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PASQYRA E LËNDËS
Parathënie
Hyrje
KREU I PARË
Kishat mesjetare (shek. X-XV)
Kisha e "Shën Mërisë", Labovë e Kryqit, shek. X
Kisha “Fjetja e Hyjlindëses”, Peshkëpi e Sipërme, shek. X
Kisha e "Shën Mërisë", Cerckë, Kolonjë, shek. XI.
Kisha “Fjetja e Shën Mërisë”, Zervat, Gjirokastër, shek. XI-XII
Kisha e "Shën Stefanit", Dhërmi, shek. XI-XII
Kisha e "Shën Mërisë", Kosinë, Përmet, shek. XII
Kisha e "Marmiroit", Orikum, shek. XII-XIII
Kisha e "Shën Triadhës", Berat, shek. XII-XIII
Kisha e "Shën Kollit", Perondi, Berat, shek. XIII
Kisha e "Shën e Premtes", Voskopojë, viti 1378
Kisha e "Ristozit", Mborje, Korçë, viti 1389
Kisha e "Shën Nikollës", Kurjan, Fier, shek. XIV
Kisha e "Shën Mitrit", Bezmisht, Prespa e Madhe, shek. XIV
Kisha e "Shën Mëhillit", Shalës, Kolonjë, viti 1415
KREU I DYTË
Kishat pasbizantine (shek. XVI-XIX)
Kisha e "Shën Thanasit të Mazharit", Pogon, viti 1513
Kisha e "Shën Gjergjit", Leshnicë e Sipërme 1525
Kisha e "Shën Thanasit", Peca, Sarandë, viti 1525
Kisha e "Shën Mitrit", Poliçan, Pogon, viti 1526
Kisha e "Shën e Premtes", në Valësh, Elbasan, viti 1554
Kisha e "Shën Sotirit", Tremisht, Përmet, viti 1560
Kisha e "Shën Mërisë së Vllahernës", në kalanë e Beratit, viti 1578
Kisha e "Shën Kollit", në kalanë e Beratit, viti 1591
Kisha e "Shën Mërisë" së Pazarit, Përmet, viti 1600
Kisha e "Shën Mitrit", në lagjen "Vakëf" të Beratit, viti 1607
Kisha e "Shën Mërisë", Barmash, Kolonjë, viti 1616
Kisha e "Shën Mërtirit", Tranoshishtë, Lunxhëri, viti 1617
Kisha e "Shën Mërisë", Vllahogoranxi, Gjirokastër, viti 1622
Kisha e "Shën Kollit", në Shelcan, Elbasan, viti 1625
Kisha e "Shën Kollit", Saraqinisht, Lunxhëri, viti 1625
Kisha e "Shën Kostandinit dhe Elenës", në kalanë e Beratit, viti 1639
Kisha e "Shën Mëhillit", në Berat, Shek. XVI
Kisha e "Shën Todrit", në hyrjen e kalasë së Beratit, shek. XVI
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Kisha e "Shën Anës", Derviçan, Gjirokastër, shek. XVI
Kisha e "Shën Mëhillit", Vithkuq, Korçë, viti 1682.
Kisha e "Shën Thanasit", Llëngë, Pogradec, viti 1694
Kisha e "Ungjillëzimit", në kalanë e Beratit, shek. XVII
Kisha e "Shën Mërisë", Vithkuq, Korçë, shek. XVII
Kisha e "Ungjillëzimit", Vithkuq, shek. XVII
Kisha “Burimi Jetëdhënës”, Derviçan, Gjirokastër, shek. XVII
Kisha "Fjetja e Shën Mërisë", Bishtqethëm, Lushnje, viti 1700
Kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë, viti 1707.
