe disa ikona të vogla, që i përkasin 
kishës së "Shën Kollit" në Elbasan. Ndër ikonat e vogla mund të përmendim ikona 
shenjtorësh: Shën Stefani me përmasat 42,5x35,5 cm dhe numër inventari 5755; ikona e 
Krishtit me përmasat 29x22 cm dhe numër inventari 5854; Shën Maria me përmasat 
29x22 cm dhe numër inventari 5809; Shën Harallambi me përmasat 28,5x21,5 cm dhe 
numër inventari 6010; Apostull Jakovi me përmasat 43,5x30 cm dhe numër inventari 
6052; Tre Jerarkët me përmasat 44x32 cm dhe numër inventari 5826; Teodor Tironi dhe 
Teodor Stratilati me përmasat 45x31 cm dhe numër inventari 5423.  

Kemi ikona nga cikli i festave: Zënia e Shën Anës me përmasat 45x30,5 cm dhe 
numër inventari 5408; Lindja e Pagëzorit dhe numër inventari 5438; Gratë Miraprurëse 
me përmasat 43x29,3 cm dhe numër inventari 5801; Pendikostia me përmasat 44x31,5 
cm dhe numër inventari 5802; Krishtlindja me përmasat 42x29 cm dhe numër inventari 
5833; Fjetja e Hyjlindëses me përmasat 54x42,5 cm dhe numër inventari 5978; E diela e 
Thomait me përmasat 44x29 cm dhe numër inventari 6016; Sinodi i Parë Ekumenik me 
përmasat 48,5x39 cm dhe numër inventari 6018; Zënia e Pagëzorit me përmasat 42x34 
cm dhe numër inventari 6049; Deizis me përmasat 56x43,5 cm dhe numër inventari 6063 
etj. Diço Zografi ka përkthyer një manual ikonografie të blerë nga vëllezërit Zografi. Në 
manual Diço ka lënë shënimet e tij445.  
 

në ikonë me veshje episkopale. Mbi supe ka hedhur omoforin e vogël, i cili është i zbukuruar me dy kryqe 
të mëdhenj në secilin krah. Në qafë ka varur një medalion, brenda të cilit ikonizohet Shën Mëria. Me dorën 
e djathtë është duke bekuar, ndërsa me dorën e majtë mban një ungjill të hapur. Mbi kofshën e djathtë i 
varet epigonati. Në ikonë është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΡΕΩΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ “Shën 
Nikolla çudibërësi nga Mira”. Nikolla ka lindur në vitin 270 pas Krishtit në qytetin Paratara të Azisë së 
Vogël. Ai ka qenë kryepeshkopi i Mirës së Likisë dhe ka marrë pjesë në Sinodin I Ekumenik të Nikesë. 
Shën Kolli ndërroi jetë në moshë të thyer në Mira më 6 dhjetor 343. Lipsani i tij i shenjtë ndodhet në kishën 
e Shën Nikollës në qytetin e Barit në Itali.   
444-Ikona e "Shën Athanasit" është pikturuar nga Diço Zografi në vitin 1855. Ka përmasat 110x69 cm dhe 
numër inventari 5914. Aktualisht ikona është në fondet e Muzeut Historik Kombëtar. Shën Athanasi 
paraqitet në ikonë me veshje episkopale. Mbi supe ka hedhur omoforin e vogël, i cili është i zbukuruar me 
dy kryqe të mëdhenj në secilin krah. Në qafë ka varur një medalion, brenda të cilit ikonizohet Shën Mëria. 
Me dorën e djathtë është duke bekuar, ndërsa në dorën e majtë mban një ungjill të hapur. Në ikonë është 
shkruar Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ “Shën Athanasi Patrik i Aleksandrisë”. 
Në fundin e ikonës së Shën Athanasit Diço Zografi ka lënë mbishkrimin dygjuhësh në greqishten bizantine 
dhe në sllavishte: διά χειρός δήτζου ζωγράφου έκ έπαρχίας Δεβρων, 1855. “Me dorën e Diço Zografit nga 
zona e Dhevron, 1855”. 
445-Sasho Cvetkovski, The icons of Dico Zograf  from the churches in Deber and Mala Reka, Struga 2013, 
page 299-310. 
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KREU I KATËRT 
 

IKONOSTASËT  
 

Nëpër kishat ortodokse ikonostasi, froni peshkopal dhe amvoni janë vepra arti, të 
cilat në shumicën e rasteve janë gdhendur nga mjeshtra anonimë. Ikonostaset i kemi dy 
llojesh prej druri ose prej muri. Në ikonostas vendosen ikonat e shenjta sipas një rregulli 
të caktuar. Ikonat e ikonostasit i ndajmë në të mëdha dhe të vogla. Në vendosjen e 
ikonave të mëdha ndiqet ky rregull: gjithmonë në qendër të ikonostasit vihen ikona e 
"Krishtit Pandokrator" dhe e "Shën Mërisë me Krishtin ndër duar". Në krah tyre 
vendosen "Joan Pagëzori" nga njëra anë dhe ikona e "Shenjtit të Kishës" nga ana tjetër. 
Mbi dyert e veriut dhe të jugut vendosen "Kryeengjëjt Mihail dhe Gabriel". Ikonat e 
vogla që vendosen në pjesën e sipërme të ikonostasit janë me tematikë nga të kremtet 
kryesore të Krishtit dhe të Shën Mërisë446.  

Ikonostasi përbëhet nga baza, thorakion (pllakat), hardhia, ketabet mbi të cilët 
vendosen ikonat e mëdha, ikonat e mëdha, ketabet e sipërme, qemeri, kolonat kufizuese 
të ikonave, peristeria në pjesën fundore të së cilëve varen kandilat, dyert e bukura, kryqi 
në pjesën kulmore, dragonjtë anash kryqit etj447. Zakonisht ikonostaset e gdhendur në dru 
arre i lyenin me bojë ari448.  

Disa nga mjeshtrat e gdhendjes së drurit kanë preferuar të mbeten anonimë. Kjo 
vërtetohet nga disa ikonostase, të cilët kanë të shënuar vetëm datën e punimit dhe jo 
emrin e gdhendësit, si p.sh. ikonostasi i kishës së manastirit të S"hën Mërisë"449 të 

446-Këto skena janë quajtur dodekaorton që zakonisht janë: Ungjillëzimi, Krishtlindja, Hyrja e Krishtit në 
Tempull, Pagëzimi, Shpërfytyrimi, Ngjallja e Llazarit, Hyrja në Jerusalem, Kryqëzimi, Zbritja në ferr, 
Ngjallja, Pendikostia dhe Fjetja e Hyjlindëses. Panayotis Vocotopoulos, Ikona bizantine, Monumentet, 
Tiranë 2002, faqe 142; Protoprezviter Thomas Hopko, Besimi Orthodhoks, Vëllimi II, Adhurimi, Tiranë, 
1997, faqe 31. 
447-Era Xhaferraj, Evolucioni, estetika dhe liria krijuese në artin e ikonostasit, Art & Trashëgimi, nr. 7, 
dhjetor 2016, faqe 138. 
448-Prarimi bëhet në këtë mënyrë: Vëre dërrasën ku do të krisosësh përara teje. Në rast se të saklisurat janë 
të forta shtro sipër brumin e përzjerjes dhe godite me koskën që të ngjitet mirë në majat e luleve, duke 
shtënë raki në të skalisurat, që të mbulohen. Pastaj me kujdes ktheje letrën, që të lagen lulet dhe të derdhet 
rakija jashtë. Po të mbeti ndonjë lule e palagur vadite atë me ndonjë ibrik të vogël të qelqtë, ose me furçë 
dhe shtype me pambuk, që të shtrohet stokoja dhe ngrihe më këmbë, që të thahet dhe pastaj ndriçoje. Në 
rast se të skalisurat janë të thella dhe drutë të rrumbullakët që s’mund të vaditen, më parë lagi ato me raki 
me ndonjë sfungjer, ose me pambuk dhe kështu ngrije fletën me tërë letrën, duke e çikur më parë në të 
katër qoshet me furçën, që e vadite, që të mos bjerë shpejt dhe të mos mblidhet stokoja dhe e vë pastaj në 
vendin e lagur të ngjitet. Kështu, duke ngritur me kujdes letrën mbetet stokoja e ngjitur mbi gipson. Më pas 
me ibrikun e vogël, ose me furçën e lag mirë, e mbalos dhe e ndriçon sikundër u tha më lart. Διονυσιου του 
εκ Φουρνα, Ερμηνεια της ζωγραφικης τεχνης, Εν Πετρουπολει 1900, σελ 19; Moikom Zeqo, Universi i artit 
bizantin, Arnissa Edition, Tiranë 2009; Andrea Llukani, Ikonografia, Tiranë, Trifon Xhagjika, 2018, faqe 
126. 
449-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi: +Ερεληόθι ο παρον / τημιος σταυρος κε / ο τημηος τεμπλος / εκ 
βοθρουδημα σιν / δρομής κε εξοδου / ένεκεν ψυχη / κης σοτηριας εν η(σ) / χρονοις του πανοσι / οτάτου 
καθιγουμε / νου κυ(ριου) Κ(ω)ν(σταντινου) Δο / σιθεον του πιστου / λιστου / επι ετους / α χ π Ζ Ρ Π Η 
(1680=7188) / εν μηνι οκτοβριω θ / κε η επιλ(ο0ιπ(ο)ι / . “U përfundua ky kryq i nderuar dhe ky ikonostas i 
nderuar që prej fillimit me kontributin dhe shpenzimet dhe për shpëtimin në kohën e gjithoshënarit dhe 
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Dhivrovunit në Dhivër të Delvinës është gdhendur në vitin 1680, ikonostasi i kishës së 
"Shën Gjergjit"450 në Fier është punuar në vitin 1786, ikonostasi i kishës së "Shën 
Gjergjit"451 në Libofshë të Fierit është gdhendur në vitin 1805, ikonostasi i kishës së 
"Shën Kollit"452 në Vanaj është gdhendur më 1811, ikonostasi i kishës së 
"Ungjillëzimit"453 në Kozare të Beratit është realizuar në vitin 1812, ikonostasi i kishës së 
"Shën Kollit"454 në Toshkëz të Myzeqesë është gdhendur më 1813, ikonostasi i kishës së 
"Shën Kollit"455 në Krutjen e Sipërme është punuar në vitin 1821, ikonostasi i kishës 
"Fjetja e Shën Mërisë"456 në Bishtqethëm të Lushnjes është gdhendur në vitin 1828, 
ikonostasi i kishës së manastirit të "Shën Mërisë"457 në Boboshticë është gdhendur në 
vitin 1829, ikonostasi i kishës së manastirit të "Shën Kozmait" është gdhendur në vitin 
1835458, ikonostasi i kishës së manastirit të "Shën Kollit"459 në Mesopotam është 
gdhendur në vitin 1892 etj.   

Nëpër kishat e Shqipërisë ruhen rreth 50 ikonostasë të gdhendura nga duart e arta 
të mjeshtrave vendas. Nga mbishkrimet ato datojnë ndërmjet shekujve XVIII-XIX. Nga 
mjeshtrat e gdhendjes së ikonostasëve mund të veçojmë: Në Kodikun e Mitropolisë së 
Korçës dhe Selasforit gjejmë emrin e Dhimitër  Kolecit460, i cili në vitin 1756 ka 

igumenit, zotit Kostandin Dositheut, kusarit bestar në vitin 1680-7188 dhe të tjerët. Në muajin tetor 9”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 817, faqe 300. 
450-Kjo datë është e gdhendur nën kryqin e ikonostasit. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Tiranë 1998, nr. 162, faqe 111. 
451-Kjo datë gjendet e gdhendur në dru nën kryqin e ikonostasit. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 181, faqe 117. 
452-Ikonostasi dhe amvoni i kishës janë prej druri të gdhendur me cilësi të lartë artistike. Ikonostasi është 
gdhendur në vitin 1811. Kjo datë është e gdhendur në dru nën kryqin e ikonostasit të kishës. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 192, faqe 119. 
453-Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim që ndodhej i gdhendur në kryqin e ikonostasit. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 195, faqe 121. 
454-Mbi kryqin e ikonostasit shkruhet viti 1813, i cili tregon kohën e gdhendjes së ikonostasit. Theofan 
Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 199, faqe 122. 
455-Nën kryqin e ikonostasit është gdhendur viti 1821 që sipas Theofan Popës mendohet të jetë viti i 
gdhendjes së ikonostasit. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 207, faqe 124. 
456-Nën kryqin e ikonostasit është gdhendur viti 1828, që sipas Theofan Popës duhet të jetë data e 
gdhendjes së ikonostasit. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 215, faqe 125. 
457-Nën kryqin e ikonostasit të kishës gjendet mbishkrimi: ή δέησις τού δούλου τού Θεού εύθυμίου 
Γεωργίου Πησοτερλή. Ι δέησις τό υσνάφη των χαντζήδων Ιω(άννου), κωνσταντίνου μετά Ιάννη Τέλη 
δημητρίου 1829. “Lutje shërbëtorit të perëndisë, Efthimit të Gjergj Pisoderasit. Lutje esnafit të hanxhive, 
Janit, Kostandinit dhe Jan Telit të Dhimitrit, 1829”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Tiranë 1998, nr. 429, faqe 199. 
458-Kjo datë është e gdhendur në dru nën kryqin e ikonostasit. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 220, faqe 128; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα 
Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 168. 
459-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi: +Στερεωσον (Κύριε) την αγιαν μονην ταυτην τ / ου επηφενοντως 
εργον ηγουμενο(υ) / Ανθημου Παπανικολαου Μουζηνα / ετους 1892 Σταυρο(υ) και Νικολα Μαρα, 
Κούζτα. “Forcoje këtë manastir të shenjtë, vepër e të shquarit igumen Efthim Papanikollës. Muzinë 1892. 
Stavro dhe Nikollë Mara, Kosta”.  Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 895, 
faqe 323-324. 
460-Dhimitër Koleci është nga fshati Mariani i Oparit. Ai ka guxuar të gdhendë ikonostasin e parë tip 
"rrokoko" në Shqipëri. Në gdhendjet e tij tregon forcën e daltës në lëvizjet helikoidale të gjetheve të lisit si 
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gdhendur  ikonostasin e kishës "Burimi Jetëdhënës" në qytetin e Korçës. Dalta e Andon 
Qerqiriotit461 1758 në vitin ka gdhendur amvonin dhe fronin episkopal të kishës së "Shën 
Kollit" në Voskopojë. Ikonostasi i kishës së manastirit të "Shën Pjetrit dhe Pavlit"462 në 
Vithkuq është gdhendur në vitin 1761 nga Dhimitër Konicioti dhe u varakos më 1773. 
Ikonostasi, froni dhespotik dhe amvoni i kishës së "Lindjes së Shën Mërisë" në Skore të 
Pogonit janë gdhendur prej një mjeshtri nga Konica në vitin 1832463. Usta Naumi464 nga 
Lavdari i Oparit në vitin 1849 ka punuar ikonostasin e kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në 
Berat. Kostë Tumi Meçoviti465 në vitin 1805 ka punuar ikonostasin e kishës së "Shën 
Mërisë" në Labovën e Kryqit. Nikolla Dibrani466 nga fshati Megarova i Manastirit në 
vitin 1832 ka gdhendur ikonostasin dhe fronin peshkopal të kishës "Fjetja e Shën Mërisë" 
në Sopik të Pogonit. Gdhendësi Mitro Fandi467 më 1842 ka punuar amvonin e kishës së 
"Shën Mëhillit" në Gjirokastër. Dhimitri nga Konica ka punuar ikonostasin e kishës së 

dhe realizimin e përkryer të figurave njerëzore të shenjtorëve. Fatbardha Shkupi, Mjeshtër shqiptarë, 
dekoratorë që kanë opunuar në Bullgari, Maqedoni dhe në Shqipëri, Monumentet 2002, faqe 75. 
461-Nga mbishkrimi që gjendet i gdhendur mbi një pllakë sadefi në fronin peshkopal të kishës mësojmë se 
froni peshkopal dhe amvoni i kishës janë gdhendur në vitin 1758 prej mjeshtrit Andon nga Korfuzi: Ο 
παρόν θρόνος μαζί καί με τον αμ / βωνα εκαλ(λ)ωπείσθη εν ετη 1758 επι / στατουντος / του πανιερωτάτου 
του αγίου Δυρ(ρ)αχίου Κ(υρί)ου Νεοφύτου καί επιτροπέβοντος / τού Κ(υρί)ου Αργύρου Αθανασίου 
Γκοζτου δαπανη μεν της αυτης εκ(κ)λησίας του / αγλιου Νικολαου χειρος δε εμου του Αντωνίου 
Κερκηραίου / είς ενθύμησιν αιώνιον. “Ky fron, së bashku me amvonin  u stolis në vitin 1758, në kohën kur 
ishte mbikqyrës i gjithhirshmi, shenjti i Durrësit zoti Neofit dhe të kujdestarisë së zotit Athanas Gostit dhe 
me shpenzimet e kësaj kishe të shën Kollit dhe me dorën time të Andon Qerqiriotit për kujtim të 
përjetshëm”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 359, faqe 179. 
462-Mbi portën e bukur të ikonostasit është shkruar: ΕΧΡΥΣΟΘΗ / ΕΝ ΕΤΕΙ 1773. “U verakos në vitin 
1773”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 375, faqe 183-184. 
463-Kjo datë është skalitur në amvonin e kishës. Ikonostasi aktualisht është i ekspozuar në Galerinë 
Kombëtare të Arteve në Tiranë. Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, 
Neraida, Tiranë 1996, faqe 14-15; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, 
Tiranë, 2006, faqe 72; Dhimitër Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 138. 
464-Në pjesën e poshtme të amvonit gjendet një mbishkrim, i cili vërteton se është gdhendur më 30 qershor 
të vitit 1849 prej usta Naumit nga Lavdari i Oparit. +1849 ΙΟΥΝΗΟΥ 30 ΜΑΣΤΩΡ ΝΑΟΥΜΗ. “+1849 
qershor 30, mjeshtër Naumi”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 226, faqe 
130. 
465-Ikonostasi është gdhendur prej Kostë Tunit nga Meçova në vitin 1805. Ky fakt vërtetohet nga një 
mbishkrim i gdhendur në dru mbi portën jugore të ikonostasit: + Ετος 1805 αυγουστος 26 
(ε)πυτροπευοντας Παπακυρυτζις χριστου δυα / χυρως Κωστα Τουνου Μετζωβυτης. “Viti 1805, gusht 26, 
në kohën e epitripit Kristo Papaqirisit, me dorën e Kostë Tunit Meçovitit”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και 
Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 64; 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 666, faqe 262. 
466-Në kohën që ka gdhendur ikonostasin Nikolla Dibrani ka qenë në moshë të thyer dhe nuk mund të 
udhëtonte, prandaj ikonostasi është punuar në Megarova ku kishte atelienë mjeshtri dhe është sjellë në 
Sopik pjesë-pjesë, duke u transportuar me kafshë. Montimi i pjesëve është bërë nga bijtë e gdhendësit. 
Nikolla Dibrani kishte dy djem Dhimitrin dhe Vasilin. Nikolla Dibrani gjatë viteve të Ali pashë Tepelenës 
u vendos me gjithë familjen në fshatin Lashovë të Leskovikut. Mbi fronin peshkopal të kishës është shkruar 
viti 1832, i cili tregon kohën e gdhendjes së fronit peshkopal dhe të ikonostasit të kishës. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 708, faqe 271. 
467-Mbi një pllakë druri, në amvonin e kishës është një mbishkrim, i cili tregon mjeshtrin dhe kohën e 
gdhendjes së amvonit: κτιτορας / του α(μ)βονα / κιρ Μιτρο / Φαντι / 1842. “Ktitori i amvonit, zoti Mitro 
Fandi, 1842”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr. 716, faqe 273. 
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"Shën e Premtes" në Përmet. "Dyert e Bukura" të ikonostasit të kishës së "Shën Kollit" në 
Elbasan janë pikturuar në vitin 1859 nga Diço Zografi468, ndërsa gdhendësi ka preferuar 
të ruajë anonimatin. Ikonostasi i kishës së "Shën e Premtes" në Hllomo të Pogonit është 
gdhendur në vitin 1859 prej mjeshtër Dhimitrit nga fshati Fjonjat469, i cili është 
shpërblyer me 5000 lira. Theofan Popa na jep emrin e mjeshtërit, ndërsa Dhimitër Beduli 
na jep të dhëna se gdhendësi ishte nga Fjonjati. 

Disa ikonostasë janë punuar me torno. Ndër ta mund të veçonim atë të kishës së 
"Shën Mërisë" në Elbasan. Sipas teologut Theofan Popa ikonostasin e kësaj kishe e ka 
punuar mjeshtër Filipi470 nga Reka e Dibrës. Nga mbishkrimi mësojmë se ikonostasi u 
varakos nga dora e Josifit në dhjetor të vitit 1868.  

Gjatë viteve 1922-1923 kisha e vjetër e "Ungjillëzimit" në Tiranë iu nënshtrua një 
rikonstruksioni të plotë. Ikonostasi i gdhendur u zëvendësua me një të ri të derdhur në 
allçi. Punimin e ka realizuar mjeshtri Stefan Mima nga Durrësi471.  

Mjeshtrat drugdhendës të familjes Basho janë Rako me të bijtë Ilirin dhe Vasilin. 
Historia e gdhendjeve në dru të tyre fillon në vitin 1993, me “Dyert e Bukura” të 
ikonostasit të kishës “Fjetja e Shën Marisë” në qytetin e Pogradecit. Vite më vonë ata 
gdhendën edhe ikonostasin e kësaj kishe. Në vitet 1996-1997 Rako dhe Ilir Basho 
gdhendën ikonostasin e kishës së manastirit të "Shën Vlashit" në qytetin e Durrësit. 
Ndërsa ndërmjet viteve 1998-1999 të tre drugdhendësit e famijles Basho kanë punuar 

468 -Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që Diço Zografi ka lënë në Dyert e bukura të ikonostasit: Διά χειρός 
δήτζου ζ, 1859, “Me dorën e Diço Z, 1859”. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine 
në Muzeun Historik Kombëtar, Tiranë 2018, faqe  144-145; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut 
Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 
2017, faqe 106-107; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), 
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 106-107; Dorian Koçi, Skënder Bushi, 
Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 112-113; Dorian Koçi, Skënder 
Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 112-113.      
469-Mbi derën e bukur të ikonostasit është skalitur viti 1859, i cili tregon kohën e gdhendjes. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 731, faqe 276-277; Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi 
kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 35; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, 
Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 96. 
470-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi derën e bukur: Τό παρόν τέμ(π)λον έγλίφθη, καί 
ετορνεύθη τό 1859, έτος έπί / επί άρχιερ(α)τείας ίωαννικίου έπιτροπ(ε)ίας δέ Δημήτ(ρίου), άνδρεού / 
καζαν(τ)ζή καί κωνσταντίνου, Αντών(ίου), έχρυσώθη δέ το 1868 έν ήμέραις / άρχιερατεύοντος τού 
Πανιερώτάτου άγίου δυρραχίου Κ.Κ. Βησσαριωνος έπιτροπευοντων τών Κ.Κ.Χ. κωστανδίν(ου) παπά 
ί(ω)άννου, Ιωάννου Τζούφκα και Κωνστ(αντίνου) / Συμεώνος, τή εύσεβάστω προθυμία πάντων τών 
φιλοχρίστών χριστιανών καστρου, / χείρα Ιωσίφ 1868 κατά μήνα δεκέμβριον ιμερας 21. “Ky tempull 
(ikonostas) u gdhend dhe u tornua në vitin 1859, në kohën e peshkopatit të Joaniqit dhe kur ishte epitrop 
Dhimitër Andre Kazanxhiu dhe Kostandin Andoni. U varakos më 1868 në vitet e peshkopatit të 
gjithhirshmit, shenjtit të Durrësit Z.Z. Visarion, dhe kur ishin epitropë Z.Z. Kostandin Papajani, Jan Xhufka 
dhe Kostandin Simoni, me dëshirën e devotshme të të gjithë të krishterëve, krishtdashës të Kalasë. Dora e 
Josifit 1868 në muajin dhjetor, ditë 21”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 
63, faqe 73; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 195. 
471-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 21-22; Dhimitër 
Beduli, Kishë dhe Kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 214. 
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ikonostasin e kishës “Ngjallja e Krishtit” në qytetin e Pogradecit. Në vitin 1999 gdhendën 
ikonostasin e kishëzës së Akademisë Teologjike në Shën Vlash472.  
 
 

IKONOSTASI I KISHËS SË SHËN MËRISË  
NË LABOVËN E KRYQIT 

 
Ikonostasi i kishës së "Shën Mërisë" në Labovën e Kryqit (Fig.1) është prej druri 

të gdhendur, i cili me harlisjen e tij të krijon përshtypjen e një pjergulle473. Në të janë 
skalitur pjergulla dhe bistakë rrushi dhe zogjtë që çukisin mbi to. Ikonostasi është 
gdhendur prej Kostë Tunit nga Meçova474 (Fig.2) në vitin 1805. Ky fakt vërtetohet nga 
një mbishkrim i gdhendur në dru mbi portën jugore të ikonostasit: + Ετος 1805 
αυγουστος 26 (ε)πυτροπευοντας Παπακυρυτζις χριστου δυα / χυρως Κωστα Τουνου 
Μετζωβυτης. “Viti 1805, gusht 26, në kohën e epitripit Kristo Papaqirisit, me dorën e 
Kostë Tunit475 Meçovitit”476.   

Në qendër të ikonostasit madhështor janë "Dyert e Bukura" dhe sipër tyre është 
gdhendur një shqiponjë dykrenore. Mbi "Dyert e Bukura" të ikonostasit gjendet skena 
"Darka mistike". Ikonat e mëdha të ikonostasit janë: "Krishti", "Shën Mëria me Krishtin", 
"Joan Pagëzori", "Lindja e Hyjlindëses", "Tre hierarkët", "Shën Parashqevia", "Shën 
Kolli" etj. Në pjesën e sipërme të ikonostasit janë 12 ikonat e vogla: "Pagëzimi", 
"Krishtlindja", "Mandili i shenjtë", "Hyrja e Krishtit në Tempull", "Hyrja e Hyjlindëses 
në tempull", "Lindja e Hyjlindëses", "Trinia e Shenjtë", "Ngjallja e Llazarit", "Shërimi i 
të verbrit", "Shpërfytyrimi", "Pendikostia" dhe "Kryqi i Shenjtë". Ikona e fundit tregon si 
u gjet kryqi, ku u kryqëzua Krishti prej Elenës, nënës së Kostandinit të Madh. Kjo ikonë 
është vendosur jashtë programit standard ikonografik të paraqitjes së festave kryesore. 
Vendosja e ikonës ka për qëllim të kujtojë se në këtë kishë ekziston një pjesë nga Kryqi i 
Shenjtë, mbi të cilin është kryqëzuar Krishti. 

 Ikonat e vogla të ikonostasit janë pikturuar nga Joan Athanasi dhe datojnë në 
shek. XIX. Fatkeqësisht, ato janë grabitur477 në vitin 2002, menjëherë pas restaurimit të 

472-Gjergji Gusho, Mbi përhapjen e krishterimit dhe të kishave në rrethin e Pogradecit, Pogradec 2000, 
faqe 73. 
473-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 75.  
474-Meçova është një fshat vllehësh afër Janinës. Triantafillos Siulis, Ikonostaset e gdhendura në dru në 
kishat dhe kishëzat e krahinave jugore të kishës ortodokse, botuar në 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në 
Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 309. 
475-Sipas Theofan Popës emrin Tune e përdorin vllehët si shkurtim të emrit Naun. 
476-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 64; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 666, 
faqe 262. 
477-Janë deklaruar të humbura këto ikona: Riza e Krishtit, kodi QKIPK 2006, nr. 1, viti 1770, me përmasat 
40x30 cm dhe autor Joan Athanasin, Lindja e Krishtit, kodi QKIPK 2007, nr. 2, viti 1770, me përmasat 
49x42 cm dhe autor Joan Athanasin, Prekja e Thomait, kodi QKIPK 2008, nr. 3, viti 1770, me përmasat 
50x40 cm dhe autor Joan Athanasin, E diela e miroprurëseve, kodi QKIPK 2009, nr. 4, viti 1770, me 
përmasat 50x40 cm dhe autor Joan Athanasin, Rrethprerja, kodi QKIPK 2010, nr. 5, viti 1770, me përmasat 
49x40 cm dhe autor Joan Athanasin, Shestja, kodi QKIPK 2011, nr. 6, viti 1770, me përmasat 41x40 cm 
dhe autor Joan Athanasin, E diela e ulokut, kodi QKIPK 2012, nr. 7, viti 1770, me përmasat 50x39 cm dhe 
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kishës. Në këtë kishë gjendet një ikonë e "Krishtit Pandokrator", anash së cilës janë 12 
skena që paraqesin udhën e kryqit: "Në malin e ullinjve", "Vizioni i Abrahamit", "Larja e 
këmbëve", "Puthja e Judës", "Krishti përpara Kajafës", "Krishti para Pilatit", "Larja e 
duarve të Pilatit", "Vendosja e kurorës me gjemba", "Etja e Krishtit", "Mbajtja e kryqit", 
"Kryqëzimi" dhe "Zbritja nga kryqi"478. Disa ikona nga ikonostasi i kishës së "Shën 
Mërisë" në Labovën e Kryqit janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë479. 

 
 

IKONOSTASI I KISHËS SË SHËN KOLLIT  
NË SARAQINISHT TË LUNXHËRISË 

 
Ikonostasi është gdhendur në vitin 1630, ndërsa konat janë punuar nga Onufër 

Qiprioti. Ky ikonostas përmban motive të farkëtuara, motive në reliev dhe motive të 
praruara. Ato janë vendosur në sfonde me ngjyrë të kaltër ose të kuqe. Ikonostasi ka 
pësuar dëmtime dhe një numër i madh i pjesës së epistilit kanë humbur. Brezi i sipërm i 
ikonostasit pas sekuestrimit që iu bë objekteve të koleksionistit Gjergji Thmio tashmë 
gjendet në Muzeun Historik Kombëtar. Ai është cilësuar nga grupi i punës si “Trashëgimi 
Kulturore me Vlera të Veçanta”480.  

Në njerin prej parapetëve të ikonostasit është motivi me shqiponjën me dy krerë. 
Pilarët mbajtës ndërmjet ikonave dhespotike janë punuar me finesë481. Kryqi sipër 

autor Joan Athanasin, Shën Triadha, kodi QKIPK 2013, nr. 8, viti 1770, me përmasat 50x40 cm dhe autor 
Joan Athanasin, Lindja e Hyjlindëses, kodi QKIPK 2023, nr. 18, viti 1770, me përmasat 46x39 cm dhe 
autor Joan Athanasin, Ngjallja e Krishtit, kodi QKIPK 2014, nr. 9, autor Joan Athanasi, E diela e 
samaritanes, kodi QKIPK 2015, nr. 10, autor Joan Athanasi, Ngritja e Kryqit, kodi QKIPK 2016, nr. 11, 
autor Joan Athanasi, Hyrja e Shën Marisë në tempull, kodi QKIPK 2017, nr. 12, autor Joan Athanasi, 
Shpërfytyrimi, kodi QKIPK 2018, nr. 13, autor Joan Athanasi, Ngjallja e Llazarit, kodi QKIPK 2019, nr. 
14, autor Joan Athanasi, Mesipendikostia, kodi QKIPK 2020, nr. 15, autor Joan Athanasi, Pesëdhjetorja, 
kodi QKIPK 2021, nr. 16, autor Joan Athanasi, Pa titull, kodi QKIPK 2022, nr. 17, autor Joan Athanasi. 
Katalogu i objekteve të humbura 1990-2016, Të deklaruara të humbura nga institucionet e trashëgimisë 
kulturore në Republikën e Shqipërisë, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore, Tiranë, 
2017, faqe 48-50. 
478-Gazmend Muka, Kisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Albas, Tiranë, 2013, faqe 99-103. 
479-Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona: Shën Kolli, me nr. inventari 
5496 dhe përmasa 22x31 cm; Krishti, me nr. inventari 5967 dhe përmasa 43x53 cm, si edhe një ikonë që 
nuk mund ta identifikojmë, me nr. inventari 6510 dhe përmasa 61x82 cm. 
480-Brezi i sipërm i ikonostasit është ndarë në katër pjesë: Pjesa e parë ka përmasat 132x39.5x5.5 cm. Pjesa 
e pikturuar shoqërohet nga gdhendje të thella me motive floreale dhe në të kanë pikturuar profetët Aaron 
dhe Gedeon. Në pjesën e dytë më përmasa 39x92.5x8 cm është pikturuar profeti Jakob, ndërsa në pjesën e 
tretë me përmasa 134x49x8.5 cm është pikturuar profeti Isaia. Në pjesën fundore është pikturuar profeti 
Zaharia. Ajo ka përmasat 38.5x120x8 cm. Raport i grupit të punës ngritur me Urdhër Ministri me nr. 457 
prot. Dt. 28.12.2015, Urdhër Ministri me nr. 56 prot, dt. 04.03.2016 mbi vlerësimin, kategorizimin dhe 
rakordimin e dokumentacionit që disponohet të objekteve të trashëgimisë kulturore, të sekuestruara në 
cilësinë e provës materiale nga koleksionisti Gjergji Thimio, kaluar në pronësi shtetërore me vendimin nr. 
1502 datë 16.06.2015 të Gjykatës Penale të Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1459 
datë 30.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë, me qëllim shpërndarjen e tyre në institucionet muzeore 
kombëtare. 
481-Triantafillos Siulis, Ikonostaset e gdhendura në dru në kishat dhe kishëzat e krahinave jugore të kishës 
ortodokse, botuar në 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 309. 
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ikonostasit me nr. inventari 5449, ruhet në gjendje të mirë në fondet e Muzeut Historik 
Kombëtar, Tiranë. Disa ikona nga kjo kishë janë të ekspozuara në pavijonin e ikonave të 
Muzeut Historik Kombëtar482: Krishti Pandokrator, me përmasat 134x73 cm dhe numër 
inventari 3657; Shën Mëria me Krishtin, me përmasat 100x70 dhe numër inventari 3656; 
Pagëzimi i Krishtit, me përmasat 136x67 cm dhe numër inventari 3661; Fjetja e Shën 
Mërisë me përmasat 184x62 numër inventari 3660. Në ikonën e "Joan Pagëzorit" është 
shënuar viti: Ζ Ρ Λ Η Σ = 1638. Në ikonën e "Shën Mërisë" dhe në ikonën e "Joan 
Pagëzorit" gjendet mbishkrimi: Δέησις Ζήσο τού Νάκυου “Lutje e Zisit të Naqes”483. 
Ndërsa në ikonën e "Shën Kollit" është shkruar: Δέησις Στεφάνη τού Νάκυου “Lutje e 
Stefanit të Naqes”484. Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik 
Kombëtar, Tiranë485. 
 
 

IKONOSTASI I KISHËS SË MANASTIRIT TË SPILESË 
 NË SARAQINISHT TË LUNXHËRISË 

 
Ikonostasi (Fig.3) ndahej në tri zona, më e ulëta prej të cilave mbarte panele të 

lugëta në trajtë trëndafili, të brendashkruar në rombe tetëbrinjësh, me anët e sipërme dhe 
të poshtme në formë harku. Në të katër këndet, panelet dekorative kanë zbukurime 
floreale. Në zonën e dytë, shtyllat zbukurohen me elemente bimore, në anët e të cilave 
formohen bimë kacavjerrëse. Pjesa e epërme e shtyllave kurorëzohet me pseudokapitele. 
Në pjesën mbi shtyllat bien në sy guaskat e gdhendura, që rrethojnë një lule në qendrën e 
tyre dhe mbështeten në korniza të skalitura në trajtë bime kacavjerrëse me lule në qendër. 
Në panelet e lugëta të ikonostasit janë pikturuar profetët Isaia, Abakumi, Danieli, Moisiu, 
Davidi, Solomoni, Jezekieli dhe Jeremia. Pesë nga profetët mbajnë në duar rrotulla të 
shkruara me tekste, që lidhen me Shën Mërinë, ndërsa tre të tjerët me Krishtin. Pjesë nga 

482-Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Dorian Koçi, Andrea 
Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 
2018, faqe 26-33; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent 
shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 30, 31, 32, 35; Ylli Drishti, Icons, 
Colektion of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali 
Pleshti, Tirana 2017, page 30, 31, 32, 35; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut 
Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe  90-91; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of 
National Historical Museum, Tirana, 2018, page 90-91   
483-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 794, 795, 
faqe 290; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 76.   
484-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 76; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.796, faqe 290. 
485-Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona: Krishti në fron, me nr. 
inventari 5959 dhe përmasat 55x99 cm; Shën Mëria me Krishtin, me nr. inventari 5916; Shën Kolli, me nr. 
inventari 5926 dhe përmasat 48x66 cm; Ngjallja me autor Joan Athanasin, nr. inventari 5784 dhe përmasat 
48x66 cm; Burimi Jetëdhënës me nr. inventari 5606 dhe përmasat 44x59 cm; Shën Gjergji me nr. inventari 
5620 dhe përmasat 46x70 cm.  
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brezi i sipërm i ikonostasit aktualisht janë në ruajtje në Muzeun Historik Kombëtar486. 
Mungon vetëm një pjesë, ajo ku janë ikonizuar profetët Solomon dhe Jezekiel. (Fig.4) 

Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë. 
Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona: "Krishti 
Pandokrator", me nr. inventari 5948 dhe përmasa 49x77 cm. Në ikonë është ky 
mbishkrim: Δέησις Κονσταντήνου ίερομονάχου τού καθυγουμένου – α ψ π δ. “Lutje e 
igumen jeromonak Kostandinit, 1784”487. "Joan Pagëzori", me nr. inventari 6151 dhe 
përmasa 123x68 cm. Mbi ikonë është shkruar: Ετους  Ζ Ρ Λ Α (7131=1623) Απριλίου Α. 
“Viti 7131 (=1623), prill 1”488.  

Manastiri ka një shpellë në një vend të rrezikshëm, brenda të cilës ndodhej një 
kishëz e vjetër. Ka marrë këtë emër sepse në shpellën, që gjendet në shkëmb është 
zbuluar një ikonë mrekullibërëse e "Shën Mërisë"489.  

Në një ikonë të "Krishtit", e cila ka qenë në fronin dhespotik është shkruar: 
Ηγουμενεύον Κωνσταντήνου ήερομονάχου. Δή έξόδου Σεραφήμ ίερομο / νάχου 
Κηρκηρέων. Εν έτη 1791 Ηουνήου 18. “Në kohën e igumenit, jeromonak Kostandinit. 

486-Pjesa e parë me numër inventari 362 dhe përmasa 30x145x12.5 cm  është e gdhendur nga brenda dhe e 
praruar me altoreliev. Në qendër është një lule, prej së cilës hapen petalet e tjera në formë gjysmërrethi. Në 
pjesën e sipërme dekorohet me një shirit relievi në formë spirale. Në të dy krahët e gjysmëharkut të parë 
janë pikturuar dy profetë të Dhiatës së Vjetër, të cilët mbajnë ndër duar pergamenë të hapur. Figurat e 
profetëve paraqiten në këmbë të plota. Pjesa që vijon me numër inventari 363 dhe përmasa 38x150x14.5 
cm është vazhdim i pjesë që përshkruam, e cila është sharruar. Ajo përbehet nga një gjysmë hark, një hark i 
plotë dhe një pjesë e vogël e harkut pasardhës. Në të dy krahët e harkut të plotë janë pikturuar figurat e dy 
profetëve. Ata paraqiten në këmbë. I pari mban ndër duar një libër të hapur, ndërsa i dyti një pergamenë. 
Pjesa e tretë ka përmasa 38x150x14.5 cm dhe me nr. Inventari 364.  Ajo përbëhet nga dy harqe pothuajse të 
plota me mungesa në pjesën fundore. Janë gdhendur nga brenda me altoreliev me lule në qendër nga ku 
hapen petalet e gjera. Në qendër është figura e një profeti që mban hapur një pergamen në dorën e majtë. 
Është e praruar dhe e dekoruar në pjesën e sipërme me shirit relievi në formë spirale. Pjesa tjetër mungon, 
ndërsa pjesa fundore ka përmasa 36.5x175x13 cm dhe numër inventari 365. Ajo përbëhet nga një hark i 
plotë, i gdhendur nga brenda dhe i praruar me altoreliev. Në krahun e majtë është pikturuar figura e një 
profeti në këmbë me pergamenin e hapur në dorën e majtë. Në pjesën e sipërme është e dekoruar me shirit 
relievi në formë spirale. Raport i grupit të punës ngritur me Urdhër Ministri me nr. 457 prot. Dt. 
28.12.2015, Urdhër Ministri me nr. 56 prot, dt. 04.03.2016 mbi vlerësimin, kategorizimin dhe rakordimin e 
dokumentacionit që disponohet të objekteve të trashëgimisë kulturore, të sekuestruara në cilësinë e provës 
materiale nga koleksionisti Gjergji Thimio, kaluar në pronësi shtetërore me vendimin nr. 1502 datë 
16.06.2015 të Gjykatës Penale të Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1459 datë 
30.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë, me qëllim shpërndarjen e tyre në institucionet muzeore kombëtare. 
487-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 615, faqe 250. 
488-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 77; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 549, faqe 230. 
489-Ikona e "Shën Mërisë" identifikohet me nr. inventari 5870 dhe ka përmasat 111x69 cm. Mbi mbulesën 
prej argjendi të ikonës së "Shën Mërisë" është shkruar: + Η παρουσα άγια ηκονα Σπηλεοτις(σ)α 
εβρησκομενη σηνδρομη τε πατερες ηγουμενεβουντας / Ναθαναηλ κε Γληγοριος κε Κοσταντηνος η 
τημη(οι) αρχοντες ασηνδρομησαν την γοχε / ριαν (=χορηγίαν) Κηρ Κοτζο κε Κηρ Κηριτζυ Σηκριατινη επι 
χηρος Θεοδορου Ληνοτοπητι 1765 ηουλη 10. “Kjo ikonë e shenjtë Spileotisa që gjendet në Spile është bërë 
me kontributin e etërve, igumenë, Nathanailit dhe Grigorit dhe Kostandinit, të arkondëve të nderuar, zoti 
Koço dhe zoti Qirici Sikriatas. Me dorën e Theodhor Linotopasit. 1765, korrik 10”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr.591, faqe 243.  