Kisha "Fjetja e Hyjlindëses", Voskopojë, viti 1712
Kisha e "Shën Mëhillit", Voskopojë, viti 1722
Kisha e "Shën Kollit", Voskopojë, viti 1722
Kisha e "Shën Thanasit", Voskopojë, viti 1724
Kisha e "Shën Kozmait dhe Damianit", Vithkuq, Korçë, viti 1736
Kisha e "Shën Kollit", Përmet, viti 1747
Kisha e "Shën e Premtes", Selckë, Lunxhëri, viti 1755
Kisha e "Profetit Ilia", Voskopojë, viti 1759
Kisha e "Ungjillëzimit" Kozare, Berat, viti 1768
Kisha e "Shën Kollit", Shalës, Kolonjë, viti 1769
Kisha e "Shën Mërisë", Peca, Sarandë, viti 1770
Kisha e "Shën Gjergjit", Nokovë, Lunxhëri, viti 1772
Kisha e "Shën Thanasit", Lekël, Tepelenë, viti 1774
Kisha e "Profetit Ilia", Nokovë, Lunxhëri, viti 1775
Kisha e "Shën e Premtes", Përmet, viti 1776
Kisha e "Shën Gjergjit", Libofshë, Fier, viti 1776
Kisha e "Shën Kollit", Vanaj, Myzeqe, viti 1777
Kisha e "Kryeengjëjve", Gjirokastër, viti 1777
Kisha e "Shën Thanasit", Karavasta, Lushnje, viti 1778
Kisha "Fjetja e Shën Marisë", Sopik, Pogon, viti 1778
Kisha e "Shën Spiridhonit", Vuno, 1778
Kisha e "Shën Gjergjit", Fier, viti 1782
Kisha e "Shën Sotirit", Gjirokastër, viti 1784
Kisha e "Shën Kollit", Lipë, Përmet, viti 1786
Kisha e "Shën Kollit", Selani, Pogon, viti 1787
Kisha e "Lindjes së Shën Marisë", Skore, Pogon, viti 1793
Kisha e "Burimit Jetëdhënës", Këllëz, Lunxhëri, viti 1794
Kisha e "Shën Prokopit", Tiranë, viti 1795
Kisha e "Shën Mërisë", Qeparo, 1796
Kisha "Fjetja e Shën Mërisë", në kalanë e Beratit, viti 1797
Kisha e "Shën Todrit", Kadipashaj, Myzeqe, viti 1801
Kisha e "Shën Gjergjit", Strumë, Myzeqe, viti 1801
Kisha e "Shën Kollit", Selckë, Lunxhëri, viti 1802
Kisha e "Shën Kollit", Krutje e Sipërme, Lushnje, viti 1804
Kisha e "Shën Mërisë", Lubonjë, Kolonjë, viti 1806
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Kisha e "Shën Kollit", Toshkëz, Myzeqe, viti 1811
Kisha e "Apostuvje të shenjtë Pjetër dhe Pavël", Hoshtevë, Gjirokastër, viti 1811
Kisha e "Shën Kollit", Argovë, Përmet, viti 1812
Kisha e "Shën Mërisë", Leusë, Përmet, viti 1812
Kisha e "Shën Thanasit", Leshnicë, Përmet, viti 1812
Kisha e "Shën Iliut", Buhal, Përmetit, viti 1814
Kisha e "Kryeengjëjve", Qestorat, Lunxhëri, viti 1817
Kisha e "Kryeengjëjve, Peshkëpi e Sipërme, Gjirokastër, viti 1817
Kisha e "Shën Gjergjit", Kudhësit, Himarë, viti 1826
Kisha e "Shën Mërisë", Elbasan, viti 1833
Kisha e "Shën Gjergjit", Dardhë, Korçë, viti 1838
Kisha e "Profetit Ilia", Korçë, viti 1847
Kisha e "Shën Kollit", Elbasan, viti 1849
Kisha e "Shën Kostandinit dhe Elenës", Ogren, Përmet, viti 1859
Kisha e "Shën Spiridhonit", në lagjen Goricë të Beratit, viti 1864.
Kisha e "Shën Pjetrit e Pavlit", në Zhymë të Myzeqesë, viti 1864
Kisha e "Ungjillëzimit", Tiranë, viti 1874
Kisha e "Shën Gjergjit", Korçë, viti 1881
Kisha e "Shën Mërisë", Malçan, 1882
Kisha e "Shën e Premtes", Hllomo, Pogon, viti 1855
Kisha e "Shën Kollit", Peshtan, Tepelenë, viti 1861
Kisha e "Shën Thanasit", Peshtan, Tepelenë, viti 1870.