111 
 

                                                           



 
 
 
Me shpenzimet e jeromonak Serafin Korfjatit. Në vitin 1791 qershor 18”490. Mbi ikonën 
e "Krishtit" gjendet edhe sinjatura Ο Γλυκός Ιησούς. “Jisui i ëmbël”. Aktualisht, ikona 
gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë me nr. inventari 5885 dhe ka 
përmasa 60x93 cm. 

Me interes është një ikonë me shumë shenjtorë, ku është shkruar: Τόν δούλον τού 
Θεού Δημητρίου Ντέντου Δωξατηνός Βασιλείου Τζάνε Ναγόπουλη της 1828. “Të 
shërbëtorëve të perëndisë, Dhimitër Dedes nga Dhoksati, Vasil Canes nga Stegopulli, më 
1828”491. Ikona identifikohet me nr. inventari 5555. Ndër ikonat e vogla që vendosen në 
pjesën e sipërme të ikonostasit të kishës, gjatë punës kërkimore në fondet e Muzeut kemi 
evidentua disa ikona492.  
   
 

IKONOSTASI I KISHËS SË SHËN MËRISË  
NË SOPIK TË POGONIT 

 
Ikonostasi është i gdhendur në dru arre dhe është punuar me shumë mjeshtëri nga 

Nikolla Dibrani nga fshati Megarova i Manastirit493. Ai ka gjatësi 13 metra dhe është i 
stolisur me kombinime të bukura. Çdo shtyllë e ikonostasit fillon me një vazo, prej së 
cilës del një degë hardhie. Mbi degët e gdhendura gjenden zogj dhe pëllumba duke 
çukitur degët dhe me kokrra rrushi në gojë. Nën kryqin e drunjtë mbi ikonostas gjenden 
dy dragonj. Në vijim gjendet skena "Darka Mistike". Mbi "Derën e Bukur" dy engjëj 
mbajnë mitrën episkopale, ndërsa dy engjëj të tjerë shikojnë me gëzim. Ikonostasi 
përfundoi në vitin 1832494.  

Sipas restauratorit Frederik Stamati në muajin korrik të vitit 1981 një grupi 
restauratorësh prej pesë vetësh iu ngarkua detyra që ta çmontonin ikonostasin dhe ta binin 
në Muzeun Historik Kombëtar. Stamati kujton: “Inonostasi dukej solid në tërësinë e tij. 
Gozhdë të mëdha si pykë lidhnin dhe mbanin të lidhura fort për njëqind e pesëdhjetë vjet 

490-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 77; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 632, faqe 254. 
491-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 77; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 704, faqe 271. 
492-Shën Matheu, me nr. inventari 5973 dhe përmasa 35x79 cm; Shën Andrea, me nr. inventari 5974 dhe 
përmasa 35x79 cm; Shën Bartolomeu, me nr. inventari 5975 dhe përmasa 35x79 cm; Lindja e Hyjlindëses, 
me nr. inventari 5979 dhe përmasa 35x79 cm; Shën Lluka, me nr. inventari 6064 dhe përmasa 35x79 cm; 
Shën Marku, me nr. inventari 6065 dhe përmasa 35x79 cm; Shën Mëria, me nr. inventari 6067 dhe përmasa 
35x79 cm; Kryeengjëlli Mihail, me nr. inventari 6134 dhe përmasa 35x79 cm. 
493 -Në kohën që ka gdhendur ikonostasin Nikolla Dibrani ka qenë në moshë të thyer dhe nuk mund të 
udhëtonte, prandaj ikonostasi është punuar në Megarova ku kishte atelienë mjeshtri dhe është sjellë në 
Sopik pjesë-pjesë, duke u transportuar me kafshë. Montimi i pjesëve është bërë nga bijtë e gdhendësit. 
Nikolla Dibrani kishte dy djem Dhimitrin dhe Vasilin. Nikolla Dibrani gjatë viteve të Ali pashë Tepelenës 
u vendos me gjithë familjen në fshatin Lashovë të Leskovikut.   
494-Fatbardha Shkupi, Mjeshtër shqiptarë, dekoratorë që kanë punuar në Bullgari, Maqedoni dhe në 
Shqipëri, Monumentet 2002, faqe 91; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα 
Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 79.  
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panelet e ikonostasit. Me kalimin e kohës dhe tharrjes së drurit aty-këtu ishin krijuar 
plasaritje të tkurrjes”. Grupi i punës u kthye në Tiranë me pretendimin se ishte e 
pamundur të çmontohej ikonostasi. Vështirësi paraqiste edhe transportimi i tij nga Sopiku 
në Tiranë, sepse gdhendjet e ikonostasit mund të bëheshin copë-copë nga tronditjet. Me 
gjithë këto argumenta bindëse urdhëruesit këmbëngulnin, që ikonostasi të vinte në 
Muzeun Historik Kombëtar. Varianti i fundit për mënyrën e transportit ishte që ikonostasi 
i çmontuar të vendosej nëpër arka dhe të transportohej me helikopterët e ushtrisë, por 
ushtria nuk e mori përsipër transportin. Ndërkohë sopiqotët i dërguan një letër Komitetit 
të Partisë të rrethit të Gjirokastrës, me anën e së cilës kërkonin që ikonostasin ta kishin në 
kishën e fshatit të tyre. Si përfundim ikonostasi shpëtoi pas këmbënguljes së restauratorit 
Frederik Stamati. Megjithatë, prej tij u morën "Dyert e Bukura"495.  

"Dyert e Bukura"496 (Fig.5) janë ekspozuar në pavijonin e ikonave pasbizantine të 
Muzeut Historik Kombëtar me numër inventari 1722. Mbi fronin peshkopal të kishës 
është shkruar viti 1832, i cili tregon kohën e gdhendjes së fronit peshkopal dhe të 
ikonostasit të kishës”497.  

Gjatë punës hulumtuese në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të 
evidentojmë këto ikona dhe pjesë ikonostasi: 1-Pjesë ikonostasi me tre shenjtorë, me 
numër inventari 5619 dhe përmasat 38x90 cm; 2-Pjesë ikonostasi, me numër inventari 
5657 dhe përmasat 45x133 cm; 3-Pjesë ikonostasi, me numër inventari 5669 dhe 
përmasat 38x151 cm; 4-Derë e Bukur, me numër inventari 5660 dhe përmasat 30x111 
cm; 5-Derë e Bukur, me numër inventari 5661 hde përmasat 30x111cm; 6-Krishti, me 
numër inventari 6544; 7-Shën Gjergji, me numër inventari 5977 dhe përmasat 21x39.5 
cm. 

 
IKONOSTASI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT 

VITHKUQ, KORÇË 
 

Ikonostasi është prej druri të gdhendur dhe ka përmasa 9.10x4.90 metra, ndërsa 
lartësia deri te kryqi arrin në 0.90 metra. Në qendër të ikonostasit është dera e bukur, e 
cila përbëhet nga dy kanate, në secilin prej tyre janë katër ikona dy poshtë, një në mes 
dhe një sipër. Në derën e bukur janë skalitur fazanë, që çukisin kokrrra rrushi. Janë 
skalitur edhe zambakë dhe gjethe të lakuara lëpjete. Në derën anësore është gdhendur një 
ballëzinë baroke, që paraqet tufëza gjethesh të ndërthurura me fletë tërfili dhe fazanë të 
vendosur përballë njëri tjetrit pranë pemës së jetës. Pas tyre janë dy fazanë të tjerë me 
kryet e kthyer, që përpiqen të çukisin kokrrat e rrushit. Në mesi të pemës së jetës lakohen 
dy bistakë, të cilët ngrihen mbi dy zambakë. Sipër dyerve janë gdhendur dredhka të 

495-Frederik Stamati, Fjetja e Shën Mërisë dhe një histori e panjohur me Ali Pashën, Standard, 13 shkurt 
2015, faqe 18-19.  
496-"Dyert e Bukura" janë gdhendur në vitin 1832 nga mjeshtri Nikolla Dibrani, me origjinë nga Manastiri. 
Mbi “Dyert e Bukura” është skalitur mitra episkopale, të cilën e mbajnë dy shpendë. Në portë janë skalitur 
dragonj, shqiponja dhe motive floreale. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në 
Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 142-143; Ylli Drishti, Ikona, 
Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 105. 
497-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 708, faqe 271. 
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fuqishme, gjarpërinj, boçe pishe, tulipanë, tërfil, lëpjeta, fazanë etj. Në mes tyre paraqiten 
dy dragonj përballë njëri-tjetrit me flatra të hapura, të cilët ruajnë pemën e jetës. Të gjitha 
zbukurimet janë të lyera me varak498.  

Ikonostasi i kishës së "Shën Mëhillit" është bërë pre e grabitësve të veprave të 
artit; prandaj në gjendjen aktuale, është i cunguar. Në ikonostas janë dhjetë ikona të 
mëdha dhe dy rreshta me ikonat e vogla. Në ikonën e madhe të "Krishtit Pandokrator" 
është shkruar: Δεησης τον δουλο(ν) του Θ(εο)ύ Γεανι Μαλεσου. “Lutje e shërbëtorit të 
perëndisë, Jani Malesu”499.  

Ikona të tjera janë "Shën Mëria", "Shën Mëhilli", "Joan Pagëzori", "Shën Mitri", 
"Shën Gjergji", "Shën Thanasi", "Anargjendët Kozma dhe Damiano" etj. Figurat e 
pikturuara në ikona paraqiten me pamje ballore, më këmbë, mbi panele të vetme druri 
dhe të kufizuara nga një kornizë e gdhendur me motive floreale. Zbukurimet brenda 
kornizës janë bërë me kordon të artë, ndërsa ato jashtë kornizës kanë motiv gjetheje. Të 
gjitha ikonat e mëdha në pjesën e sipërme janë mbuluar me fletë ari. Sfondi në pjesën e 
poshtme është i gjelbër.  

 Rreshti i parë me ikona të vogla ka 32 ikona, ndërsa rreshti i dytë ka 31 ikona. 
Mësues Konstandini ka pikturuar disa prej ikonave të vogla të ikonostasit të kishës: 
"Shpërfytyrimi", "Pendikostia", "Shestja", "Joan Teologu", "Vajtimi i Krishtit", 
"Ungjillor Llukai", "Ungjillor Mateu", "Adhurimi i Magëve", "Zbritja në Ferr", "Lindja e 
Hyjlindëses", "Krishtlindja" etj. Ikonat e rreshtit të dytë sipër janë pikturuar prej nxënësit 
të mësues Konstandinit: "Shën Andoni", "Shën Pandelejmoni", "Shën e Premtja", "Shën 
Spiridhoni", "Prerja e kokës së Joan Pagëzorit", "Ungjillëzimi", "Tre Hierarkët", 
"Ipapandia", "E diela e miroprurëseve", "Hyrja e Hyjlindëses në Tempull" etj.  

Mbi ikonostas është kryqi i madh, i cili është zbukuruar me pesë lulonja si rreze 
në tre krahët dhe dy antefiksa të ngulur në gojën e dragonjve, të cilët trupëzohen në 
bishtin e dy përbindëshve që mbajnë kryqin. Pjesa e poshtme e kryqit është më e gjatë se 
pjesa e sipërme. Kryqi rrethohet nga një kornizë e gdhendur dhe e zbukuruar me motiv 
dredhëze të tejshpuar. Në cepat e kryqit janë pikturuar simbolet e katër ungjillorëve, 
ndërsa në qendër të tij gjendet Krishti i kryqëzuar. Kryqi i përket ateliesë së mësues 
Konstandinit. Aktualisht, ky kryq gjendet i ekspozuar në Muzeun Kombëtar të Artit 
Mesjetar në Korçë500.  

"Dyert e Bukura" të ikonostasit përbëhen nga dy kanata të gdhendura, në dy 
panele druri të grunduara dhe të mbuluara me fletë ari. Ato ndahen në tri pjesë kryesore. 
Secila pjesë është e zbukuruar me motive të ndryshme, të gdhendura në dru. Pjesa e 
sipërme është e zbukuruar me një motiv floreal me biskaja dhe veshë rrushi, që çukiten 
nga dy zogj. Dyert kufizohen nga një degë e madhe fieri. Dera e parë ka një ballinë 
katrore të kufizuar me tufa gjethesh, të ndërthurura me fletë tërfili dhe zogj fazani, të cilët 
janë vendosur përballë njëri-tjetrit. Pas tyre janë dy fazanë të tjerë me kryet e kthyer, që 
përpiqen të çukasin kokrrat e rrushit. Nga mesi i pemës lakohen dy bistakë, që ngrihen 

498-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-
XIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 126-128. 
499-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 502, faqe 213. 
500-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, mësues Konstandini, Tempulli, 
faqe 45-50. 
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mbi dy zambakë. Anash dyerve dhe ikonave ka rripa të zbukuruar me zemërza, zymbylka 
dhe tërfil të valëzuar, që përfundojnë me krejsa si shqiponja dykrenare501.  

Në pjesën e sipërme të dyerve janë pikturuar profeti David dhe profeti Solomon. 
Në pjesën e mesit është pikturuar skena e Ungjillëzimit me sfond të artë. Shën Mëria 
është në anën e majtë, ndërsa kryeengjëlli Gavril në anën e djathtë. Në pjesën e  poshtme 
të dyerve janë pikturuar katër etër të kishës me veshje peshkopale. Duke i parë me 
kujdes, dallojmë se ato janë pikturuar nga dy duar të ndryshme. Kanata jugore është 
pikturuar nga mësues Kostandini, ndërsa kanata veriore është pikturuar nga ndonjë 
nxënës i tij502. Amvoni përbëhet nga poça lulesh ngjyrë të kuqe dhe gjethesh të blerta mbi 
një fushë të bardhë. Shtyllëzat e anijatave përbëhen nga krijesa të zbukuruara me dredhka 
ngryrë gruri, të kuqe dhe të kaltra mbi një fushë të zezë, të cilën e rrethojnë krerë luanësh 
të hirtë. Mbi kubetë e anijatave paraqitet një serafim i sajuar nga mbivendosja e dy 
helikave dyfletëshe. 
 
 

IKONOSTASI I KISHËS SË MANASTIRIT TË SHËN PJETRIT  
DHE SHËN PAVLIT NË VITHKUQ TË KORÇËS 

 
Gjatë punës hulumtuese në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të 

evidentojmë pothuajse të gjitha elementet përbërëse të ikonostasit të kishës së manastirit 
të Shën Pjetrit në Vithkuq të Korçës: me mumër inventari 5406, 5443, 5444, 5453, 5455, 
5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5471, 5472, 5473, 5474, 
5477. Ikonostasi është gdhendur në vitin 1761 nga Dhimitër Konicioti503 dhe u varakos 
më 1773. Mbi portën e bukur të ikonostasit është shkruar: ΕΧΡΥΣΟΘΗ / ΕΝ ΕΤΕΙ 1773. 
“U verakos në vitin 1773”504. Ikonostasi i kishës u gdhend me shpenzimet e tregtarëve 
voskopojarë dhe ka kushtuar rreth 600 groshë505. Në atë kohë, për të ndërtuar një shtëpi 
duheshin vetëm katër groshë. Pra, shuma prej 600 groshësh është e konsiderueshme. Me 
këtë shumë mund të ndërtohej një fshat i tërë. Ikonostasi është punuar me teknikën e 
gdhendjes së rrafshtë në dru dhe ka përmasat 9x4.90 metra. Faqja e ikonostasit përbëhet 
nga 11 harqe të zgjatur, 10 prej të cilëve janë plotësuar me ikonat e mëdha. Këto janë të 

501-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-
XIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 126-128. 
502-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar mësues Konstandini, Tempulli, 
faqe 45-50. 
503-Mjeshtri Dhimitër ka qenë shqiptar nga Konica e Janinës. Ai ka guxuar të gdhendë ikonostasin e parë tip 
"rrokoko" në Shqipëri. Në gdhendjet e tij tregon forcën e daltës në lëvizjet helikoidale të gjetheve të lisit, si 
edhe realizimin e përkryer të figurave njerëzore të shenjtorëve. Në vitin 1756, Dhimitër Konicioti ka 
gdhendur me mjeshtëri ikonostasin e kishës “Burimi Jetëdhënës” në qytetin e Korçës. Menjëherë pas 
mbarimit të ikonostasit të kësaj kishe, ai ka filluar të gdhendë ikonostasin e Vithkuqit dhe në vijim 
ikonostaset e këtyre kishave: "Shën Prodhromit", të "Shën Kollit", "Shën Mërisë" dhe "Shën Thanasit" të 
Voskopojës. 
504-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 375, faqe 183-184. 
505-Stilian Adhami, Voskopoja, 8 Nëntori, Tiranë, 1989, faqe 134. 
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rrethuara nga harqe të kufizuar me shtyllëza të lulëzuara e krye shqiponjash. Në secilin 
nga harqet janë vendosur pano506, të cilat përshkruajnë ngjarje biblike.  

Panoja është katrore dhe e kufizohet me dredhka lulesh e gjethesh, të lyera me 
varak mbi një fushë të kaltër. Panoja është në ngjyrë të kuqe. Sipër saj gjendet një bandë 
me përfytyrime njerëzore, që hedhin valle. Mbi bandë qëndron ikona, që kufizohet nga 
një rrip i zbukuruar me luledredhëse, poça e burbuqe. Sipër rripit harkohet gjysmëhëna, e 
cila mban një medaljon me kokë engjëlli, të rrethuar prej gjashtë flatrash të hapura në 
fluturim. Gjysmëhëna përshkohet prej një kornize zambakësh. Sipër harqeve gjendet një 
brez tjetër, i cili është i daltuar me trëndafila të artë mbi fushë të kuqe. Harqet ndahen 
ndërmjet tyre me anën e shtyllëzave gjysmëcilindrike, që përshkohen nga blloqe e bisqe 
lule zhabine, të bashkërenditura me dredhka dhe fazanë. Në pjesën e poshtme shtyllëzat 
përfundojnë me krejsa të zbukuruara me tri radhë gjethesh. Mbi të janë gdhendur 
shqiponjat perandorake me flatra të hapura, të cilat shtrengohen nga gjarpërinjtë. 
Shqiponjat ndeshen duke kafshuar gjarpërinjtë. Mbi shqiponjat janë tri akace, ku 
mbështetet brezi me fushë të kaltër e dredhka gjethesh, që çukasin mollë. Pas brezit është 
banda me sipërfaqe të rrumbullakët, në të cilën janë 11 medaljone me shenjtorë, të 
rrethuar prej bistakëve të hardhisë. Mbi bandën është atika, e cila përbëhet nga dy radhë 
ikonash të vogla.  

Në ikonostas ka motive floreale, laike, si edhe skena nga jeta e fshatit. 
Zbukurimet janë të daltuara thellë dhe i përkasin stilit rokoko. Në pjesën kulmore të 
ikonostasit është kryqi i madh, i cili është i kufizuar me buzina të arta dhe shoqërohet nga 
dy antefiksa që bartin ikona me kufiza baroke. Nën to janë gdhendur dy grifonë të artë, 
mbi të cilët dy gjarpërinj sulmojnë shqiponjat.  

Në mesin e ikonostasit janë dyert e bukura, tek të cilat janë dhjetë ikona. Rreth 
ikonave degëzohen bisqe me dredhëza helika, që shtjellohen rreth dy krerëve skifteri. 
Sipër ikonave janë dy krerë shqiponjash të qarkuara prej dhjetë zogjve që çukisin kokrrat 
në drejtime të ndryshme. Dyert kufizohen me një buzinë gjethesh, mbi të cilën gjenden 
zogj, dy minj are dhe dy koka grifonësh të egërsuar, që vështrojnë nga ata. Mbi harkun e 
dyerve paraqiten dy engjëj, të cilët sjellin kishën si dhuratë, ndërsa përkrah tyre dy luanë 

506-Panoja e parë tregon një zog mbi mollë, ndërsa banda sipër saj ka dy zogj të kundërvënë. Panoja e dytë 
ka një kalë mbi dy mollë dhe banda e saj një dredhkë me zogj. Panoja e tretë paraqet një centaur me topuz e 
fazanë, ndërsa banda sipër saj gjashtë zogj në mes të luleve. Panoja e katërt mban një meduzë sirene me një 
trup e dy bishta peshku, të cilët i përfshin me të dyja duart; ka një kurorë guaskë në krye e rrotull saj janë 
katër fazanë; ndërsa banda paraqet zogj e kafshë pylli në mes të tufëzave. Panoja e pestë paraqet një centaur 
me një dragua të rrethuar nga fazanë e dredhka. Te panoja e gjashtë shquhet një drenushë, ndërsa banda e 
saj ka disa njerëz që ndeshen me njëri-tjetrin. Banda e shtatë paraqet një bari mbi kalë, ndërsa banda 
paraqet Herodin dhe Salomenë me kokën e prerë të Gjon Pagëzorit në pjatë, rreth së cilës ka zogj, drenusha 
e kaproj, që simbolizojnë Shën Mërinë. Në panonë e tetë hasim një shqiponjë, e cila është duke ngrënë 
katër mollë, e shoqëruar nga dy zogj, ndërsa banda paraqet dy zogj përballë njëri-tjetrit. Panoja e nëntë ka 
dy zogj mbi dy mollë duke ngrënë një mollë të tretë dhe banda e sipërme paraqet bisqe të dredhura me 
gjethëza rreth medaljonit. Panoja e dhjetë paraqet një zog duke fluturuar dhe banda e saj një medaljon të 
rrethuar nga bisqe. Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë 
shekujve XVIII-XIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 133-134. 
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luftojnë kundër dy hidrave. Sipër tyre paraqiten zogj duke fluturuar, të rrethuar nga 
dredhkat dhe hardhitë507.  

Në ikonostasin e kishës janë dhjetë ikona të mëdha508 dhe 17 ikona të vogla509, të 
cilat janë realizuar nga dora e Kostandin Jeromonakut510. Në ikonën e madhe të "Krishtit 
Pandokrator" është shkruar: Δεησις εμου του ταπεινου δουλου / του Θεου Ταρασιου 
ίερομοναχου / ηγουμενου και αρχημανδριτη ε/τει 1762 φευρουαριου 14. “Lutja ime, e 
shërbëtorit të përvuajtur të perëndisë, jeromonak Tarasit, igumenit dhe arkimandritit, viti 
1762, shkurt 14”511. Ikona e "Shën Mërisë"512 dhe e "Joan Pagëzorit"513 aktualisht janë 
të ekspozuara në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Mbi ikonën e madhe të 
"Kryeengjëjve" është mbishkrimi: Δέησις τον δούλων τού Θεού Δεμήρι καί Αύλόνας, έτη 
1762 άπό χορίον Ντρενόβα. “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë, Demirit dhe Avlonës, viti 

507-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-
XIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 130-140. 
508-Ikona e Krishtit, e Shën Mërisë, e Joan Pagëzorit, e apostujve Pjetër dhe Pavël që daton më 1755, e 
Burimit jetëdhënës etj. 
509-Në brezin e dytë të ikonastasit janë 17 ikona me përmasa të vogla: 1) Kryqëzimi i Krishtit. 2) Zbritja në 
ferr. 3) E diela e dafinave. 4) Hyrja e Shën Mërisë në kishë (21 nëntor). 5) Tre hierarkët. 6) Jesu Krishti në 
fron. 7) Lindja e Shën Marisë. 8) Pesëdhjetore (Pendikosti). 9) Shpërfytyrimi (6 gusht). 10) Shestja 
(Analipsi). 11) Darka mistike (E enjte e madhe). 12) Shën Llazari. 13) Pagëzimi i Krishtit. 14) Shën 
Trifoni. 15) Shën Vangjelizmoi. 16) Lindja e Krishtit. 17) Hyrja e Shën Mërisë në kishë. Andrea Llukani, 
Kodiku i kishave të Vithkuqit, Tiranë, 2018, faqe 22; Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit (Sipas 
kodikëve të Muzeut Historik Kombëtar), Tiranë, 2015, faqe 34. 
510-Kostandin Jeromonakut i përkasin rreth 100 ikona, në harkun kohor 1693-1728. Emrin e tij e gjejmë në 
ikonat e kishave të Voskopojës, të manastirit të Shën Marenës në Llëngë të Pogradecit, të kishës së 
manastirit të Gjon Vladimirit në Elbasan, të kishës së manastirit të Shën Pjetrit dhe Pavlit në Vithkuq, të 
kishës Burimi Jetëdhënës në Korçë etj; Kristofor Naslazi, Kristaq Balli, Ndihmesa e piktorëve korçarë në 
artin mesjetar shqiptar, Tempulli, Nr. 2, Korçë 2000, faqe 40. 
511-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 365, faqe 181; Andrea Llukani, 
Kodiku i kishave të Vithkuqit, Tiranë, 2018, faqe 22; Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit (Sipas 
kodikëve të Muzeut Historik Kombëtar), Tiranë, 2015, faqe 34. 
512-Ikona Shën Mëria në fron vjen nga kisha e Shën Pjetrit në Vithkuq të Korçës. Ka përmasat 84x53.5x3.2 
cm dhe numër inventari 5816. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1710. Shën Mëria 
është e ulur në fron, duke mbajtur në prehër Krishtin. Ky i fundit me dorën e djathtë është duke bekuar 
ndërsa me dorën e majtë mban një pergamen të mbështjellë role. Mbi kryet e Shën Mërisë është një kurorë 
mbretërore. Anash saj paraqiten dy engjëj. Në këmbët e Shën Mërisë paraqitet Jeseu prej të cilit dalin dy 
degë që rrethojnë Shën Mërinë. Nëpër medalione rrethore janë pikturuar dymbëdhjetë profetët; Davidi, 
Moisiu, Aaroni, Isaia, Danieli, Abakumi, në anën tjetër janë: Solomoni, Jakovi, Gedeoni, Jeremia, Jezekil 
dhe Zaharia. Në pjesën e poshtme të ikonës "Shën Mërisë me Krishtin" është mbishkrimi: Δέησις τού 
δούλου τού Θεού ...Ιεσέ.....κ(αί) τού Δαυίδ. Χείρ Κωνσταντίνου ίερομονάχου α ψ ι (=1710) “Lutje e 
shërbëtorit të perëndisë … Jese .. dhe të Davidit. Dora e Kostandin Jeromonakut 1710”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 324, faqe 164; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις 
ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 124-125. 
513-Ikona "Shën Joan Pagëzori" vjen nga kisha e Shën Pjetrit në Vithkuq të Korçës. Ka përmasat 82x52 cm 
dhe numër inventari 5518. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në shek. XVII. Ylli Drishti, 
Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 31; Ylli Drishti, The Byzantine 
and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 31; Andrea Llukani, Kodiku i kishave të 
Vithkuqit, Tiranë, 2018, faqe 22; Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit (Sipas kodikëve të Muzeut 
Historik Kombëtar), Tiranë, 2015, faqe 34. 
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1762 nga katundi Drenovë”514. Në këtë ikonë është shkruar gjithashtu: Διά χειρός 
Κωνσταντίνου άπό Κορυτζά έν έτει 1774 φευρο(υ)αρίου 10. “Me dorën e Kostandinit, 
nga Korça në vitin 1774, shkurt 10”515. Në breroren e ikonës së "Shën Triadhës" gjendet 
mbishkrimi: Το παρον κο(ρονα) της Θεοτοκου αφηεροθη εν τη μονη τον ταξηαρχον εν 
Βηθακούκη παρα Κοσμα ηερεος εστο ης μνημοσηνον αυτου εο-νηον 1763. Ηπο χηρος 
Παναιωτη του Πετρο Χατζη (ρο(λη) 1763, οκτοβρηου 4. “Kjo brerore e Hyjlindëses u 
dhurua në manastirin e kryeengjëjve në Vithkuq nga prift Kozmaj. Qoftë për kujtim të tij 
të përjetshëm. Me dorën e Panajotit, të Petro Haxhi Roilit 1763”516.  

Froni dhespotik është punuar me teknikën e gdhendjes në reliev. Froni është me 
kube prej dru arre, i skalitur mirë. Ai përbëhet prej tri pjesësh. Mbi fron ishte një shtatore 
gjashtëkëndore me tufëza trëndafili, të kufizuara prej shtyllëzash me gjethe të mbivëna. 
Pjesa ballore e fronit përbëhet nga tre harqe, të zbukuruara me gjethëza. Mbi ballinat e 
harqeve janë gdhendur tri metope trëndafilash. Shtatorja e fronit mbështetet mbi katër 
shtylla cilindrike, tek të cilat janë gdhendur lule, zogj që çukasin dhe kafshë të ndryshme. 
Në krahët e fronit dhespotik janë gdhendur tufëza gjethesh, të cilat lakohen rreth lafshës 
së një shqiponje, që është duke mbajtur në sqep një tufë me trëndafila. Froni dhespotik 
mbështetet mbi dy luanë517. Në ikonën e Krishtit në fronin peshkopal të kishës është 
shkruar: Δέησις τού δούλου σου Κ(ύριε) Χατζί Θανάσι, Χείρ Κωνσταντίνου 
ίερομονάχου α ψ ι (=1710). “Lutje e shërbëtorit tënd o zot, Haxhi Thanasit. Dora e 
Kostandin Jeromonakut – 1710”518.  

Proskinitari (Fig.6) i kishës së manastirit të “Shën Pjetrit dhe Pavlit”, Vithkuq, 
Korçë daton në shek. XVIII. Aktualisht është i ekspozuar në pavijonin e ikonave 
pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar519. Ai është gdhendur në dru arre dhe është i 
larë me ar nga gdhendësi Dhimitër Dibrani. Proskinitari ose (mbajtësi i ikonës) është 
objekti mbi të cilin vendoset ikona që e shenjtit që i kushtohet kisha. Proskinitari 
përbëhet nga dy pjesë, e sipërmja është ndërtuar me katër harqe trillapëshe, të cilat 
mbështeten mbi katër shtylla me krejsa gjethesh. Ballzinat e harqeve janë zbukuruar me 
helika dredhëse. Në pjesën e poshtme është tamburi mbi të cilin janë katër pano të 

514-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 364, faqe 180; Andrea Llukani, 
Kodiku i kishave të Vithkuqit, Tiranë, 2018, faqe 22; Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit (Sipas 
kodikëve të Muzeut Historik Kombëtar), Tiranë, 2015, faqe 34. 
515-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 377, faqe 184. 
516-Sipas Theofan Popës ikona daton në vitin 1763, ndërsa në kodik është shkruar viti 1762.  Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 366, faqe 181; Andrea Llukani, Kodiku i kishave të 
Vithkuqit, Tiranë, 2018, faqe 22; Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit (Sipas kodikëve të Muzeut 
Historik Kombëtar), Tiranë, 2015, faqe 34. 
517-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-
XIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 138. 
518-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 325, faqe 164; Andrea Llukani, 
Kodiku i kishave të Vithkuqit, Tiranë, 2018, faqe 23; Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit (Sipas 
kodikëve të Muzeut Historik Kombëtar), Tiranë, 2015, faqe 35. 
519-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijimi i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, Tiranë 
2018, faqe 146-147; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent 
shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 83; Ylli Drishti, Icons, Colektion of the 
National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 
2017, page 83. 
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zbukuruara me poça lulembajtëse e shtjellëse që valëzon deri lart në trajtë helike. Anash 
kufizohen me gjysmështyllëza këndrejtë me lajle, të cilat peshojnë mbi trupat e dy 
bishave. Pjesa e poshtme e epistrofeut është daltuar cekët me bistakë e gjethe hardhije. 
Pjesa e sipërme e epistrofeut është ndërtuar mbi një kube të zbukuruar si kambanë, e cila 
qëndron në kryqe të kësulës gjashtkëndëshe të pajisur me tufëza trilulesh e shtyllëza të 
vargëzuara gjethesh të mbivëna, pas të cilave rreshtohen katër pano të pajisura me tufa 
trëndafilash e krerë zogjsh si ancake. Mbi to janë vendosur ballorë të lakuar që 
përfytyrojnë zogj të kundërvënë në të dy anët e një bisku trëndafili që simbolizon pemën 
e jetës. Shtatorja mbështetet mbi katër shtylla të holla me krejsa të përdredhura, shtatin e 
të cilave e mbulojnë lulevarse me trëndafila520. 
 

IKONOSTASI I KISHËS SË MANASTIRIT  
TË SHËN GJON VLADIMIRIT 

 
Ikonostasi ka përmasat 10x4 metra. Është punuar nga mjeshtri Dhimitër Koleci 

nga Korça në shek. XVIII. Në ikonostas janë gdhendur engjëj, simbole fetare, motive 
floreale, shpendë etj. Ikonostasi (Fig.7) është fotografuar nga studiuesja me origjinë 
skoceze, Margaret Hazllëk (1885-1946)521. Ky ikonostas u dogj më 14 mars të vitit 1944 
dhe bashkë më të u dogjën522 ikonat e pikturuara nga Kostandin Shpataraku523. Disa prej 
ikonave që kanë shpëtuar aktualisht janë në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve në 
Tiranë: "Joan Teologu"524, "Shën Nikolla"525, "Gjithë shenjtorët"526, "Mbledhja e 
Kryeengjëjve"527, "Shën Ilia"528 dhe "Shën Dhimitri"529. 

520 -Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-
XIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 137-138; Andrea Llukani, Kodiku i kishave të Vithkuqit, Tiranë, 
2018, faqe 23; Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit (Sipas kodikëve të Muzeut Historik Kombëtar), 
Tiranë, 2015, faqe 35. 
521-Margaret Hazllëk ka qenë studiuese e etnokulturës shqiptare. Gjatë viteve 1927-1939 ka banuar në 
Elbasan, ku grumbulloi materiale për të drejtën e dokeve, zakoneve, koleksione etnografike dhe foto të 
ndryshme. Apostol Pango, Sotir Kosta, 300 autorë të huaj për Shqipërinë, Maluka, Tiranë, 2014, faqe 252. 
522-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 16, fleta 24. 
523-Sipas një dokumenti arkivor ikonografi Kostandin Shpataraku ka pikturuar ikonën e Shën Gjon 
Vladimirit, ikonën e Krishtit, ikonën e Shën Mërisë, ikonën e Joan Pagëzorit, ikonën e Qerubimëve, 12 
ikonat e vogla që paraqesin skena nga të kremtet si dhe ikonën e proskinitarit. Arkivi Qendror i Shtetit, 
Fondi 138, dosja 16, fleta 11; Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, dhjetor 
1995, faqe 8.   
524-Ikona e "Joan Teologut" ka përmasat 93x75.5 cm dhe numër inventari nr. 46. Joan Teologu paraqitet në 
momente frymëzimi gjatë shkrimit të ungjillit që mban emrin e tij. Nga reja e dendur në këndin e sipërm të 
ikonës po fluturon drejt tij një pëllumb, që simbolizon frymëzimin hyjnor. Ylli Drishti, Le icone albanesi 
XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 58-59; Ylli Drishti, 
Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 60-
61. 
525-Ikona e "Shën Kollit" daton më 1795. Ajo ka përmasat 93.5x55.5 cm dhe numër inventari nr. 44. Shën 
Kolli është ulur në një fron të rëndë, të artë të gdhandur. Me dorën e djathtë bekon, ndërsa dorën e majtë e 
ka të mbështetur mbi ungjillin e hapur që qëndron mbi gjurin e tij. Hitonin e ka ngjyrë blu, ndërsa 
himatonin me ngjyrë të kuqe. Shën Kolli paraqitet me veshje episkopale. Në pjesëne sipërme të ikonës 
paraqiten Krishti dhe Shën Mëria. Mbi ikonën e Shën Kollit gjendet mbishkrimi: Δέησις των δούλου του 
Θεου Σουττα / τού Ττίμτζου Δεσπύνου διά ψυχην / κύν του σωτηρίαν / κ(αί) μνημόσινον αύτου / 1795 
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Pjesa e mbetur nga ikonostasi (Fig.8) është në Muzeun Historik Kombëtar530. Në torakset 
e ikonostasit janë vendosur medaljone me korniza baroke. Në to janë pikturuar profetët 

μαρτίου 15. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Suta i Xhimxhit të Dhespinës për shpëtimin e shpirtit dhe 
kujtimin e tij 1795, mars 15”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 44, faqe 
66; Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, 
Tirana, 2000, page 62-63; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të 
Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 64-65. 
526-Ikona e "Gjithë Shenjtorëve" ka përmasat 67.5x50 cm dhe numër inventari 52. Ikona është e ndarë në 
katër breza hirizontalë të barabartë ku janë paraqitur; shenjtorë, ungjillorë, martirë siedhe figura të tjera, 
shenjtorë lokalë e deri tek Kostandini i Madh. Shenjtorët janë paraqitur në këmbë, të veshur me veshje të 
zbukuruara me shirita të artë dhe me pelerina të arta të mbërthyera para gjoksit. Në pjesën e poshtme, në 
qendër të ikonës është pikturuar skena e Dyzetë Shenjtorëve, ndërsa anash saj dallojmë figurën e Shën Gjon 
Vladimirit, Shën Kostandinit, Shën Pjetrit dhe Pavlit etj. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, 
Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 66-67; Ylli Drishti, Ikona shqiptare 
Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 68-69. 
527-Ikona "Mbledhja e Kryeengjëjve" është pikturuar nga Kostandin Shpataraku në shek. XVIII. Ikona ka 
përmasat 97x58 cm dhe numër inventari nr. 48. Në ikonë janë pikturuar nëntë figura engjëllore. Në qendër 
të ikonës paraqiten Kryeengjëlli Gabriel dhe Mëhilli, të veshur me veshje të gjata princërore. Në duar 
mbajnë një medaljon me potretin e Krishtit Emanuel. Krishti është veshur i tëri me të arta. Portretet e 
kryeengjëjve rrethohen me kurorë flokësh ngjyrë kafe të mbledhur me lidhëse të bardha që valëviten lehtazi 
anash. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, 
Tirana, 2000, page 70-71; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të 
Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 72-73. 
528-Ikona "Shën Ilia" është pikturuar nga Kostandin Shpataraku në shek. XVIII. Ikona ka përmasat 93x57.5 
cm dhe numër inventari nr. 35. Në ikonë paraqitet çasti kur profeti Ilia ngjitet në qiell me një karrocë të 
zjarrtë, e cila tërhiqet nga katër kuaj. Kuajt janë të zjarrtë dhe me flatra që nënkuptojnë fluturimin drejt 
qiellit. Në pjesën e poshtme të ikonës paraqitet Eliseu, që merr mantelin e profetit Ilia në çastin që ai u ngjit 
në qiell. (II Mbretërve 2.12-13). Profeti Ilia paraqitet me pamje asketi, me flokë e mjekër të gjatë. Në dorë 
mban një pergamenë të hapur, e cila ka të shkruar profecinë e tij.  Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX 
secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 74-75; Ylli Drishti, Ikona 
shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 74-75. 
529 -Ikona e "Shën Dhimitrit" është pikturuar nga Kostandin Shpataraku në vitin 1795. Ikona ka përmasat 
93x59.5 cm dhe numër inventari nr. 42. Shën Dhimitri paraqitet në ikonë hipur mbi një kalë të kuq. Kali 
paraqitet duke vrapuar ndërsa shenjti i ka ngulur shtuzën gladiatorit romak, i cili është rrëzuar. Në sfondin e 
ikonës është kështjella e Selanikut, rrethuar me mure të lartë ngjyrë gri, ndërsa brenda tyre shquhet qyteti 
me çatitë me tjegulla të kuqe. Në pjesën fundore të ikonës janë pikturuar pesë skena nga jeta e shenjtit. 
Shën Dhimitri paraqitet me pamjen e një djaloshi. Në pjesën e sipërme të ikonës një engjëll po i vendos një 
kurorë të artë lavdie mbi kokë. Në anën e djathtë të ikonës jepet pamja e një dore, që bekon veprimin e 
guzimshëm të shenjtit. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale 
d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 78-79; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë 
Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 80-81. 
530-Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea 
Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 76-77; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National 
History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 
87; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 50-51; Melsi Labi, Gjon Vladimiri, Princi që u bë shenjt, Muzeu 
Historik Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 37-40; Melsi Labi, Joan Vladimir, The prince thet became Saint, 
Tirana, 2016, page 42-45; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu 
Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 61; Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu 
Historik Kombëtar, Tiranë 2016, page 136, Melsi Labi, Zbulimi i relikeve të Gjon Vladimirit në Muzeun 
Historik Kombëtar, Studime Muzeologjike, Nr. 5, Tiranë, 2015, faqe 16-18; Andrea Llukani, Kult Svetog 
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Jeremia dhe Isaia, duke mbajtur pergamenë të hapur. Në ketabet pasqyrohet tematika e 
Eukaristisë, me zogj që çukisin rrushin, shqiponja, engjëj fluturues, kerubimë, grifonë 
etj531. Në "Derën e Bukur" të ikonostasit ka qenë një perde me ikonën e Trinisë së 
Shenjtë, e cila nuk dihet se ku ka përfunduar. Perdja është fotografuar nga studiuesja me 
origjinë skoceze, Margaret Hazllëk. "Dyert e Bukura" të ikonostasit janë gdhendur nga 
Dhimitër Koleci. Ato përbëhen nga dy kanate druri të gdhendura me motive floreale dhe 
figura zoomorfe, ku dallohen shqiponja dhe shpendë të tjerë. Në pjesën e sipërme janë 
gdhendur simbolet e eukaristisë: rrush, zogj që çukisin kokrrat e rrushit etj.  Secila nga 
kanatet është e ndarë në dy pjesë. Në pjesën e sipërme ka gdhendje në dru, ndërsa në 
pjesën e poshtme gjenden katër ikona të vogla. Në to janë pikturuar kryeengjëlli Gabriel 
dhe përballë tij Shën Mëria. Në këtë rast ikonografi paraqet skenën e "Ungjillëzimit të 
Hyjlindëses". Përkrah kryeengjëllit Gabriel është profeti Solomon, ndërsa anash Shën 
Mërisë, profeti David. Solomoni dhe Davidi mbajnë në dorë nga një pergamenë. Në 
pjesën fundore të dyerve të bukura paraqiten Joan Gojarti, Jakovi, vëllai i Zotit, Vasili i 
Madh dhe Grigor Teologu. Këta të fundit janë pikturuar më këmbë me veshje 
peshkopale. Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar janë edhe dyert anësore të 
ikonostasit. Në njerën derë është pikturuar "Kryeengjëlli Gabriel". Ai është me krahë të 
mëdhenj. Në dorën e djathtë mban një shpatë, ndërsa në të majtën mban një pergamenë të 
shkruar. Në fundin e derës janë pikturuar motive floreale. Në derën tjetër është pikturuar 
"Kryeengjëlli Mihal". Edhe ai ka krahë të mëdhenj. Në dorën e djathtë mban një shpatë, 
ndërsa në dorën e majtë, një pergamenë. Kryeengjëjt janë pikturuar me veshje ushtarake. 