Kisha e "Shën Gjergjit", Vithkuq, shek. XVIII
Kisha e "Shën Mitrit", Boboshticë, Korçë
Kisha e "Shën Mëhillit", Mingul, Lunxhëri, shek. XVIII
Kisha e "Fjetjes së Shën Mërisë", Peshtan, viti 1893
KREU I TRETË
Manastiret
Manastiri i Shën Mërisë, Ballsh, shek. VI
Manastiri i 40 shenjtorëve, Sarandë, shek. VI
Manastiri i Cepos, Kardhiq, Gjirokastër, shek. VI
Manastiri i Shën Naumit, Shek. IX
Manastiri i Shën Kollit, Mesopotam, Sarandë, shek. XI
Manastiri i Pojanit, Fier, viti 1282
Manastiri i Zvërnecit, Vlorë, Shek. XIII-XIV
Manastiri i Shën Gjon Vladimirit, Elbasan, viti 1381
Manastiri i Shën Vlashit, Durrës, shek. XVI
Manastiri i Ardenicës, Fier, viti 1477
Manastiri i Joan Teologut, Cerkovicë, Sarandë, viti 1478
Manastiri i Shën Kollit, Boboshticë, Korçë, viti 1501
Manastiri i Shpërfytyrimit, Çatistë, Gjirokastër, viti 1520
Manastiri i Agjelastit, Leshnicë e Sipërme, Delvinë, viti 1525
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Manastiri i Panaisë, Dhërmi, Himarë, viti 1576
Manastiri i Kamenës, Delvinë, viti 1580
Manastiri i Ungjillëzimit, Vanistër, Gjirokastër, viti 1582
Manastiri i Profetit Ilia, Jorgucat, Gjirokastër, viti 1588
Manastiri i Qirjakut dhe i Julitës, Dhuvjan, Gjirokastër, viti 1588
Manastiri i Spilesë, Saraqinishtë, Gjirokastër, shek. XVI
Manastiri i Kodrës, Lekël, Tepelenë, shek. XVI
Manastiri i Frashtanit, Dropull, Gjirokastër, shek. XVI
Manastiri i Ravenës, Goranxi, Gjirokastër, viti 1600
Manastiri i Dhivrovunit, Vidhër, Delvinë, viti 1603
Manastiri i Shën Thanasit, Muzinë, Gjirokastër, viti 1623
Manastiri i Profetit Ilia, Stegopul, Gjirokastër, viti 1624
Manastiri i Prodhromit, Voskopojë, Korçë, viti 1634
Manastiri i Llëngës, Pogradec, viti 1660
Manastiri i Shpërfytyrimit, Drenovë, Lunxhëri, Gjirokastër, viti 1666
Manastiri i Shën Mërisë, Koshovicë, Gjirokastër, viti 1669
Manastiri i Fjetjes së Hyjlindëses, Kakome, Sarandë, 1672
Manastiri i Shën Mërisë, Korëz, Sarandë, viti 1672
Manastiri i Krimanovës. Piqeras, Sarandë, viti 1672
Manastiri i Shpërfytyrimit, Hoshtevë, Zagori, Gjirokastër, viti 1669
Manastiri i Shën Kollit, Hormovë, Tepelenë, shek. XVII
Manastiri i Drianos, Zervat, Gjirokastër, viti 1715
Manastiri i Shën Triadhës, Pepel, Gjirokastër, viti 1750
Manastiri Fjetja e Hyjlindëses, Atale, Himarë, viti 1759
Manastiri i Shën Dhimitrit, Qeparo, Himarë, viti 1760
Manastiri i Shën Pjetrit dhe Pavlit, Vithkuq, Korçë, viti 1764
Manastiri i Nivanit, Zagori, Gjirokastër, viti 1779
Manastiri i Shën Gjergjit, Mbreshtan, Berat, viti 1783
Manastiri i Shën Kollit, Dhivër, Delvinë, viti 1796
Manastiri i Gjermanoit, Leshnicë e Poshtme, Delvinë, viti 1797
Manastiri i Kolkondasit, Fier, shek. XVIII
Manastiri i Shën Gjergjit, Dema, Sarandë, shek. XVIII
Manastiri Fjetja e Shën Mërisë, Mbreshtan, Berat, Viti 1815
Manastiri i Shën Elias, Hoçisht, Korçë, viti 1817
Manastiri i Piruit, Sirakot, Sarandë, viti 1820
Manastiri i Shën Triadhës, Kardhikaq, Delvinë, viti 1827
Manastiri i Shën Mërisë në Boboshticë, Korçë, viti 1829
Manastiri i Shën Trifonit, Sheqishte, Fier, viti 1851
Manastiri i Kamenicës, Korçë, viti 1864
Manastiri i Shën Mërisë, Tërbuq, Tepelenë, viti 1864
Manastiri i Kryeengjëjve, Derviçan, Gjirokastër, viti 1869
Manastiri i Shën Todhrit, Dhërmi, Himarë, viti 1882
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KREU I KATËRT
Studimi dhe konservimi i objekteve liturgjike kishtare
Epitafi i Gllavenicës, viti 1373
Brerore e ikonës së Krishtit, viti 1513
Kapaku i ungjillit të kishës së Shën Mëhillit në Vithkuq, viti 1697
Kryq prej ari dhe argjendi, viti 1748
Kuti prej argjendi me reliktet e Shën Gjon Vladimirit, viti 1768
Mbulesa e ikonës së Shën Gjergjit, viti 1819
Mbulesa e ikonës së Shën e Premtes, viti 1823
Kuti prej argjendi me reliktet e Shën Gjon Vladimirit
Burime arkivore
Bibliografi
Tabela e ilustrimeve
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PARATHËNIE
Monografia “Ndihmesa e Theofan Popës për shpëtimin e mbishkrimeve dhe
objekteve liturgjike kishtare” është një përpjekje vetjake e autorit për të nxjerrë në pah
punën e palodhur të studiuesit të pasionuar Theofan Popa, për mbledhjen e mbishkrimeve
dhe objekteve liturgjike, që kanë qenë pronë e kishave dhe e manastireve ortodokse. Me
Theofan Popën kemi mjaft gjëra të përbashkëta, sepse të dy ndajmë një fat të njejtë. Të
dy keni studiuar teologji në Universitetin Kombëtar “Kapodistria” të Athinës. Të dy kemi
punuar për disa vite në kishë dhe na kanë larguar, duke na mohuar të drejtën e ushtrimit
të profesionit. Librat i kemi shkruar në kohën që punonim nëpër institucione të ndryshme,
pra larg kishës. Megjithatë, mbajtja e kontakteve me kishën nuk na ka penguar, që përpos
punës kërkimore e shkencore të jemi të krishterë të devodshëm. Të dy e kemi mbajtur të
ndezur flakën e besimit, duke triumfuar mbi intrigat djallëzore dhe kurthet që na janë
ngritur. Vetë Krishti e ka parathënë: “Atëherë do t’ju mundojnë dhe do t’ju vrasin. Të
gjithë popujt do t’ju urrejnë për shkakun e emrit tim. Atëherë shumë do të lënë fenë, do ta
tradhëtojnë njëri-tjetrin dhe do të kenë mëri njëri-tjetrin. Shumë profetë të rremë do të
ngrihen dhe do të gënjejnë shumë veta. Do të shtohet padrejtësia dhe dashuria e të
shumtëve do të ftohet. Por kush do të durojë deri në fund, do të shpërblehet” (Mateu 24,
9-13).
Rëndësia e studimit. Ka qenë një dëshirë e kahershme, që më ka preokupuar për
vite me radhë të bëja një studim të thelluar për mbishkrimet dhe objektet liturgjike
kishtare, duke theksuar kontributin që ka dhënë Theofan Popa në shpëtimin e tyre.
Mbishkrimet dhe objektet liturgjike kishtare janë të vetmet dëshmi autentike, që
dëshmojnë për kulturën dhe traditën e popullit shqiptar në shekuj. Nëpër mbishkrimet
kishtare gjejmë të dhëna rreth ndërtimit, rindërtimit, pikturimit ose ripikturimit të
kishave, rreth ktitorëve, piktorëve e mjeshtërve të ndërtimit, të cilat zakonisht i hasim
nëpër portat perëndimore të naosit, ose në portat e narteksit. Hasen mbishkrime edhe në
kungë, në vendin ku përgatitet mesha. Në këtë rast meshtari sa herë që kryente blatën e
hyjshme kujtonte emrin e piktorit, ktitorit, ndërtuesit, mjeshtrit të ndërtimit etj. Duke
deshifruar mbishkrimet gjejmë të dhëna rreth klerikëve dhe laikëve, vendas ose të huaj që
kanë administruar institucionet fetare në kohë të ndryshme. Ka mbishkrime, që japin të
dhëna mbi ngjarje të caktuara historike ose përjetësojnë ndonjë gojdhënë të hershme.
Kemi mbishkrime që përmendin emrin e dhuruesit. Zakonisht gjenden nëpër objektet e
dhuruara, mbi kapakë ungjijsh, mbi bazamente kryqesh, potirësh ose thimiatorë, mbi kuti
lipsanësh etj. Mbishkrime gjejmë nëpër anët e epitafëve ose të mbulesave që mbulojnë
kungatën, rreth antimisëve etj.