Ikona e "Krishtit Pantokrator"532 në ikonostas (Fig...) është pikturuar nga 
Kostandin Jeromonaku533 dhe daton në vitin 1693. Sipas Theofan Popës, kjo ikonë i 

Jovana Vladimira u Albaniji, Dukljanski Knez Sveti Vladimir 970-1016, 1000 godina Crnogoeske 
Drzavotornosti, Narodni muzej Crne Core, Podgorica 2016, page 139. 
531-Era Xhaferraj, Evolucioni, estetika dhe liria krijuese në artin e ikonostasit, Art & Trashëgimi, nr. 7, 
dhjetor 2016, faqe 138. 
532 -Krishti është paraqitur në ikonë me lavdinë e Tij qiellore. Është i veshur me rroba të kuqe nga brenda 
dhe me tunikën ngjyrë kafe të çelët. Në njerën dorë mban Ungjillin; me dorën tjetër bekon. Ungjilli i 
Shenjtë thotë se Jisu Krishti ishte mësues për gjithë njerëzimin. Shkronjat ICXC në pjesën e sipërme të 
ikonës janë shkronjat e para të emrit Jisu Krisht në greqisht, të cilat, të përkthyera në shqip, mund të 
shkruhen JSKR. Shkronjat në kurorë kanë kuptimin "AI QË ËSHTË", ose në shqip "JAM". Krishti është i 
ulur në një fron madhështor e mbi dy jastëkë, njeri i kuq dhe tjetri i zi. Froni është i pikturuar me motive 
floreale. Në pjesën fundore të fronit është shkruar: Χειρ Κώνσταντίνου ιερομ(ονά)χ(ου) / έτος από 
Χ(ριστο)ύ αχψγ (=1693). “Dora e Kostandin Jeromonakut, viti prej Krishtit 1693”. Dorian Koçi, Andrea 
Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 
2018, faqe 54-55; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent 
shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 50; Ylli Drishti, Icons, Colection of the 
National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 
2017, page 50.     
533-Kostandin Jeromonakut i përkasin rreth 100 ikona, në harkun kohor 1693-1728. Emrin e tij e gjejmë në 
ikonat e kishave të Voskopojës, të manastirit të Shën Marenës në Llëngë të Pogradecit, të kishës së 
manastirit të Gjon Vladimirit në Elbasan, të kishës së manastirit të Shën Pjetrit dhe Pavlit në Vithkuq, të 
kishës Burimi Jetëdhënës në Korçë etj. Kristofor Naslazi, Kristaq Balli, Ndihmesa e piktorëve korçarë në 
artin mesjetar shqiptar, Tempulli, Nr. 2, Korçë 2000, faqe 40. 
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përkiste kishës së "Shën Gjergjit" në Kosovë të rrethit të Lushnjes534, por e kanë çuar në 
kishën e manastirit të "Shën Gjon Vladimirit" pas djegies që pësoi ai në vitin 1944535. Në 
fondet e Muzeut Historik Kombëtar u gjet edhe ikona (Fig.18) e "Shën Mërisë me 
Krishtin"536.  

 Ikona e "Krishtit Pantokrator" dhe e "Shën Mërisë me Krishtin" shquhen për 
sfondin e artë me reliev. Ato janë të zbukuruara me motive grundi të ngritura në reliev, të 
lidhura e të gërshetuara me njera-tjetrën. Motivi kryesor është zambaku i stilizuar537. 
Mënyra si janë kompozuar figurat dhe modeli i kornizës na bën të mendojmë se këto 
ikona i përkasin të njenjtit autor538.  
 
 

IKONOSTASI I KISHËS  
SË "SHËN MËRISË" NË ELBASAN 

 
Ikonostasi i kishës539 është punuar me torno në vitin 1859 prej Petro Filipit nga 

Reka e Dibrës dhe është varakosur më 1868 nga Josifi. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi 
që gjendet mbi derën e bukur: Τό παρόν τέμ(π)λον έγλίφθη, καί ετορνεύθη τό 1859, έτος 
έπί / επί άρχιερ(α)τείας ίωαννικίου έπιτροπ(ε)ίας δέ Δημήτ(ρίου), άνδρεού / καζαν(τ)ζή 
καί κωνσταντίνου, Αντών(ίου), έχρυσώθη δέ το 1868 έν ήμέραις / άρχιερατεύοντος τού 
Πανιερώτάτου άγίου δυρραχίου Κ.Κ. Βησσαριωνος έπιτροπευοντων τών Κ.Κ.Χ. 
κωστανδίν(ου) παπά ί(ω)άννου, Ιωάννου Τζούφκα και Κωνστ(αντίνου) / Συμεώνος, τή 
εύσεβάστω προθυμία πάντων τών φιλοχρίστών χριστιανών καστρου, / χείρα Ιωσίφ 1868 
κατά μήνα δεκέμβριον ιμερας 21. “Ky tempull (ikonostas) u gdhend dhe u tornua në vitin 
1859, në kohën e peshkopatit të Joaniqit dhe kur ishte epitrop Dhimitër Andre Kazanxhiu 
dhe Kostandin Andoni. U varakos më 1868 në vitet e peshkopatit të gjithhirshmit, shenjtit 
të Durrësit Z.Z. Visarion, dhe kur ishin epitropë Z.Z. Kostandin Papajani, Jan Xhufka dhe 
Kostandin Simoni, me dëshirën e devotshme të të gjithë të krishterëve, krishtdashës të 
Kalasë. Dora e Josifit 1868 në muajin dhjetor, ditë 21”540. Mjeshtër Josifi mesa duket ka 
bërë prarimin e ikonostasit. 

534-Enoria e fshatit Kosovë përbëhej nga 50 familje. Shërbesat fetare i kryenin në kishën e Shën Gjergjit; 
Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα 1868, 
σεληδα 55-56. 
535-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 22, faqe 50-60. 
536-Shën Mëria është e ulur në fron mbi dy jastëkë. Në prehër mban Krishtin foshnjë. Ikona ka përmasa 93-
58 cm dhe është e zbukuruar me elemente dekorative. Froni është madhështor. Ai mbështetet në katër 
këmbë të gdhendura. Ajo ka veshur tunikë ngjyrë kafe të çelët, ndërsa Krishti foshnjë, tunikë të kuqe. 
Aureolat e tyre janë të zbukuruara me motive të shumta. Poshtë fronit, mbi një sfond të hirtë është 
mbishkrimi: Χειρ Κώνσταντίνου ιερομ(ονά)χ(ου) / έτος από Χ(ριστο)ύ αχψγ (=1693). “Dora e Kostandin 
Jeromonakut, viti prej Krishtit 1693”. Ikona është zbukuruar me motive të shumta floreale dhe gjeometrike. 
Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i 
pabotuar), Tiranë 2018, faqe 56-57. 
537-Kristofor Naslazi, Disa konsiderata për piktorin mesjetar mjeshtër Kostandin Jeromonaku, 
Monumentet, Nr. 2/1989, faqe 68-71. 
538-Ikone di Albania, Arte sacra dal XIV al XIX secolo, Ancona, 2002, pagina 72. 
539-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 195. 
540-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.63, faqe 73. 
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Ikonostasi ndahet në tre zona. Struktura e tij përbëhet nga: baza, torakset, ketabet 
e pushtme, ikonat dhespotike, kononat ndarëse, dyert e bukura, ketabet e sipërme dhe 
qemeri. Në pjesën kulmore të ikonostasit ngrihet kryqi dhe anash tij dragonjtë. Nëpër 
medaljonet e troakseve ikonografi Mihal Anagnosti ka pikturuar skena nga Shkrimi i 
Shenjtë si Sakrifica e Abrahamit, Rënia e Protoplastëve etj. Krahas elementëve të tjerë në 
gdhendjet e ikonostasit vëmë re zogj që çukisin vile rrushi, shqiponja dhe figurina të tjera 
nga bota e kafshëve. Kolonat ndarëse të ikonave despotike janë të zbukuruara me dredhka 
lulesh, gjethe dushku me vazo, që kulmojnë me kapitele korintike541.  

"Dyert e Bukura" (Fig.9) të kishës së Shën Mërisë janë gdhendur nga Petro Filipi 
nga Dibra e Madhe dhe janë pikturuar nga ikonografi Mihal Anagnosti. Secila derë është 
ndarë në tri pjesë. Në panotë e poshtme janë dy medaljone, të cilat përfaqësojnë skenën e 
"Ungjillëzimit të Hyjlindëses". Në njërin prej medaljoneve është kryeëngjëlli Gabriel, i 
cili po njofton Shën Mërinë, që do të ketë një fëmijë. Medaljonet qarkohen nga dredhka, 
simbole të eukaristisë, gjethe dhe veshë rrushi. Në panotë e mesit janë gdhendur kupa 
kungimi, me motive floreale përreth. Në panotë e sipërme janë dy medaljonë, ku cilët 
janë pikturuar profeti Solomon dhe profeti David. Medaljonet qarkohen nga figura 
serafimësh, kaproj e shqiponja të gdhendura, si edhe me vazo lulesh e boçe pishe. Flegrat 
e dyerve janë ndarë me listela me zambakë, në kryqe, me antifeksa të lulëzuar. Gjithçka 
është gdhendur me mjeshtëri të lartë artistike542. Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar 
kemi mundur të identifikojmë edhe dyert anësore të kishës së Shën Mërisë, Kryeengjëllin 
Gabriel me numër inventari 5937 dhe Kryeengjëllin Mihail me numër inventari 5922.  

Ikonat e kishës së "Shën Mërisë" në Elbasan janë pikturuar nga Mihal dhe 
Dhimitër Anagnosti. Ikonat datojnë më 1828. Ikona e madhe e "Krishtit Pandokrator" që 
gjendet në ikonostasin e kishës është pikturuar prej Mihal Anagnostit nga Samarina: Διά 
χειρός Μιχαήλ Αναγνώστου τού έκ Σαμαρίνης “Me dorën e Mihal Anagnostit nga 
Samarina”543. Ky mbishkrim vërteton se Mihal Anagnosti vinte nga Samarina, një fshat 
vllehësh në Grebena544. Tematika e ikonave është e ndryshme: 1-Kemi ikona shenjtorësh: 
“Tre Jerarkët”, “Shën Julita dhe Shën Marena”, “Ungjillorët Mateu, Marku e Luka”, 

541-Era Xhaferraj, Evolucioni, estetika dhe liria krijuese në artin e ikonostasit, Art & Trashëgimi, nr. 7, 
dhjetor 2016, faqe 138. 
542-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 140-141; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History 
Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 82. 
543-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.79, faqe 77; Mostra di icone 
albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut 
Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 
2017, faqe 87; Ylli Drishti, Icons, Colektion of the National History Museum (14th-19th centuries), 
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 87; Dorian Koçi, Andrea Llukani, 
Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 
114-115. Andrea Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime Muzeologjike 
nr. 5, Tiranë 2015, faqe 53-55; Andrea Llukani, Mihal Anagnosti, piktori i fundit i artit pasbizantin në 
Shqipëri, Le Radici, Anno 13, n.3, Novembre 2015, pagina 23; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea 
Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 108-109; Dorian Koçi, Skënder Bushi, 
Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 108-109. 
544-Νικολαος Χρονη Παπαγεωργιου, Το καθολικο της Αγιας Παρασκευης και ο ναος της Μεταμορφωσεως 
του Σωτηρος Σαμαρινας Γρεβενων, Κεντρο Βυζαντινων Ερευνων, Θεσσαλονικη, 2010, σελ. 269. 
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“Shën Harallambi dhe Shën Trifoni”, “Shën Athanasi i Madh, Kirili i Aleksandrisë dhe 
Eftimi i Madh”, “Shën Gjergji”, “Ikona e gjithë shenjtorëve” etj. 2-Skena nga jeta e 
Krishtit: “Rrethprerja e Krishtit”, “Hyrja në Jeruzalem”, “E diela e të verbërit” etj545 
 
 

DYERT E BUKURA TË KISHËS  
SË UNGJILLËZIMIT, BERAT 

 
“Dyert e Bukura” vijnë nga kisha e Ungjillëzimit, Berat. Përmasat e tyre janë: 

132x43x5.5 cm dera e majtë dhe 132x41.5x4.5 cm dera e djathtë. "Dyert e bukura" janë 
të ekspozuara në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 63 dhe 64. Ato 
janë të pikturuara nga Onufri në shek. XVI. "Dyert e Bukura" përbëhen nga dy kanata. 
Në to Onufri ka pikturuar skenën e "Ungjillëzimit" të kombinuar me katër ungjillorët. 
Kanatat janë të ndara në tre pjesë që përmbajnë gjashtë skena ikonografike. Në pjesën e 
sipërme të “Dyerve të Bukura” është pikturuar skena e “Ungjillëzimit të Hyjlindëses”. 
"Kryeëngjëlli Gabriel" sapo ka zbritur nga qielli, duke bërë një hap përpara dhe me dorën 
e shtrirë sikur bekon është duke njoftuar Shën Mërinë, se do të ketë një fëmijë. Shën 
Mëria që qëndron përballë tij sapo është çuar nga froni dhe e pranon lajmin e mirë. Në 
anë të Shën Mërisë paraqitet profeti David, ndërsa në anë të Kryeengjëllit është profeti 
Isaia. Profeti Isaia njerën dorë e ka të drejtuar nga skena e "Ungjillëzimit" ndërsa në 
dorën tjetër mban një pergamenë të shkruar: ΙΔΟΥ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΕΚΕΙ. 
ΚΑΙ ΤΕΞΕΤΕ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΟΥΣΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
“Virgjëresha do të mbarset dhe do të lindë djalë, i cili do të quhet Emanuel” (Isaia 7,14). 
Davidi gjithashtu mban një pergamenë të shkruar: ΑΚΟΥΣΟΝ ΘΥΓΑΤΕΡ ΚΑΙ ΙΔΕ ΚΑΙ 
ΚΛΙΝΟΝ ΤΟ ΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΛΑΘΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΣΟΥ. “Ti, o bijë mbreti, më shiko mua e dëgjoje me vëmendje atë që 
kam për të të thënë: -Harroje popullin tënd dhe familjen e atit tënd”! (Psaltiri 44,11). 
Poshtë Shën Mërisë është ungjillori Luka dhe poshtë tij ungjillor Mateu. Poshtë 
Kryeengjëllit është Joan Teologu dhe poshtë tij Ungjillor Marku. Në secilën nga katër 
ndarjet paraqiten simbolet e katër ungjillorëve: luani, i cili simbolizon ungjillor Markun; 
shqiponja, që simbolizon ungjillor Joanin; kau, që simbolizon ungjillor Lukën; njeriu, që 
simbolozin ungjillor Mateun. Imazhet simbolike të ungjillorëve paraqiten me pergamenë 
të lakuar. Paraqitja simbolike e katër ungjillorëve buron nga Apokalipsi 4,7 “Qenia e parë 
e gjallë ishte e ngjashme me një luan, dhe qenia e dytë e gjallë e ngjashme me një ka, dhe 
qenia e tretë e gjallë kishte fytyrë si të njeriut, dhe qenia e katërt e gjallë ishte e ngjashme 
me një shqiponjë”. Në skenën nën Kryeengjëllin paraqitet Joan Teologu. Në pjesën e 
sipërme të skenës sipër shpellës me shkronja të kuqe është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ 
ΙΩ(ΑΝΝΙΣ) Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ. “Shën Joan Teologu”. Në pjesën e errët brenda në shpellë 
paraqitet Joani, i cili ka kthyer kokën nga qielli dhe dëgjon fjalët apokaliptike. Përballë tij 
është Prohori, duke shkruar ato që i thotë Joani. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi me 
shkronja të arta: ΓΡΑΦΕ ΤΕΚΝΟΝ ΠΡΟΧΩΡΕ “Shkruaj bir Prohor”. Prohori është duke 

545-Andrea Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime Muzeologjike nr. 5, 
Tiranë 2015, faqe 53-55. 
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shkruar fjatët e para të ungjillit të Joanit: ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ “Në fillim ishte fjala” 
(Joani 1,1). Në mes të Joanit dhe Prohorit është një tavolinë mbi të cilën qëndron 
kallamari me bojë dhe pena. Mbi tavolinë është një kosh, që mban pergamenët e shkruar. 
Ungjillori Luka paraqitet i ulur në një fron të artë duke shkruar ungjillin. Pas tij është 
apostull Pavli, që ka zgjatur kokën. Në tavolinën që është pranë tij janë kallamari i bojës, 
pena, një gërshërë dhe një kuti me bojëra pikture. Onufri në këtë rast e ka theksuar 
ungjillorin Luka si piktorin e parë të ikonës së Shën Mërisë. Në sfond paraqiten dy 
ndërtesa njëra jeshile dhe tjetra e kuqe. Ungjillor Marku paraqitet i ulur në fron me thikën 
dhe vulën në duar. Pranë tij paraqitet një tavolinë. Mbi mbajtësen e lartë është teksti në 
gjuhën hebraike dhe nën të mbi tavolinë është përkthimi në greqisht që bën ungjillori: 
ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ι(ΗΣΟ)Υ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΗΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΩΣ 
ΓΕΓΡΑ(ΠΤΑΙ) “Në fillim të ungjillit tregohet si filloi lajmi i mirë për Jisu Krishtin, Birin 
e Perëndisë” (Marku 1,1). Pas ungjillor Markut paraqitet apostul Petro. Ungjillor Mateu 
paraqitet i ulur në fron duke ngjyer penën në kallamar. Ungjillin e ka gjysmë të hapur. 
Një engjëll ka zbritur nga lartësia e qiellit dhe i dikton atë që duhet të shkruajë546.  

 
 

DYERT E BUKURA TË KISHËS  
BURIMI JETËDHËNËS NË KORÇË 

 
Në Kodikun e Mitropolisë së Korçës dhe Selasforit gjejmë emrin e Dhimitër  

Kolecit, i cili në vitin 1756 ka gdhendur me mjeshtëri  "Dyert e Bukura" të kishës 
"Burimi Jetëdhënës" në qytetin e Korçës. Dhimitër Koleci është nga fshati Mariani i 
Oparit. Në gdhendjet e tij tregon forcën e daltës në lëvizjet helikoidale të gjetheve të lisit 
si dhe realizimin e përkryer të figurave njerëzore të shenjtorëve547.  

"Dyert e Bukura" të ikonostasit përbëhen nga dy kanata. Kanata veriore përbëhet 
nga një panel i vetëm, që ka një shtresë anësore rreth 3.5 cm. Ajo është gdhendur me 
motive floreale, zoomorfe e antropomorfe, si edhe motive nga bota bimore dhe ajo 
shtazore. Në pjesën fundore të kanatës janë gdhendur tri dritare të ndara me katër kolona 
me motive floreale, me kapitele dhe hark sipër. Mbi to janë pikturuar Tre Jerarkët e 
kishës: Grigor Teologu, Vasili i Madh dhe Joan Gojarti. Në qendër të kanatës është 
gdhendur një rozetë ovale, brenda së cilës është pikturuar Kryeengjëlli Gavril. Motivet e 
gdhendjeve të kanatës janë gjethet e pjergullës me vilet e rrushit të gërshetuara e të 
ndërthurrura me njera-tjetrën. Ndërmjet tyre ka figura zogjsh, duke çukitur kokrrat e 
rrushit, dy koka dragonjsh etj. Sipas Kristofor Naslazit kanata jugore është e gdhendur 
me të njejtat motive si kanata veriore. Në qendër të kanatës është pikturuar Hyjlindësja, 
ndërsa në tri dritaret e pjesës fundore janë pikturuar Shën Jakovi, Shën Grigori dhe Shën 

546-Theofan Popa, Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në 
Shqipëri, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 58-59; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις 
ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 58-64; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe 
pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 11-13; Kristofor Naslazi, Disa shembuj të dyerve 
mbretërore në shekujt XIV-XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 55-56. 
547-Fatbardha Shkupi, Mjeshtër shqiptarë, dekoratorë që kanë punuar në Bullgari, Maqedoni dhe në 
Shqipëri, Monumentet 2002, faqe 75. 
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Nikolla. Në traversën bashkuese të dy kanatave janë gdhendur një shqiponjë dhe sipër saj 
disa motive floreale dhe mbi to gjashtë figurina njerëzish të vendosur njeri sipër tjetrit. 
Mbi to është gdhendur një kanistër me dy rreshta frutash të mëdha. Pjesa kulmore 
përbëhet nga një gjysmëfigure njerëzore hrahëhapur, ku në secilin krah mban nga një 
varg me lule548.  
 

DYERT E BUKURA TË KISHËS  
SË SHËN KOLLIT ELBASAN 

 
"Dyert e Bukura" të ikonostasit të kishës së "Shën Kollit" (Fig.10) aktualisht 

gjenden në pavijonin e ikonave të Muzeut Historik Kombëtar. Ato kanë përmasat 173.5 x 
50 dhe 141 x 44 cm dhe numër inventari 3697/1-/2. Gdhendësi i "Dyerve të Bukura" nuk 
dihet, por ato janë pikturuar nga Diço Zografi në vitin 1859. Ky fakt vërtetohet nga 
mbishkrimi (Fig....) që Diço Zografi ka lënë në "Dyert e Bukura" të ikonostasit: Διά 
χειρός δήτζου ζ, 1859, “Me dorën e Diço Z, 1859”549. Në kulmin e "Dyerve të Bukura" 
Diço Zografi ka pikturuar "Krishtin Pandokrator". Në pjesën ballore ka pikturuar 
"Kryeengjëllin Gabriel" dhe përballë tij "Shën Mërinë", ndërsa në pjesën fundore ka 
pikturuar "Shën Vasilin", "Shën Joan Gojëartin", "Shën Grigor Teologun" dhe "Shën 
Nikollën".  
 

DYERT E  BUKURA TË KISHËS SË SHËN MËRISË 
 NË VITHKUQ TË KORÇËS 

 
"Dyert e  Bukura"550 të ikonostasit të kishës së "Shën Mërisë" në Vithkuq të 

Korçës përbëhen prej dy kanatesh. Secili prej tyre është i ndarë në tri pjesë. Në pjesën e 
sipërme të secilës derë janë tri ikona, të cilat rrethohen nga bisqe, të ndërprera prej një 

548-Kristofor Naslazi, Disa shembuj të dyerve mbretërore në shekujt XIV-XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë 
2011, faqe 71-73. 
549-Përkthimi është bërë nga Andrea Llukani; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine 
në Muzeun Historik Kombëtar, Tiranë 2018, faqe  144-145; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut 
Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 
2017, faqe 106-107; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), 
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 106-107; Dorian Koçi, Skënder Bushi, 
Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 112-113; Dorian Koçi, Skënder 
Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 112-113.     
550-"Dyert e  Bukura" të kishës së "Shën Mërisë" kanë autorësinë e Murgut Simon të Ardenicës. Ato 
datojnë nga fundi i shek. XVII. Dyert e bukura aktualisht janë të ekspozuara në Muzeun Kombëtar të Artit 
Mesjetar në Korçë me numër inventari 5850 (kanata e djathtë) dhe 5851 (kanata e majtë). Teknika e 
punimit të Dyerve të bukura është tempera mbi dru të gdhendur dhe të praruar. Përmasat e Dyerve të 
bukura janë: 125x38 cm secila kanatë. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, 
Tiranë, 2003, faqe 29; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 
2003, page 29; Kristofor Naslazi, Disa shembuj të dyerve mbretërore në shekujt XIV-XVII, Tempulli, Nr. 
16, Korçë 2011, faqe 57-61; Kristofor Naslazi, Mbi veprimtarinë artistike ikonografike të piktorit të fundit 
të shek. XVII, Murgut Simon i Ardenicës, Tempulli, Nr. 8, Korçë 2003, faqe 24; Kristofor Naslazi, Mbi 
veprimtarinë artistike ikonografike të piktorit të fundit të shek. XVII, Murgut Simon i Ardenicës, 
Monumentet, Tiranë 2005, faqe 148-149. 
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shiriti të cungët. Skena qendrore është ajo e "Ungjillëzimit të Hyjlindëses". Në skenë 
paraqitet "Kryeengjëlli Gabriel", i cili i jep lajmin e mirë Hyjlindëses. Anash kësaj skena 
janë kompozuar profeti David dhe Sollomon me kurora mbretërore mbi krye. Profetët 
mbajnë pergamenë të shkruar dhe janë kthyer në drejtim të skenës së "Ungjillëzimit të 
Hyjlindëses". Në pjesën kulmore të "Dyerve të Bukura" është përsëritur skena 
"Ungjillëzimi i Hyjlindëses" në përmasa të vogla. Në këtë rast Hyjlindësja qëndron e ulur 
mbi një fron të madh. Në ndarjen e mesit janë dy ikona, të cilat rrethohen me tulipanë të 
mbivendosur. Në to janë pikturuar prindërit e Hyjlindëses Joakimi dhe Ana. Rrotull 
figurës së Joakimit dhe Anës janë gdhendur një mori motivesh të përbëra prej bisqesh dhe 
gjethesh treshe, të cilat ndërthuren dhe gërshetohen me njera-tjetrën. Ndërsa në pjesën 
fundore janë katër hapësira të harkuara të ndara nga njëra-tjetra me kolona e kapitele. Në 
to janë pikturuar katër hierarkë të kishës me pamje frontale duke mbajtur ungjij në duar. 
Në mes të derës së bukur është një ndarëse e zbukuruar me lulëza të këmbyera me 
dredhëza. Në dy anët e derës së bukur janë dy gjysmështyllëza, të cilat përfundojnë mbi 
dy mbështetëse gjysmëkupa, që mbajnë dy poça lulesh, të shoqëruara me gjethe, nga të 
cilat shpërthejnë tufëza trigjethëshe të kapërthyera e të lidhura me bistakë rrushi. Bisqet e 
drethkave trajtohen me tërfil të lulëzuar551. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

551-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-
XIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 124-125; Kristofor Naslazi, Disa shembuj të dyerve mbretërore në 
shekujt XIV-XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 57-61; Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit 
(Sipas kodikëve të Muzeut historik Kombëtar), Tiranë, 2015, faqe 80-81; Kristofor Naslazi, Disa shembuj të 
dyerve mbretërore në shekujt XIV-XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 57-61; Kristofor Naslazi, Mbi 
veprimtarinë artistike ikonografike të piktorit të fundit të shek. XVII, Murgut Simon i Ardenicës, 
Monumentet, Tiranë 2005, faqe 148-149. 
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KREU I PESTË 
 

OBJEKTET PREJ ARI DHE ARGJENDI 
 

Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar janë të 
ekspozuara mjaft objekte liturgjike, si kryqe, mbulesa ikonash, kapakë ungjilli etj. Këto 
objekte prej ari dhe argjendi janë punuar nga argjendarët vendas. Nga mbishkrimet që 
gjenden të skalitura mbi to vërtetojmë se i përkasin shek. XVII-XVIII. Gjatë punës 
hulumtuese kemi arritur të evidentojmë një "Kryq prej argjendi", që i përket kishës së 
"Shën Mërisë", në Elbasan. "Kryqi prej argjendi" në të dy anët paraqet skena 
ikonografike, të cilat janë gdhendur me finesë nga Janko Voskopojari në vitin 1748. Në 
pjesën fundore rreth bazamentit të kryqit prej argjendi është gdhendur mbishkrimi: + Το 
παρον τιμηον σταυρον ιπαρχι τις μονις τις θεοτοκου εν Νεοκαστρου Ελπασανι κε εις τον 
κερον επιτροπου κιρ Αθαναση Σουραχη και παπα Αποστολη εδοσεν ασπρα 3000 και κα 
Μαρια εδοσεν ασπρα 3000 και εγειναι το σταυρο ασπρα 37200. χιρ Γιανκου Μοσχοπολι 
1748. “+Ky kryq i nderuar është i manastirit të Hyjlindëses në Neokastër, Elbasan dhe në 
kohën e epitropit z. Athanas Suraqit dhe të papa Apostolit, të cilët dhanë 3000 aspra dhe 
znj. Maria dha 3000 aspra dhe u bë kryqi me 37200 aspra. Dora e Janko Voskopojarit 
1748”552. Argjendari Janko Voskopojari në vitin 1745 ka gdhendur shkopin peshkopal të 
Metodit, Mitropolitit të Beratit, i cili e kishte origjinën nga Bubullima553, ndërsa në vitin 
1747 ka gdhendur kryqin e pagëzimit të kishës së Shën Kollit në Sadovicë të Beratit554. 

Gjithashtu kemi mundur të evidentojmë dy mbulesa prej argjendi. E para i përket 
ikonës së Shën Gjergjit, e cila ka qenë e vendosur në proskinitarin e kishës së "Shën 
Gjergjit" në Nokovë të Lunxhërisë, Gjirokastër, ndërsa mbulesa e dytë i përket ikonës së 
Shën e Premtes, që ka qenë e vendosur në proskinitarin e kishës së "Shën e Premtes" në 
Selckë të Lunxhërisë, Gjirokastër. Në "Mbulesën prej argjendi" të ikonës së "Shën 
Gjergjit" në proskinitarin e kishës së “Shën Gjergjit” në Nokovë të Lunxhërisë, 
argjendarët kanë dhënë vetëm inicialet emrit të tyre Dh.M.-RM555.  

552-Të çudit fakti se mbishkrimi në pjesën fundore rreth bazamentit të kryqit nuk është i përfshirë në librin 
monumental të Theofan Popës Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i 
Historisë, Tiranë 1998. Kjo për faktin se "Kryqi prej argjendi" ka qenë i ekspozuar në muzeun e Elbasanit. 
Andrea Llukani, Kryqi prej argjendi i kishës së Shën Mërisë, Elbasan, Le Radici, Anno 15, n. 4, Ottobre 
2017, pagina 11; Dorian Koçi, Kryqi prej argjendi i kishës së Shën Mërisë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018. 
553-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi: +Το παρον / χασδρανι / υπαρχοι του / αγιου Βελεγραδον Κυριον Με 
/ θοδιου / εκ κομησ Μπουμπουλι / μασ και θνε δραμια 90 /ετουσ / 1745 / εκ χυρ(οσ) / του Γηανκου / 
Μοσχοπ /ολητη “Ky skeptër është i shenjtit të Beratit, Zotit Metodi, nga katundi Bubullima dhe është 90 
derhem, në vitin 1745 – nga dora e Janko Voskopojarit. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë 1998, nr. 123, faqe 99. 
554-Ky fakt vërtetohet nga mbisghkrimi: Επιτροποσ Γουναρι του π(α)πα Διμιτρι / χιρ Γιανκου 
Μοσχοπολι(τη) 1747. “Kujdestari Stas Gunari i papa Dhimitrit. Dora e Janko Voskopojarit 1747. Theofan 
Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë 1998, nr. 124, 
faqe 100. 
555-Në pjesën e poshtme të mbulesës prej argjendi është një mbishkrim i punuar me savat: Η παρουσα 
ηκονα του αγιου Γεωργιου απ(ο) χοριων Νοκοβο ιπ(α)ρχια Δρ(υ)ι(ω)ουπολλεος δια εξοδου τις τιμιας 
ζαχαροσπειητις Γγικας Πιρο Θαλασι θηγατερ παπα Σινο Δοκιναης μνημοσηνον αυτων σην γινεξη κε 
τεκνης: 1819-20 Φλεβαρηου. Δια χιρος εμου ΔΜ. ΡΜ. “Kjo ikonë e Shën Gjergjit të katundit Nokovë, 

128 
 

                                                           



 
 
 

Në "Mbulesën prej argjendi" të ikonës së "Shën e Premtes" në proskinitarin e 
kishës së "Shën e Premtes" në Selckë të Lunxhërisë, Gjirokastër është shkruar: Η 
παρουσα ηκονα τις αγιας μεγαλομαρτυρος Παρασκεβης απο χωριον Σελτζης ηπαρχια 
Δρινουπολεος Αργιροκαστρου. Δια σηνδρομής επιτροπος Κηρ Βασιλι Γγηκα 1832, 
ηουληου 10. "Kjo ikonë e dëshmores së madhe Shën e Premte është e katundit Selckë, 
eparkia e Drinopojës, Gjirokastër dhe është bërë me kontributin e epitropit, Zotit Vasil 
Gjika, 1823, korrik 10"556.  

Gjatë punës kërkimore e shkencore në fonde kemi arritur të evidentojmë edhe dy 
kuti prej argjendi me relike të "Shën Gjon Vladimirit" etj. Një mbishkrim i gdhendur në 
faqen ballore kutisë prej argjendi me lipsanet e "Shën Gjon Vladimirit" të kishës “Lindja 
e Shën Mërisë”, Elbasan na bën me dije se kutia është dhuratë nga Anastas Trikupa nga 
Voskopoja: Αφιερόθυ + παρά + τώ έντιμωτάτω + Κω(νσταντίνω) + Αναστασηω / 
Τρικούπα + λεγώμενος + Κοσμήσκ + ύς μνιμώσιον / αύτου + έκ Μοσκοπόλεως + του 
καθηγουμένου + τού άγιου / Ιωάνου + τού Βλαδημύρου + Κ(υρί)ου Θεοκλήτου + 
ίερ(ο)μονάχου Α768 Μαίου 22 +. “Ju dhurua nga i shumënderuari Anastas Trikupa, i 
mbiquajtur Kozmisk, nga Voskopoja, për kujtim të tij, igumenit të Shën Gjon Vladimirit, 
jeromonakut Theoklitit 1768, maj 22”557. 

Restaurimi i tyre u krye në laboratorin e konservimit të koleksioneve të Muzeut 
Historik Kombëtar nën drejtimin e Prof. Ass. Dr. Frederik Stamatit. Në fondin e Muzeut 
Historik Kombëtar gjenden mjaft objekte të punuara me ar dhe argjend: mbulesa ikonash, 
brerore, kapakë ungjijsh, potirë, lugë kungimi, kryqe, eksapterë, temjanica, kuti 
lipsanesh, etj. Në objektet e ekspozuara duket shija e hollë dhe mjeshtëria e lartë e 
argjendarëve vendas.  

Ekspozita “Muzetë dhe historitë tabu. Thesare të argjendarëve vendas” 
Me objektet e konservuara në laboratorin e konservimit të koleksioneve të Muzeut 

Historik Kombëtar, më 18 maj 2017, në Ditën Ndërkombëtare të Muzeve në pavijonin e 
ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar u hap ekspozita “Muzetë dhe 
historitë tabu. Thesare të argjendarëve vendas”, e cila përmbante rreth 20 objekte prej ari 
dhe argjendi. Objektet janë punuar nga argjendarët vendas dhe i përkasin shek. XVII-
XVIII. Ato kanë qenë histori tabu për 50 vjet, për shkak se në vendin tonë feja ka qenë e 
ndaluar me ligj. Objektet janë grumbulluar nga Theofan Popa në vitin 1967 nga kishat e 
Shqipërisë dhe vite më vonë kanë përfunduar në fondet e Muzeut Historik Kombëtar. Me 
kalimin e viteve gjendja e tyre ishte jo e mirë. Konservimi i tyre u krye në laboratorin e 
konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nga specialistet e sektorit nën 
drejtimin e Prof. Ass. Dr. Frederik Stamatit.  

Ekspozita “Muzetë dhe historitë  tabu. Thesare të argjendarëve vendas” synonte të 
promovonte kulturën kombëtare të argjendarëve tanë, si edhe mënyrën e konservimit të 

eparkia e Drinopojës u punua me shpenzimet e sheqerpunuesit të nderuar, Gjikë Pirro Thallases, e bijës së 
Papa Sino Dokinaisit për kujtim të tyre me gratë dhe fëmijët, 1819-20 shkurt, me dorën time të Dh.M.-
RM”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 85; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 694, 
faqe 269. 
556-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 707, faqe 271. 
557-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 38, faqe 64-65. 
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objekteve prej argjendi, sepse tradita e punimit dhe konservimit të objekteve kishtare për 
50 vjet ka qenë e ndaluar. Ekspozita u çel nga data 18 maj deri më 4 qershor 2017, dhe në 
vijim objektet mbetën të ekspozuara në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut 
Historik Kombëtar. 

Puna kërkimore shkencore e sektorit 
Sektori i Konservimit të Koleksioneve pranë Muzeut Historik Kombëtar për të 

ngritur nivelin profesional të specialistëve ka realizuar disa botime, të cilat i kanë 
shfrytëzuar gjatë procesit të konservimit të objekteve liturgjike kishtare që janë 
konservuar në laboratorin e konservimit. Këto botime janë: 

1-H. Plenderleith, La conservation des antiquities et des oeuvers d‘art, Paris, 
1966. H. Plenderleith, Konservimi i antikave dhe veprave të artit, (Pjesa e parë), Përgatiti 
për botim Andrea Llukani, Tiranë, 2017. 

2-H. Plenderleith, La conservation des antiquities et des oeuvers d‘art, Paris, 
1966. H. Plenderleith, Konservimi i antikave dhe veprave të artit, (Pjesa e dytë), Përgatiti 
për botim Andrea Llukani, Tiranë, 2017. 

3-H. Plenderleith, La conservation des antiquities et des oeuvers d‘art, Paris, 
1966. H. Plenderleith, Konservimi i antikave dhe veprave të artit, (Pjesa e tretë), Përgatiti 
për botim Andrea Llukani, Tiranë, 2018. 

4-Andrea Llukani, Mbulesa prej argjendi e ikonës së Shën Gjergjit, Trifon 
Xhagjika, Tiranë, 2017. 

5-Andrea Llukani, Kodiku i manastirit të Shën Gjon Vladimirit (1835-1907), The 
Codex of the monastery of Saint Joan Vladimir (1835-1907, Trifon Xhagjika, Tiranë, 
2017. 