Objektet liturgjike kishtare 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. Teknika e punimit të arit dhe argjendit ka qenë pjesë e pandarë e kulturës dhe
e traditës sonë kombëtare. 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. Në objektet e argjendit duket shija e hollë dhe
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mjeshtëria e lartë e argjendarëve, të cilët kanë realizuar kompozime të stolisura me
elementë të shumtë dekorativë.
Struktura. Duke pasur për bazë arkitekturën dhe kohën e ndërtimit kishat dhe
manastiret, që shqyrtohen në këtë monografi klasifikohen si më poshtë: mesjetare (shek.
X-XIII) dhe pasbizantine (shek. XVI-XIX). Duke u mbështetur te mbishkrimet kishtare të
afreskeve, ikonave si dhe të objekteve liturgjike kishtare jam përpjekur të hartoj
historikun e kishave, pjesa më e madhe e tyre mbajnë statusin “Monument Kulture”.
Gjithashtu pas një pune sistematike hulumtuese në fondet e Muzeut Historik Kombëtar
kam mundur të evidentoj shumë ikona, të cilat i kam renditur në kishat përkatëse.
Kreu i parë trajton kishat mesjetare (shek. X-XV). Sipas radhës kronologjike
kemi: Kisha e "Shën Mërisë", Labovë e Kryqit, shek. X; Kisha “Fjetja e Hyjlindëses”,
Peshkëpi e Sipërme, shek. X; Kisha e "Shën Mërisë", Cerckë, Kolonjë, shek. XI; Kisha
“Fjetja e Shën Mërisë”, Zervat, Gjirokastër, shek. XI-XII; Kisha e "Shën Stefanit",
Dhërmi, shek. XI-XII; Kisha e "Shën Mërisë", Kosinë, Përmet, shek. XII; Kisha e
"Marmiroit", Orikum, shek. XII-XIII; Kisha e "Shën Triadhës", Berat, shek. XII-XIII;
Kisha e "Shën Kollit", Perondi, Berat, shek. XIII; Kisha e "Shën e Premtes", Voskopojë,
viti 1378; Kisha e "Ristozit", Mborje, Korçë, viti 1389; Kisha e "Shën Nikollës", Kurjan,
Fier, shek. XIV; Kisha e "Shën Mitrit", Bezmisht, Prespa e Madhe, shek. XIV; Kisha e
"Shën Mëhillit", Shalës, Kolonjë, viti 1415 etj. Përveç të dhënave të arkitekturës së
kishës, jemi përpjekur të paraqesim edhe mbishkrimet kishtare, të cilat janë të vetmet
dëshmi autentike, që vërtetojnë kohën kur është ndërtuar kisha. Mbishkrimet i hasim në
afresket e kishës, në ikona, në objekte liturgjike kishtare etj. Nga kqyrja e kujdesshme e
tyre, duket qartë puna e shkëlqyer e Theofan Popës, si njohës i përkryer i mbishkrimeve
kishtare. Në përfundim të përshkrimit të çdo kishe kemi vënë edhe vitin kur kisha është
shpallur monument kulture.
Kreu i dytë trajton kishat pasbizantine (shek. XVI-XIX). Sipas radhës
kronologjike kemi: Kisha e "Shën Thanasit të Mazharit", Pogon, viti 1513; Kisha e "Shën
Gjergjit", Leshnicë e Sipërme 1525; Kisha e "Shën Thanasit", Peca, Sarandë, viti 1525;
Kisha e "Shën Mitrit", Poliçan, Pogon, viti 1526; Kisha e "Shën e Premtes", në Valësh,
Elbasan, viti 1554; Kisha e "Shën Sotirit", Tremisht, Përmet, viti 1560; Kisha e "Shën
Mërisë së Vllahernës", në kalanë e Beratit, viti 1578; Kisha e "Shën Kollit", në kalanë e
Beratit, viti 1591; Kisha e "Shën Mërisë" së Pazarit, Përmet, viti 1600; Kisha e "Shën
Mitrit", në lagjen "Vakëf" të Beratit, viti 1607; Kisha e "Shën Mërisë", Barmash,
Kolonjë, viti 1616; Kisha e "Shën Mërtirit", Tranoshishtë, Lunxhëri, viti 1617; Kisha e
"Shën Mërisë", Vllahogoranxi, Gjirokastër, viti 1622; Kisha e "Shën Kollit", në Shelcan,
Elbasan, viti 1625; Kisha e "Shën Kollit", Saraqinisht, Lunxhëri, viti 1625; Kisha e "Shën
Kostandinit dhe Elenës", në kalanë e Beratit, viti 1639; Kisha e "Shën Mëhillit", në Berat,
Shek. XVI; Kisha e "Shën Todrit", në hyrjen e kalasë së Beratit, shek. XVI; Kisha e