6-Andrea Llukani, Kodiku i kishave të Vithkuqit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018. 
7-Dorian Koçi, Kryqi prej argjendi i kishës së Shën Mërisë, Trifon Xhagjika, 

Tiranë 2018. 
8-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun 

Historik Kombëtar, Tiranë 2018. 
9-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Hyrje në muzeologji, Trifon Xhagjika, Tiranë 

2018. 
10-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Dorian Koçi, Përmbajtja e Muzeut Historik 

Kombëtar, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018. 
11-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Kapaku i ungjillit të kishës së Shën Mëhillit, 

Vithkuq, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018. 
12-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Mbulesa prej argjendi e ikonës së Shën e 

Premtes, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018. 
13-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Restaurimi i brerores së ikonës së Krishtit, 

Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018. 
14-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Restaurimi i relikuarëve të Shën Gjon 

Vladimirit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018. 
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Përveç literaturës shkencore një rol të rëndësishën në procesin e konservimit ka 
qenë ndihma e pakursyer e Prof. Ass. Dr. Frederik Stamatit558.  

Objekte liturgjike kishtare  
në fondet e muzeve të Shqipërisë 

Në fondet e muzeve të Shqipërisë gjenden mjaft objekte të punuara me ar dhe 
argjend: mbulesa ikonash, brerore, kapakë ungjijsh, potirë, lugë kungimi, kryqe, 
eksapterë, temjanica, kuti lipsanesh, etj. Teknika e punimit të arit dhe argjendit ka qenë 
pjesë e pandarë e kulturës dhe e traditës sonë kombëtare. Objektet janë punuar me 
teknikat e rrahjes e të gdhendjes, si edhe me përdorimin e mjaft veglave që krijoheshin 
nga vetë zejtarët për zbukurimin e objekteve. Në objektet prej ari dhe argjendi duket shija 
e hollë dhe mjeshtëria e lartë e argjendarëve, të cilët kanë realizuar kompozime të 
stolisura me elementë të shumtë dekorativë. Miniaturistët e punimit të objekteve prej 
argjendi në shumicën e rasteve kanë mbetur anonimë. Vetëm disa prej tyre kanë shkruar 
emrin dhe datën e punimit mbi objektet që kanë realizuar.  

Gjatë punës hulumtuese në botimin monumental të Theofan Popës “Mbishkrime 
të kishave në Shqipëri” kemi mundur të evidentojmë disa objekte dhe emrin e punuesit të 
tyre: Në "Mbulesën prej argjendi" të ikonës së së "Shën Mërisë", në kishën e 
"Kryeengjëjve" në Qestorat të Lunxhërisë është shkruar: + δισπηνις μου Θεοτοκου 
Ελεουσας δεησις παντον τον ευσεβον και / ορθοδοξων Χριστιανον τον κατ(ο)ικουντον εν 
τη χοπα ταυτη σηκρηατηνον / σην γηνεξη και τεκνις τον επιμεληθεντον κιρηος καλο και 
τεκνον / και αλεξιου τχηπη και τον τεκνον και σεβο κεντρο και τεκνον και / νικολαου 
τζουζου και τον τεκνον και τον εξοδον αθτις μαλιος του / τετε και τον τεκνον και του 
παπασταθη. Γιαννακις κεντρος και τον / τεκνον υς βοηθησα και σκεπι παντον ιμον αμιν 
1802. “Zonjës sime, Hyjlindëse Eleusë, lutje e të gjithë të krishterëve ortodoksë të 
devotshëm që banojnë në këtë katund, Sinkriati bashkë me gratë dhe fëmijët e tyre që 
janë kujdesur, Qirku Kalo dhe fëmijët dhe Aleks Çipi dhe fëmijët dhe Sefo Qendro dhe 
fëmijët dhe Nikollë Çuçu dhe fëmijët dhe me shpenzimet e tyre, Malio i Dedes dhe 
fëmijët dhe të papa Stathit, Janaq Qendro dhe fëmijët për ndihmë dhe mbrojtje për të 
gjithë ne. Amin 1802”559. Ikona është punuar me fletë argjendi në vitin 1802. 

558-Prof. ass. dr. Frederik Stamati ka studiuar në Fakultetin e Shkencave Natyrore, në Tiranë, dega Kimi 
Industriale. Për shumë vite ka punuar si përgjegjës në Laboratorin e Konservimit dhe Arkeometrisë, pranë 
Institutit të Histori-Gjuhësisë, Institutit të Historisë, Iinstitutit të Kulturës Popullore dhe Institutit të 
Antropologjisë Kulturore dhe Studimeve të Artit pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike, ku është 
marrë me konservimin e objekteve etnografike dhe arkeologjike. Gjatë viteve që ka punuar e në vazhdim 
numuri i objekteve të konservuar, (restauruar), arrin mbi 18000. Prof. Stamati ka qenë Kryetar i Shoqatës 
së Restauruesve Shqiptarë, anëtar i Këshillit Kombëtar të Restaurimeve pranë ministrive, që kanë mbuluar 
kulturën, anëtar i Këshillit Shkencor të Restaurimeve pranë Muzeut Historik Kombëtar etj. Ai ka botuar 
mbi 70 studime të ndryshme shkencore lidhur me konservimin muzeal dhe arkeometrinë. Ndër botimet e tij 
mund të përmendim: 1.Konservimi i ngjyrave në tekstilet popullore. 2.Mjedisi në muzeumet e Shqipërisë. 
3.Lufta kundër biodegradimit në muzeumet e Shqipërisë. 4.Për flamujt e Muzeut Kombëtar, 1922-1940. 
Prof.Ass. Dr. Frederik Stamati ka botuar rreth 50 artikuj shkencorë, si autor dhe si bashkëautor në revista 
shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjithashtu ka mbajtur rreth 18 kumtesa në aktivitete kombëtare 
dhe ndërkombëtare. Andrea Llukani, Në kërkim të historisë së flamujve të Muzeut Kombëtar, Le Radici, 
Anno 17, nr. 2, Aprile 2019, pagina 16. 
559-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 81; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 657, 
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"Mbulesa prej argjendi" e ikonës së "Shën Spiridhonit" të kishës së "Shën 
Spiridhonit" në lagjen Goricë të Beratit është punuar prej argjendarit, Gabriel Dh. Buda 
në vitin 1883560.  

"Mbulesa prej argjendi" e ikonës së "Shën Triadhës" në manastirin e Pepelit është 
punuar në vitin 1815 me dorën e Nikollë Pondiqit dhe birit të tij, Kostandinit nga 
Kalariti561. Aktualisht, ikona gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë. Ajo 
ka përmasat 50x83 cm dhe identifikohet me numrin e inventarit 5882. 

Argjendari Kostë Kalariti ka gdhendur mbi një "Kuti lipsanësh" në kishën e "Shën 
Mitrit" në lagjen "Vakëf" të Beratit. Këtë fakt e mësojmë nga mbishkrimi i gdhendur mbi 
kuti. 1827 Μάστορας Κόστα Καλαρίτ. “1827 mjeshtër Kostë Kalariti562”. 

Mbi një "Kuti lipsanësh" të manastirit të Nivanit në Zagori të Gjirokastrës gjendet 
mbishkrimi: 1772 – Η παρουσα αγια καρα ηνε μερος της αγιας βαρβαρας ηκοδομης του 
Παπα Γρηγορίου Λαυριοτου του Σμυρνεου. “1772. Kjo kuti e shenjtë është pjesë e Shën 
Varvarës. U ndërtua nga Papa Jorgj Llavrioti Zmirneasi”563.  

Rreth një "Kutie lipsanësh" prej argjendi të manastirit të Nivanit në Zagori të 
Gjirokastrës është shkruar se ajo është punuar në vitin 1788 me dorën e shumë të voglit 
Stefanit nga katundi Arza564.   

Një "Kuti lipsanësh" e manastirit të "Joan Teologut" në fshatin Cerkovicë të 
Sarandës është punuar në vitin 1837, prej jeromonakut Kalinik565.  

faqe 260; Frederik Stamati, Një mbulesë ikone prej argjendi e vitit 1802. Konservimi dhe studimi i saj, 
Monumentet 2005, faqe 133-137. 
560-Mbi mbulesë është shkruar: Αυτη οικων αγινε κοινη συνδρομη το ασιμ(ι και) τα δεδουλευτικα γρ. 300 
αφιερο(σεν) η κυρια Αγνη η συζηγος κυρ Φιλι(π)που εκ συνικυρα Γγοριτσα εκ πολεος Βερατιου επι της 
αργιερατε(ι)ας κυριου Ανθιμος Αλεξουδη εκ Μαδιτων της Θρακις απι τροπευοντος του Κυρ Ναουμ Α. 
Ατζο. Εκ χειρος Γαβριηλ Χρυσοχοου Δ. Μπουτα. Ετος 1887 ιουνιου 28. +ιποκινισι παπ(α) γιοργι βαρελι 
χοριο Κωμποτ(ι) ενταυθα. Ιερ Αρτης. “Kjo ikonë u bë me kontribut të përbashkët me blerjen e argjendit, 
kurse punën grosh 300 e ka dhuruar zonja Agni, e shoqja e zotit Filip nga Lagja Goricë, në qytetin e 
Beratit, në kohën e peshkopimit të zotit Anthim Aleksudhit, nga Matidhi i Thrakisë, në kohën e kujdestarisë 
së zotit Naum Ajço. Prej dorës së argjendarit, Gabriel Dh. Buda viti 1883, qershor 28. Me nxitjen e papa 
Gjergj Varelit, nga katundi Kompot këtu. Er. Arta”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Tiranë 1998, nr. 261, faqe 140-141. 
561-Mbi mbulesë është shkruar: + Αυτη η παρουσα εικων της αγιας Τριαδος εκ κομης Δροπολι Πεπελι 
γεγονεν δια συνδρομης και δαπανης του Κυρ Κυριτζι Διαμαντι Αργυρο / καστρου ηγουμενευοντος του 
πανοσιοτατου Κυριου Ζαχαρίας. Δια χηρος δε Νικολαου Ποντικη και ιου αυτου Κονσταντη(νου) του ε(κ) 
Καλαρύτων 1815 μαρτιου 5. “Kjo ikonë e Shën Triadhës, nga katundi Pepel i Dropullit është bërë me 
kontributin dhe ndihmën e zotit Qirici Dhiamandi nga Gjirokastra, në kohën kur ishte igumen zoti Zaharia, 
me dorën e Nikollë Pondiqit dhe birit të tij, Kostandinit nga Kalariti; 1815, mars 5”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 686, faqe 267. 
562 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 214, faqe 125. 
563-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 599, 
faqe 245. 
564-Mbi kuti është shkruar:  Του ταξιαρχου Μηχαηλ, δια χηρος του ελαχιστου Στεφανου εκ κομις Αρζα – 
1788 – απρηλίου – 14. “Është i Taksiarkut Mihail, me dorën e shumë të voglit Stefanit nga katundi Arza 
1788, prill 14. Ju dhurua tempullit nga prifti i shumëdevotshëm dhe ekonomi i Nivanit Skevi. Prift Tilo, 
prift Qirko, Dede Kusta, Jani Qendro”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, 
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 626, faqe 253. 
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Dora e piktor Zaharisë566, nga Furna më 1829 ka punuar një "Kuti lipsanësh" në 
kishën e "Lindjes së Shën Mërisë" në Skore të Pogonit.  

Argjendari Gjergj Jan Aleksi567 më 1818 ka gdhendur një "Kuti lipsanësh" në 
manastirin e "Shën Sotirit" të Çatistës.  

Mbi një "Kuti lipsanësh" të kishës së manastirit të Drianos në Zervat të Dropullit 
është shkruar: Η π(α)ρουσα καταθηκη υπαρχει της αγιας και ιερας Μονης της Υπεραγιας 
Θεοτοκου λεγομενης Δριανου επαρχιας Αργηροκαδτρου ηγουμεν(ος) Ηακοβος. “Kjo 
kuti e manastirit të shenjtë e të hirshëm të së mbishenjtës Hyjlindëses, të quajtur Driano, 
eparhia e Gjirokastrës, igumen Jakovi”568.  

Mbi një "Kuti lipsanësh" të kishës së manastirit të "Shën Gjergjit" në fshatin 
Mbreshtan të Beratit është shkruar: Το παρον υπαρχε(ι) του Γεωργιου ιερεως / απο 
χοριον Μπρεστιαν 1779. “Kjo është e prift Gjergjit, nga katundi Mbreshtan 1779”569.  

Mbi një "Kuti lipsanësh" në manastirin e "Shën Dhimitrit" në fshatin Qeparo të 
Himarës është shkruar: Η παρουσα θηκι τον αγιον ληψανον ηπαρχι του αγιου Νικολάου 
της / ιερας μονις Παλερμου. Δια εξοδου καθηγουμενου χιρ Χρισανθου (ι)ερομο / ναχου – 
1800. Νανι Χριεκοκας Θοδορι. “Kjo kuti e lipsanave të shenjta është e shën Kollit të 
Manastirit të hirshëm të Palernës. Me shpenzimet e igumenit, zotit jeromonak Krisanthit 
1800. Nako Kriekoka Theodori”570. 

Mbi një "Kuti lipsanësh" në manastirin e Tërbuqit gjendet i shkruar emri i Jorgo 
Kaliviotit, që mendohet se ka qenë mjeshtri që ka punuar kutinë571.  

Mbi një "Mbulesë lipsanësh" prej argjendi të kishës së manastirit të Drianos në 
Zervat të Dropullit është shkruar: ληψανον Μηνά τού καληκελάδου έν έτη 1734. Ιοάνη 

565-Mbi kuti gjendet mbishkrimi: Η παρουσα θηκη ιπαρχι του τιμιου και παιπανσεπτου μοναστηρηου / 
Ηοανου του Θεολογου τις επαρχηας Δαιλβη(ν)ου ητις εκατασκεβαστη / παρα του Κιρ καλ(λ)ην(ι)κου 
ηερομον(α)χου, εν ετη 1837. 10 απριληου. “Kjo kuti është e manastirit të nderuar dhe të gjithnderuar të Jan 
Teologut, të eparkisë së Delvinës. Është punuar prej jeromonakut, Zotit Kalinik në vitin 1837, prill 10”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 878, faqe 320. 
566-Kutia ka të gravuar Shën Triadhën. Mbi të gjendet ky mbishkrim: Σωφρονίου Αρχιμανδρίτου 
της Μητροποεως Χαλκηδ. Χειρ Ζαχαριου φουρνα 1829 ζωγραφου. “Dora e piktor Zaharisë, nga 
Furna 1829”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.706, faqe 271; Dhimitër 
Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139. 
567-Mbi kuti është shkruar: 1818 Δικεμβριος 10. Το κουτι απο αγια λιψανα απο μαναστηρι Σζασζηστα απο 
βιλαετι παλλιοπογ(ων)ιανι + Γουμενος Γλιγοριου ιερομοναχου +Χτιτορι δεισις Γεοργιου Αναγνοστις 
παπαγιανι Κονομου απο Σοποκι Κιριο Ζισο +Γιοργις Λαλας +Χρισιχι Γιοργιου Ιοαννου Αλεξιου. “1818 
dhjetor 10. Kutia me lipsanat e shenjta është e manastirit të Çatistës së Vilajetit Paleopogoniani. Igumen 
jeromonak Grigori, dhuratë e ktitorëve Gjergj Anagnosti, Papa Jan Konomit nga Sopiku, Qirko Ziso, Jorgji 
Lala. Punimi i argjendit i Gjergj Jan Aleksit”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου 
Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 67; Theofan Popa, Mbishkrime të 
kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 693, faqe 268-269. 
568-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 797, faqe 290. 
569-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 150, faqe 107.  
570-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 862, faqe 314-315. 
571-Mbi kuti është shkruar: Ανθημου Ιερομοναχου απο Βιλίτζα ετος 1766 γιοργο Καληβοιοτη. “E 
jeromonak Anthimit, nga Vilica, viti 1766. Jorgo Kalivioti”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 592, faqe 243. 
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Κιρητζόραιδος Σαρακηνής(τ)α 1734. Διά σηδρομής Ανανήου ίερομονάχου 
Δρινουπόλεος Αργιροκάστρου 1734. “Lipsani i Minajt të Kaliqeladhit në vitin 1734. Jan 
Kiriçoredhos Saraqinishta 1734. Me kontributin e Ananiut, jeromonakut të 
Dhrinopojës”572.  

"Kapaku prej argjendi" i arkës ku mbahen lipsanët e Gorazhdit dhe Angjellarit në 
kishën "Fjetja e Shën Mërisë" në Berat është punuar në vitin 1885, me e dorën e Gabriel 
D. Tiranasit573.  

Mjeshtër Sotir Tima574 ka punuar "Kryqin prej argjendi" të kishës së "Shën 
Thanasit" në Llëngë të Pogradecit.  

Rreth bazamentit të një "Kryqi prej argjendi" në kishën e "Shën Mërisë" në lagjen 
Kala të Elbasanit shkruhet: “Ky kryq i nderuar është i prift Nikollës, birit të Prendit, nga 
Brodosheshi, 1748”575.  

Mbi bazamentin e një "Kryqi të madh prej argjendi" të manastirit të "Joan 
Teologut" në fshatin Cerkovicë të Sarandës është shkruar: Δια σινδρομης και εξοδον 
Χρισανθου μοναχου του προσκυνιτου, Ευγενιου, καλλινικου, τον ιερομοναχον. 
Μοναστηριου Ιωαννου, του Θεολογου, Μαλτσανη α ω χ θ (=1869) μαρτιου ΙΕ. “Me 
kontributin dhe shpenzimet e murgut Krisanth pelegrinit, Evgjenit, Kalinikut, 
jeromonakëve të Manastirit të shën Joan Teologut, Malçan 1869, mars 15”576.  

Argjendari Stavro Mellani ka punuar një "Kryq prej argjendi"577 për manastirin e 
"Shën Sotirit" të Çatistës. 

Rreth buzëve të një "Kryqi prej argjendi" të kishës së manastirit të Drianos në 
Zervat të Dropullit gjendet mbishkrimi: Ο μέν θίως κ(αί) πανσεβάσμιως έγένετο δια 
δαπάνις ται του / προηγουμένου Θεοκλίτου καί άφφιέροσες αύτου / της κοιμίσεως / 
Παναγί(ας) Δριανού περί μνημόσηον (αύ)του καί τόν γονέον αυτου Κυριακού ίερέ / ως 
καί Χρίστος 1672. “Ky kryq hyjnor dhe i gjithënderuar u bë me shpenzimet e Theoklitit 

572-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 578, faqe 240. 
573-Mbi kapak është shkruar: “Në kohën e kujdestarinë së zotit K. Veveçka. Me shpenzimet e kishës 
katedrale të Fjetjes së shën Mërisë të Kalasë së Beratit, në kohën e peshkopatit të mitropolitit të Beratit, 
zotit Anthim, viti 1885, nëntor 11. Me dorën e Gabriel D. Tiranasit, viti 1885, nëntor 11”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 265, faqe 141. 
574-Rreth bazamentit të kryqit shkruhet: Τουτο το σταβρου υπαρχι της μονης του αγιου Αθανασιου της 
πολη-τιας χορα Λανγκα Μαστορας Σοτηρι Τημα. “Ky kryq është i manastirit të shën Thanasit, të qytetit 
Lunge (Llëngë). Mjeshtër Sotir Tima”. Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 
78, faqe 77. 
575-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 29, faqe 61. 
576-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 883, faqe 321. 
577-Mbi kryq është shkruar: Τημηως κε ζοωπιως σταβρος υπαρχει εν τει μονη καλουμενου / Μαναστηριον 
Σωτηρος υμον παντοκρατορας πλησηον Σατηθα δια σην / δρομης του οσιοτατου Σημεον Ιερομοναχου. 
Εγηνη σεια χειρας εμου / Σταβρο Μελλανου εις Δελβηνου. “Ky kryq i nderuar dhe jetëbërës është i 
Manastirit të quajtur i Shpëtimtarit tonë Pandokrator, afër Satithas (Çatistës) me kontributin e 
fortëshënuarit jeromonak Simeonit. U bë me dorën time të Stavro Mellanit, në Delvinë”. Π. Πουλίτσα, 
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 
1928, σελ. 67; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 799, faqe 291. 
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të mëparshëm dhe ia dhuruan kësaj kishe të Fjetjes së Shën Mërisë së Drianos, për kujtim 
të tij dhe të prindërve, prift Qirjakut dhe Kristos 1672”578.  

"Kryqi prej argjendi" i kishës së manastirit të "Shën Gjergjit" në fshatin 
Mbreshtan të Beratit është gdhendur në vitin 1766, me dorën e prift Nikollës579.  

Mbi bazamentin e një "Kryqi të vogël prej argjendi" të kishës së manastirit të 
"Shën Gjergjit" në Mbreshtan të Beratit është shkruar:  Γιοργιου ηερεως ηος του π(α)π(α) 
Νηκο / λαου ε(κ) χορα(σ) Μπρεστανι 1771. “Prift Gjergji, biri i Papa Nikollës, nga 
katundi Mbreshtan 1771”580.  

Mbi një dorezë argjendi të një kryqi eksapterësh në kishën "Fjetja e Shën Mërisë" 
në kalanë e Beratit është mbishkrimi: “Ky kryq është i Nikollë Mihës. Ky kryq i nderuar 
dhe jetëbërës është i Manastirit të Fjetjes së Shën Mërisë të Peshkopatës...dhe me 
kontributin..”581.   

Në vitin 1860 argjendari Stergji Dhimitër Goga582 ka punuar një eksapter të 
kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e Beratit. Në një eksapter tjetër është shkruar: “U 
përtërinë dy eksapterat e "Fjetjes së Shën Mërisë" kujdestar është Mit Zhapa 1860, 
qershor 21”583.  

Ndër argjendarët që kanë ushtruar aktivitetin e tyre në Voskopojë584 mund të 
përmendim vëllezërit Filip dhe Argjir Thanasi, të cilët në vitin 1756 kanë gdhendur 
"Kapakët e Ungjillit" të kishës së "Shën Kollit"585. (Fig.1) Vëllezërit argjendarë Filip dhe 
Argjir Thanasi kanë qenë bashkëkohës të David Selenicës. Ky i fundit ka pikturuar ikonat 

578-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.570, faqe 238. 
579-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi: +Τον σταβρον ιπαρχι τις αγηας / μονις του αγιου Γεοργιου εκ(κ)ο / 
μης Μπρεστανη. +Δια σηνδ / ρομης και εξοδον παπα κηρ Δι / μητ(ρ)οιον και επιτροπου αυτης / 
Δημιτρηου. +Επι χειρος Νηκο / λαου ιερεος – 1766. “Ky kryq është i manastirit të shenjtë të Shën Gjergjit 
të katundit Mbreshtan. Me kontributin dhe shpenzimet e zotit Papa Dhimitër dhe epitropit të saj (kishës) 
Dhimitrit. Me dorën e prift Nikollës 1766”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, 
nr. 134, faqe 102; Theofan Popa, Glavenica e lashtë dhe Ballshi i sotëm, Studime Historike, Nr. 2, viti 
1964, faqe 228. 
580-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 137, faqe 103. 
581-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 105, faqe 93. 
582-Mbi eksapter është gdhendur mbishkrimi: “Argjendari, Stergji Dhimitër Goga 1860, qershor 21”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 239, faqe 134. 
583-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 240, faqe 134-135. 
584-Në Voskopojë kishte rreth 20 organizata esnafore. Voskopojarët shqueshin në punimin e argjendit për 
stolitë e burrave dhe të grave, për veshjen e armëve si edhe për zbukurimin e objekteve liturgjike kishtare. 
Argjendarët voskopojarë kanë përjetësuar emrin e tyre nëpër objektet e punuara prej tyre si kapakë 
ungjijsh, kryqe etj.  
585-Kapakët e ungjillit kanë rëndësi të madhe historike, sepse tregojnë vendin e punimit si edhe emrat e 
autorëve. Mbi kapakët prej argjendi gjendet ky mbishkrim: “U përtëri ky ungjill i Shën Kollit, në 
Voskopojë, në kohën e të shumëhirshmit të Durrësit, zotit Neofit Haxhikostës, në kohën e epitropëve, ndër 
priftërinj Jan Kostës notarit dhe Gjergj Kostë Mames 1756. Me shpenzimet e dhuruesve të devotshëm të 
kësaj famullie. Puna me mirëhijesi është e vëllezërve Filip dhe e Argjir të Athanas Gostit, që të shpëtojnë 
në qetësi”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 358, faqe 178-789. 
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e kishës së "Shën Kollit" në Voskopojë, ndërsa vëllezërit Filip dhe Argjir Thanasi të 
frymëzuar prej tij kanë gdhendur me finesë "Kapakët e ungjillit"586. 

Mbi "Kapakët prej argjendi të ungjillit" të kishës së "Kryeengjëjve" në lagjen 
Varosh të Gjirokastrës është shkruar: Αφιερωθέν της εκκλησια(σ) των Ταξιαρχων 
Αργιροκαστρου παρα αυτα/δελφων Γεωργίου και Ηανου Αναστασιου-1813-μαίου. “I 
është dhuruar kishës së Kryeengjëjve në Gjirokastër nga vëllezërit Gjergji dhe Pano të 
Anastasit, 1813 maj”587.  

"Kapakët prej argjendi të ungjillit" të kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e 
Beratit janë punuar artistikisht në vitin 1729, me dorën e Filip Athanasit, voskopojarit588.   

Mbi "Kapakët prej argjendi të ungjillit" të manastirit të Ardenicës është shkruar: + 
Το παρον ευαγγελιον υπαρχοι της μονης / της θεοτοκου της επονομαζομενης Αρδεν / 
ιτζας επι ετους 1745. “Ky ungjill është i Manastirit të Hyjëlindëses të mbiquajtur 
Ardenica, viti 1745”589.  

"Kapakët prej argjendi të ungjillit" të kishës së "Shën Spiridhonit" në lagjen 
Goricë të Beratit janë punuar nga argjendari Vreto, biri i Simo Krundës nga Mokra590. 
Kurse sipas Theofan Popës "Kapakët prej argjendi të ungjillit" janë punuar nga argjendari 
Petuos Mokrundi591. Fjala Mokrundi ka të ngjarë të ketë lidhje me vendin Mokrena, që 
gjendet midis Dibrës dhe Gostivarit.  

586-Ky fakt vërtetohet nga skenat që janë gdhendur mbi kapakët e ungjillit, ku trajtimi i figurave të 
shenjtorëve paraqitet me gjallëri tokësore. Zbukurimi i kapakëve të ungjillit të kishës së "Shën Kollit" 
dëshmon se ai është kryer nga mjeshtra që kanë pasur një kulturë të lartë artistike. Kjo duket në krijimin e 
galerisë së karaktereve, numri i të cilëve arrin në mbi 60 portrete të shenjta të punuara në përmasa shumë të 
vogla. Gjatësia e figurave të sjella në kapakët e ungjillit ndryshon nga 2 deri në 14 cm, ndërsa kokat janë të 
punuara deri në madhësinë prej 4 mm. Libra të tillë të zbukuruar me kaq mjeshtëri tregojnë për kulturën e 
lartë të argjendarëve voskopojarë. Rrumbullakësia dhe plastika e portreteve na krijon bindjen se emrat e 
vëllezërve argjendarë Filip dhe Argjir Thanasi nga Voskopoja qëndrojnë me dinjitet krahas emrave të 
artistëve të shquar të historisë së artit mesjetar shqiptar. Avni Bilbili, Kapakë ungjilli nga Voskopoja dhe 
vlerat e tyre artistike, Monumentet, Nr. 1, 1983, faqe 110-111; Kristofor Naslazi, Dimitris Liakos, Nikolaos 
Fyssas, Thesare të çmuara të punumit artistik të metaleve, Art & Trashëgimi, nr. 7, dhjetor 2016, faqe 141-
142. 
587-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr. 682, faqe 266. 
588-Mbi to është shkruar: “Ky ungjill hyjnor u punua në kohën e Andreut dhe të Janit, bijve të priftit dhe në 
kohën e Nikollë Anastasit dhe të Kostandinit, bijve të Janit, me kontributin e tyre. Dhe u dhurua në 
tempullin e gjithnderuar të Fjetjes së Shën Mërisë, 1729 mars 30. Me dorën e Filip Athanasit, 
voskopojarit”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 109, faqe 94. 
589 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 121, faqe 99.   
590-Në pamjen e përparme të kapakut të Ungjillit është skena Ngjallja e Krishtit. Në katër qoshet janë katër 
ungjillorët (Mateu djathtas lart; Marku djathtas poshtë; Luka majtas poshtë dhe Joani majtas lart). Skenet e 
vogla të vendosura përreth skenës së Ngjalljes së Krishtit janë: Ungjillëzimi majtas, Krishtlindja djathtas, 
larja e këmbëve të dishepujve etj. Nga ana e prapme e kapakut të Ungjillit mbizotëron skena Deisis (Lutja). 
Krishti qëndron i ulur në fron. Në anën e djathtë të tij është Hyjnindësja, ndërsa ën anën e majtë Joan 
Pararendësi. Nikolas Fyssas, Uji në arte dhe zejtari në rajonin e Beratit nga shek. IV para Krishtit deri në 
shek. XIX pas Krishtit, Tiranë, 2015, nr. 73; Kristofor Naslazi, Dimitris Liakos, Nikolaos Fyssas, Thesare të 
çmuara të punumit artistik të metaleve, Art & Trashëgimi, nr. 7, dhjetor 2016, faqe 142. 
591-Në kapakët prej argjendi të ungjillit të kishës së "Shën Spiridhonit" në lagjen Goricë të Beratit gjendet 
mbishkrimi: +Δια χιρος του μαστορα Ρετουος του Μοκρουντι. +Συνδρομη και επιστασια παπ(α) 
Δημητριου Μαν 1755, επιτροπευοντος του Κυρ / Σγουσου Σοφρον(ιου). “Me dorën e Petuos Mokrundi me 
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Mbi "Kapakët prej argjendi" të një ungjilli të manastirit të Nivanit në Zagori të 
Gjirokastrës është shkruar: Το παρον εβαγκελιον υπαρχι του μαναστιριον Ταξιαρχον 
Νεβανι υγου / μενεβον Σεπαφ(ε)ιμ υερομοναχος 1812 κυρ Διμιτριου κε Χριστοδουλου / 
αδελφου Χρισοχοου. “Ky ungjill është i Manastirit të Kryeengjëjve në Nivan, në kohën 
kur ishte igumen jeromonak Serafimi 1812. Zoti Dhimitri dhe Kristodhuli, vëllai i 
argjendarit”592.  

"Artofori" prej argjendi i manastirit të Ardenicës është punuar në vitin 1813 me 
dorën e Postolit, birit të Jakovit elbasanasit593. Për këtë artofor ka shkruar Irine 
Banushi594. Fatkeqësisht ky artofor me vlerë për trashëgiminë tonë kulturore është 
grabitur nga njerëz keqbërës dhe gjendet në një muze të Athinës. 

Në një "Artofor" të skalitur në kishën e "Lindjes së Shën Mërisë" në Skore të 
Pogonit është shkruar: Δια συνδρομής των κοινών χριστιανών της χώρας Σχωριαδιτών εν 
ετει Σωτηρίου 1845 Ιανουαρίου 10 επι επιτρόπων Αθανασίου, Κωνσταντίνου, 
Αποστόλου, Ευθυμίου Δημητρίου, Γεωργίου, Νικολάου, Γεωργίου Μαραγαρίου 
και....“Me kontributin e të krishterëve thë thjeshtë të vendit të skorjadhitëve, në vitin 
shpëtimtar 1845, janar 10, në kohën e epitropëve Athanas, Konstandin, Apostol, Efthim, 
Dhimitër, Jorgji, Nikolla, Jorgji, margaritit dhe...”595.  

"Potiri i shenjtë" i kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e Beratit është prej 
argjendi i larë me ar. Potiri është punuar më 1757 nga argjendari Gjergj Episkioti596.  

Mbi potirin e kishës së "Shën Gjergjit" në Kudhës të Himarës gjendet mbishkrimi: 
“Ky potir u bë për këtë kishë, Papa Zaho katundi Kudhës, peshkopi i gjithhirshëm Vonga 
1826. Nga dora ime e të përvuajturit, mjeshtër Gjoka”597.  

"Potiri i kungimit" prej argjendi të kishës së "Shën Mërisë" në lagjen Kala të 
Elbasanit është punuar në vitin 1780, nga Jakov Popa598.  

kontributin dhe mbikqyrjen e at Dhimitrit Mani 1755, në kohën e kujdestarisë së zotit Sofronit”. Theofan 
Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 129, faqe 101. 
592-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 680, 
faqe 266. 
593-Mbi artofor është shkruar: Ετους 1813 αυγουστος. + Το παρόν αρτοφόριον πέλει τής ιεράς μονής 
Αρδευουσης καί εφτιάσθη δί εξόδον καί δαπάνων τού αγίου ήγουμένου Κυρίου, Κύρ Δανιήλ – Διά χειρός 
Αποστόλη υιού ιακώβου ελπασανήστης. "Viti 1813, gusht. Ky artofor është i Manastirit të shenjtë të 
Ardenicës dhe është bërë me shpenzimet dhe të dalurat e igumenit të shenjtë të Zotit Daniel. Me dorën e 
Postolit, birit të Jakovit elbasanasit". Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 
198, faqe 122. 
594 -Në një letër që i dërgonte mikut të tij Dhimitër Bedulit ai thotë: Asht një arthofor, ku rreth e përqark 
shkruen greqisht. Un nuk mund ta dalloj me e lexue, por Theofani më tha se ishte i vjetër dhe i punuem prej 
nji stërgjyshi të tij që ishte qenë argjendar. Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi martir i Kishës 
Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë, 2000, faqe 90. 
595-Dhimitër Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 140-141. 
596-Mbi bazamentin e tij gjendet mbishkrimi: “Potiri është i Mitropolisë së Beratit, punuar në kohën e papa 
Andresë, nga argjendari Gjergj Episkioti-1757”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 
1998, nr. 130, faqe 101. 
597 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 873, faqe 318-319. 
598-Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet rreth bazamentit të potirit: “Ky potir, që u punua me asprat e 
kishës është i së mbishenjtës së Neokastrës në kohën e epitropit Papa Stilian Nosit. Dora e Apostolit të 
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Rreth bazamentit të poririt të shenjtë të kishës së "Shën e Premtes" në Hllomo të 
Pogonit është shkruar: “U punua me shpenzimet e kësaj ikone të së mbishenjtës 
Hyjlindëse të Hllomosë, në kohën e kujdestarisë së Nikollë Haxhiut, me dorën ..e Gjergj 
Jan Mecovitit”599.  

Rreth bazamentit të një potiri të larë me ar në manastirin e Drianos në Zervat të 
Dropullit është shkruar: Ο ευσεβεστατος βασιλευς πασης Μοσχοβιας Μιχυλ 
Θεοδοροτζκι αφιερο / σα το δισκ(ο)ποτιριον του σεβασμια Μονη της κοιμησεως της 
Παναγιας / εις τοπον εκαλουμε νου Δρυανου δια ψιχηκη(ν) μου σ(ωτη)ρια(ν). “Cari i 
shumëdevotshëm i gjithë Moskovisë, Mihail Theodoroçki i dhurova diskopotirin 
Manastirit të nderuar Fjetja e Hyjlindëses në vendin e quajtur Driano, për shpëtimin e 
shpirtit tim”600.  

Rreth potirit të kishës së manastirit të Spilesë në Saraqinisht të Lunxhërisë është 
shkruar: Μνηησθητι Κ(ύρι)ε τ(ής) ψυχ(ής) του δουλου σου γγιονη και τ(ών) γονεων 
αυτου Σαουλη και Ανθης. “Kujto o Zot shpirtin e shërbëtorit tënd, Gjonit dhe të 
prindërve të tij, Saulit dhe Anthisë”601. 

Rreth një potiri të kishës së manastirit të Shën Qirjakut dhe e Julitës në Dhuvjan 
të Dropullit është shkruar: Τό παρόν ποτήριον τό άφιέροσεν ό Γγούσκος ΚΙ. ΓΝ. (καί ή 
γυνή) Κυράτζα ής μοναστήριον Παν(α)γία Δό(υ)βιανη. 1660. “Këtë potir e ka dhuruar 
Gjushku dhe gruaja Kiraca në manastirin e Shën Mërisë të Dhuvjanit 1660”602.  

Rreth bazamentit të një potiri prej argjendi të manastirit të Nivanit në Zagori të 
Gjirokastrës është shkruar: Δεησις του δουλου του Θεου Κυριου εκ Σεπερις κε Στεφανου 
Δημιτρι έτος 1775. “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë Qiros nga Sheperi dhe Stefan 
Dhimitrit, viti 1775”603.  

Rreth potirit të kishës të manastirit të Nivanit në Zagori të Gjirokastrës është 
shkruar: Το παρον αγιον Δυσκοποτιριον του τιμιου κε πανσεπτου μαναστιριου Μίχαιλ 
απο χοριον Νιβανι δια σινδομις επιτροπου και καθιγουμεν(ου) Σεραφημ του ελαχιστου, 
1819 δηκ(ε)μβρηου. “Ky disko-potir i shenjt i Manastirit të nderuar e gjithnderuar të 
Mëhillit të katundit Nivan është ndërtuar me kontributin e epitropit dhe igumenit Serafim 
shumë të voglit, dhjetor 1819”604.  

Rreth bazamentit të një temjanice prej argjendi në kishën e "Shën Mërisë" në 
lagjen Kala të Elbasanit është gdhendur ky mbishkrim: “Ky thimjator është i së 

mbiquajtur Jakovi i vogël, qershor më 1780”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 
1998, nr. 40, faqe 65.  
599-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 771, faqe 284. 
600-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57-58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.785, faqe 288. 
601-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 77; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 791, faqe 289. 
602-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 566, faqe 236. 
603-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 603, 
faqe 246. 
604-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 697, faqe 269. 
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mbishenjtës Hyjlindëses në Neokastër (Elbasan). E ka dhënë Jani, biri i Markut dhe e ka 
shkruar me praninë ai dhe e ëma e tij, që perëndia i ndjeftë 1729”605.  

Mbi bazamentin e një thimiatori të kishës së manastirit të Drianos në Zervat të 
Dropullit është shkruar emri i gdhendësit Nedhio: Ιωνι μπρικος επιησεν τον θημιατον καί 
αφιεροσ(εν) αυτον εις τον αγιον Αθανασιον τον Μαναστηρι ετος Ι Χ Ν Ρ Νεδιο Χρισικος 
1771. “Jon Brikoja e bëri thimiatorin dhe ia dhuroi (afierosi) atë Shën Thanasit, viti 1651. 
Nedhio argjendari 1771”606.  

Rreth bazamentit të një thimiatori prej argjendi të kishës së manastirit të Drianos 
në Zervat të Dropullit është shkruar: Σταματη δουλος Χριστου τον μπατερα ΣΤΑΣ 
ΚΡΑΘΣ μπροσιλοσε το θημηατοστη Μπαναγια. “Stamati, shërbëtor i Krishtit për babanë 
Stas Krathes i dhuroi thimiatorin Shën Mërisë”607.  

Mbi shandanin prej bronzi të kishës së "Shën e Premtes" në Hllomo të Pogonit 
gjendet mbishkrimi: “Për kujtim të Argjirës së Panajot Dh. Sterjopullit e dhuruan me 
devotshmëri bijtë Kostandini dhe Aleksandri, mars 1852”608. 

Në breroren e ikonës së Shën Triadhës në kishën e manastirit të “Shën Pjetrit dhe 
Pavlit”, Vithkuq, Korçë gjendet mbishkrimi: Το παρον κο(ρονα) της Θεοτοκου αφηεροθη 
εν τη μονη τον ταξηαρχον εν Βηθακούκη παρα Κοσμα ηερεος εστο ης μνημοσηνον 
αυτου εο-νηον 1763. Ηπο χηρος Παναιωτη του Πετρο Χατζη (ρο(λη) 1763, οκτοβρηου 4. 
“Kjo brerore e Hyjlindëses u dhurua në manastirin e kryeengjëjve në Vithkuq nga prift 
Kozmaj. Qoftë për kujtim të tij të përjetshëm. Me dorën e Panajotit, të Petro Haxhi Roilit 
1763”609. 

Në objektet liturgjike kishtare të punuara me ar dhe argjend duket shija e hollë 
dhe mjeshtëria e lartë e argjendarëve, të cilët kanë realizuar kompozime të stolisura me 
elementë të shumtë dekorativë. 
 
 

BRERORE E IKONËS SË KRISHTIT, VITI 1513 
 

Gjatë punës hulumtuese për katalogimin dhe iventarizimin e objekteve që gjenden 
në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të evidentojmë një “Brerore të ikonës 
së Krishtit” prej argjendi me numër inventari 5727, e cila i përket ikonës së “Shën 
Thanasit të Mazharit” në Poliçan të Gjirokastrës610. Argjendari që ka punuar breroren 

605-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 26, faqe 60. 
606-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 595, faqe 244. 
607-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 56; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 783, faqe 287-288. 
608-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 722, faqe 275. 
609-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 366, faqe 181. 
610-Kisha e "Shën Thanasit" është e tipit bazilikë me kupolë dhe ka përmasa të brendshme 6.40x3.90 metra. 
Kisha është ndërtuar në vitin 1513. Kjo vërtetohet me anën e një mbishkrimi që gjendet mbi portën e 
kishës: “......ky tempull i Athanasit të madh në vitin 1513 m......”.Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë 1998, nr. 521, faqe 220. 
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është anonim. Brerorja është zbukuruar me motive floreale, të cilat janë gdhendur me 
finesë. Përmasat e brerores janë Φ 25 cm. Konservimi i “Brerores së ikonës së 
Krishtit”611 u krye në laboratorin e konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik 
Kombëtar nën drejtimin e Prof. Ass. Dr. Frederik Stamatit612.  
 
 

KAPAKU I UNGJILLIT TË KISHËS 
 SË SHËN MËHILLIT NË VITHKUQ, VITI 1697 

 
"Kapaku i ungjillit"613 (Fig.2) është me relieve metalike të lara me ar. Kapaku 

përbëhet nga dekoret prej (metali), tekstili, lëkure, druri dhe letre. Në qendër është Krishti 
i ulur në fronin dhespotik. Nëpër këndet e kapakut paraqiten katër ungjillorët, ndërsa në 
pjesën tjetër të sfondit ka figurina engjëjsh. "Kapaku i ungjillit" është me relieve metalike 
të lara me ar. Në qendër të ballinës është skena "Deisis" (Lutja)614, ku Krishti është i ulur 
në fronin dhespotik, ndërsa anash tij janë "Shën Mëria" dhe "Shën Joani" në pozicion 
lutjeje. Nëpër qoshet e kapakut të ungjillit paraqiten katër ungjillorët615, duke shkruar 
ungjillin. Në pjesën tjetër të sfondit ka figurina engjëjsh. Mbi kapak janë menteshat dhe 
kapëset. Konservimi i kapakut të ungjillit u krye në laboratorin e konservimit të 
koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nën drejtimin e prof. ass. dr. Frederik 
Stamatit616. 
 
 

611-Gjatë punës hulumtuese studimore e shkencore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të 
evidentojmë një ikonë të Krishtit Pandokrator, me përmasat 72x100 dhe numër inventari 5616. 
612-Frederik Stamati Andrea Llukani, Restaurimi i brerores së ikonës së Krishtit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 
2018; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018, faqe 165-168. 
613-Ungjilli gjendet në Muzeun Historik Kombëtar dhe identifikohet me mumër inventari 292. Përmasat e 
tij janë 318x230x50 mm. Ungjilli është botim i vitit 1697 dhe është shkruar në greqishten bizantine. Libri 
peshon 1850 gram dhe është marrë nga kisha e Shën Mëhillit në Vithkuq. Në faqen e parë të ungjillit është 
mbishkrimi: Είς τούς α. ω. κ. γ. (=1823) οκτοβρίου 25. Βιθεκούκιον / Κατά  τό εύαγγέλιον έρχαιται ή όργή 
τού θεού άπό του(σ) άπιστους / τήν ίδέαν έτος έχαλάσθη η / περίφιμος χώρα καλού / μενον Βιθεκούκιον 
και έμινε παν έριμος. “Në / vitin / 1823 tetor Vithkuqit sipas ungjillit / providencës / i vjen zemërimi i 
Perëndisë nga të pabesët, në këtë vit u prish / ky / vend i famshëm që quhet Vithkuq dhe u bë çdo / gjë / e 
shkretë”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 423, faqe 196-1977; Pavijoni 
i Mesjëtës dhe këndi i pashallëqeve të mëdha, Tiranë 2017, faqe 43. 
614-Skena "Deisis" (Lutja) ka përmasat 13x12 cm. Krishti është i ulur në një fronin hijerëndë. Me dorën e 
djathtë është duke bekuar, ndërsa me dorën e majtë mban një ungjill të hapur të mbështetur në gjurin e 
majtë. Shën Mëria ka shkrirë duart në pozicion lutjeje, ndërsa Shën Joani në dorën e majtë mban një 
pergamen të mbledhur rulo dhe me dorën e djathtë tregon Krishtin. 
615-Mateu dhe Joani paraqiten në pjesën e sipërme të kapakut të ungjillit, ndërsa Luka dhe Marku janë në 
pjesën fundore të tij. Paraqitjet e katër ungjillorëve kanë përmasat 9x6.5 cm. Ungjillor Mateu paraqitet i 
ulur në një fron. Në duar ka ungjillin. Ungjillor Joani ka kthyer kokën nga qielli dhe dëgjon fjalët 
apokaliptike. Përballë tij është Prohori, duke shkruar ato që i thotë Joani. Prohori është duke shkruar fjatët e 
para të ungjillit të Joanit: “Në fillim ishte fjala” (Joani 1,1). Ungjillorët Luka dhe Marku janë në pjesën 
fundore të kapakut të ungjillit. 
616-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Kapaku i ungjillit të kishës së Shën Mëhillit, Vithkuq, Trifon 
Xhagjika, Tiranë, 2018; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018, faqe 169-178. 
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KRYQ PREJ ARI DHE ARGJENDI, VITI 1748 
  

Gjatë punës hulumtuese për katalogimin dhe iventarizimin e objekteve, që 
gjenden në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, kemi arritur të evidentojmë një "Kryq 
prej argjendi", (Fig.3) që i përket kishës “Lindja e Shën Mërisë”, në Elbasan.  Kryqi në të 
dy anët paraqet skena ikonografike, të cilat janë gdhendur me finesë nga Janko 
Voskopojari në vitin 1748. Ai ka përmasat 70 x 37 cm dhe numër inventari 5476. 

Kryqi në të dy anët paraqet skena ikonografike. Në pjesën kulmore të kryqit 
paraqitet skena "Pagëzimi i Krishtit"617. Në pjesën ballore të kryqit është skena 
"Kryqëzimi i Krishtit"618. Nën skenën e kryqëzimit paraqitet skena  "Zbritja nga 
kryqi"619.  Në anën tjetër të kryqit paraqitet skena "Deisis" (Lutja)620. Nën këtë skenë 
paraqitet skena “Lindja e Shën Mërisë”621. Në katër anët e kryqit paraqiten katër 
ungjillorët622 me simbolet e tyre. Të gjitha skenat që përshkruam më sipër janë të 
stolisura me motive floreale. Gjithashtu edhe bazamenti mbi të cilin mbështetet kryqi 
është i dekoruar me motive floreale.  

Bazameti mbi të cilin qëndron kryqi figurohet me anën e një kupe të përmbysur. 
Në pjesën fundore rreth bazamentit të kryqit prej argjendi është gdhendur mbishkrimi: + 
Το παρον τιμηον σταυρον ιπαρχι τις μονις τις θεοτοκου εν Νεοκαστρου Ελπασανι κε εις 

617-Figura kryesore e skenës është Krishti duke u pagëzuar në lumin Jordan nga Joan Pararendësi. Ky i 
fundit ka vendosur dorën e djathtë mbi kryet e Krishtin, ndërsa në supin e majtë mban një kryq. Mbi kryet e 
Krishtit paraqitet shpirti i shenjtë në formën e një pëllumbi, ndërsa në anën e djathtë janë dy engjëj. 
618-Figura qendrore është Krishti i mbërthyer në kryq. Ai paraqitet i pajetë, me sy të byllur dhe me kryet e 
anuara nga e djathta. Kryqi është vendosur në shkëmbijtë e Golgothasë, ku në një zgavër poshtë tij  gjendet 
një kafkë dhe disa kocka. Tradita thotë se vendi ku u kryqëzuar Krishti quhej Golgotha, që në gjuhën 
hebraike do të thotë “Vendi i kafkës”. Pra është kafka e Adamit. Kryqi mbi të cilin u kryqëzua Krishti u 
ngrit mbi kafkën e Adamit. Mbishkrimi në tabelën sipër kryqit I.N.B.I do të thotë: "Jisu Nazareti Mbret i 
Judenjve". Majtas Kryqit qëndron Shën Mëria me dart e mbledhura në pozicion lutjeje. Djathtas kryqit 
është ungjillor Joani me njërën dorë të mbështetur në faqe, i cili me kokën e përulur dhe fytyrën e dërrmuar 
nga dhimbja, merr pjesë në dramën hyjnore të kryqëzimit. Në të dy anët e kryqit paraqiten muret e 
Jeruzalemit. Majtas kryqit paraqitet shtiza, me të cilën ushtarët shpuan brinjën e Krishtit, ndërsa nga e 
djathta është sfungjeri. Duart e Krishtit janë të mbërthyera në kryq. Nën krahun e majtë paraqitet çekiçi, me 
të cilin e mbërthyen, ndërsa nën krahun e djathtë është një darë, me anën e së cilës dishepujt e tij hoqën 
gozhdët në momentin që e zbritën nga kryqi. 
619-Figura kryesore e skenës është Krishti i shtrirë mbi savan. Shën Mëria është duke vajtuar birin e saj. Tek 
këmbët e Krishtit paraqitet Josifi nga Arimathea, i cili pati guximi që kërkoi prej Pilatit trupin e Krishtit për 
ta varrosur. Tek kryet e Krishtit është Shën Nikodhimi, i cili ishte farise dhe njëri nga paria e Judenjve. 
620-Figura qendrore është Krishti u ulur në fronin peshkopal. Nga e majta paraqitet Shën Mëria, ndërsa nga 
e djathta është Joan Teologu. Këta janë duke u lutur për shpëtimin e botës. 
621-Figura qendrore është Shën Ana, nëna e Shën Mërisë. Ajo paraqitet e ulur në shtrat. Sipas traditës, 
prindërit e Shën Mërisë Joakimi dhe Ana kishin 20 vjet që qenë martuar dhe nuk kishin fëmijë. Mospasja e 
një fëmije tek hebrenjtë shihej si një dënim nga Perëndia. Njëherë kur ata patën shkuar në tempullin e 
Jeruzalemit panë një vegim, me anën e të cilit një ëngjëll i lajmëroi se do të lindnin një vajzë, të cilën duhet 
që t’ia përkushtonin Perëndisë. Rreth nënës së Shën Mërisë paraqiten mamitë, që e ndihmuan atë të lindte. 
Sipas profecisë foshnjës i vunë emrin Mari. 
622-Në krahun e sipërm të kryqit është ungjillor Joani, nëpërmjet simbolit të shqiponjës. Në krahun e djathtë 
kemi ungjillor Markun, i cili paraqitet nëpërmjet simbolit të luanit. Në anën e majtë të kryqit është ungjillor 
Mateu me simbolin e njeriut, ndërsa në krahun e poshtëm kemi ungjillorin Luka, që paraqitet nëpërmjet 
simbolit të kaut. Imazhet simbolike të ungjillorëve paraqiten me krahë. 
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τον κερον επιτροπου κιρ Αθαναση Σουραχη και παπα Αποστολη εδοσεν ασπρα 3000 και 
κα Μαρια εδοσεν ασπρα 3000 και εγειναι το σταυρο ασπρα 37200. χιρ Γιανκου 
Μοσχοπολι 1748. “+Ky kryq i nderuar është i manastirit të Hyjlindëses në Neokastër, 
Elbasan dhe në kohën e epitropit z. Athanas Suraqit dhe të papa Apostolit, të cilët dhanë 
3000 aspra dhe znj. Maria dha 3000 aspra dhe u bë kryqi me 37200 aspra. Dora e Janko 
Voskopojarit 1748”623. Argjendari Janko Voskopojari në vitin 1745 ka gdhendur shkopin 
peshkopal të Metodit, Mitropolitit të Beratit, i cili e kishte origjinën nga Bubullima, 
ndërsa në vitin 1747 ka gdhendur kryqin e pagëzimit të kishës së Shën Kollit në Sadovicë 
të Beratit. Konservimi i kryqit (Fig.25) prej argjendi u krye në laboratorin e konservimit 
të koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nën drejtimin e Prof. Ass. Dr. Frederik 
Stamatit624. 

 
 

KUTI PREJ ARGJENDI 
ME RELIKTET E SHËN GJON VLADIMIRIT,  VITI 1768 

 
Kutia (Fig.5) i përket kishës “Lindja e Shën Mërisë”, Elbasan. Ajo ka përmasat 20 

x 15 x 5.5 cm dhe numër inventari 5692. Argjendari që ka gdhendur kutinë ka preferuar 
të mbetet anonim. Kutia është prej argjendi dhe në tri qoshet e saj gjenden serafimë. Në 
anën ballore është çelësi. Serafimi i cepit të djathtë të kutisë mungon. Në cepin e djathtë 
të kutisë është një kutizë në formë rrethore me pesë gropëza, të cilat kanë pasur lipsanë të 
vegjël. Në qendër të kutizës rrethore është një kryq i gdhendur. Kryqi është i rrethuar nga 
motive floreale dhe dredhëza. Kutisë i mungon kapaku i sipërm. Mbi kuti janë gdhendur 
zbukurime floreale, që kanë qenë tipike për periudhën e barokut të vonë. Kjo kuti 
përmban dy copëza nga lipsanet e Shën Gjon Vladimirit. Njëra copëz lipsani është marrë 
nga kafka e shenjtit, ndërsa tjetra nga parakrahu. Në kuti ka qenë edhe një copëz tjetër 
nga lipsanet e shenjtit, e cila gjendej në hapësirën në formë kryqi, por aktualisht mungon. 
Një mbishkrim i gdhendur në faqen ballore na bën me dije se kutia është dhuratë nga 
Anastas Trikupa nga Voskopoja: Αφιερόθυ + παρά + τώ έντιμωτάτω + Κω(νσταντίνω) + 
Αναστασηω / Τρικούπα + λεγώμενος + Κοσμήσκ + ύς μνιμώσιον / αύτου + έκ 
Μοσκοπόλεως + του καθηγουμένου + τού άγιου / Ιωάνου + τού Βλαδημύρου + Κ(υρί)ου 
Θεοκλήτου + ίερ(ο)μονάχου Α768 Μαίου 22 +. “Ju dhurua nga i shumënderuari Anastas 

623-Të çudit fakti se mbishkrimi në pjesën fundore rreth bazamentit të kryqit nuk është i përfshirë në librin 
monumental të Theofan Popës Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i 
Historisë, Tiranë 1998. Kjo për faktin se "Kryqi prej argjendi" ka qenë i ekspozuar në muzeun e Elbasanit. 
Andrea Llukani, Kryqi prej argjendi i kishës së Shën Mërisë, Elbasan, Le Radici, Anno 15, n. 4, Ottobre 
2017, pagina 11; Dorian Koçi, Kryqi prej argjendi i kishës së Shën Mërisë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018. 
624-Dorian Koçi, Kryqi prej argjendi i kishës së Shën Mërisë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018, faqe 17; Ylli 
Drishti, Ikona. Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, Shek. XIV-XIX, Icons. Collection of the National 
History Muzeum, Tirana, Albania 14th-19th centuries, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 112; Dorian Koçi, 
Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 114-117; Dorian 
Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 114-
117; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 179-184. 
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Trikupa, i mbiquajtur Kozmisk, nga Voskopoja, për kujtim të tij, igumenit të Shën Gjon 
Vladimirit, jeromonakut Theoklitit 1768, maj 22”625.  

Hapësira ku gjendet pjesëza e kafkës rrethohet nga një aureolë, tek e cila përveç 
dredhëzave është edhe motivi i lules së shegës. Në anën ku është çelësi, janë gdhendur 
pesë zambakë. Pjesa e sipërme e kutisë rrethohet nga një kornizë, mbi të cilën ka motive 
të shiritit të përdredhur. Pranë kryqit janë dy hapësira, ku mendohet se kanë pasur pjesëza 
nga lipsanet e shenjtit. Ndryshe nga kutia, këto dy pjesë janë të lara me ar. Në pjesën e 
pasme të kutisë janë dy mentesha të zbukuruara626. Konservimi i relikuarit u krye në 
laboratorin e konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nën drejtimin e 
prof. ass. dr. Frederik Stamatit627. 

 
 

KUTI PREJ ARGJENDI 
ME RELIKTET E SHËN GJON VLADIMIRIT 

 
Argjendari që ka gdhendur kutinë ka preferuar të mbetet anonim. Kutia (Fig.4) ka 

përmasat 19 x 13 x 5 cm dhe numër inventari 5707. Mendohet se kjo kuti ka ardhur nga 
kisha e Shën Kollit në Shelcan dhe ka dy copëza nga lipsanet e Shën Gjon Vladimirit. 
Njëra copëz lipsani është marrë nga brinja, ndërsa tjetra është nga fyelli i këmbës. Anash 
lipsanit janë dy kapakë argjendi, që lidhen ndërmjet tyre me një zinxhir. Në njerin nga 
kapakët është një mbishkrim me shkronja cirilike. Në mesin e kutisë së lipsanëve është 
një kryq i larë me ar. Mbi kapakun e kutisë është punuar me teknikën e gdhendjes Shën 
Gjon Vladimiri, i cili paraqitet në këmbë. Në kokë ka kurorën princërore. Pas supeve ka 
hedhur një pelerinë të gjatë, e cila është e zbukuruar me motive floreale. Në dorën e majtë 
mban kokën e prerë, ndërsa në dorën e djathtë mban kryqin dhe palmën e parajsës. Në 
këmbët e shenjtit është shpata, që i ka prerë kokën. Mbi kuti është shkruar në greqishten 
bizantine Ο Αγιος Ιωανης ο Βλαδιμηρος “Shën Gjon Vladimiri”. Gravura e shenjtit 
rrethohet me një kornizë, në cepat e së cilës janë katër engjëj. Mbi kuti janë skalitur 
zbukurime floreale dhe zoomorfe. Edhe pjesët anësore të kutisë janë të zbukuruara me 
motive floreale. Në qendër të dy faqeve ballore është kupa e kungimit, e mbuluar me lule 
shege. Format e lakuara të luleve dhe të gjetheve harmonizohen në tërësinë e tyre. Faqet 

625-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 38, faqe 64-65. 
626-Melsi Labi, Zbulimi i relikeve të Shën Gjon Vladimirit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime 
Muzeologjike, Nr. 5, Tiranë 2015, faqe 5-6; Melsi Labi, La scoperta delle reliquie di Giovani Vladimir, Le 
Radici, anno 13, n. 3, Novembre 2015, pagina 1, 3; Melsi Labi, Gjon Vladimiri. Princi që u bë shenjt, 
Tiranë 2015, faqe 72-73; Melsi Labi, Joan Vladimir. The Prince that became Saint, Tirana 2016, page 80-
81; Ylli Drishti, Ikona. Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, Shek. XIV-XIX, Icons. Collection of the 
National History Muzeum, Tirana, Albania 14th-19th centuries, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 114; Dorian 
Koçi, Andrea Llukani, Pavijimi i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, Tiranë 2018, faqe 
154-155; Frederik Stamati, Andrea Llukani, Restaurimi i relikuarëve të Shën Gjon Vladimirit, Trifon 
Xhagjika, Tiranë, 2018; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018, faqe 185-186. 
627-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Restaurimi i relikuarëve të Shën Gjon Vladimirit, Trifon Xhagjika, 
Tiranë, 2018; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018, faqe 186-189; Erilda Selaj, 
Ndërhyrjet konservuese në kutinë e lipsaneve të Shën Gjon Vladimirit, Studime Muzeologjike, Nr. 5, Tiranë 
2015, faqe 71-78. 
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anësore të kutisë janë zbukuruar me motive floreale, që gërshetohen me njera-tjetrën në 
mënyrë harmonike628. 
 
 

MBULESA E IKONËS 
SË SHËN GJERGJIT, VITI 1819 

  
"Mbulesa prej argjendi" i përket ikonës së "Shën Gjergjit", (Fig.6) që ka qenë e 

vendosur në proskinitarin e kishës së “Shën Gjergjit” në Nokovë të Lunxhërisë, 
Gjirokastër. Argjendarët që kanë punuar kutinë kanë dhënë vetëm inicialet emrit të tyre 
Dh.M.-RM. Figura kryesore në mbulesën prej argjendi është "Shën Gjergji" i veshur 
uniformë ushtarake. Ai ka hipur mbi një kalë të bardhë, duke goditur me shtizë dragoin. 
Me dorën e majtë shenjti shtrëngon frerin e kalit, ndërsa në dorën e djathtë mban një 
shtizë të gjatë, e cila ka përshkuar tej përtej gojën e dragoit. Tematika është marrë nga një 
mrekulli  e shenjtit. Në pjesën e sipërme të mbulesës prej argjendi është shkruar: “Shën 
Gjergji”. Ikonografi thekson fitoren e shenjtit. Veshja ushtarake, pozicioni i trupit, duke 
goditur me shtizë, pelerina e hedhur mbi supe dhe e lidhur në gjoks tregojnë ndërhyrjen 
mrekullibërëse të shenjtit. Në cepin e djathtë të ikonës është dora e Zotit, duke bekuar 
shenjtin. Shenjti vjen në momentin që po sakrifikohej princesha, duke rrezatuar një dritë 
të bardhë.  Ajo  ikonizohet në ngjyrën e bardhë të kalit, që është simbolika e fitores.  

Në vithet e kalit paraqitet një fëmijë, i cili ishte zënë rob nga saraçinët. Kur po 
shërbente në tavolinën e të zotit, u shfaq shenjti mbi një kalë dhe  pasi e rrëmbeu e çoi te 
prindërit e tij. Djali mban mbi krye një çallmë. Me dorën e djathtë mbahet pas shenjtit. 
Në dorën e majtë ka një ibrik.  

Në pjesën e poshtme të mbulesës prej argjendi është një mbishkrim i punuar me 
savat: Η παρουσα ηκονα του αγιου Γεωργιου απ(ο) χοριων Νοκοβο ιπ(α)ρχια 
Δρ(υ)ι(ω)ουπολλεος δια εξοδου τις τιμιας ζαχαροσπειητις Γγικας Πιρο Θαλασι θηγατερ 
παπα Σινο Δοκιναης μνημοσηνον αυτων σην γινεξη κε τεκνης: 1819-20 Φλεβαρηου. Δια 
χιρος εμου ΔΜ. ΡΜ. “Kjo ikonë e Shën Gjergjit të katundit Nokovë, eparkia e 
Drinopojës u punua me shpenzimet e sheqerpunuesit të nderuar, Gjikë Pirro Thallases, e 
bijës së Papa Sino Dokinaisit për kujtim të tyre me gratë dhe fëmijët, 1819-20 shkurt, me 
dorën time të Dh.M.-RM”629.  

628-Melsi Labi, Zbulimi i relikeve të Shën Gjon Vladimirit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime 
Muzeologjike, Nr. 5, Tiranë 2015, faqe 6-7; Melsi Labi, La scoperta delle reliquie di Giovani Vladimir, Le 
Radici, anno 13, n. 3, Novembre 2015, pagina 3; Melsi Labi, Gjon Vladimiri. Princi që u bë shenjt, Tiranë 
2015, faqe 73-75; Melsi Labi, Joan Vladimir. The Prince that became Saint, Tirana 2016, page 81-83; Ylli 
Drishti, Ikona. Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, Shek. XIV-XIX, Icons. Collection of the National 
History Muzeum, Tirana, Albania 14th-19th centuries, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 115; Dorian Koçi, 
Andrea Llukani, Pavijimi i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, Tiranë 2018, faqe 160-
161; Frederik Stamati, Andrea Llukani, Restaurimi i relikuarëve të Shën Gjon Vladimirit, Trifon Xhagjika, 
Tiranë, 2018; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018, faqe 201-202. 
629 -Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 85; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 694, 
faqe 269. 
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"Mbulesa prej argjendi" e ikonës së "Shën Gjergjit" ka këto përmasa: gjatësi 71 
cm, gjerësi 42 cm. Ikonën e rrethon një kornizë rreth 3 cm e gjerë, e cila është zbukuruar 
me shirit prej kallëzash gruri. Në brendësi të shiritit janë skalitur me mjeshtëri degë tërfili 
me gjethe, sytha dhe gonxhe. Në katër qoshet e kornizës dhe në dy anët ballore ka figura 
ëngjëllore (serafimë). Këto të fundit janë të lara me ar. Edhe aureola mbi kryet e shenjtit, 
është e larë me ar. Ajo ka një diametër rreth 3 cm. Në brendësi të aureolës janë gdhendur 
me mjeshtëri dy degëza zambaku, në kulmin e të cilave është një lule dielli. Anash 
aureolës është gdhendur me mjeshtëri një shirit me kallëza gruri630. Konservimi i 
"Mbulesës së ikonës" të "Shën Gjergjit" u krye në laboratorin e konservimit të 
koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nën drejtimin e prof. ass. dr. Frederik 
Stamatit631.  

 
 

MBULESA E IKONËS 
SË SHËN E PREMTES, VITI 1823 

 
"Mbulesa prej argjendi" i përket ikonës së "Shën e Premtes", (Fig.7) që ka qenë e 

vendosur në proskinitarin e kishës së "Shën e Premtes" në Selckë të Lunxhërisë, 
Gjirokastër. Mbulesa ka përmasat 72,5 x 47 cm dhe numër inventari 5677. Argjendari që 
ka gdhendur kutinë ka preferuar të mbetet anonim. Shën e Premtja paraqitet bust duke 
mbajtur një kryq në dorën e djathtë, ndërsa në dorën e majtë mban një enë me vaj. Kjo ka 
të bëjë me një mrekulli të shenjtores gjatë martirizimit të saj. Në pjesën fundore të 
mbulesës prej argjendi të ikonës së Shën e Premtes është shkruar: Η παρουσα ηκονα τις 
αγιας μεγαλομαρτυρος Παρασκεβης απο χωριον Σελτζης ηπαρχια Δρινουπολεος 
Αργιροκαστρου. Δια σηνδρομής επιτροπος Κηρ Βασιλι Γγηκα 1832, ηουληου 10. "Kjo 
ikonë e dëshmores së madhe Shën e Premte është e katundit Selckë, eparkia e Drinopojës, 
Gjirokastër dhe është bërë me kontributin e epitropit, Zotit Vasil Gjika, 1823, korrik 
10"632. Konservimi i "Mbulesës së ikonës" të "Shën e Premtes" u krye në laboratorin e 
konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nën drejtimin e Prof. Ass. Dr. 
Frederik Stamatit633. 

 
 

630-Kallzat e grurit simbolizojnë prodhimin dhe vazhdimësinë e jetës. "Nëse kokrra e grurit bie në tokë dhe 
nuk vdes, atëherë mbetet e vetme, por nëse vdes sjell më shumë frute" (Joani 12, 24). Asti, Episkop i 
Bylisit, Simbolet e krishtera në katedralen "Ngjallja e Krishtit", si një zbulesë dhe bashkëpërjetimi, 
Kambanat, Nr. XXXII, prill 2013, faqe 6-7.  
631-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Restaurimi i mbulesës prej argjendi të ikonës së Shën Gjergjit, 
Studime Muzeologjike Nr. 7, Tiranë 2017, faqe 66-67; Andrea Llukani, Mbulesa prej argjendi e ikonës së 
Shën Gjergjit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2017, faqe 17-18; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, 
Tiranë 2018, faqe 191-194; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik 
Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 118-121; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of 
National Historical Museum, Tirana, 2018, page 118-121. 
632-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 707, faqe 271. 
633-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Mbulesa prej argjendi e ikonës së Shën e Premtes, Trifon Xhagjika, 
Tiranë, 2018, faqe 16-18; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018, faqe 195-200. 
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KREU I GJASHTË 
 

ARTI I QËNDISTARISË TË OBJEKTEVE LITURGJIKE 
 

Manastiret kanë qenë qendra të mëdha shpirtërore me karakter social. Si qendra të 
adhurimit kristian, të përhapjes së kulturës bizantine gjatë sundimit osman, manastiret 
kanë luajtur rol të madh shoqëror për popullsinë vendase. Nëpër manastire ka pasur 
shkolla djemsh ose vajzash, të cilat funksiononin me shpenzimet e manastirit. Në disa 
manastire ka pasur punishte, të cilat zbukuronin kodikët, qepnin veshjet e shenjta, 
qëndisnin epitafët me fije ari ose argjendi etj. Nëpër kishat e manastireve gjenden mjaft 
objekte liturgjike kishtare si epitafë, antimisë, mbulesa të ndryshme etj. Nga mbishkrimet 
që gjenden mbi to vërrejmë se vetëm disa prej tyre kanë shkruar emrin dhe datën e 
punimit. Mjeshtrat e punimit të këtyre objekteve të shenjta në shumicën e rasteve kanë 
mbetur anonimë. Gjatë mesjetës ka qenë i zhvilluar arti i qëndisjes me ar dhe argjend në 
pëlhurë prej lini. Objekti më i veçantë është "Epitafi i Gllavenicës", i cili është punuar 
nga mjeshtri Gjergj Arianiti634 në vitin 1371, "Epitafi" i kishës së "Shën Mërisë" së 
Leusës, që daton më 1798 etj635.  

Mbi "Antimisin" e kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e Beratit është 
stampuar mbishkrimi: “U shenjtërua nga Patriku i shumëlumtur dhe i shumëditur i qytetit 

634-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi, që  ka përmasat 12x3,3 cm. Mbishkrimi i epitafit është qëndisur në dy 
shtylla, pranë kokës dhe këmbëve të Krishtit. Kolona ku është shkruar mbishkrimi ka përmasat 87x6 cm. 
Madhësia e gërmave është 3 cm. Disa gërma janë zhdukur. Mbishkrimi i epitafit është deshifruar nga A. 
Papadopulus-Kerameus dhe nga Theofan Popa. +Επ/ληπω/θη ω / πανσε/πτος / και θη/ος αε/πας της 
Υπερα/γίας Θε/οτοκου/ της ασα/λευτου / δη εξο/δου και κο/που του πανη/εροτατου / επισκο/που 
Κα/ληστου / Γλαβεν/γτζης / και Βελ(λ)αγραδον / εν μηνη/ μαρτιο / ΚΒ. /ετος ΣΤΩ/ΠΑ (6881=1373).  
+Ζωης / ο κρατων φευ προς / θνησκης / απνους / νεκης / Επη / της αυ/θεντη/ας του /ηψηλο/τατων 
αυ/θεντων / Σερβη/ας και Πο/μανηας / και πας/ης Αλβανου / και αυτα/δελφου / Γεωργηου / και Μπαλ/σα. / 
+Χειρ Γε/ωργηου / του Αρηαν/νητη και Χρι/σοκλαβανη. U plotësua (qëndis) ky aeras (epitaf) i 
gjithnderuar dhe i hyjshëm i së mbishenjtës Hyjlindëses së patundur, me shpenzimin dhe mundimin e 
peshkopit të gjithhirshëm, Kalistit të Gllavenicës dhe Beratit, në muajin mars 22, viti 6881(=1373). “Ti që 
zotëron jetën, ah! Si (je) trup i vdekur pa frymë. Në kohën e zotërimit të zotërinjve të shumëlartë të Serbisë, 
Rumanisë dhe gjithë Albanit dhe vëllezërve Gjergjit dhe Balshës. Dora e Gjergj Arianitit dhe arqendisësit. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, faqe 85; Pavijoni i Mesjëtës dhe këndi i 
pashallëqeve të mëdha shqiptare, Tiranë, 2017, faqe 24-25; Melsi Labi, Epitafi i Gllavenicës, Muzeu 
Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 2-22; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik 
Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 37; Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 
80-82; Melsi Labi, Guidebook of the National Historical Museum of Albania, Tirana 2016, page 80-82; 
Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 
60-63; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 
2018, page 60-63. 
635-Këtë e vërteton mbishkrimi i qëndisur mbi epitaf: ++/εον/ +και τον γον / 1789 / +Παναγιοτη + σινβιας 
γωνεον τεκνον Ανασταση Διαμαντα, Αναστασι Συ / μο και εν χορι η ολι. Νικολαω. / Υ. Γονεον τεκνον 
Κασιανις. Eon dhe prindërit 1789 Panajoti, bashkëshortja, prindërit, fëmijtë, Anastasi, Dhiamjanda, 
Anastas Simo dhe të gjithë në katund. Nikolla I. Prindërit fëmijët e Kasianisë. Theofan Popa, Mbishkrime 
të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, ne. 386, faqe 186. 
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të shenjtë të Jerusalemit dhe gjithë Palestinës, Zotit Partheni dhe i është dhuruar varrit të 
gjithëshenjtë dhe jetëdhënës në kohën e shumëlumturit Zotit Joasaf, me kujdesin dhe 
shpenzimet e gjithëoshënar Zotit Neofit prej Voskopojës, stampuar në këtë qytet prej 
murgut atë Damaskinoit nga Trika”636.  

Mbi një "Antimis" të kishës së manastirit të Drianos në Zervat të Dropullit është 
shkruar: Ιερουργήθεν καί καθαγι(α)σθέν παρά τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου τής / 
άγιωτάτης Μητροπόλεως ..τζαβε κυρίου κυρίου Γεδαιών / ήγουμενεύοντος τού 
πανοσιωτάτου κυρίου –Δοσιθέου – Διά χειρός έμού / Αποστόλου τού έξ Αθηνών. Ετους 
άπο Χριστού Α Χ Ν Θ (1659). Εν / μηνί Μαρτίω Κ Ε. “U meshua dhe u shenjtërua prej 
të gjithëhirshmit, mitropolitit të Fortshenjtës mitropolisë…tzave? Zotit, zotit Gedeon, në 
kohën kur ishte i gjithëhirshmi, zoti Doisteu. Me dorën time të Apostolit nga Athina. Viti 
prej Krishtit 1659, në muajin mars 25”637.  

Mbi një "Mbulesë lipsanësh" të kishës së manastirit të Drianos në Zervat të 
Dropullit gjendet mbishkrimi: Τού αγίου Μηνα τού Καλκελάδου έπή έτους 1728 ίπάρχι 
τοίς ύπεραγίας / Θεοτόκου τού Δρυάνου δία σι(ν)δρομλης Μελετίου ίερομονάχου ύπό 
χιρός / Ιωάννου Ντεσί(ν)ου. “I Shën Minajt të Kalkeladhit, në vitin 1728 është i së 
mbishenjtës Hyjlindëse me kontributin e jeromonak Meletit, me dorën e Jan Deshos”638.  

Në panairet që zhvillonin manastiret merrnin pjesë pelegrinë të ardhur nga 
fshatrat përreth. Panairet, përveç rolit shpirtëror të pelegrinazhit, janë frekuentuar edhe 
nga tregtarët, të cilët shfrytëzonin rastin për të shitur mallrat e tyre. Popullsia në raste 
panairesh vishej me kostume popullore që qëndisur nga artizanët vendas, duke ekspozuar 
traditat dhe folklorin e zonës639.  
 
 

EPITAFI I GLLAVENICËS 
 

"Epitafi i Gllavenicës" (Fig.1) daton në vitin 1373. Ai është objekti më i shquar i 
mesjetës shqiptare. Epitafi është zbuluar në qilarin e një shtëpie të rrënuar në afërsi të 
Ballshit. Në momentin që u gjet, epitafi ishte i palosur dhe qe dëmtuar nga brejtësit. 
Epitafi i përkiste kishës së Gllavenicës (Ballshit të sotëm). Emërtimin “Epitafi i 
Gllavenicës” e ka bërë studiuesi Theofan Popa, duke u bazuar në titullin kishtar që kishte 
peshkopi Kalist, i Gllavenicës dhe i Beratit. Për të arritur në këtë përfundim, Popa është 
mbështetur në një gojëdhënë vendase, sipas së cilës: Epitafi i Gllavenicës dhe lipsanet e 
Gorazhdit dhe të Angjellarit640, të cilët kishin qenë episkopët e Gllavenicës gjatë viteve të 

636 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 279, faqe 146-147. 
637-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 59; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.565, faqe 236. 
638-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 576, faqe 239. 
639-Georgios Giakumis, Manastiret dhe murgëria në kishën ortodokse të Shqipërisë (Shek. VII-XIV), Art & 
Trashëgimi, Nr. 7, dhjetor 2016, faqe 73-78. 
640-Në katedralen e Shën Marisë në Berat ndodhen ende lipsanët e Gorazhdit dhe të Angjellarit. Gjithashtu 
një ikonë e kësaj kishe paraqet fjetjen e shenjtorëve. Ekziston edhe një shërbesë e shkruar greqisht për nder 
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pushtimit bullgar, janë sjellë në kishën "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e Beratit nga 
kisha “Fjetja e Hyjlindëses” që gjendej në Ballsh. Veç tyre ka pasur edhe objekte të tjera 
kishtare si libra liturgjikë dhe pergamenë". Fillimisht murgjit e manastirit i shpunë ato në 
manastirin e "Shën Gjergjit" në fshatin Mbreshtan të Beratit. Pas islamizimit të fshatit në 
kohën e pushtimit osman reliket e shenjta u prunë në kishën "Fjetja e Shën Mërisë" në 
kalanë e  Beratit.  
  Në vitin 1980, kur u përurua Muzeu i Artit Mesjetar në qytetin e Korçës, 
qytetarëve beratas, duke ditur se dispononin mjaft objekte me vlerë u lindi idea që të 
krijonin një muze mesjetar në qytetin e tyre. Për këtë kërkuan ndihmën e udhëheqësit të 
asaj kohe Z. Ramiz Alia, duke shfrytëzuar vizitën e tij në Berat. Epitafin e kishin 
mbështjellë rrulo dhe e kishin futur në një sënduk. Ramiz Alia duke parë kushtet e këqija 
ku ruhej epitafi urdhëroi që ta sillnin në Tiranë641. 

Në vitin 1981, "Epitafi i Gllavenicës" është ekspozuar në stendat e Muzeut 
Historik Kombëtar në Tiranë. Epitafi i Gllavenicës gjendet në pavijonin e mesjetës, në 
katin e dytë të muzeut. Ai është vendosur në një ekspozitor prej xhami, në mesin e sallës. 
Për ta mbrojtur nga drita epitafin e mbulojnë më një mushama të zezë. Më 2 shkurt 1994 
"Epitafi i Gllavenicës" u vodh nga Muzeu Historik Kombëtar. Pasi u gjet para zgjedhjeve 
të vitit 1996, epitafi u rikthye në Muze. 

Gjatësia e epitafit është 212 cm, aq sa gjatësia e një varri të zakonshëm, ndërsa 
gjerësia 114 cm. Epitafi është qëndisur në një pëlhurë në formë katërkëndëshe, e cila ka 
një kornizë me gjerësi rreth 14,5 cm. Korniza është e qëndisur me tel ari dhe është e 
stolisur me 62 kryqe të vendosur dy e nga dy në vijë paralele. Sipërfaqja ku është Krishti 
i shtrirë është 148x41 cm. Fusha e ndërmjetme është e zbukuruar me rreth 194 lule të 
rrumbullakta prej ari dhe mëndafshi blu, të kuqe dhe të gjelbër. Madhësia e luleve është 
rreth 4x4 cm, ndërsa madhësia e gjetheve është 4,5x3,7cm. Sipas Frederik Stamatit 
epitafi është qëndisur në një pëlhurë të mëndafshtë. Mbi të janë realizuar qëndismat dhe 
shkrimet. Pëlhura është një endje sarzh me nuanca kafe dhe violë. Mëndafshi i përdorur 
është i cilësisë së lartë dhe i pangjyrosur. Filli metalik, më anën e së cilit është qëndisur 
epitafi është prej argjendi të larë me ar642. Nga ngjyrat me të cilat është qëndisur Epitafi i 
Gllavenicës, shquhet ngjyra e kuqe, e cila përdorej vetëm në tekstilet e çmuara. Kjo 
ngjyrë krijohej nga një insekt i quajtur kermes, që kultivohej në Shqipëri643. 

 
 

të shenjtorëve. Nga kjo akoluthi ruhet vetëm një kopje, e cila është shtypur në Venedik me shpenzimet e 
zotërinjve Andrea Papa, Joan Papa dhe të bijve të tij, Nikollës dhe Anastasit. Në shërbesë bëhet fjalë për 
nderimin e Angjellarit dhe të Gorazhdit në zonën e Beratit. Akoluthia shpesh përmend lipsanat e tyre të 
shenjta: "Grumbulli me lipsanat e Shtatë shenjtorëve, burim jetëdhënës për besimtarët..". Masa e 
besimtarëve i shpalli mbrojtës të qytetit; Kostas Nihoritis, Tradita e kultit të shtatë shenjtorëve, 2000 vjet 
art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 87-90; Kostas Nihoritis, Tradita e kultit të shtatë 
shenjtorëve, Ngjallja,  qershor 2002, faqe 9,10. 
641-Frederik Stamati, Epitafi i Gllavenicës, Sekretet e shkencës, Gazeta Shqiptare, Suplementi Milosao, 8 
prill 2007, faqe 2-3. 
642-Frederik Stamati, Epitafi i Gllavenicës, Sekretet e shkencës, Gazeta Shqiptare, Suplementi Milosao, 8 
prill 2007, faqe 2-3. 
643-Moikom Zeqo, Arkeologia si egjiptiologji, Arnissa Edition, Tiranë, 2011, faqe 146. 
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Përshkrimi liturgjik i dhe ikonografik i epitafit 
"Shërbesa e Epitafit" celebrohet vetëm një herë në vit, gjatë të Javës së Madhe. 