"Shën Anës", Derviçan, Gjirokastër, shek. XVI; Kisha e "Shën Mëhillit", Vithkuq, Korçë,
viti 1682; Kisha e "Shën Thanasit", Llëngë, Pogradec, viti 1694; Kisha e "Ungjillëzimit",
në kalanë e Beratit, shek. XVII; Kisha e "Shën Mërisë", Vithkuq, Korçë, shek. XVII;
Kisha e "Ungjillëzimit", Vithkuq, shek. XVII; Kisha “Burimi Jetëdhënës”, Derviçan,
Gjirokastër, shek. XVII; Kisha "Fjetja e Shën Mërisë", Bishtqethëm, Lushnje, viti 1700;
Kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë, viti 1707; Kisha "Fjetja e Hyjlindëses", Voskopojë,
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viti 1712; Kisha e "Shën Mëhillit", Voskopojë, viti 1722; Kisha e "Shën Kollit",
Voskopojë, viti 1722; Kisha e "Shën Thanasit", Voskopojë, viti 1724; Kisha e "Shën
Kozmait dhe Damianit", Vithkuq, Korçë, viti 1736; Kisha e "Shën Kollit", Përmet, viti
1747; Kisha e "Shën e Premtes", Selckë, Lunxhëri, viti 1755; Kisha e "Profetit Ilia",
Voskopojë, viti 1759; Kisha e "Shën Kollit", Shalës, Kolonjë, viti 1769; Kisha e "Shën
Mërisë", Peca, Sarandë, viti 1770; Kisha e "Shën Gjergjit", Nokovë, Lunxhëri, viti 1772;
Kisha e "Shën Thanasit", Lekël, Tepelenë, viti 1774; Kisha e "Profetit Ilia", Nokovë,
Lunxhëri, viti 1775; Kisha e "Shën e Premtes", Përmet, viti 1776; Kisha e "Shën
Gjergjit", Libofshë, Fier, viti 1776; Kisha e "Shën Kollit", Vanaj, Myzeqe, viti 1777;
Kisha e "Kryeengjëjve", Gjirokastër, viti 1777; Kisha e "Shën Thanasit", Karavasta,
Lushnje, viti 1778; Kisha "Fjetja e Shën Marisë", Sopik, Pogon, viti 1778; Kisha e "Shën
Spiridhonit", Vuno, 1778; Kisha e "Shën Gjergjit", Fier, viti 1782; Kisha e "Shën Sotirit",
Gjirokastër, viti 1784; Kisha e "Shën Kollit", Lipë, Përmet, viti 1786; Kisha e "Shën
Kollit", Selani, Pogon, viti 1787; Kisha e "Lindjes së Shën Marisë", Skore, Pogon, viti
1793; Kisha e "Burimit Jetëdhënës", Këllëz, Lunxhëri, viti 1794; Kisha e "Shën
Prokopit", Tiranë, viti 1795; Kisha e "Shën Mërisë", Qeparo, 1796; Kisha "Fjetja e Shën
Mërisë", në kalanë e Beratit, viti 1797; Kisha e "Shën Todrit", Kadipashaj, Myzeqe, viti
1801; Kisha e "Shën Gjergjit", Strumë, Myzeqe, viti 1801; Kisha e "Shën Kollit", Selckë,
Lunxhëri, viti 1802; Kisha e "Shën Kollit", Krutje e Sipërme, Lushnje, viti 1804; Kisha e
"Shën Mërisë", Lubonjë, Kolonjë, viti 1806; Kisha e "Shën Kollit", Toshkëz, Myzeqe,
viti 1811; Kisha e "Shën Kollit", Argovë, Përmet, viti 1812; Kisha e "Shën Mërisë",
Leusë, Përmet, viti 1812; Kisha e "Shën Thanasit", Leshnicë, Përmet, viti 1812; Kisha e
"Shën Iliut", Buhal, Përmetit, viti 1814; Kisha e "Kryeengjëjve", Qestorat, Lunxhëri, viti
1817; Kisha e "Kryeengjëjve, Peshkëpi e Sipërme, Gjirokastër, viti 1817; Kisha e "Shën
Gjergjit", Kudhësit, Himarë, viti 1826; Kisha e "Shën Mërisë", Elbasan, viti 1833; Kisha
e "Shën Gjergjit", Dardhë, Korçë, viti 1838; Kisha e "Profetit Ilia", Korçë, viti 1847;
Kisha e "Shën Kollit", Elbasan, viti 1849; Kisha e "Shën Kostandinit dhe Elenës", Ogren,
Përmet, viti 1859; Kisha e "Shën Spiridhonit", në lagjen Goricë të Beratit, viti 1864;
Kisha e "Shën Pjetrit e Pavlit", në Zhymë të Myzeqesë, viti 1864; Kisha e
"Ungjillëzimit", Tiranë, viti 1874; Kisha e "Shën Gjergjit", Korçë, viti 1881; Kisha e
"Shën Mërisë", Malçan, 1882; Kisha e "Shën e Premtes", Hllomo, Pogon, viti 1855;
Kisha e "Shën Kollit", Peshtan, Tepelenë, viti 1861; Kisha e "Shën Thanasit", Peshtan,
Tepelenë, viti 1870; Kisha e "Shën Gjergjit", Vithkuq, shek. XVIII; Kisha e "Shën
Mitrit", Boboshticë, Korçë; Kisha e "Shën Mëhillit", Mingul, Lunxhëri, shek. XVIII etj.