Kjo ditë quhet “E Premtja e Zezë”. Gjatë kësaj të kremteje psalen “Vajtimet”. Epitafi 
vendoset në mbajtësen e tij, e cila qëndron në mesin e kishës. Besimtarët në shenjë 
shprestarie kalojnë poshtë tij për mbarësi. Sapo perëndon dielli epitafi nxirret jashtë 
kishës dhe i shoqëruar nga ungjilli, eksapterët dhe lambadhat e ndezura bën një litani 
rreth kishës. Sipas traditës procesioni i epitafit shoqërohet nga banda frymore e qytetit. 
Gjatë procesionit, klerikët dhe besimtarët psalin vajtimet, të cilat janë tropare rrënqethëse, 
sepse bëjnë fjalë për varrimin e Krishtit. Ti o Krisht o jetë, ti u vure në varr, / edhe forcat 
engjëllore çuditeshin / dhe lavdi këndonin për denjimin tënd. / Gjithë gjeneratat, vaje të 
blatojnë, / o Krishti im mbi varrin. / Arimantheani, të zbërthen prej kryqit / dhe të varros 
me vaje. / Myrrëprurëset erdhën, ta spërkatnë varrin, / me lotë dhe me myra644. 

Figura qendrore e epitafit është Krishti i shtrirë në varr. Krishti ka përmasat 
126x23 cm. Gërmat ΟΩΝ që gjenden në aureolën e Krishtit kanë kuptimin "Ai që është" 
ose e përkthyer në shqip mund të shkruhen "JAM". Aureola e Krishtit ka diametër 24,5 
cm. Mbi dorën dhe këmbën e djathtë dallohen shenjat e gozhdëve, që e mbërthyen në 
kryq. Nga brinja duken rrëketë e gjakut. Tek kryet e Krishtit qëndron Shën Mëria, e cila 
ka përmasat 13,5 cm. Dorën e djathtë e ka mbështetur në mjekër dhe është duke vajtuar 
birin e saj të vdekur. Tek këmbët e Krishtit paraqitet Joan Teologu, i cili ka përmasat 13,5 
cm. Dorën e djathtë e ka mbështetur në mjekër dhe është duke vajtuar mësuesin e tij. Joan 
Teologu paraqitet në moshë të re645.  

Epitafi është qëndisur në një pëlhurë në formë katërkëndëshe, e cila ka një kornizë 
me gjerësi rreth 14 cm. Korniza është e stolisur me kryqe të vendosura dy e nga dy në 
vijë paralele. Brenda kornizës janë Shën Mëria (Fig.2) dhe Joan Teologu (Fig.3). Në 
katër qoshet e epitafit gjenden katër ungjillorët. (Fig.4) (Fig.5) (Fig.6) (Fig.7) 

Në pjesën e sipërme të epitafit gjenden profeti Moisi, (Fig.8) (përmasat 23x22,5 
cm) profeti Isaia (Fig.9) (përmasat 23,2x16,6cm)  dhe Josifi nga Arimathea (Fig.10) 
(përmasat 24,5x13,5 cm). Ky i fundit mori vendimin të shkonte tek Pilati, për t’i kërkuar 
trupin Krishtit për ta varrosur. Pilati, pasi u sigurua prej kryeqindëshit që Krishti kishte 
vdekur e lejoi Josifin646 që ta merrte. Pasi u largua prej Pilatit ai bleu të gjitha gjërat që 
nevojiteshin për një varrim. Josifi paraqitet duke mbajtur në dorë pëlhurën me të cilën 
mbështolli Krishtin. Edhe Josifi pasi e mori trupin, e mbështolli me një pëlhurë të pastër, 
dhe e vendosi në varrin e vet të ri, që ai kishte hapur në shkëmb. (Mateu 27, 59-60).  

644-Triodhi dhe Pesëdhjetorja, e përktheu Imzot Fan Stylian Noli, e botoj Peshkopata e Amerikës, Boston, 
Mass, 1952, faqe 246-260. 
645-Andrea Llukani, Epitafi i Gllavenicës, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 7; Andrea Llukani, La parola 
Epitaffio, Le Radici, anno 8, n.1, Gennaio 2010, pagina 8. 
646 -Josifi ishte anëtar i Sinedrit. Ai kishte pozitë të lartë shoqërore dhe zotëronte pasuri të madhe. Josifi 
shquhej për fisnikërinë dhe karakterin e tij. Ai ishte i njohur tek paria dhe pushteti, madje deri tek Pilati. Në 
momentin që dishepujt qenë frikësuar nga kryqëzimi i mësuesit të tyre, Josifi guxoi të merrte trupin e 
Krishtit. Brenda tij u zgjua dëshira për ti bërë nderimin e fundit mësuesit të tij, të cilit nuk pati guximin që 
ti shërbente kur ai ishte gjallë. Ai hyri në histori me guximin që pati në marrjen e trupit të Krishtit. Kisha e 
ka shpallur shenjt dhe kujtimin e tij e kremton më 31 korrik. Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon 
Xhagjika, Tiranë, 2013, faqe 235. 
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Brenda kornizës është kryqi emblematik i peshkopit të Gllavenicës, Kalistit që 
është ktitori i epitafit. (Fig.11) Kryqi qëndron mbi maketin e një kishe. Mbi kryq gjendet 
një kurorë e gjelbër. Në hapësirën e kryqit është shkruar në greqishten bizantine IC XC 
që do të thotë Isu Krishti. Kryqi është qëndisur me fije argjendi  të lara me ar. Korniza e 
krahëve të kryqit është qëndisur me fill të kuq. Në anën e djathtë të kryqit paraqitet një 
lambadhë e kuqe. Kryqi gjendet brenda një aureole të qëndisur me fije argjendi të lara me 
ar. Fusha dhe aureola janë të stolisura me motive floreale ngjyrë blu, të kuqe dhe të 
verdhë. 

Pranë varrit qëndronte Hyjlindësja me gratë miraprurëse, të cilat paraqiten në 
formën e engjëjve me përmasat 20x18 cm. Ndër to ishin Maria Magdalena, Maria e ëma 
e Jakovit, si dhe e ëma e bijve të Zebedeut. Kjo ishte shoqëria e shenjtë, që zbriti Krishtin 
prej kryqit. Pasi e lanë, e mbështollën me një çarçaf të bardhë dhe e përgatitën për varrim. 
Hapësira tjetër e epitafit është e mbushur me figurina engjëllore (Fig.12) (Fig.13) 
(përmasat 22x14,7)647 dhe me lule prej ari dhe mëndafshi blu, të kuq e të gjelbër.  

Restaurimi dhe konservimi i epitafit të Gllavenicës 
Prej vitit 1974 me restaurimin e Epitafit të Gllavenicës është marrë Frederik 

Stamati, specialist pranë laboratorit të konservimit të koleksioneve të Kulturës Popullore. 
Sipërfaqja e epitafit ka qenë e mbuluar me njolla të zeza, të bardha dhe rozë. Këto qenë 
shkaktuar nga pikimi i qirnjve. Shërbesa e epitafit shoqërohet me qirinj të ndezur. 
Qirinjtë qenë prej dylli ose parafine. Gjithashtu tymi i shkaktuar nga diegia e qirinjve e ka 
zbehur shkëlqimin e mëndafshit dhe të fillit metalik, me të cilin janë shkruar 
mbishkrimet. Në pjesën e poshtme të tij, epitafi është dëmtuar nga prekja me duar e 
besimtarëve. Kjo ka shkaktuar zhdukjen e qëndismës vende-vende. Në një vend, 
gjithashtu epitafi është dëmtuar nga brejtësit, gjatë kohës që ka qëndruar në qilar. Pjesa e 
poshtme e epitafit është në gjendje të mirë. Ajo ka ngjyrë të kuqe të vrarë. Procesi i 
restaurimit të epitafit zgjati rreth dy muaj.  

Në vitin 1974 "Epitafi i Gllavenicës" është ekspozuar në Pti-Pale të Parisit, ku 
bizantologu Andrea Grabar e ka cilësuar atë si të dytin në llojin e vet në Evropë.   

Në verën e vitit 1981, "Epitafi i Gllavenicës" u përgatit për t’u ekspozuar në 
Muzeun Historik Kombëtar, prandaj iu nënshtrua një ndërhyrje konservuese, e cila 
sigurisht që ishte më e plotë se ndërhyrja e parë. Pasi u pastrua nga bloza që kishtë zënë 
gjatë shekujve, epitafi u la dhe u zhvesh nga arnat që kishte në pjesën e përparme të tij. 
Në vijim u vendos mbi një pllakë prej kompesatoje dhe u mbulua me peksigllas të 
presuar. Fillimisht u vendos në pozicionin vertikal, ndërsa vite më vonë, Epitafi i 
Gllavenicës u vendos i shtrirë në ekspozitorin ku gjendet edhe sot648. 

Më 24 shkurt 2005 në Muzeun Historik Kombëtar është zhvilluar sesioni 
ndërkombëtar shkencor me temë: “Epitafi i Gllavenicës, vlerat unikale problematikat e 

647-Engjëjt janë shpirtra që i shërbejnë Perëndisë. Ata janë të ndarë në nëntë legjione engjëllore: Engjëj, 
Kryeengjëj, Fuqira, Fillimet, Pushtetet, Fronet, Kryesimet, Keruvimet, Serafimet. Çdo njeriu i 
korrespondon një engjëll. Agjiologjia, përktheu Anxhela Ttrebicka, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2003, faqe 
68-69. 
648-Frederik Stamati, Mbi restaurimin e Epitafit të Gllavenicës, Monumentet Nr. 2/1990 (40), faqe 121-122. 
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ruajtjes dhe konservimit”, ku referuan Dr. Moikom Zeqo, Dr. Frederik Stamati, Dr. Marta 
Jaro649 dhe Dr. Jan Vouters650. 
 Sesioni shkencor që u zhvillua në Muzeun Historik Kombëtar ka qenë i pari në 
Shqipëri dhe kishte si qëllim të sensibilizonte mbarë opinionin publik për vlerat që kishte 
"Epitafi i Gllavenicës". Në sesion u shtrua problemi për restaurimin e epitafit. Sesioni 
shkencor vendosi të ngrinte një bord shkencëtarësh nga të gjitha fushat, të cilët do të 
hartonin projektin e restaurimit të epitafit651. 

 Rreth mbishkrimeve të epitafit 
Mbi kokën e Krishtit është shkruar (Fig.14) në greqishten bizantine IC XC Ο 

ΕΠΙΤΑΦΙΟC që do të thotë “Epitafi i Jisu Krishtit”. Mbishkrimi ka përmasat 12x3,3 cm. 
Mbishkrimi i epitafit është qëndisur në dy shtylla, (Fig.15) pranë kokës dhe këmbëve të 
Krishtit. Kolona ku është shkruar mbishkrimi ka përmasat 87x6 cm. Madhësia e gërmave 
është 3 cm. Disa gërma janë zhdukur. Mbishkrimi i epitafit është deshifruar nga A. 
Papadopulus-Kerameus dhe nga Theofan Popa. 

+Επ/ληπω/θη ω / πανσε/πτος / και θη/ος αε/πας της Υπερα/γίας Θε/οτοκου/ της 
ασα/λευτου / δη εξο/δου και κο/που του πανη/εροτατου / επισκο/που Κα/ληστου / 
Γλαβεν/γτζης / και Βελ(λ)αγραδον / εν μηνη/ μαρτιο / ΚΒ. /ετος ΣΤΩ/ΠΑ (6881=1373).   

+Ζωης / ο κρατων φευ προς / θνησκης / απνους / νεκης / Επη / της αυ/θεντη/ας 
του /ηψηλο/τατων αυ/θεντων / Σερβη/ας και Πο/μανηας / και πας/ης Αλβανου / και 
αυτα/δελφου / Γεωργηου / και Μπαλ/σα. / +Χειρ Γε/ωργηου / του Αρηαν/νητη και 
Χρι/σοκλαβανη. 

U plotësua (qëndis) ky aeras (epitaf) i gjithnderuar dhe i hyjshëm i së mbishenjtës 
Hyjlindëses së patundur, me shpenzimin dhe mundimin e peshkopit të gjithhirshëm, 
Kalistit të Gllavenicës dhe Beratit, në muajin mars 22, viti 6881(=1373).  

“Ti që zotëron jetën, ah! Si (je) trup i vdekur pa frymë. Në kohën e zotërimit të 
zotërinjve të shumëlartë të Serbisë, Rumanisë dhe gjithë Albanit dhe vëllezërve Gjergjit 
dhe Balshës. Dora e Gjergj Arianitit dhe arqendisësit652. 

Në librin e Dionis Papës na jepet një variant tjetër përkthimi. Gjithsesi përsa i 
përket të dhënave bazë përkthimet ngjasojnë: U plotësua ndreqja e savanit e së 
hyjnuarshmes dhe së shenjtëruarshmes Kishës së Terëshenjtës Hyjlindëse me anën e 
shpenzimeve dhe mundimeve të Hirësisë së Tij, Episkopit Kalist të Glavenicës e Belgradit 
në muajin mars 22 që prej Adamit 6881. 

Pushtetar i jetës që vërtet nuk vdes, pa frymë gjindet mbi dhenë e zotërimit të të 
lartit zotëronjës të Serbisë, Rumanisë dhe gjithë Shqipërisë si dhe të vëllait të tij zotit 
Gjergj Ballsha. Dora e Gjergj Arianitit dhe Kristo Gllavarit653. 
649-Marta Joro, specialiste në Departamentin e Konservimit të Muzeut Kombëtar të Hungarisë (Magyar 
Nemzeti Muzeum). Ajo është specializuar  në Budapest për studimin e fillit metalik të artë të përdorur për 
qëndisma. Në vitin 1992 është marrë me studimin e fillit metalik të Epitafit të Gllavenicës. 
650-Jan Vouters, specialist në laboratorin analitik në ngjyrat e tekstilet  të Institutit Mbretëror të 
Trashëgimisë Kulturore në Bruksel. Në vitin 1999 ka analizuar ngjyrat që janë përdorur në tekstilin e 
Epitafit Të Gllavenicës. Fletëpalosje, Epitafi i Gllavenicës, vlerat unikale, problematikat e ruajtjes dhe 
konservimit, Projekt i Muzeut Historik Kombëtar dhe Fondacionit Soros, 24 shkurt 2005.  
651-Moikom Zeqo, Arkeologia si egjiptiologji, Arnissa Edition, Tiranë, 2011, faqe 148. 
652-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, faqe 85. 
653-Dionis Papa, Berati dhe krishterimi, Jonalda, Berat, 2001, faqe 55-56. 
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Fjala epitaf vjen nga greqishtja bizantine dhe do të thotë "përmbi-varr" ose siç 
mund të thuhet ndryshe "mbulesë-varri". Po të analizojmë pjesën e parë të mbishkrimit 
mësojmë se ktitor i epitafit është Kalisti, peshkopi i Gllavenicës dhe Beratit. Gllavinica 
ka qenë qendra më e rëndësishme e epokës paleokristiane në Shqipëri. Peshkopi i 
Gllavenicës e kishte rezidencën në kishën "Fjetja e Hyjlindëses" që gjendej në Ballsh. 
Kur Gllavenica e humbi rëndësinë si qendër peshkopale rezidenca e peshkopatës u 
zhvendos në Berat. Në shekullin XV, Berati u shndërrua në Mitropoli, duke u bërë një 
nga qendrat kishtare të Shqipërisë së Jugut. 

Pjesa e parë e mbishkrimit na bën me dije se epitafi i kushtohej së mbishenjtës 
Hyjlindëses së patundur, që do të thotë se ka qenë kisha "Fjetja e Hyjlindëses". Në këtë 
rast kemi të bëjmë me dy kisha, që kanë të njënjtin emër dhe që ndodhen në të njënjtën 
dioqezë kishtare. Kisha "Fjetja e Hyjlindëses" në Gllavenicë si edhe kisha "Fjetja e 
Hyjlindëses" në Berat. Në shekullin XIV më shumë nundësi ka që kisha të ketë qenë në 
Berat, sepse në atë kohë qendra kishtare e Gllavenicës ishte shuar. Fjala gllavenicë në 
sllavisht do të thotë kokë654. 

Epitafi është qëndisur në vitin 6881 nga krijimi i botës, datë e cila sipas kalendarit 
bizantin korrespodon më 22 mars të vitit 1373. Epitafi është i qëndisur me fije argjendi të 
lara me ar, në mëndafsh të butë.  

Pjesa e dytë të mbishkrimit fillon me një varg poetik, që mbaron me një 
pasthirmë: Ti që zotëron jetën, ah! Si (je) trup i vdekur pa frymë. Sipas mendimit tonë 
vargu mund të jetë pjesë e shkëputur nga shërbesa e të Premtës së Zezë. Nga mbishkrimi 
del qartë se peshkopi Kalist e ka porositur epitafin në kohën e zotërimit të Balshajve. Në 
vitin 1373 në krye të principatës së Balshajve qëndronte Balsha II. Ky i fundit në vitin 
1370 kishte mundur në luftë mbretin e Serbisë, Vukashinin duke i marrë Korçën dhe 
Kosturin. Më 1371 Balsha II arriti të mundë në luftë edhe Mark Krajleviçin, duke krijuar 
një shtet që shtrihej nga Mali i Zi deri në Himarë.  

Në frazën e fundit të mbishkrimit është shkruar Dora e Gjergj Arianitit dhe Kristo 
Gllavarit përkthyesi e ka lënë në greqisht hrisoglavari, të cilën gabimisht e kanë marrë 
për Kristo Gllavari. Ai që ka qëndisur epitafin nuk e ka shkruar emrin në të por, quhet 
thjesht "arqëndisësi". Duke u nisur nga kjo e dhënë mund të mendojmë se ka qenë ndonjë 
murg, i cili nga përulësia nuk e ka shkruar emrin në veprën e tij. Sipas Theofan Popës 
qëndisjen e epitafit e ka realizuar dora e murgut Savia dhe Gjergj Arianitit, ndërsa 
beratasit Dionis Papa dhe Ksenofon Ilia janë të mendimit se epitafi u qëndis nga dora e 
Kristo Gllavarit dhe Gjergj Arianitit655. Përfundimisht më e saktë është hipoteza që ngre 
Theofan Popa656.  
 

 
 
 

654-Moikom Zeqo, Arkeologia si ekzigjezë, Arnissa Edition, Tiranë, 2010, faqe 83-84. 
655-Dionis Papa, Berati dhe krishterimi, Jonalda, Berat, 2001, faqe 55-56; Ksenofon Ilia, Kishat e Beratit, 
Ombra GVG, Tiranë, 2006, faqe 33. 
656-Melsi Labi, Epitafi i Gllavenicës, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 21.  
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KREU I SHTATË 

 
KAMBANAT DHE KAMBANERITË 

 
 

Kambanat përbëhen nga metal tingëllues dhe shërbejnë për të thirrur besimtarët 
në kishë. Shpikësi i kambanës është Paulin de la Nola, i cili ka jetuar rreth viteve 400. 
Nola ishte nga krahina e Kampanjës, prandaj shpikjes së tij i vuri emrin e vendlindjes. Në 
Kishën Ortodokse kambanat janë përdorur për herë të parë në vitin 842 atëherë kur doxhi 
i Venedikut Ursus Patricanus i dërgoi si dhuratë perandorit bizantin Mihalit III disa 
kambana. Ato bien me tinguj të ndryshëm, për shembull të gëzueshëm, për hidhërim 
etj657.  

Në muzetë e Shqipërisë gjenden tre kambana që datojnë në shek XV. Dy kambana 
janë të ekspozuara në pavijonin e mesjetës të Muzeut Historik Kombëtar dhe një 
kambanë është në muzeun “Gjergj Kastrioti” në Krujë.  

1-"Kambana e kishës së Shën Kollit" në Shelcan aktualisht është ekspozuar në 
pavijonin e mesjetës të Muzeut Historik Kombëtar me numër inventari 1563. Kambana 
është gjetur në kishën e "Shën Kollit" në Shelcan, në krahinën malore të Shpatit, në 
rrethin e Elbasanit. Ajo daton më 1455. Ky fakt vërtetohet nga numrat romakë CCCCLV 
që janë gdhendur në pjesën e pasme të saj658. Në pjesën e përparme të kambanës paraqitet 
një skenë e gdhendur në reliev. Është një imazh trinitar ku paraqiten Shën Ana, nëna e 
Shën Mërisë, Shën Mëria dhe Krishti fëmijë659. Shën Ana mban në të dy duart kryqe të 
mëdhenj, të cilët kanë nga një flamur. Në pjesën e pasme kambana ka një kryq që 
mbështetet mbi një trekëndësh. Sipas një legjende popullore, më 17 janar 1468, kur vdiq 
Skënderbeu kjo kambanë ka përcjellë lajmin e vdekjes së tij660. 

2-"Kambana e kishës së Karpenjit" është gjetur në kishën e Karpenjit të Kavajës 
gjatë gërmimeve arkeologjike që janë bërë në vitin 1970. Ajo daton në vitin 1465. Mbi të 
gjendet një kryq dhe inicialet e një mbishkrimi në latinisht: IHS që do të thotë Iesus 
Hristos Salvator, që përkthehet Isu Krishti Shpëtimtar. Mbishkrimi në vijim me shifra 
romake MCCCCLXV tregon se kambana i përket vitit 1465. Kambana ka përmasat 
650x500x60 mm dhe numër inventari 1564. Gjithashtu kambana ka një kryq që 
mbështetet mbi një trekëndësh661. Aktualisht kambana është ekspozuar në pavijonin e 
mesjetës të Muzeut Historik Kombëtar.  

Kambana pasbizantine 
1-Në një kambanë në manastirin e Cepos është shkruar: Αφιερομα / απο ενα 

χριστιανον / απο την Ηπειρον / εις το μοναστηριον / του αγιου Νικολαου εις την Υψηλην 

657-Dhimitër Beduli, Kambanat dhe kambanoret në Kishën Ortodokse, Ngjallja, prill 1994, faqe 12. 
658-Pavijoni i mesjetës dhe këndi i pashallëqeve të mëdha shqiptare, Tiranë, 2017, faqe 37. 
659-Dorina Arapi, Një imazh trinitar në kambanën e Shelcanit, Shën Ana, Shën Maria dhe Krishti, Shqip, 13 
mars 2016, faqe 21.  
660-Moikom Zeqo, Arkeologjia si egjiptiologji, Arnissa Edition, Tiranë 2011, faqe 160. 
661-Ben Andoni, Muzeu nxjerr kambanat që kumbuan në kohën e Skënderbeut, Korrieri, 10 mars 2005, faqe 
21; Tre kambana dhe katër libra, je ç’kemi nga Skënderbeu, Koha Jonë, 10 mars 2005, faqe 19.   
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Πετραν / του Καρδακιου / Ζαραλαμπης / Μικελετης / π(ο)ιητης 1804. “Dhuratë e një të 
krishteri nga Epiri në Manastirin e Shën Kollit, në Gurin e Epërm të Kardhiqit. Mjeshtri 
që e bëri, Harallamb Mikeleti, 1804”662. 

2-Në manastirin e Ardenicës, në kohën kur ishte kujdestar Llaz Bozo, më 1925 
është ndërtuar kambaneria663.  Kambaneria ishte e lartë 30 metra. Për tu ngjitur në të 
duhej të kaloje 64 shkallë prej druri. Në kambaneri kanë qenë dy kambana. Në të parën 
shkruhej në shqip: "Manastirit t’Ardenicës prej Konstandina Kostaq Xoxa vj. 1937, 
Berat". Në kambanën tjetër shkruhej: "Manastirit t’Ardenicës prej Theodhor A. 
Xhumurteka Berat vj. 1937". Të dy kambanat janë blerë në Trieste të Italisë. Kjo 
vërtetohet se kanë të shënuar emrin e fabrikës në latinisht. 

3-Në vitin 1935, patriku i Serbisë, Varnava i dhuroi manastirit të Shën Gjon 
Vladimirit një kambanë, e cila peshonte 300 kg664. Kambaneria ka qenë madhështore, me 
pesë kate dhe mbizotëronte në zonën përreth. Kur u prishën kishat në vitin 1967, lidhën 
tri kavo çeliku mbi kambaneri dhe i tërhoqën me traktor, por ato u këputën. Më pas, 
kambanerinë e shembën me diagaç. 

4-Në pjesën jugore të kishës Ungjillëzimit në Kozare të Beratit ndodhet 
kambaneria. Mbi një kambanë me madhësi 0.65x0.59 m është shkruar: a-VIRGO 
SINELA BEO IRICINALI CONCERTA ORA PRO NOBIS. b-PER 
INTERCESSIONEM BROCHIA PESTE FAME ET BELLO LIBERAMOS DOMINE. 
c-OPERA DI PITRO BAZO VENEZIA 1855. a-O virgjëreshë e zënë pa mëkatin original 
(stërgjyshor), lutu për ne. b-Me ndërmjetësinë e Brohit çlirona o zot, nga murtaja, urija 
dhe lufta. c-Vepër e Petër Bazit-Venedik-1855665. Ndërsa në një kambanë të vogël me 
përmasat 0.52 x 0.46 m është shkruar: 1875 DEPOSITO BRONZI DI C.F. MULLER IN 
TRIESTE666.  

5-Tek një kambanë të kambanerisë së kishës së Shën Gjergjit në Libofshë të Fierit 
gjendet mbishkrimi: 1875 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΡΙΟΥ 
ΛΙΜΠΟΥΣΙΣ ΚΑΖΑ ΜΠΕΡΑΤΙ. “1875. Është e kishës së shën Gjergjit të katundit 
Libofshë, Kazaja e Beratit”667. Në vitin 1968 u shkatërrua kambaneria dhe kisha u kthye 
në magazinë të një reparti ushtarak. 

6-Rreth një kambane në kishën e "Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë është 
shkruar: ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΑΡΑΠΛΑΝΙΤΩΝ 
ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΩΡΕΙΟΝ ΒΑΝΑΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ 
ΤΡΙΦΩΝ ΑΒΡΑΜΙ ΚΑΙ ΝΑΟΥΝΙ / ΘΙΜΙΟΥ ΔΙ ΕΠΙΜΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΤΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΟΒΑ. “1859. Me dorën e Gjergjit dhe të Vasilit të 
Janit Caraplanitëve në Janinë. Është e Shën Kollit në Vanaj, kujdestar është Trifon 
Avrami dhe Naumi i Thimit, me kujdesin e Nikollë Kostës, Anstas Dhimitër 

662-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 664, faqe 
262. 
663-Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë, 
2000, faqe 80. 
664-Predikimi, nr. 50, 30 qershor 1935. 
665-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 235, faqe 133. 
666-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 258, faqe 139. 
667-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 256, faqe 139. 
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Argovasit”668. Tek një kambanë tjetër është shkruar: ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΦΗΡΙΟΣ ΤΡΗΦΩ(Ν) 
ΜΗΝΑΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΕΞΑΔΑΛΦΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥΜ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1874. DEPOZITO BRONXI C.I. MULLER 
TRIESTE. “Papa Profiri, Trifon Mertikas kushuri i parë i Naum Efthimit dhe të bijtë 
Athanasi, Dhimitri, Nikolla 1874. Depozitë bronzi C.I.Myler, Trieste”669.  

7-Mauzoleuni i Shën Trifonit gjendet në Sheqishtë të Myzeqesë ka patur dhe dy 
kambana, njera ka qenë në pjesën lindore  dhe tjetra në pjesën perëndimore. Kambanat 
janë punuar nga të njëjtit mjeshtër: 1859 ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΤΣΑΡΑΛΑΝΙΤΩΝ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ “Nga dora e Gjergjit dhe e Vasilit të 
Caraplanitëve nga Janina”. Njëra prej kambanave sot është në kishën “Fjetja e Shën 
Mërisë” në Bishqethëm të Lushnjës dhe tjetra në kishën e “Shën Gjergjit” në Libofshë të 
Fierit ΕΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΦΩΝΟΣ ΧΟΡΕΙΟΝ ΣΕΧΕΙΣΤΑ “Në 
manastirin e Shën Trifonit, në katundin Sheqishtë”670. Kambana e gjendur në Bishqethëm 
daton më 1859, ndërsa ajo e gjendur në Libofshë nuk e ka vitin e prodhimit.  

8-Rreth një kambane që gjendet në kambanerinë e kishës "Fjetja e Shën Mërisë" 
në Bishtqethëm të Lushnjes është shkruar: 1859 ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΡΑΠΛΑΝΙΤΩΝ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ “1859. Me dorën e Gjergjit dhe 
Vasilit Caraplanitëve nga Janina”671.  

9-Kambaneria e kishës së "Shën Mërisë" në Qeparo të Himarës është ndërtuar në 
vitin 1867 dhe ka një lartësi prej 27 metrash. Mbi portën e kambanerisë gjendet një 
mbishkrim i gdhendur në gur: Ωκοδομηθη 1867. “U ndërtua më 1867”672.  

10-Kambaneria e kishës së "Shën Thanasit" Peshtan, Tepelenë ka qenë tetë metra 
e lartë dhe mbi të gjendeshin dy kambana. Në njërën prej tyre ishte fiksuar një zinxhir, 
ndërsa në tjetrën një litar. Këta vareshin nga ana e pasme e kambanerisë dhe shërbenin 
për tu rënë kambanave. Në verilindje të kambanerisë mbi një degë vidhi varej toka, e cila 
binte në kohën që dilte kisha. Kambana e madhe kishte ardhur nga Kostandinopoja, 
ndërsa kambana e vogël është punuar në Korçë. Në të gjendet ky mbishkrim: “Industria 
shqiptare. Korçë. Spiro V. Naçe. Kambana e katundit Peshtan, Tepelenë 17.04.1938”. Në 
pjesën e sipërme të kambanës gjenden të gdhendur dhjetë engjëj krahëhapur. Poshtë tyre 
Krishti i kryqëzuar dhe dy nga gratë miroprurëse që e vajtonin. Në vijim gjendet Shën 
Mëria me Krishtin në prehër. Pas prishjes së kishave kambanat u zhdukën. Me 
këmbënguljen e besimtarëve në vitin 1995 u gjet vetëm kambana e vogël, e cila për 
shumë vite u ruajt në shtëpinë e besimtarit Llukan Stavro673.  

11-Në korrik të vitit 1932 një grua shpresëtare, Maria Niça i dhuroi kishës së 
Ungjillëzimit në Tiranë një shumë prej 200 napolonash, me të cilat u ndërtua kambaneria 
dhe u porositën tri kambana. Më 14 mars 1944 në vigjile të festës së Ungjillëzimit 

668-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 238, faqe 134. 
669-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 253, faqe 249-250. 
670-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 237, faqe 134. 
671-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 237, faqe 134. 
672-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 882, faqe 321. 
673-Llukan Stavro, Bukurinë Shën Thanasit ia jep besimi ynë dhe jo mermeri që doni të sillni ju, Ngjallja, 
nëntor 2005, faqe 9; Llukan Stavro, Vasil Rrapi, Toponimet e Peshtanit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2009, faqe 
29-37. 
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kambanat u vendosën në kambaneri dhe Kryepiskop Kristofor Kisi bëri bekimin e 
kambanave. Nga tre kambanat ka mbetur vetëm një, sepse një kambanë u vendos te kisha 
e Shën Prokopit, ndërsa një tjetër u godit me gjyle topi gjatë luftës dhe është çarë në 
dysh674.  

12-Në vitin 1887 është ndërtuar kambaneria e kishës "Fjetja e Hyjlindëses" në 
Voskopojë nga mjeshtrat Niko, Koli dhe Anastas Veria. Këtë e vërteton mbishkrimi që 
gjendet i gdhendur në një pllakë guri mbi portën e kambanerisë: Το κωδονοστάσιον 
τούτο / εκτίσθη επιστατεύοντος / Δημητρίου Ε. Βαλαούρη επί / (σ)τασια Ναούμ, ν. 
Στέργια, / δαπάνη τής Εκκλησίας / το 1887, Ιουλίου 15. “Kjo kambaneri u  ndërtua në 
kohën e kujdestarisë së Dhimitër E. Balaurit, në kohën .....e Naum N. Stergjias, me 
shpenzimet e kishës, më 1887, korrik 15”675. Gjithashtu mbi portën jugore të 
kambanerisë është shkruar: ΜΑΣΤΟΡΟΥΣ / ΠΑΡΑΟΣ, Ν(Ι)ΚΟ / ΚΟΛΙ Κ(ΑΙ) ΑΝΑ / 
ΣΤΑΣ – ΒΕΡ(Ο)ΙΑ. “Mjeshtrit janë Niko Koli e Anastas Verin”676.   

13-Kambaneria e kishës së "Profetit Ilia" të Voskopojës është ndërtuar në vitin 
1890. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën e kambanerisë së kishës: Το 
κοδονοσταιον τουτο αωηγερθη δαπανη τη σινεωοησει μοσχιτων και οπαρλιδων 
φιλοπτ(οχου) αδελφωτητος προεδρου Χριστου, επιτρ(ο)πι Χριστο κατα μηνα 
σεπτεμβρίου το 1890. “Kjo kambaneri u ndërtua me shpenzimet dhe marrëveshjen e 
voskopojarëve dhe oparakëve (anëtarëve) të shoqërisë, për të ndihmuar të vobektit me 
kryetar Kriston, me mbikqyrjen e Kristos, në muajin shtator 1890”677.  

14-Mbi një pllakë guri të murosur në murin e kambanerisë së manastirit të Nivanit 
në Zagori të Gjirokastrës është shkruar: Εγινι το παρον καμπαν(αρ)εο (επί) του 
οανοσιοτατου ιγουμενου ελαχιστου Σεραφιμ εξοδα Κοσταντινου Γκιοκα Διμα κοπου 
Ιοανου Διμα 1808. “U ndërtua kambaneria në kohën e gjithoshënarit igumenit, shumë të 
voglit Serafin me shpenzimet e Kostandin Gjokë Dhimos, me përpjekjet e Jan Dhimës, 
1808”678. 

15-Mbi frontonin e kambanerisë së kishës së manastirit të "Shën Kozmait" është 
skalitur në gur një portret gruaje. Gurëgdhendësit në këtë rast kanë portretizuar 
Vasiliqinë, të shoqen e Ali pashë Tepelenës679. Mbi një gur të gdhendur në kambaneri 
gjendet mbishkrimi: ΑΝΕΓΕ(ΡΘΗ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΘΗ ΤΟ ........ΤΩΝ ΚΑΜΠΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΝ ΣΑΚΕΛΑΡΟΣ ΠΑΠΑ ΠΕΤΡΟ ΜΙΕΛΑ 
ΧΕΡΟΣ ΠΑΣΤΡΟ ΓΕΡΓΙ. “U ndërtua…i kambanave të shën Kozmait dhe në kohën e 
kujdestarisë së Sakellarit at Petros, me dorën e Pashtro Gjergjit”680.  

674-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 22; Dhimitër Beduli, 
Kishë dhe Kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 214; Dhimitër Beduli, Kodiku i 
kishës së Shën Prokopit (1818-1922), Tiranë 1997, faqe 56. 
675-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 478, faqe 209. 
676-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 489, faqe 211. 
677-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 480, faqe 210. 
678-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 74; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 672, 
faqe 264. 
679 -Stilian Adhami, Ansambli historik dhe arkitektonik-artistik i Kolkondasit-Fier, Monumentet, nr. 2/1985 
(30), faqe 78. 
680-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 272, faqe 143.  
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16-Mbi një gur në kambanerinë e kishës Fjetja e Shën Mërisë në Mbreshtan të 
Beratit është shkruar: +ΕΤΟΣ + / 1897 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 10 / ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝ / ΗΣ 
Τ. ΚΟΡΟΒΕ(ΛΕ)ΣΙ. / ΜΑΣΤΟΡΟΣ ΑΝΑ / ΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟ / ΠΟΛΕΙ ΚΤΗΤΟΡΑ. 
“Viti 1897 gusht 10. Kujdestar është Jan T, Koroveshi ndërtues, mjeshtër Anastas 
Voskopojari”681. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

681-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 143, faqe 270. 
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KREU I TETË 
 

ARTI KISHTAR NË SHPELLAT EREMIRE 
 

Shpellat e eremitëve janë në shpate malesh ose nëpër shkëmbinj të thepisur, gjë që 
e bën të vështirë ngjitjen në to. Eremitët që kanë jetuar nëpër shpella, i kanë zbukuruar 
me afreske dhe ikona, që përbëjnë kryevepra të artit kristian. Këto shpella përbëhen nga 
paraklisi ku eremiti lutej vazhdimisht dhe nga vendi i banimit, zakonisht një kthinë me 
përmasa të vogla. Eremitët bënin jetë shumë të thjeshtë. Pjesën më të madhe të kohës ia 
kushtonin shërbesave dhe lutjeve. Detyra e parë e një murgu ortodoks është lutja dhe 
pikërisht duke u lutur ai shpreson t’u shërbejë të tjerëve. Zakonisht asketët nga përulësia 
nuk i shkruanin emrat në ikona dhe piktura murale682. Eremiti kërkon shkretëtirën që të 
shmanget nga ngacmimi i pasioneve. Ai kërkon shkretëtirën për të shmangur qytetin e 
zhurmës dhe të mëkatit. Eremitët jetojnë të vetmuar në shpellë, që të kenë qetësinë dhe 
urtësinë683. Në Shqipëri janë rreth 10 shpella eremite, të cilat i kanë qëndruar kohës. 
Pozicioni i tyre gjeografik ka bërë që të mbeten të padëmtuara:  

1-"Shpella e Ungjillëzimit" në liqenin e Prespës gjendet në lartësinë 20 metra mbi 
një shkëmb të thepisur në anën perëndimore të liqenit. Në shpellë ngjitesh me anën e 
shkallëve të drunjta, të cilat varen pingul mbi bregun e liqenit. Prej andej ngjitesh përsëri 
me anën e shkallëve të drurit mbi një çardhak prej dërrase të mbështetur në shkëmb, në 
anën lindore të të cilit ndodhet paraklisi i "Ungjillëzimit" ose Ballashtojna në gjuhën e 
vjetër sllave, ndërsa në atë veriore gjendet qelia e asketit. Muret e shpellës janë ndërtuar 
me gurë të paskalitur, tulla të holla dhe tjegulla, llaç gëlqeror dhe breza druri. Paraklisi i 
përket shek. XII.  

2-"Shpella e Shën Mërisë" në liqenin e Prespës ndodhet në ujdhesën e Maligradit, 
në Liqenin e Prespës. Ajo përbëhet nga dy zgavra shkëmbore, me një lartësi prej 3 dhe 20 
metrash nga niveli i ujit të liqenit. Paraklisi është bazilikë njënefëshe me përmasa 
3.30x4.60 metra. Zgavra e sipërme ka qenë qelia e eremitit dhe është e mbyllur vetëm me 
një mur, në të cilin gjenden dera dhe dritarja. 

3-"Shpella e Shën Mërisë" në Glluboko të Prespës gjendet në bregun verior të 
Liqenit të Prespës, në lindje të katundit Bezmisht. Shpella ka dy zgavra natyrore. Njera 
është paraklisi dhe tjetra ka qenë banesa e eremitit. Paraklisi ka përmasa 3.17x2.10 metra  
dhe i përket shekullit XIII. 

4-"Shpella e Arangjelit të Trestenikut" në Pustec gjendet në bregun jugor të 
Liqenit të Prespës, në vendin e quajtur Trstenik rreth tetë kilometra larg nga fshati Pustec. 
Në një faqe shkëmbore rreth 20 metra nga niveli i liqenit ndodhen dy zgavra, të cilat 
komunikojnë midis tyre. Zgavra e poshtme ka shërbyer si qeli për asketin, ndërsa ajo e 
sipërme ka qenë paraklis me përmasat 2.50 me 2.30 metra. 

5-"Shpella e Letmit të Çermenikës" ndodhet në një lartësi prej 300 metrash në 
faqen jugore të shkëmbit të Letmit mbi lagjen Koshorisht në Çermenikë. Paraklisi i është 

682-Andrea Llukani, Enciklopedia e Krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2011, faqe 34-35. 
683 -Florentina Bejdullaj, Murgjëria, Kërkim, Nr. 13, Tiranë 2015, faqe 78-90. 
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kushtuar "Shën Mërisë" dhe daton në shekullin XI. Shpella është një zgavër shkëmbore 
me përmasa 7x5 metra. 

6-"Shpella e Shën Gjergjit" në Dhivër të Delvinës gjendet në pjesën veriore të 
fshatit Dhivër të Delvinës. Kisha është ndërtuar në një faqe shkëmbi dhe përbëhet nga një 
zgavër natyrore e rrethuar me mur. 

7-"Shpella e Urakës" gjendet pranë fshatit Urakë të Qafë Thanës. Është një 
shpellë natyrore, e cila përbëhet prej një zgavre të madhe dhe sipër saj ka një kthinë të 
vogël, e cila ka qenë qelia e eremitit. Afresket e "Shpelës së Urakës" mendohet të jenë 
pikturuar rreth shekullit XII684.  

8-"Shpella e Kalivaçit" gjendet përballë fshatit Dorëz të Tepelenës. Shpella është 
një zgavër e hapur dhe përbëhet nga altari dhe prothesi. Pranë shpellës gjenden disa 
zgavra shkëmborë, të cilat banoheshin nga eremitët. Afresket e "Shpelës së Kalivaçit" 
mendohet  të jenë pikturuar rreth shekullit XIV685. 

9-"Shpella e Shën Marenës" gjendet në afërsi të Konispolit, në jug të Butrintit. 
Mbi grykën e Bogazit në faqen jugore të malit Milet. Afresket e "Shpellës së Shën 
Marenës" mendohet  të jenë pikturuar rreth shekullit XII686.  

10-"Shpella e Sinjës" në Berat gjendet pranë fshatit Sinjë të Beratit. Kishëza 
"Fjetja e Hyjlindëses" është e ndërtuar me mur guri dhe ka përmasa 7x3 metra687.  

684-Nga ana jugore shpella qarkohen nga një mur gëlqeror prej rëre të trashë. Shpella ndriçohet nga dy 
dritare të vogla. Zgavra e madhe ka shërbyer si kishë. Prej një korridori të ngushtë mund të ngjitesh në 
qelinë e eremitit, e cila është e shtruar me dërrasa. Nga afresket e shellës së Urakës kanë mbetur vetëm disa 
fragmente. Mbi faqen lindore të shkëmbit gjendet afresku "Fjetja e Hyjlindëses", i cili ka pësuar dëmtime. 
Nga skena "Fjetja e Hyjlindëses" ruhet figura e Krishtit foshnjë të mbështjellë në duar që simbolizon 
shpirtin e Shën Mërisë. Anash tij paraqiten dy portrete engjëjsh, ndërsa paranë trupit të shtrirë e të vdekur 
të Shën Mërisë gjenden fragmente me figurat e apostujve. Në mesin e skenës paraqitet Krishti me qëndrim 
frontal, i stolisur me veshje vishnje dhe hiton të kaltër. Brerorja që gjendet mbi të kryqëzohet prej dy 
linjash vertikale dhe horizontale duke formuar një kryq. Në të djathtë të gjendet afresku i Shën Ilisë, i cili 
paraqitet duke mbajtur një rulo të hapur në dorën e majtë. Veshja e tij është ngjyrë blu të errët dhe hotini i 
gjelbër. Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 116-117. 
685-Në Shpellën e Kalivaçit gjenden disa afreske. Mbi altar është pikturuar "Platitera", në gjysmëfigurë 
duke mbajtur Emanuelin në kraharor. "Platitera" paraqitet e veshur me maforën ngjyrë vishnje me pala të 
errëta, ndërsa Emanueli me veshje të bardha në krem. Në anën e djathtë "Platiterës" gjendet një engjëll, 
ndërsa në anën e majtë paraqitet figura e një murgu të përkulur paksa dhe me duart e shtrira në pozicion 
lutjeje. Këto figura paraqiten në një sfond ngjyrë gri në të gjelbër ulliri. Në niken e prothesit gjendet 
afresku i "Shën Stefanit", të cilit i duket vetëm brerorja e artë dhe orari që i varet nga supet, i stolisur me 
linja të kryqëzuara. Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 115. 
686-Shpella përbëhet nga një zgavër e madhe shkëmbore me përmasa 8x4 metra. Faqet e shkëmbit janë të 
suvatuara me llaç gëlqeror dhe të pikturuara, por të dëmtuara nga kripërat gëlqerore. Mbi faqen lindore të 
shkëmbit gjendet skena “I vjetri i ditëve”, në të cilën paraqitetnjë plak i moçëm me mjekër e me flokë të 
thinjur, i stolisur me veshje shumë të gjera dhe me qëndrim frontal. Në kraharorin e plakur është pikturuar 
një foshnjë dhe në pëqi të tij një burrë lakuriq. Të tri figurat e paraqitura rrethohen nga tri brerore të 
kryqëzuara dhe përfytyrojnë Krishtin. Plaku i moçëm është personi i dytë i Trinisë së Shenjtë, foshnja në 
kraharorin e plakut është Emanueli, ndërsa figura e tretë përfytyron sakrifikimin e Krishtit të vdekur. Në 
pikturat perëndimore paraqitet i vdekur në pëqi të Shën Mërisë në skenën "Pieta" që do të thotë mëshirë. 
Gjithashtu në faqen lindore të shkëmbit gjendet i pikturuar një hierark, i cili paraqitet më këmbë me 
qëndrim frontal. Ai është duke bekuar me dorën e djathtë dhe duke mbajtur engjëllin në të majtën. Hierarku 
ka veshur një fellon ngjyrë vishnje të errët dhe stihar e omofor me kryqe të zeza. Theofan Popa, Miniatura 
dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 122-124. 
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SHPELLA E UNGJILLËZIMIT (BALLASHTOJNA) 
 NË LIQENIN E PRESPËS 

 
"Shpella e Ungjillëzimit" (Ballashtojna) në Liqenin e Prespës gjendet në lartësinë 

20 metra mbi një shkëmb të thepisur në anën perëndimore të liqenit. Në shpellë ngjitesh 
me anën e shkallëve të drunjta, të cilat varen pingul mbi bregun e liqenit. Prej andej 
ngjitesh përsëri me anën e shkallëve të drurit mbi një çardhak prej dërrase të mbështetur 
në shkëmb, në anën lindore të të cilit ndodhet paraklisi i "Ungjillëzimit" ose Ballashtojna 
në gjuhën e vjetër sllave, ndërsa në atë veriore gjendet qelia e asketit. Muret e shpellës 
janë ndërtuar me gurë të paskalitur, tulla të holla dhe tjegulla, llaç gëlqeror dhe breza 
druri. Paraklisi i përket shek. XII.  

Ikonostasi që ndan hieroren nga naosi është prej druri është ngjyrosur në ngjyrë të 
zezë. Në të janë gdhendur zbukurime të ndryshme nga bota bimore. Në "Dyert e Bukura" 
të ikonostasit është pikturuar skena e "Ungjillëzimit të Hyjlindëses"688. Nga ikonostasi 
ruhet një ikonë e "Shën Mërisë me Krishtin"689, e cila aktualisht është në Muzeun e Artit 
Mesjetar në Korçë.  

687-Hyrja për në naos bëhet nga një portë e vogël. Rolin e çatisë e luan shkëmbi i pjerrët, ndërsa apsida e 
kishës krijohet prej dy mureve të vegjël. Sipas një mbishkrimi që gjendet në shpellë kisha është pikturuar 
në vitin 1292. Në apsidë është pikturuar Platitera, ndërsa në vendin më të dukshëm gjendet skena e "Fjetjes 
së Hyjlindëses". Poshtë Platiterës gjendet katër hierarkët e kishës. Majtas apsidës është pikturuar një murg, 
i cili mban një temjanicë në dorë. Ky mendohet të jetë ktitori i kishës. Fatmir Thaçi, të dhëna rreth pikturës 
murale në kishën "Fjetja e Shën Mërisë" në Sinjë, Monumentet, 2/1990 (40), faqe 158. 
688-"Dyert e Bukura" aktualisht janë në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë dhe identifikohen me numër 
inventari 2281 kanata e djathtë dhe 2282 kanata e majtë. Ato kanë përmasat 118.2 x 32 kanata e djathtë dhe 
118.2 x 39.4 kanata e majtë. Shën Μëria paraqitet në këmbë me maforin ngjyrë lejla dhe me hitonin e 
kaltër. Kryet e Shën Mërisë janë pak të kërrusur në drejtim të Kryeengjëllit Gabriel, i cili është duke e 
bekuar atë. Stihari i Gabrielit është i kuq dhe derdhet hirshëm mbi trupin e tij. Fletët e Kryeengjëllit Gabriel 
janë kafe dhe varen prapa shpinës së tij.  Mbi aureolën e Gabrielit është shkruar në greqishten bizantine: 
ΑΡΧ(ΑΓΓΕΛΟΣ) ΓΑΒΡΙΗΛ Kryeengjëlli Gabriel, ndërsa në kanatën ku paraqitet Shën Mëria është 
shkruar: ΜΗ(ΤΗ)Ρ Θ(ΕΟ)Υ, ΕΥΑΓΓΕΛΗΣΜΟΣ. Nëna e Perëndisë, Ungjillëzimi. Mbi harqet e kanatave 
janë montuar 9 sfera. Tre sfera janë në kanatën veriore dhe gjashtë në kanatën jugore. Sferat kanë shërbyer 
si elementë dekorativë. Ato mund të kenë qenë më shumë, por me kalimin e viteve kanë rënë. Theofan 
Popa, Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në Shqipëri, Shtëpia 
botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 26-31; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, 
Davinci, Tiranë, 2003, faqe 6; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, 
Tirana, 2003, page 6; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, 
Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 34-35; Eugenia Drakopoulou, Icons from the Orthodox Communities of Albania, 
Thessaloniki, 2006, page 34-35; Kristofor Naslazi, Disa shembuj të dyerve mbretërore në shekujt XIV-XVII, 
Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 52. 
689-"Shën Mëria  me Krishtin" e tipit βρεφοκρατουσα foshnjëmbajtësja paraqitet në pozicion frontal. Ikona 
ka përmasat 87.3x59 cm. Ajo është realizuar me teknikën pëlhurë mbi dërrasë. Në kraharor ajo mban 
foshnjën Emanuel. Mafori i saj është ngjyrë vishnje të errët dhe zbukurohet me shirita argjendi. Tunika e 
saj është e kaltër. Kjo shquhet nga mënga e dorës së djathtë. Krishti Emanuel është i ulur në krahët e Shën 
Mërisë dhe me njerën dorë bekon, ndërsa në dorën tjetër mban një pergamen të mbledhur role. Theofan 
Popa, Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në Shqipëri, Shtëpia 
botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 22-25; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες 
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Në paraklisin e "Ungjillëzimit" kanë shpëtuar në gjendje të mirë edhe disa 
afreske, të cilat i përkasin shekullit të XII. Mbi sipërfaqen e murit të jashtëm perëndimor, 
përmbi deriçkën e paraklisit gjenden dy piktura murale: "Krishti gjykatës i drejtë" me 
përmasat 1.70x0.60 metra dhe nën të është skena "Ungjillëzimi". Skena "Krishti Gjykatës 
i drejtë" paraqet Krishtin duke ndenjur në një fron me duar të hapura dhe duke treguar 
shenjët e gozhdëve në pëllëmbë. Krishti është stolisur me veshje vishnje dhe me hiton blu 
në vishnje. Rreth fronit qëndrojnë engjëjt, dy prej të cilëve tregojnë Krishtin me gisht690. 
Sipas Dhorka Dhamos në pikturën e "Shpellës së Ungjillëzimit" (Ballashtojna) në 
Liqenin e Prespës vijat lëvizin me një siguri të çuditshme mbi atë faqe shkëmbore të 
suvatuar, duke reflektuar stilin e lartë të pikturës së formuar bizantine691.  
 
 

SHPELLA LINDJA E SHËN MËRISË 
 NË UJDHESËN E MALIGRADIT 

 
 "Shpella Lindja e Shën Mërisë" ndodhet në ujdhesën e Maligradit, në Liqenin e 

Prespës. Ajo përbëhet nga dy zgavra shkëmbore, me një lartësi prej 3 dhe 20 metrash nga 
niveli i ujit të liqenit. Paraklisi është bazilikë njënefëshe me përmasa 3.30x4.60 metra. 
Zgavra e sipërme ka qenë qelia e eremitit dhe është e mbyllur vetëm me një mur, në të 
cilin gjenden dera dhe dritarja. Paraklisi me qelinë lidhen me anën e një korridori të 
ngushtë, në fundin e të cilit janë shkallët. Muret nga ana veriore dhe perëndimore të 
paraklisit janë shkëmbore, ndërsa muret lindore dhe jugore janë ndërtuar me gurë ranor 
dhe baltë. Hyrja për në kishë bëhet nëpërmjet një porte druri të gdhendur në murin 
perëndimor. Paraklisi përbëhet nga hierorja dhe naosi, që ndahen me një ikonostas druri 
të gdhendur. Qelia e eremitit ka një derë që të nxjerr mbi një ballkon druri, prej ku duket 
pamja e liqenit. Paraklisi është ndërtuar në vitin 1345 prej Bojkut dhe Evdhoksisë692. Më 
1369 paraklisi është rindërtuar nga Kesar Novaku693. Në fillim kisha ka qenë e ulët dhe 

κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 32-33; Eugenia Drakopoulou, Icons from the Orthodox 
Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, page 32-33; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në 
Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 5; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, 
Davinci, Tirana, 2003, page 5. 
690-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 146-147. 
691-Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, 
“Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 12. 
692-Përreth apsidës në kungën e kishës gjendet mbishkrimi: Δεησης του δουλου του Θ(εο)υ Μπωεικου και 
Ευδωκειας της ευγενεστατης και τον τεκνον αυτης. Ανηστωριθεν το βιμαπαρ αυτ(ων) ετος ΣΤ Ω ΝΦ 
(6853=1345). “Lutje e shërbëtorit të perëndisë Bojkut dhe Evdhoksisë shumë fisnike dhe të bijve të saj. 
Kunga është pikturuar prej tyre në vitin 6853 (=1345)”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Tiranë 1998, nr. 286,  faqe 149. 
693-Mbi pjesën jugore të faqes së murit perëndimor gjendet mbishkrimi: “U ngrit prej themeli dhe me 
përpjekje e mundime ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i së mbishenjtës zonjës sonë Hyjlindëse dhe u 
pikturua prej zotit të tij të gjithlumtur Kesar Novakut, në kohën kur ishte igumen Jonaj, në kohën e 
sundimit të gjithlartit Kral Velikashinit dhe të kryesimit peshkopal të kryepeshkopatës së Justinianës së 
parë, viti 6877. (=1369). Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 287,  faqe 150; 
Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, 
“Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 29. 

161 
 

                                                                                                                                                                             



 
 
 
mbulohej nga një çati dyujëse, e cila mbështetej mbi një strukturë druri. Muratura ka qenë 
me gurë të papërpunuar të lidhur me baltë. Në fazën e dytë të ndërtimit muret u ngritën 
dhe kisha u mbulua me qemer më të lartë. Muratura është lidhur me llaç gëlqereje dhe me 
tulla694.  

Afresket i përkasin viteve 1345-1369 dhe janë pikturuar nga ikonografë anonimë. 
Sipërfaqja e brendshme e kishës mbulohet nga afresket që i përkasin vitit 1345. Afresket 
janë porositur nga ktitori Bojko. Në kungë gjendet skena "Shestja"695. Në apsidë është 
"Platitera" dhe nën të "Mistagogjia". Anash apsidës gjendet skena e "Ungjillëzimit" dhe 
në vijim "Shën Stefani" në niken e prothesit. "Dhiakon Laurenti" në niken e diakonikonit 
ndërsa në brezin e fundit të apsidës gjenden etërit e mëdhenj të kishës të veshur me 
fellonë e stiharë dhe duke mbajtur secili ungjillin ndër duar. Në brezin e fundit të faqes së 
murit verior gjenden "Anargjendët Kozma e Damjan", "Shën Mëhilli" dhe "Shën 
Mitri"696.  

Afresket që gjenden në shtojcën e kishës si dhe ata jashtë kishës, në pjesën e 
sipërme të fasadës perëndimore përmbi niken e portës janë porositur nga ktitori Kesar 
Novaku në vitin 1369. Tematika e afreskeve përmban skena të festave të mëdha si dhe 
figura shenjtorësh e martirësh: "Lindja e Krishtit", "Ipapandia", "Pagëzimi i Krishtit", 
"Ngjallja e Llazarit", "Hyrja në Jeruzalem", "Deisis", "Puthja e Judës"697, "Krishti para 
Kajafës", "Krishti para Pilatit", "Tallja e Krishtit", "Rruga e Kryqit". Në brezin e poshtëm 
gjenden skenat: "Fjetja e Shën Mërisë"698, "Kryqëzimi i Krishtit", "Guri", "Ngjallja". Nën 
këto skena gjenden medalionet e shenjtorëve dhe të martirëve në gjysëmfigurë699.  

Pranë portreteve të personave të pikturuar në fasadën e kishës gjenden këto 
mbishkrime: Πανευτυχεστατος Κεσαρης ο Νοβακος. Πανευγενεστατη κεσαρισα κυρ(ια) 
Καλη. Πανευγενεστατη κυρ(ια) Μαρια θυγ(ατηρ αυτου). Πανευτυχεστατος Αμηραλης 
υιος αυτου. “I gjithlumuri kesar Novaku. Shumë fisnikja Kesarisa, zonja Kali700. 
694-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 195. 
695-Skena "Shestja" është realizuar duke u mbështetur te libri i Veprave të Apostujve (Kreu 1, vargjet 9-14). 
Figura kryesore e skenës është Krishti që është duke bekuar me dorën e djathtë. Apostujt janë pikturuar në 
pozicion vertikal, mbi një sfond malor pemësh, me duar të ngritura drejt Krishtit, duke e vështruar atë mbi 
sfondin qiellor për të dhënë përshtypjen se ai po shestohet. Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare 
në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 212-213. 
696-Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, 
“Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 28; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις 
Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 208. 
697-Skena "Puthja e Judës" rrëfen për tradhëtinë që i bëri Juda Krishtit dhe kapjen e tij nga judenjtë. Në 
mesin e skenës është pikturuar Krishti, duke u mësyrë nga një numër i madh njerëzish dhe ushtarësh. Ata i 
vërsulen me tërbim dhe urrejtje duke e kërcënuar me anën ë shpatave dhe të thikave. Juda paraqitet duke 
puthur Krishtin, i cili paraqitet duke u menduar thellë. Ai shpreh keqardhje dhe dhimbje për atë që po 
ndosh. Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në 
Shqipëri, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 31-33; Theofan Popa, Miniatura dhe piktura 
mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 218-219. 
698-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 208. 
699-Theofan Popa, Disa mbishkrime të kishave të Shën Mërisë në Maligrad dhe të Ristozit në Mborje, 
Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 2, 1959, faqe 257-262; Theofan 
Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 216. 
700-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 207; Dhorka 
Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia 
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Shumëfisnikja zonja Mari, bija e tij. I gjithlumturi Amirali, biri i tij”701. Mbi faqen e 
brendshme të murit jugor të kishës është shkruar: Τουτον τον οικον ο π(ατ)ηρ 
οκοδωμησεν, του / τον τον οικον ο υιος εστερεωσεν, του τον οικον / το πν(ευμ)α το αγιον 
ανεκενησεν το φω / τηζων και στηριζων και αγιαζων τ(ας) ψυχ(ας) ημων. “Këtë shtëpi ati 
e ndërtoi, këtë shtëpi biri e përforcoi, këtë shtëpi shpirti i shënjtë e përtëriu, ai që ndriçon 
dhe përforcon dhe shenjtëron shpirtet tona”702. Ky mbishkrim vërtet është pa datë, por 
duke u mbështetur në mënyrën e shkrimit daton më 1369.  

"Dyert e Bukura" përbëhen nga një kanatë druri e ndarë në dy pjesë. Sipërfaqja e 
drurit është zbukuruar me disa trekëndësha druri që formojnë një rozetë me motive të 
ndryshme. Zbukurimet prej druri gërshetohen me disa pafta prej hekuri. Tërheq 
vëmendjen korniza kufizuese. Mbi Dyert e Bukura gjendet mbishkrimi: Ετος / Ζ Ρ Ι Β 
(7112=1604) Δεησι(σ) τον / δουλο(ν) σου / του Θεου / Προδα / νου. “Viti 7112 (=1604). 
Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Prodanit”703. Ikona "Krishti Pandokrator"704 dhe "Shën 
Mëria më Krishtin"705 e tipit Odigitria ruhen në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. 
Shpella e "Lindja e Shën Mërisë" në ujdhesën e Maligradit kohë pas kohe ka patur 
rindërtime. Një prej tyre daton në vitin 1606. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim që 
gjendet mbi portën perëndimore të kishës706.  
 

SHPELLA E SHËN MËRISË 
 NË GLLUBOKO TË PRESPËS 

 
"Shpella e Shën Mërisë" (Bogorica) në Glluboko gjendet në bregun verior të 

Liqenit të Prespës, në lindje të katundit Bezmisht. Shpella ka dy zgavra natyrore. Njera 
është paraklisi dhe tjetra ka qenë banesa e eremitit. Paraklisi ka përmasa 3.17x2.10 metra  
dhe i përket shekullit XIII. Faqet perëndimore dhe veriore janë shkëmbore, ndërsa faqet 
lindore dhe jugore janë prej muresh të ndërtuar me gurë ranorë, të lidhur me baltë. Hyrja 

botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 29-30; Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, 
Tiranë 2006, faqe 219.  
701-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 289,  faqe 151. 
702 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 288,  faqe 150. 
703-Kristofor Naslazi, Disa shembuj të dyerve mbretërore në shekujt XIV-XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë 
2011, faqe 54-55; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 299, faqe 155. 
704-Ikona "Krishti Pandokrator" vjen nga kisha Lindja e Shën Mërisë në Maligrad. Ajo ka përmasat 66x49 
cm dhe numër inventari 2249. Ikona daton në shek. XIV. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në 
Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 4; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, 
Davinci, Tirana, 2003, page 4. 
705-Ikona "Shën Mëria më Krishtin" është e tipit Odigitria. Aktualish ikona është në Muzeun e Artit 
Mesjetar në Korçë dhe identifikohet me numër inventari 2228. Ikona ka përmasat 90.4x68 cm dhe daton 
rreth fundit të shek. XV. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, 
Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 40-41; Eugenia Drakopoulou, Icons from the Orthodox Communities of Albania, 
Thessaloniki, 2006, page 40-41. 
706-Mbi portën perëndimore jashtë kishës gjendet ky mbishkrim: Ανηγερθη εκ βαθρων και ανιστορηθη ο 
θειος πανεσεπτο(σ) ναος τις Θε(οτοκου)....Δια σηνδρομη(σ)....επ ετη Ζ Ρ Ι Ε (7115=1606) μηνη δηκεβρηο 
εις τους λ (=30). “U ndërtua prej themeli dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i Hyjlindëses 
me kontributin....në vitin 7115 (=1606) në muajin dhjetor 30”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 301, faqe 156. 
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për në paraklis bëhet me anën e një dere në anën perëndimore të murit jugor. Kunga e 
paraklisit ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi prej druri të stolisur me motive 
gjeometrike. Në nikën e rrafshtë të harkuar nga sipër gjendet "Shën Mëria e tipit Oranta", 
ndërsa poshtë në faqen e jashtme të paraklisit mbi një nikë tjetër është pikturuar "Shën 
Mëria Glikofilusa"707.  

Nën pikturën e "Shën Mërisë", pranë portës së shpellës gjendet një mbishkrim: 
Ανηστωριθη (η) θεια πυλη υπερενδο(ξου Θεοτοκου παρα του αμαρ) το-λου Παρθενιου 
και της συνο / διας ημον πασης. Ο Θ(εο)σ συνχορισι τους. Προεδοθησαν ιερεας 
(α0καματος ολως. Αλεξα(νδρος) / δια χιρος ταχα και μαθητου του Ιω(αννου) ζωγραφου. 
“U pikturua kjo portë hyjnore e së mbilavdëruarës Hyjlindëses nga mëkatar Partheni dhe 
nga e gjithë shoqëria jonë. Perëndia i ndjeftë priftërinjtë që të parë iu përpoqën me të 
gjitha forcat pa u lodhur. Me dorën e Aleksit, gjithashtu nxënës i Jan Zografit”708. Në 
këtë rast piktor Aleksi na prezantohet si nxënës i Jan Zografit themeluesit të Shkollës 
Ikonografike të Prilepit709.  

Në mbishkrimin që ndodhet mbi portën jugore të shpellës kemi: Ανηστιριθη ο 
(θειος) και πανσεπτος ναος ουτος της υπεραγιας Θ(εοτο)κου / εκ βαθρου κοπου τε κ(αι) 
εξοδου του π(αν)οσιωτ(α)του παρθενιου (μον)αχ(ου) ιγου / μενευοντος του 
πανοσιωτ(α)του παγησηου ιερο(μον)αχ(ου) και κτητορος. “U pikturua ky tempull hyjnor 
dhe i gjithënderuar i së mbishenjtës Hyjlindëses që nga themeli me përpjekjet dhe 
shpenzimet e gjithoshënarit murg Parthenit, në kohën kur ishte igumen gjithoshënar, 
jeromonak Paisi, ktitori”710. Nga ky mbishkrim del se eremit Partheni ka asketuar në 
shpellë dhe e ka ngritur vetë atë që nga themeli. Gjithashtu Partheni ka bërë edhe pikturat 
murale të shpellës me ndihmën materiale, që i ka dhënë ktitor Paisi. Ky i fundit ka qenë 
igumen i ndonjë manastiri aty pranë, në juridiksionin e të cilit ishte murg Partheni. 

Nëpër faqet e suvatuara të shkëmbit gjenden këto afreske. Në apsidë është 
"Platitera" e tipit Oranta në gjysmëfigurë pa Emanuelin. Anash apsidës gjendet skena e 
"Ungjillëzimit", ndërsa në faqen e murit jugor në kungë skena e "Lindjes së Krishtit". Në 
anën veriore gjendet skena e "Ipapandisë", ndërsa në murin jugor skena e "Pagëzimit të 
Krishtit". Vijojnë skenat "Ngjallja e Llazarit", "Kryqëzimi i Krishtit", "Vajtimi i 
mbivarrshëm", "Guri", "Ngjallja" dhe "Shestja". Në brezin e poshtëm paraqiten 
shenjtorët: Në nikën e prothesit është "Shën Stefani" dhe në nikën e dhiakonikonit  
"Roman Melodiozi". Në faqet anësorë gjenden: "Joan Gojarti", "Vasili i Madh", "Shën e 
Diela", "Shën Kostandini dhe Elena", "Shën e Premtja", "Shën Aleksandri", "Shën Mitri", 
"Shën Gjergji", "Shën Kolli", "Shën Nestori" dhe "Shën Prokopi"711.  

707-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 169-170; Theofan Popa, 
Piktura e shpellave eremite në Shqipëri, Studime Historike, Nr. 3, Tiranë 1965, faqe 73-85. 
708-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.511, faqe 215-216.  
709-Jan Zografi me vëllanë e tij Makariosin kanë pikturuar manastirin e Shpërfytyrimit të Zrzes, në Prilep. 
Jani u ngrit në rangun e mitropolitit, ndërsa vëllai i tij makarios qëndroi si jeromonak. Era Xhaferaj, 
Enkelejda Nesturi, Zamir Marika, Afresket e shek. XIV të piktorit Aleks në kishën e Shën Mërisë në 
Gollomboç (Prespë), Iliria XXXVII, faqe 251. 
710-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 513,  faqe 216-217. 
711-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 169-171; Theofan Popa, 
Piktura e shpellave eremite në Shqipëri, Studime Historike, Nr. 3, Tiranë 1965, faqe 73-85. 
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SHPELLA E ARANGJELIT 
 TË TRSTENIKUT NË PUSTEC 

 
"Shpella e Arangjelit të Trstenikut" gjendet në bregun jugor të Liqenit të Prespës, 

në vendin e quajtur Trstenik rreth tetë kilometra larg nga fshati Pustec. Në një faqe 
shkëmbore rreth 20 metra nga niveli i liqenit ndodhen dy zgavra, të cilat komunikojnë 
midis tyre. Zgavra e poshtme ka shërbyer si qeli për asketin, ndërsa ajo e sipërme ka qenë 
paraklis me përmasat 2.50 me 2.30 metra. Muret janë prej gurësh të pagdhendur të lidhur 
me llaç dhe baltë. Faqja lindore është e suvatuar dhe e pikturuar me afreske. Në faqen e 
shkëmbit ndërmjet tryezës së shenjtë dhe prothesit gjendet mbishkrimi: Μνηστητη 
κ(υρι)ε τ(η)ν ψ(υ) / χ(ην) του δουλου του Θ(εο)υ / βυσαρηου ιερομοναχου. “Kujto o Zot 
shpirtin e shërbëtorit të Perëndisë, Jeromonak Visarit”712.  

Ky i fundit mendohet të ketë qenë ai që ka asketuar në shpellë. Nga afresket mund 
të veçojmë atë të "Platiterës", "Vasilin e Madh", "Joan Gojartin", "Kryedhjakon 
Stefanin", "Simeon Stilitin" etj, të cilët  janë pikturuar në faqen lindore të shpellës. Në 
apsidë gjendet "Platitera" me Emanuelin në kraharor. Skena përfshihet brenda një brezi të 
bardhë në formë patkoi dhe ka përmasa 0.43x0.30 metra. "Platitera" është e tipit Oranta 
dhe paraqitet deri më gju. Ajo mban duart e hapura në pozicion lutjeje. Nën të gjendet 
brezi me skenën "Melizmosin", ku paraqitet Krishti me përmasa 0.63x054 metra. Ai 
qëndron i shtrirë përpara potirit të shenjtë dhe është i mbuluar me një pëlhurë të kuqe të 
çelët. Kjo skenë simbolizon të shenjtat. Në anë të tryezës paraqiten dy engjëj me 
eksapterë në dorë. Engjëjt janë stolisur me stiharë të bardhë. Anash tyre gjenden dy 
hierarkët "Vasili i Madh" dhe "Joan Gojarti". Hierarkët paraqiten me fellonë të bardhë me 
kryqe të zeza, mbajnë epitrailë në ngjyrë të kuqe dhe mbi supe omoforë të bardhë me 
kryqe të zezë. Përreth apsidës së paraklisit është pikturuar një brez i gjerë dekorativ. 

Mbi nikën e prothesit paraqitet "Kryedhiakon Stefani", i veshur me stihar të 
bardhë. Në dorën e djathtë mban një temianicë dhe në të majtën mban artoforin e kishës. 
Ndërmjet nikës së prothesit dhe asaj të altarit gjendet "Simeon Stiliti", i veshur me sqimë 
murgërore dhe duke mbajtur një kryq në dorën e djathtë. 

Mbi portën e zgavrës së poshtme, e cila ka qenë qelia e eremitit, brenda një nike 
të rrëfshat të harkuar nga sipër gjendet "Shën Mëria e tipit Odigitria", e cila paraqitet 
duke mbajtur Krishtin foshnje në krahun e majtë. Odigitria është e veshur me mafor 
vishnje të errët. Gjithashtu edhe Krishti foshnjë paraqitet me hitonin në ngjyrë më të 
çelët. Duke u nisur nga përshkrimi analitik i pikturës murale të paraklisit të "Arkangjelit" 
mund të themi se i përket shekullit XII713.  

 
 
 
 

 

712-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 512, faqe 216.  
713-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 112-115. 
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SHPELLA E LETMIT 
 TË ÇERMENIKËS 

 
"Shpella e Letmit të Çermenikës" ndodhet në një lartësi prej 300 metrash në faqen 

jugore të shkëmbit të Letmit mbi lagjen Koshorisht në Çermenikë. Paraklisi i është 
kushtuar "Shën Mërisë" dhe daton në shekullin XI. Shpella është një zgavër shkëmbore 
me përmasa 7x5 metra. Tavani i shpellës është mjaft i lartë dhe i suvatuar. Në të gjenden 
dy piktura murale brenda dy medalionesh të mëdha. Tek njëra gjendet "Pandokratori" dhe 
tek tjetra "Platitera". Mbi maforin e hapur të "Platiterës" gjendet skena e familjes 
perandorake, e cila ka porositur pikturën714. Ndërsa ndërmjet brerores dhe krahut të 
djathtë të "Platiterës" është shkruar: Ιστορηθ(η) / ο θηος ν / αος τ(ης) Υ / περαγιας 
Θ(εοτο)κ(ου) δη9α) χηρος εμου / Στανου. “U pikturua ky tempull hyjnor i së mbishenjtës 
Hyjlindëses, me dorën time të Stanos”715.  

"Pandokratori" përfshihet brenda një medalioni, i cili paraqitet me qëndrimin 
frontal duke bekuar me dorën e djathtë dhe me ungjillin në të majtën. Ai është veshur me 
himation blu të çelët dhe hiton të kuqërremtë. Rreth kokës së tij gjendet një brerore e 
madhe ari, e kryqëzuar në dy linja horizontale dhe vertikale duke formuar kryqin.  

"Platitera"716 është e tipit Oranta dhe paraqitet në gjysmëfigurë, me duart e hapura 
dhe me qëndrim lutës. Ajo është e stolisur me mafor të kuq të çelët, i cili ka tri yje, nga 
një mbi shpatulla dhe një mbi ballë. Yjet simbolizojnë virgjërinë e Platiterës. Emaueli 
gjendet mbi kraharorin e Platiterës dhe paraqiet duke bekuar me dorën e djathtë dhe me 
një rrotull në dorën e majtë, e cila simbolizon misionin e predikimit hyjnor. Ai është 
veshur me stihar të bardhë të stolisur me pika në ngjyrë të kuqërremtë. 

Mbi maforin e "Platiterës" është pikturuar në miniaturë familja e ktitorit, e cila 
përbëhet nga tetë persona. Në qendër qëndron kryefamiljari dhe përpara tij tre bijtë njëri 
pas tjetrit. E shoqja dhe tre bijat qëndrojnë pas tij. Personi që paraqitet në krahun e majtë 
të Platiterës është shumë i dëmtuar. Kryefamiljari mban në duar maketin e paraklisit, 
ndërsa personazhet e tjerë paraqiten në pozicion lutjeje. Ndonëse ende nuk dihet se cili ka 
qenë ktitori i paraklisit, por duke u nisur nga veshja luksoze ka të ngjarë te ketë qenë 
ndonjë sundues feudal vendas717.  

 
 
 

 

714-Sipas Dhorka Dhamos në pikturën e shpellës së "Letmit të Çermenikës" në të dy anët e dhuruesit të 
kishës, radhiten shtatë pjestarët e familjes së tij në pozicion lutjeje me duart e ngritura nga Shën Mëria dhe 
Krishti Pandokrator. Figurat laike janë trajtuar si një brez dekorativ në miniaturë. Piktori i afreskeve është 
Stano. Me anë të vizave lakonike Stano ka ditur të japë modelin dhe elegancën e veshjeve të trupit e të 
kokës. Bien në sy mëngoret që janë zbukuruar me motive popullore që hasen në qëndisjet vendore. Dhorka 
Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia 
botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 12. 
715-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 77,  faqe 77.  
716 Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, 
“Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 19. 
717-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 94-96. 
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SHPELLA E SHËN GJERGJIT 
 NË DHIVËR TË DELVINËS 

 
"Shpella e Shën Gjergjit" gjendet në pjesën veriore të fshatit Dhivër të Delvinës. 

Kisha është ndërtuar në një faqe shkëmbi dhe përbëhet nga një zgavër natyrore e rrethuar 
me mur. Çatia e kishës mbulohet pjesërisht prej shkëmbit dhe pjesa e mbetur me plloça 
dhe tjegulla. Dera që hyn në kishë gjendet në anën veriore. Kisha ndriçohet nga dy dritare 
dhe përbëhet nga pronaosi dhe naosi. Përmasat e kishës janë 5x2 metra. Kjo kishë ka 
shërbyer si paraklis për eremitët që kanë jetuar përreth. Faqet e mureve dhe ato 
shkëmbore janë të suvatuara dhe të pikturuara me afreske. Paraklisi përbëhet nga naosi 
me përmasa 4.35x2.00 metra dhe narteksi me përmasa 5.40x0.45 metra. Në kungën e 
madhe nika e prothesit është e gdhendur në shkëmb dhe ka përmasa 0.54x045 metra. 
Afresket e kishës janë pikturuar nga ikonografë anonimë. Eremitët ikonografë qenë 
njerëz të pëulur, prandaj si të tillë nuk e vinin emrin e tyre mbi afreske. Në narteks 
gjenden këto afreske: skena "Fjetja e Hyjlindëses" me përmasa 1.00x0.56 metra, "Shën 
Gjergji duke shpëtuar të bijën e mbretit" me përmasa 0.70x0.22 metra, "Pantokratori", i 
cili paraqitet si gjysmëfigurë, "Teodor Tironi dhe Teodor Stratilati" gjithashtu paraqiten 
në gjysmëfigurë. Në faqen e murit që ndan narteksin nga naosi gjendet skena "Deisis". 
Në naos gjenden afresket: mbi hyrjen gjendet skena "Guri" me përmasa 1.00x0.65 metra. 
Në këtë skenë biblike figurat e grave miroprurëse janë fshirë nga mesi e sipër. Ndërsa 
engjëllit që qëndron mbi gur i ruhet vetëm dora që u tregon varrin grave miroprurëse. Në 
të djathtë të gjendet skena e "Ngjalljes" me përmasa 1.00x1.00 metra. Mbi faqen lindore 
të shkëmbit gjendet skena e "Shpërfytyrimit" me përmasa 1.00x0.70 metra. Djathtas saj 
gjendet skena "I drejti i ditëve", në të cilën paraqitet një plak me duar të hapura, i cili 
simbolizon Krishtin.  Majtas gjendet skena e "Ungjillëzimit" ku paraqitet Gabrieli duke i 
dhënë lajmin e mirë Hyjlindëses. Në faqen jugore të shkëmbit gjendet "Shestja" me 
përmasa 2.60x1.80 metra. Nën këtë skenë biblike gjendet skena "Shpëtimtari" me 
përmasa 1.10x0.82 metra. Në faqen e murit perëndimor të kishës gjendet skena "Fjetja e 
Shën Mërisë" me përmasa 1.62x1.30 metra. Një skenë të tillë e ndeshim edhe në 
narteksin e kishës, por me përmasa më të vogla. Në kungën e madhe gjenden pesë figura 
hierarkësh, të cilët kanë veshje hierartike me fellonë dhe omoforë të bardhë. Në gjendje të 
mirë ruhen "Shën Athansai dhe Silvestri i Romës". "Platitera" është e ritokuar, ndërsa dy 
engjëj që paraqiten anash saj janë të zbehtë. Në nikën e prothesit paraqitet "Shën Stefani". 
Në kungën e vogël gjenden "Simeon Stiliti" dhe "Danieli". Pranë tryezës së shenjtë 
gjenden "apostull Jakovi" dhe "Vasili i Madh". Pranë tyre gjenden "Shën Kozmai" dhe 
"profeti Ilia". Në brezin e dytë të faqes së shkëmbit lindor gjenden kryeengjëjt "Mihael" 
dhe "Gabriel"718. Në faqen që ndan naosin me kungën e vogël gjendet afresku i të 
"Gjithëpushtetshmit", i cili e paraqet Krishtin duke bekuar me dorën e djathtë dhe duke 
mbajtur ungjillin në dorën e majtë. Ky afresk mendohet të jetë i shekullit XVII. 
Mbishkrimi që gjendet poshtë afreskut thotë: “Lutja e shërbëtorit tënd prift Theodhorit 
dhe bashkëshortes e fëmijëve të tij”. 

 

718 -Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 85-93. 
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FJALORTH 
 

VESHJET KISHTARE 
 

Stihari simbolizon njerishmërinë e Krishtit dhe jetën në Mbretërinë e Perëndisë 
(Zbulesa 7, 9). Stiharin e veshin priftërinjtë dhe episkopët. Zakonisht është në ngjyrë të 
bardhë dhe quhet “rroba e shpëtimit”, të cilën e veshin të krishterët në ditën e pagëzimit. 

Petrahili simbolizon kujdesin e bariut për grigjën e tij. Në kohët e hershme 
petrahili thurrej prej leshi si simbol i deleve të grigjës. Petrahilin e veshin priftërinjtë dhe 
episkopët. 

Brezi dhe mëngët. Kur veshin brezin priftërinjtë thonë psalmin që iu kujton atyre 
se Perëndia i ngjesh me fuqi për të kryer shërbesat. 

Felloni vishet nga priftërinjtë. Në kohën që veshin fellonin priftërinjtë thonë 
psalmin 132.  

Orari është një brez i gjatë, të cilin e hedh dhiaku mbi sup. Në kohët e hershme 
në orar qenë shkruar litanitë dhe lutjet. Fjala orar vjen nga latinishtja (orare) që do të 
thotë të lutesh. 

Omofori simbolizon lëkurën e deles së humbur, të cilën Krishti e gjeti dhe e solli 
përsëri në tufë. Omofori kujton episkopin që të kërkojë delet e humbura dhe t’i bashkojë  
me grigjën e kishës. Pas lëçitjes së Ungjillit, episkopi vesh omoforin e vogël. 

Sako është veshja perandorake. Gjatë viteve të pushtimit osman peshkopët filluan 
të veshin veshjet perandorake. 

Mitra simbolizon kurorën perandorake. Ajo është shenja e fitores së krishterë, 
sepse shenjtorët fitojnë kurora (Zbulesa 4, 4). 

Skeptri është simboli i pushtetit shpirtëror. Skeptri simbolizon shkopin e Aaronit 
(Eksodi 4,2). 