Kreu i tretë trajton manastiret (shek. VI-XIX). Sipas radhës kronologjike kemi:
Manastiri i 40 shenjtorëve, Sarandë, shek. VI; Manastiri i Cepos, Kardhiq, Gjirokastër,
shek. VI; Manastiri i Shën Kollit, Mesopotam, Sarandë, shek. XI; Manastiri i Pojanit,
Fier, viti 1282; Manastiri i Shën Gjon Vladimirit, Elbasan, viti 1381; Manastiri i Shën
Vlashit, Durrës, shek. XVI; Manastiri i Ardenicës, Fier, viti 1477; Manastiri i Joan
Teologut, Cerkovicë, Sarandë, viti 1478; Manastiri i Shën Kollit, Boboshticë, Korçë, viti
1501; Manastiri i Shpërfytyrimit, Çatistë, Gjirokastër, viti 1520; Manastiri i Agjelastit,
Leshnicë e Sipërme, Delvinë, viti 1525; Manastiri i Panaisë, Dhërmi, Himarë, viti 1576;
Manastiri i Kamenës, Delvinë, viti 1580; Manastiri i Ungjillëzimit, Vanistër, Gjirokastër,
viti 1582; Manastiri i Profetit Ilia, Jorgucat, Gjirokastër, viti 1588; Manastiri i Qirjakut
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dhe i Julitës, Dhuvjan, Gjirokastër, viti 1588; Manastiri i Spilesë, Saraqinishtë,
Gjirokastër, shek. XVI; Manastiri i Kodrës, Lekël, Tepelenë, shek. XVI; Manastiri i
Frashtanit, Dropull, Gjirokastër, shek. XVI; Manastiri i Ravenës, Goranxi, Gjirokastër,
viti 1600; Manastiri i Dhivrovunit, Vidhër, Delvinë, viti 1603; Manastiri i Shën Thanasit,
Muzinë, Gjirokastër, viti 1623; Manastiri i Profetit Ilia, Stegopul, Gjirokastër, viti 1624;
Manastiri i Prodhromit, Voskopojë, Korçë, viti 1634; Manastiri i Llëngës, Pogradec, viti
1660; Manastiri i Shpërfytyrimit, Drenovë, Lunxhëri, Gjirokastër, viti 1666; Manastiri i
Shën Mërisë, Koshovicë, Gjirokastër, viti 1669; Manastiri i Fjetjes së Hyjlindëses,
Kakome, Sarandë, 1672; Manastiri i Shën Mërisë, Korëz, Sarandë, viti 1672; Manastiri i
Krimanovës. Piqeras, Sarandë, viti 1672; Manastiri i Shpërfytyrimit, Hoshtevë, Zagori,
Gjirokastër, viti 1669; Manastiri i Shën Kollit, Hormovë, Tepelenë, shek. XVII;
Manastiri i Drianos, Zervat, Gjirokastër, viti 1715; Manastiri i Shën Triadhës, Pepel,
Gjirokastër, viti 1750; Manastiri Fjetja e Hyjlindëses, Atale, Himarë, viti 1759; Manastiri
i Shën Dhimitrit, Qeparo, Himarë, viti 1760; Manastiri i Shën Pjetrit dhe Pavlit, Vithkuq,
Korçë, viti 1764; Manastiri i Nivanit, Zagori, Gjirokastër, viti 1779; Manastiri i shën
Kollit, Dhivër, Delvinë, viti 1796; Manastiri i Gjermanoit, Leshnicë e Poshtme, Delvinë,
viti 1797; Manastiri i Kolkondasit, Fier, shek. XVIII; Manastiri i Shën Gjergjit, Dema,
Sarandë, shek. XVIII; Manastiri i Zvërnecit, Vlorë; Manastiri i Shën Elias, Hoçisht,
Korçë, viti 1817; Manastiri i Piruit, Sirakot, Sarandë, viti 1820; Manastiri i Shën
Triadhës, Kardhikaq, Delvinë, viti 1827; Manastiri i Shën Mërisë në Boboshticë, Korçë,
viti 1829; Manastiri i Shën Trifonit, Sheqishte, Fier, viti 1851; Manastiri i Kamenicës,
Koerçë, viti 1864; Manastiri i Shën Mërisë, Tërbuq, Tepelenë, viti 1864; Manastiri i
Kryeengjëjve, Derviçan, Gjirokastër, viti 1869; Manastiri i Shën Todhrit, Dhërmi,
Himarë, viti 1882 etj.