Epigonatin e veshin episkopët. Gjithashtu dhe priftërinjtë, të cilët kanë ofiqin 
protoprezbiter, ikonom, stavrofor. Epigonati simbolizon forcën e predikimit. 

Kamillafi është kapelja që mbajnë klerikët ortodoksë. Kamillafi u shfaq gjatë 
epokës bizantine.  

Raso quhet veshja e jashtme e klerikëve ortodoksë. Deri në shekullin XIX rason e 
vishnin vetëm klerikët e rangut të lartë, ndërsa klerikët e martuar vishnin veshjet vendore. 
Në vitet në vazhdim, u vendos që raso të vishet prej gjithë klerikëve ortodoksë. 
 

SHËRBESAT 
 

Agripnia është shërbesa, e cila kryhet gjatë natës. Zakonisht bëjmë Agripni gjatë 
të kremteve të mëdha ose rasteve të veçanta si për shembull sëmundje, luftëra etj. 
Agripnia zakonisht fillon në orët e mbrëmjes dhe gjatë së cilës kryhen shërbesa të 
ndryshme, si ajo e Orëve, Mbrëmësore, Mëngjesore dhe Liturgji Hyjnore. 

Ajazma është shërbesë liturgjike e kishës, gjatë së cilës bëhet shenjtërimi i ujit, 
me anën e uratave përkatëse për thirrjen e Shpirtit të Shenjtë dhe të zhytjes së kryqit tri 
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herë në ujë. Janë dy lloj ajazmash: 1-Ajazma e vogël, e cila kryhet çdo fillim muaji dhe 
në raste të tjera. 2- Ajazma e madhe e cila kryhet vetëm në të kremten e Theofanisë më 6 
janar. Shërbesa e Ajazmës gjendet tek Uratorja e Vogël. 

Himni Akathist. Quhet shërbesa e kishës kushtuar Hyjlindëses. Përbëhet nga 24 
tropare ku në përfundim psalim “Gëzohu o Nuse e panusëruar” dhe “Aliluja”. Në vitin 
626 Hyjlindësja kishte shpëtuar qytetin prej sulmeve të persëve dhe avarëve, prandaj 
banorët e Kostandinopojës, u grumbulluan në kishën e Shën Marisë në Vllahernë, ku në 
shenjë mirënjohjeje e shprestarie psalën pa u ulur (akathist) himnin falenderues të 
Hyjlindëses që u bë atë natë. “Përlufteshës Gjenerale, këngët mundëse..”. Ky himn, së 
bashku me disa tropare të tjera, si dhe gjithë përshëndetjet e Hyjlindëses që ishin bërë 
deri më atë kohë u quajtën “Himni Akathist” (sepse u psal në këmbë). Ky himn këndohet 
në të pesë të premtet e Kreshmëve të Mëdha. 
 Pasdarka. Kjo shërbesë kryhet pas ngrënies së darkës dhe përpara se të biem në 
gjumë. Pasdarka është lutje për natën që vjen, me qëllim që të jetë e qetë, paqësore dhe e 
sigurt. Shërbesa përmban psalme dhe urata. Pasdarka ndahet në të Madhe dhe të Vogël. 
Pasdarkën e Madhe e kryejmë vetëm gjatë kreshmëve të mëdha që nga dita e hënë deri në 
të premten. Gjithshtu kryhet edhe të Hënën e Madhe dhe të Mërkurën e Madhe, ndërsa 
Pasdarka e Vogël lexohet gjatë ditëve të tjera. 
 Shërbesa e Pesë Bukëve celebrohet vetëm në të kremtet e mëdha. Kjo shërbesë 
kryhet në përkujtim të pesë bukëve që bekoi Krishti në shkretëtirë. Shërbesa e pesë 
bukëve kryhet në përfundim të Mbrëmësores ose të Mëngjezores. Gjatë kësaj shërbese 
prifti bekon bukën, verën dhe vajin. Bukët priten në copëza dhe u ndahen besimtarëve të 
pranishëm. 
 Mbrëmësorja celebrohet në mbrëmje. Ndahet në të Madhe dhe të Vogël. 
Mbrëmësorja e Madhe ka më tepër tropare dhe kryhet mbrëmjen e së shtunës kur 
paraprin e kremte dhespotike, hyjlindësore ose e një shenjti të madh. Ndërsa 
Mbrëmësorja e Vogël ka karakter të thjeshtë.  

Liturgjia. Liturgjia Hyjnore ndahet në dy pjesë kryesore: 1-Liturgjia e 
katekumenëve dhe 2- Liturgjia e besnikëve. Në Kishën Ortodokse celebrohen tri lloj 
liturgjish, të cilat janë: 1-Liturgjia e Joan Gojartit. 2- Liturgjia e Vasilit të Madh. 3- 
Liturgjia e Dhuratave të Parashenjtëruara. Pika kulmore e Liturgjisë është misteri i 
Falenderimit Hyjnor, gjatë të cilit besimtarët kungohen me trupin dhe gjakun e Krishtit. 
Liturgjia e Vasilit të Madh kryhet dhjetë herë në vit, ndërsa Liturgjia e Dhuratave të 
Parashenjtëruara celebrohet të mërkurave dhe të premteve dhe kryesisht gjatë Kreshmës 
së Madhe. 
 Liti është një shërbesë, e cila kryhet gjatë agripnisë. Liti celebrohet në narteksin e 
kishës së manastirit.  

Shërbesa e mesnatës zakonisht lexohet në mëngjes përpara Shërbesës së 
Mëngjesit. Përmbajtja e saj i referohet ardhjes së dytë të Krishtit dhe ngjalljes së të 
vdekurve gjatë gjykimit përfundimtar. Kemi shërbesën e mesnatës që kryhet gjatë ditëve 
të javës, atë të së shtunës dhe të dielës. 

Shërbesa  e përshpirtjes gjatë së cilës kisha lutet për shpirtrat e të krishterëve të 
fjetur. Kjo shërbesë kryhet në ditë të caktuara, si për shembull pas të tretave, të nëntave, 
të dyzetave etj. Përshpirtja celebrohet pas liturgjisë hyjnore. Emrat e të fjeturve 
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përkujtohen gjatë blatës dhe shenjtërimit të dhuratave të shenjta. Në përfundim të 
shërbesës nga familja e të ndjerit ndahet koliva, e cila përgatitet prej gruri të zjerë, që 
simbolizon "Ngjalljen e të Vdekurve". Kjo simbolikë vjen nga fjalët e Krishtit: "Kokrra e 
grurit kur bie në tokë duhet që të vdesë, sepse nëse vdes jep më shumë fryte" (Joani 
12,24). 

Shërbesa e varrimit gjatë së cilës kisha jonë lutet për shpirtin e të vdekurit duke i 
dhënë lamtumirën e fundit.  

 Mëngjezorja është një shërbesë e përditshme e kishës, e cila kryhet në mëngjes. 
Shërbesa e Mëngjezores në të kremtet e mëdha shoqërohet me Liturgjinë Hyjnore. 
Gjithashtu mëngjezorja e së dielës është e ndryshme nga ajo e ditëve të tjera. Pikat 
kryesore të saj janë:  gjashtë psalmet, përlëshoret, zbritësoret, bekimtoret, shkallesat, 
shkurtorja, Ungjilli, dërgimsoret, lavdërimet, dhoksologjia etj. 

Paraklisi është nga shërbesat më të dashura për besimtarët. Kemi Paraklisin e 
Madh dhe Paraklisin e Vogël. Paraklisi i së Tërëshenjtës psalet në raste vështirësish. 
Paraklisi i Vogël psalet shpesh, ndërsa Paraklisi i Madh kryhet vetëm në 15 gusht. 

Shërbesa e orëve. Kështu quhen katër shërbesa të vogla, të cilat psalen kryesisht 
në vazhdimësi të ditës nëpër manastire. Judenjtë e llogarisnin kohën që prej orës 6 të 
mëngjesit deri në orën 6 të mbrëmjes dhe anasjelltas. Kryqëzimi i Krishtit ndodhi në orën 
nëntë. Në Dhiatën e Re përmendet ora e tretë, e cila përkon me orën nëntë të mëngjesit. 
Ora e gjashtë përkonte me orën dymbëdhjetë të mesditës si dhe ora e nëntë, e cila i 
përkiste orës pesëmbëdhjetë të pasdites (Matheu 20,3). 

             Qethja. Shërbesë kishtare, e cila përdoret kur një burrë ose grua përqafon 
jetën monakale. Quhet qethje sepse në kohët e lashta, kandidatit për murg i qetheshin 
krejtësisht flokët, në shenjë të përkushtimit tek Perëndia (Veprat 18,18). Qethja 
shoqërohet me vënien e duarve në kokë. 

Shërbesa e Shenjtërimit të Miros. Sipas tipikosë që ndiqet në Patriarkanën 
Ekumenike në të Dielën e Dafinës, Patriku Ekumenik merr pjesë në Liturgjinë Hyjnore 
në Kishën Patriarkale të Shën Gjergjit në Kostandinopojë, i shoqëruar nga hierarkët e 
Sinodit. Në fund të dhoksologjisë, patriku lëçit uratën për fillimin e proçesit për 
pregatitjen e Miros së Shenjtë. Siç është e njohur nga Patriarkana Ekumenike e marrin 
Miron e Shenjtë të gjitha Kishat Ortodokse, në shenjë të besimit të përbashkët e unitetit të 
tyre. Në Kishën Ortodokse, Miro e Shenjtë shërben dhe përdoret për të kryer Misterin e 
Shenjtë të Krezmimit të të sapo pagëzuarve, si dhe për krezmimin e heterodoksëve, të 
cilët pranojnë besimin ortodoks. Gjithashtu përdoret edhe gjatë shenjtërimit të kishave. 

Katalogu më i vjetër i parapërgatitjes së Miros të Shenjtë i përket shekullit VII 
dhe ndodhet në Bibliotekën e Vatikanit. Në këtë katalog, përveç komponentit bazë që 
është vaji, përmendet edhe 12 esenca aromatike. Gjithashtu, me interes është edhe 
katalogu, i cili i përket shekullit XVII dhe gjendet në bibliotekën e Sinodit të Shenjtë të 
Moskës. Në këtë katalog, përveç vajit është shtuar edhe vera dhe 49 esenca aromatike. 
Nëpër arkivat e Patriarkanës Ekumenike gjenden edhe dy katalogë të përgatitjes së Miros 
së Shenjtë. Këta i përkasin vitit 1865 dhe janë të dekretuar nga dora e patrikut Sofoni III. 
Në këto katalogje numri i esencave aromatike është 57. Katalogu i fundit përdoret deri në 
ditët tona, si katalogu zyrtar i esencave në përgatitjen e Miros së Shenjtë, në Patriarkanën 
Ekumenike. Shërbesa e përgatitjes së Miros së Shenjtë gjendet tek Uratorja e Vogël. Për 
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herë të fundit Miro e Shenjtë është prëgatitur në vitin 1992 nga Patriku Ekumenik 
Vartholomeu I. 
 

LIBRAT LITURGJIKË 
 

 Apostulli përmban pjesë nga Veprat e Apostujve dhe letrat e Dhiatës së Re, për të 
dielat, të kremtet, ditët e zakonshme dhe për shërbesa të ndryshme. Apostulli zakonisht 
lëçitet prej dhjakut nga amvoni i kishës. 

Ungjilli. Me Ungjill kuptojmë librin liturgjik të kishës, i cili përmban pjesë nga të 
katër librat e shenjtë atë të Matheut, Markut, Lukës dhe Joanit, të cilët flasin për jetën dhe 
mësimdhënien e Isu Krishtit. Pjesët ungjillore lëçiten gjatë Liturgjisë Hyjnore ose nëpër 
shërbesa të tjera të kishës. Ungjilli simbolizon Krishtin, prandaj vendoset mbi Tryezën e 
Shenjtë. 

Uratore është libri liturgjik i kishës, i cili përmban shërbesa të ndryshme. Kemi 
dy lloj uratoresh: 1-Uratore e Madhe përmban shërbesat kryesore të Kishës Ortodokse; 
Liturgjia e Joan Gojartit, Mesha e Shën Basilit, Mesha e Shën Grigorit, rregulla e Meshës 
Peshkopale, Shërbesa e Miros, martesa e dytë, dorëzimet, gradimet, dedikata e kishës, 
varrimi i priftërinjve, varrimi në Javën e Pashkës, varrimi i fëmijëve, dhe urata të 
ndryshme. Uratore e Madhe gjithashtu përmban shërbesat, të cilat nuk kryhen shpesh siç 
janë shërbesa e hirotonisë, e qethjes së murgjve, inagurimit të kishës etj. 2- Uratore e 
Vogël, përmban shërbesat kryesore që kryen prifti. 

Kremtore. Ky libër, sipas titullit përmban këndimet e të kremteve kryesore të 
palëvizshme të dymbëdhjetë muajve. Në këto shtuam të dy Kanunet e Shën Mërisë, 
Lutësoren dhe Dielloren, domethënë Troparet e të Tetë Tingujve me Apostujt dhe 
Ungjijtë, që këndohen në të dielat e zakonta të motit. Pothuajse të gjitha troparet janë 
hartuar sipas ritmeve dhe melodive bizantine. 

Pesëdhjetore. Ky libër përmban himnet dhe leximet e të dielave nga Pashka deri 
te Rushajet dhe të dielën e gjithë Shenjtorëve. Himnografi që ka shkruar Pesëdhjetoren 
është kryepiskopi i Selanikut Josif Studiti. 

Psaltiri është libri liturgjik, i cili përmban 151 psalme të Davidit. Psalmet në 
mënyrë analoge me përmbajtjen e tyre ndahen në: psalme të pendimit, psalme lavdërimi 
etj. Psamet më të rëndësishme janë ato që përshkruajnë jetën, pësimet dhe triumfin e 
Krishtit ose siç quhen ndryshe psalme Mesianike të cilat janë: 
2,8,15,21,39,40,44,67,68,71,77,96,108,109,116 dhe 117. Psalmet janë ndarë në 20 
ndenjësore (kathizma), gjatë të cilave besimtarët qëndrojnë të ulur nëpër vendet e tyre. 
Psaltiri ka përdorim shumë të gjerë në shërbesat e kishës. Për shembull në Mbrëmësore, 
Pasdarkë, Mëngjezore, Lityrgji Hyjnore etj. 

 Diptikët janë libra tek të cilët shënohen emrat e episkopëve dhe priftërinjve, të 
një kishe.  

 Orologji është libri liturgjik i kishës, i cili përmban shërbesat e Mesnatës, 
Mëngjezores, Orëve, Mbrëmësores, Pasdarkës. Gjithashtu përmban shërbesat e Kungimit 
Hyjnor, Paraklisin e së Tërëshenjtës, Himnin Akathist etj. Orologji përmban edhe të 
kremtet e përditshme me troparet e shenjtëve që festojmë si dhe troparet e Triodit dhe të 
Pesëdhjetores. 
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Mineot janë librat që përmbajnë shërbesat e çdo muaji, prandaj quhen mujore. 
Sistemimi i mineove është bërë nga patriku i Jerusalemit Sofroni dhe nga Joan 
Damaskinoi. Vite më vonë himnografë të tjerë i kanë plotësuar me shërbesa të tjera. Prej 
tyre mund të përmendim kryepiskopin e Selanikut Josifin (+883), Teodor Studitin dhe 
Theofan Omologjitin. 

Sinaksari është ai libër, i cili përmbledh jetët e shentorëve, të cilat lexoheshin me 
mbledhjet e të krishterëve. Fjala Sinaksar e ka origjinën prej sinaksis që do të thotë 
mbledhje. 

Anastasimatari përmban tekstet poetike të (oktaikut), tek të cilët përfshihet 
shërbesa e së dielës në tetë tinguj. Anastasimatari është kompozuar nga himnografi Joan 
Damaskini (+974) dhe më vonë u plotësua nga Teodor Studiti (795-826), mbreti Leoni 
VI i Urti (865-912) dhe nga i biri i tij Kostandini (905-950). 

Tipikoja është një libër liturgjik i kishës, i cili përmban udhëzime se si duhet të 
kryhen shërbesat liturgjike. Tipikonë e parë e ka hartuar Omologjiti Hariton në vitin 270. 
Pas tij vijon tipikoja e Shën Savës së Shenjtëruar në vitin 531, tipikoja e Joan Damaskinit 
në vitin 749 etj. 

Triodi është libër liturgjik i kishës, i cili përmban himne që nga e Diela e telonit 
dhe fariseut deri të Shtunën e Madhe në mëngjes. Emërtimin triod e mori sepse shumica e 
himneve që psallen përbëhen nga tri këngë. Triodi është hartuar nga himnografët: Josif 
(+830), Teodor Studiti (+826) dhe Andrea i Kretës (+726). 

Përshpirtje është shërbesa gjatë së cilës kisha lutet për shpirtrat e të krishterëve 
të fjetur. Kjo shërbesë kryhet në ditë të caktuara, si për shembull pas të tretave, të 
nëntave, të dyzetave etj. 

  
ENËT & SENDET E SHENJTA 

 
Potiri i Shenjtë simbolizon gotën që përdori Krishti në Darkën Mistike. Përdoret 

për kungimin e besimtarëve. 
Shtiza është një objekt i shenjtë prej metali rreth njëzetë centimetra, që përdoret 

gjatë përgatitjes së blatës. Me shtizën ushtari romak shpoi Krishtin në brinjë. Prifti e 
vendos Qengjin mbi Diskun e Shenjtë dhe e shpon me anë të shtizës, duke thënë uratën 
përkatëse. 

Disku i Shenjtë simbolizon grazhdin, në të cilin lindi Krishti. Mbi të vendoset 
Qengji. 

Temjanica simbolizon barkun e Shën Marisë, thëngjilli që vendoset në të 
simbolizon Krishtin dhe temjani hirin e Shpirtit të Shenjtë. Temjanica përdoret për të 
temjanisur ikonat, altarin etj. Në temjanicë vendoset karbon i ndezur dhe disa copëza 
temjani. Temjanica simbolizon lutjen që i drejtohet Perëndisë. 

Zeo. Me zeo kuptojmë atë enë metalike që mban ujin e nxehtë, i cili hidhet në 
Potirin e Shenjtë gjatë përgatitjes së Kungatës Hyjnore. Uji është i domosdoshëm në 
përgatitjen e Kungatës dhe simbolizon ujin që doli prej brinjës së Krishtit të kryqëzuar 
(Joani 19, 34). Gjithashtu uji i nxehtë që hidhet në potir, ngroh verën që gjendet aty duke 
na dhënë ndjesinë se kungohemi me gjakun e ngrohtë të Krishtit. 
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Artofori shërben për të ruajtur Kungatën Hyjnore, e cila përdoret për nevoja 
urgjente të besimtarëve, si për shembull në rast sëmundje, vdekje etj. Kemi dy lloj 
artoforësh: 1-I palëvizshëm, i cili gjendet mbi Tryezën e Shenjtë. 2-I lëvizshëm, i cili 
përdoret për dhënien e kungatës në spitale, shtëpi etj. Përgatitja e kungatës për në artofor 
bëhet një herë në vit gjatë Liturgjisë Hyjnore të së Enjtes së Madhe. 

Kandili. E ka origjinën prej fjalës latine candela që do të thotë qiri dhe përdoret 
për të ndriçuar vendet e shenjta. Në adhurimin kristian kandili vendoset përpara ikonave. 
Gjithashtu brenda në ajodhimë përpara të Kryqëzuarit vendoset një kandil, i cili qëndron 
gjithë kohën i ndezur. Sipas traditës ortodokse shprestarët ndezin kandilin e shtëpisë çdo 
natë. Vaji i kandilit simbolizon mëshirën e Perëndisë, kurse drita që lëshon, hirin e 
Shpirtit të Shenjtë që kishin shenjtorët duke na kujtuar që edhe ne duhet të jemi të 
ndriçuar. 

Kolimvithra simbolizon lumin Jordan, ku u pagëzua Krishti. Përdoret për të 
kryer pagëzimin e shenjtë. 

Kambanat përbëhen nga metal tingëllues dhe shërbejnë për të thirrur besimtarët 
në kishë. Shpikësi i kambanës është Paulin de la Nola, i cili ka jetuar rreth viteve 400. 
Nola ishte nga krahina e Kampanjës, prandaj shpikjes së tij i vuri emrin e vendlindjes. Në 
Kishën Ortodokse kambanat janë përdorur për herë të parë në vitin 842 atëherë kur doxhi 
i Venedikut Ursus Patricanus i dërgoi si dhuratë perandorit bizantin Mihalit III disa 
kambana. Ato bien me tinguj të ndryshëm, për shembull të gëzueshëm, për hidhërim etj.  

Antimisi përbëhet prej basme katërkëndëshe dhe pëdoret për celebrimin e 
Liturgjisë Hyjnore, në vendet jashtë kishe si për shembull, nëpër kampingje, spitale, ose 
në ato kisha të cilat nuk janë shenjtëruar. Në këto raste antimisi zëvendëson Tryezën e 
Shenjtë. Mbi Antimisin ikonizohen katër ungjillorët, skena e kryqëzimit të Krishtit etj. 
Zakonisht në katër cepat e antimisit vendosen copëza lipsane shenjtorësh. 

Epitaf, në greqishten bizantine do të thotë "Përmbi varr" ose siç mund të thuhet 
ndryshe "Mbulesë varri". Në të paraqitet Isu Krishti i shtrirë në varr. Epitafi përdoret në 
shërbesën e së Premtes së Madhe, ku sipas traditës nxirret përreth kishës në përkujtim të 
varrimit të Krishtit. Gjatë kësaj shërbese psalen vajtimet "Ti o Krisht o jetë, Ti u vure në 
varr…". 
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Fig.26. Kostandin Jeromonaku. Shën Mëria me Krishtin. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.27. Kostandin Jeromonaku. Krishti Pandokrator. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 
Fig.28. Kostandin Jeromonaku. Joan Pagëzori. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 
Fig.29. Kostandin Jeromonaku. Mbledhja e Apostujve. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.30. Kostandin Jeromonaku. Ngritja e Kryqit. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.31. Kostandin Jeromonaku. Shën Pjetri e Shën Pavli. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.32. Kostandin Jeromonaku. Shën Mëria. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 
Fig.33. Kostandin Jeromonaku. Shën Dhimitri. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 
Fig.34. Kostandin Jeromonaku. Shën Gjergji. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 
Fig.35. Joan Çetiri. Fjetja e Shën Mërisë. (Muzeu Onufri Berat) 
Fig.36. Joan Çetiri. Shtatë shenjtorët sllavë. (Muzeu Onufri Berat) 
Fig.37. Joan Çetiri. Krishti Kryehierark. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 
Fig.38. Joan Çetiri. Shën Gjergji me skena. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 
Fig.39. Joan Çetiri. Shën Dhimitri me skena. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.40. Vëllezërit Çetiri. Profeti Ilia me qerre. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.41. Vëllezërit Çetiri. Shën Gjergji. (Muzeu Historik Kombëtar) 
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Fig.42. Vëllezërit Çetiri. Shën Thanasi. (Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë) 
 

KREU I TRETË 
IKONOGRAFËT NË MITROPOLINË E GJIROKASTRËS 

 
Fig.1. Joan Athanasi. Shën Gjergji mbi kalë. (Fondi i Muzeut Historik Kombëtar) 
Fig.2. Joan Athanasi. Hyrja në Jeruzalem. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.3. Joan Athanasi. Shën Mëria me Krishtin. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.4. Joan Athanasi. Fjetja e Shën Mërisë. (Muzeu Historik Kombëtar) 
 

IKONOGRAFËT NGA  SAMARINA 
 
Fig.5. Pamje e kishës së Ungjillëzimit, Tiranë 
Fig.6. Mihal Anagnosti. Krishti Pandokrator. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 
Fig.7. Mihal Anagnosti. Shën Mëria me Krishtin. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 
Fig.8. Mihal Anagnosti. Shën Naumi. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 
Fig.9. Mihal Anagnosti. Rrethprerja e Krishtit. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 
Fig.10. Mihal Anagnosti. Ungjillëzimi. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 
Fig.11. Mihal Anagnosti. Zbritja në ferr. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 
Fig.12. Mihal Anagnosti. Shën Sava, Damaskini, Varvara. (Muzeu i Artit Mesjetar 
Korçë) 
Fig.13. Mihal Anagnosti. Gjon Vladimiri & Thalaleo. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 
Fig.14. Pamje e kishës së Shën Mërisë, Elbasan 
Fig.15. Mihal Anagnosti. Krishti Pandokrator. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.16. Mihal Anagnosti. Shën Mëria me Krishtin. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.17. Mihal Anagnosti. Shën Joan Pagëzori. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.18. Mihal Anagnosti. Shën Gjergji. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.19. Mihal Anagnosti. Shën Nikolla. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.20. Mihal Anagnosti. Shën Athanasi. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.21. Mihal Anagnosti. Profeti Ilia. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.22. Mihal Anagnosti. Kryeengjëlli Mihal. (Fondi i Muzeut Historik Kombëtar) 
Fig.23. Mihal Anagnosti. Kryeengjëlli Gabriel. (Fondi i Muzeut Historik Kombëtar) 
Fig.24. Mihal Anagnosti. Prerja e Pararendësit. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.25. Mihal Anagnosti. Shën Dhimitri. (Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë) 
Fig.26. Mihal Anagnosti. Shën Gjergji & Dhimitri. (Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë) 
Fig.27. Mihal Anagnosti. Shën Kostandini & Helena. (Galeria Kombëtare e Arteve, 
Tiranë) 
Fig.28. Pamje e kishës së Shën Kollit, Elbasan 
Fig.29. Diço Zografi. Shën Kolli. (Fondi i Muzeut Historik Kombëtar) 
Fig.30. Diço Zografi. Shën Athanasi. (Fondi i Muzeut Historik Kombëtar) 
Fig.31. Diço Zografi. Shën Harallambi. (Fondi i Muzeut Historik Kombëtar) 
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KREU I KATËRT 
IKONOSTASËT 

 
Fig.1. Pamje nga ikonostasi i kishës së "Shën Mërisë" në Labovën e Kryqit 
Fig.2. Pamje nga ikonostasi i kishës së "Shën Mërisë" në Labovën e Kryqit 
Fig.3. Ikonostasi i kishës së manastirit të "Spilesë" në Saraqinisht 
Fig.4. Ikonostasi i kishës së manastirit të "Spilesë" në Saraqinisht 
Fig.5. Dyert e Bukura të kishës së "Shën Mërisë" në Sopik të Pogonit 
Fig.6. Proskinitari i kishës së manastirit të "Shën Pjetrit dhe Pavlit", Vithkuq 
Fig.7. Ikonostasi i kishës së manastirit të "Shën Gjon Vladimirit" 
Fig.8. Ikonostasi i kishës së manastirit të "Shën Gjon Vladimirit" 
Fig.9. Dyert e Bukura të kishës së "Shën Mërisë" në Elbasan  
Fig.10. Dyert e Bukura të kishës së "Shën Kollit" në Elbasan 
 

KREU I PESTË 
OBJEKTE PREJ ARI DHE ARGJENDI 

 
Fig.1. Kapaku i ungjillit të kishës së Shën Kollit, në Voskopojë 
Fig.2. Kapaku i ungjillit të kishës së Shën Mëhillit në Vithkuq, viti 1697 
Fig.3. Kryq prej ari dhe argjendi, viti 1748 
Fig.4. Kuti prej argjendi me reliktet e Shën Gjon Vladimirit, viti 1768 
Fig.5. Kuti prej argjendi me reliktet e Shën Gjon Vladimirit 
Fig.6. Mbulesa e ikonës së Shën Gjergjit, viti 1819 
Fig.7. Mbulesa e ikonës së Shën e Premtes, viti 1823 
 
 

KREU I GJASHTË 
ARTI IQËNDISTARISË SË OBJEKTEVE KISHTARE 

 
Fig.1. Epitafi i Gllavenicës, viti 1373. (Muzeu Historik Kombëtar) 
Fig.2. Shën Mëria 
Fig.3. Joan Teologu 
Fig.4. Ungjillor Mateu 
Fig.5 Ungjillor Luka 
Fig.6. Ungjillor Marku 
Fig.7. Ungjillot Joani 
Fig.8. Profeti Moisi 
Fig.9. Profeti Isaia 
Fig.10. Josifi nga Arimathea 
Fig.11. Kryqi emblematik i peshkopit Kalist 
Fig.12. Figura engjëllore 
Fig.13. Figura engjëllore 
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KREU I SHTATË 
KAMBANAT DHE KAMBANERITË 

 
Fig.1. Kambana e kishës së Shën Kollit në Shelcan 
Fig.2. Kambana e kishës së Karpenjit të Kavajës 
Fig.3. Kambana e kishës së Shën Thanasit në Peshtan, Tepelenë 
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KREU I PARE

Fig.1 Pamje e kishës së Shën Kollit, Shelcan  (Foto. A. Llukani)

Fig.2 Mbishkrimi i Onufrit (Foto. A. Llukani)
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Fig.3 Pamje e kishës së Shën e Premtes, Valësh (Foto. A. Llukani)

Fig.4  Mbishkrimi i Onufrit (Foto. A. Llukani)
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Fig.5.Onufri. Hyrja e Shën Mërisë në Tempull (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.6. Onufri. Ngjallja e Llazarit (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.7. Onufri. Lindja e Krishtit (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.8. Onufri. Shpërfytyrimi. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.9. Onufri. Ngjallja. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.10. Onufri. Pagëzimi i Krishtit. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.11. Onufri. Dyert e Bukura. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.12. Onufri. Deisis. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.13. Onufri. Joan Pagëzori. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.14. Onufri. Krishti Pandokrator. (Muzeu Onufri Berat)



201

Fig.15. Onufri. Shën Mëria me Krishtin. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.16. Onufri. Ungjillëzimi. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.17. Onufri. Teodor Tironi dhe Teodor Stratilati. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.18. Onufri. Hyrja e Krishtit në tempull. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.19. Onufri. Pjesë nga Dyert e Bukura. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.20. Onufri. Krishti Pandokrator. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.21. Onufri. Shën Dhimitri. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.22. Onufri. Shën Kostandini dhe Elena (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.23. Onufri. Shestja (Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë)
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Fig.24. Nikolla. Krishti Pandokrator. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.25. Nikolla. Lindja e Krishtit. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.26. Nikolla. Shën Dhimitri. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.27. Nikolla. Shën Mëria. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.28. Onufër Qiprioti. Dyert e Bukura. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.29. Onufër Qiprioti. Deisis. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.30. Onufër Qiprioti. Krishti Pandokrator. (Muzeu i Artit Mesjetar, Korçë)
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Fig.31. Onufër Qiprioti. Shën Mëria me Krishtin. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.32. Onufër Qiprioti. Krishti Pandokrator. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.33. Onufër Qiprioti. Fjetja e Shën Mërisë. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.34. Onufër Qiprioti. Pagëzimi i Krishtit. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.35. Onufër Qiprioti. Shën Joan Pagëzori (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)



222

Fig.36. Onufër Qiprioti. Ungjillor Joani (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.37. Onufër Qiprioti. Krishti Pandokrator (Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë)
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Fig.38. Onufër Qiprioti. Joan Pagëzori (Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë)
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KREU I DYTË

Fig.1. David Selenica. Ktitori i kishës së Shën Kollit, Haxhi Jorgji
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Fig.2. David Selenica. Farëmbjellësi.
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Fig.3. David Selenica. Hyrja e hyjlindëses në tempull. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.4. David Selenica. Shpërfytyrimi. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.5. David Selenica. Prekja e Thomait. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.6. Vëllezërit Zografi. Mbledhja e Kryeengjëjve (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.7. Vëllezërit Zografi. Profeti Ilia me qerre (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.8. Kostandin Korici. Krishti në fron (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.9. Vëllezërit Zografi. Shën Nikolla (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.10. Vëllezërit Zografi. Shën Mëria (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.11. Vëllezërit Zografi. Mbledhja e Kryeengjëjve (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.12. Vëllezërit Zografi. Kryqëzimi (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.13. Athanas Zografi. Shën Mëria me shenjtorë (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.14. Vëllezërit Zografi. Shën Mëria me Krishtin (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.15. Tërpo Zografi. Shën Mëria (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.16. Efthim Zografi. Joan Pagëzori (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.17. Tërpo dhe Efthim Zografi. Lindja e Shën Mërisë (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.18. Tërpo dhe Efthim Zografi. Darka Mistike (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.19. Kostandin Shpataraku. Shën Gjon Vladimiri. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.20. Kostandin Shpataraku. Kryqëzimi i Krishtit. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.21. Kostandin Shpataraku. Kryqëzimi i Krishtit. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.22. Kostandin Shpataraku. Himni Akathist. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.23. Kostandin Shpataraku. Shën Dhimitri me kalë. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.24. Kostandin Shpataraku. Zbritja në ferr (Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë)
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Fig.25. Kostandin Jeromonaku. Krishti Pandokrator. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.26. Kostandin Jeromonaku. Shën Mëria me Krishtin. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.27. Kostandin Jeromonaku. Krishti Pandokrator. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.28. Kostandin Jeromonaku. Joan Pagëzori. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)



253

Fig.29. Kostandin Jeromonaku. Mbledhja e Apostujve. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.30. Kostandin Jeromonaku. Ngritja e Kryqit. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.31. Kostandin Jeromonaku. Shën Pjetri e Shën Pavli. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.32. Kostandin Jeromonaku. Shën Mëria. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.33. Kostandin Jeromonaku. Shën Dhimitri. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.34. Kostandin Jeromonaku. Shën Gjergji. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.35. Joan Çetiri. Fjetja e Shën Mërisë. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.36. Joan Çetiri. Shtatë shenjtorët sllavë. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.37. Joan Çetiri. Krishti Kryehierark. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.38. Joan Çetiri. Shën Gjergji me skena. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.39. Joan Çetiri. Shën Dhimitri me skena. (Muzeu Historik Kombëtar)



264

Fig.40. Vëllezërit Çetiri. Profeti Ilia me qerre. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.41. Vëllezërit Çetiri. Shën Gjergji. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.42. Vëllezërit Çetiri. Shën Thanasi. (Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë)
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Fig.1. Joan Athanasi. Shën Gjergji mbi kalë. (Fondi i Muzeut Historik Kombëtar)

KREU I TRETË
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Fig.2. Joan Athanasi. Hyrja në Jeruzalem. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.3. Joan Athanasi. Shën Mëria me Krishtin. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.4. Joan Athanasi. Fjetja e Shën Mërisë. (Muzeu Historik Kombëtar)
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IKONOGRAFËT NGA  SAMARINA

Fig.5. Pamje e kishës së Ungjillëzimit, Tiranë
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Fig.6. Mihal Anagnosti. Krishti Pandokrator. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.7 Mihal Anagnosti. Shën Mëria me Krishtin. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.8. Mihal Anagnosti. Shën Naumi. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.9. Mihal Anagnosti. Rrethprerja e Krishtit. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)



276

Fig.10. Mihal Anagnosti. Ungjillëzimi. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.11. Mihal Anagnosti. Zbritja në ferr. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.12. Mihal Anagnosti. Shën Sava, Damaskini, Varvara. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.13. Mihal Anagnosti. Gjon Vladimiri & Thalaleo. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)



280

Fig.14. Pamje e kishës së Shën Mërisë, Elbasan
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Fig.15. Mihal Anagnosti. Krishti Pandokrator. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.16. Mihal Anagnosti. Shën Mëria me Krishtin. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.17. Mihal Anagnosti. Shën Joan Pagëzori. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.18. Mihal Anagnosti. Shën Gjergji. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.19. Mihal Anagnosti. Shën Nikolla. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.20. Mihal Anagnosti. Shën Athanasi. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.21. Mihal Anagnosti. Profeti Ilia. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.22. Mihal Anagnosti. Kryeengjëlli Mihal. (Fondi i Muzeut Historik Kombëtar)
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Fig.23. Mihal Anagnosti. Kryeengjëlli Gabriel. (Fondi i Muzeut Historik Kombëtar)
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Fig.24. Mihal Anagnosti. Prerja e Pararendësit. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.25. Mihal Anagnosti. Shën Dhimitri. (Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë)
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Fig.26. Mihal Anagnosti. Shën Gjergji & Dhimitri. (Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë)
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Fig.27. Mihal Anagnosti. Shën Kostandini & Helena. (Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë)
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Fig.28 Pamje e kishës së Shën Kollit, Elbasan
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Fig.29. Diço Zografi. Shën Kolli. (Fondi i Muzeut Historik Kombëtar)
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Fig.30. Diço Zografi. Shën Athanasi. (Fondi i Muzeut Historik Kombëtar)
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Fig.31. Diço Zografi. Shën Harallambi. (Fondi i Muzeut Historik Kombëtar)
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KREU I KATËRT
IKONOSTASËT

Fig.1. Pamje nga ikonostasi i kishës së “Shën Mërisë” në Labovën e Kryqit

Fig.2. Pamje nga ikonostasi i kishës së “Shën Mërisë” në Labovën e Kryqit
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Fig.3. Ikonostasi i kishës së manastirit të “Spilesë” në Saraqinisht

Fig.4. Ikonostasi i kishës së manastirit të “Spilesë” në Saraqinisht
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Fig.5. Dyert e Bukura tw kishës së “Shën Mërisë” në Sopik të Pogonit
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Fig.6. Proskinitari i kishës së manastirit të “Shën Pjetrit dhe Pavlit”, Vithkuq
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Fig.7. Ikonostasi i kishës së manastirit të “Shën Gjon Vladimirit”

Fig.8. Ikonostasi i kishës së manastirit të “Shën Gjon Vladimirit”
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Fig.9. Dyert e Bukura të kishës së “Shën Mërisë” në Elbasan
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Fig.10. Dyert e Bukura të kishës së “Shën Kollit” në Elbasan
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KREU I PESTË
OBJEKTE PREJ ARI DHE ARGJENDI

Fig.1. Kapaku i ungjillit të kishës së Shën Kollit, në Voskopojë
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Fig.2. Kapaku i ungjillit të kishës së Shën Mëhillit në Vithkuq, viti 1697
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Fig.3. Kryq prej ari dhe argjendi, viti 1748
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Fig.4. Kuti prej argjendi me reliktet e Shën Gjon Vladimirit, viti 1768



309

Fig.5. Kuti prej argjendi me reliktet e Shën Gjon Vladimirit
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Fig.6. Mbulesa e ikonës së Shën Gjergjit, viti 1819
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Fig.7. Mbulesa e ikonës së Shën e Premtes, viti 1823
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KREU I GJASHTË
Arti i qëndistarisë të objekteve liturgjike

Fig.1. Epitafi i Gllavenicës, viti 1373. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.2. Shën Mëria Fig.3. Joan Teologu

Fig.4. Ungjillor Mateu Fig.5 Ungjillor Luka
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Fig.6. Ungjillor Marku Fig.7. Ungjillot Joani

Fig.8. Profeti Moisi Fig.9. Profeti Isaia
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Fig.10. Josifi nga Arimathea Fig.11. Kryqi emblematik i peshkopit Kalist

Fig.12. Figura engjëllore Fig.13. Figura engjëllore
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KREU I SHTATË
KAMBANAT DHE KAMBANERITË

Fig.1. Kambana e kishës së Shën Kollit në Shelcan
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Fig.2. Kambana e kishës së Karpenjit të Kavajës
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Fig.3. Kambana e kishës së Shën Thanasit në Peshtan, Tepelenë
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	1-NEW IKONOGRAFISË-KAPAKU_1
	2-LLUKANI, ARTI I IKONOGRAFISE NE SHQIPERI
	SHKOLLA E BERATIT
	IKONOGRAFËT E FAMILJES ZOGRAFI
	IKONOGRAFËT E FAMILJES ÇETIRI
	MURGU SIMON I ARDENICËS
	IKONOGRAFËT NGA DARDHA
	Jani nga Drinopoja në vitin 1784 ka pikturuar kishën e "Shën Spiridhonit" në Vuno të Himarës. Sipas një gojëdhëne kjo kishë është ndërtuar me nismën e Shën Kozmait me materialet e mbetura nga një vapor i mbytur. Kisha është ndërtuar në vitin 1778. Kjo...
	Mbi potirin e kishës së "Shën Gjergjit" në Kudhës të Himarës gjendet mbishkrimi: “Ky potir u bë për këtë kishë, Papa Zaho katundi Kudhës, peshkopi i gjithhirshëm Vonga 1826. Nga dora ime e të përvuajturit, mjeshtër Gjoka”596F .
	"Potiri i kungimit" prej argjendi të kishës së "Shën Mërisë" në lagjen Kala të Elbasanit është punuar në vitin 1780, nga Jakov Popa597F .
	EPITAFI I GLLAVENICËS

	9-Kambaneria e kishës së "Shën Mërisë" në Qeparo të Himarës është ndërtuar në vitin 1867 dhe ka një lartësi prej 27 metrash. Mbi portën e kambanerisë gjendet një mbishkrim i gdhendur në gur: Ωκοδομηθη 1867. “U ndërtua më 1867”671F .
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