Kreu i katërt trajton artin e ikonografisë në Shqipëri, ku do të njiheni me:
Shkollën e Beratit, e cila përfaqësohet nga Onufri, biri ti tij Nikolla Onufri dhe nga
Onufër Qiprioti. Në vijim trajtohet Shkolla ikonografike korçare, me piktorët ikonografë
David Selenica, ikonografët e familjes Zografi, Kostandin Shpataraku, Kostandin
Jeromonaku etj. Për të vazhduar me ikonografët e familjes Çetiri. Piktori i fundit i artit
pasbizantin është Mihal Anagnosti.
Në kreun e pestë bëhet fjalë për studimin dhe konservimin e objekteve liturgjike
kishtare në Muzeun Historik Kombëtar. Sipas radhës kronologjike kemi: Epitafi i
Gllavenicës, viti 1373; Brerore e ikonës së Krishtit, viti 1513; Kapaku i ungjillit të kishës
së Shën Mëhillit në Vithkuq, viti 1697; Kryq prej ari dhe argjendi, viti 1748; Kuti prej
argjendi me reliktet e Shën Gjon Vladimirit, viti 1768; Mbulesa e ikonës së Shën Gjergjit,
viti 1819; Mbulesa e ikonës së Shën e Premtes, viti 1823; Kuti prej argjendi me reliktet e
Shën Gjon Vladimirit.
Qëmtimi i burimeve. Burimet kryesore kanë qenë librat e teologut Theofan
Popa: 1-Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë,
Tiranë 1998; 2-Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Akademia e Shkencave,
Instituti i Historisë, Tiranë 2006; 3-Piktorët mesjetarë shqiptarë, 8 Nëntori, Tiranë 1961.
Burime me vlerë të jashtëzakonshme kanë qenë: 1-Arkivi i Ministrisë së Punëve të
Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, 175 fletë. 2-Βασιλειου Κασκανταμη, Θεοφανης
Ποπα, ενας συγρονος ιεραποστολος, Εκδοσεις η Ελαφος, Αθηνα, 2000; 3-Aleksandër
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Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004; 4-Pirro Thomo, Kishat
pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Botim i KOASh-it, Tiranë 1998; 5-Dhimitër Beduli,
Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996; 6-Dhimitër
Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006. Burime të
tjera kanë qenë: 1-Lazër Papajani, Bibliografi e monumenteve të kulturës dhe të
arkitekturës 1944-2003, IMK, Tiranë 2004; 2-Γιώργου Γιακουμή, Μνημεια ορθοδοξιας
στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα, 1994; 3-Dhorka Dhamo, Piktura
murale e mesjetës në Shqipëri, Tiranë, 1974 etj.
Nuk mund të le pa përmendur albumet e mikut tim të përkorë Ylli Drishti, i cili ka bërë
një punë të shkëlqyer. 1-Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar
(Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017.
Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries),
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017. 2-Leon Çika, Ylli Drishti,
The icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana 2009. 3-Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe
pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003. Ylli Drishti, The byzantine and postbyzantine icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003. 4-Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek.
XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000. Ylli Drishti,
Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana,
Tirana, 2000. 5-Ylli Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i artit mesjetar shqiptar,
Tiranë 1992.
Falënderoj të gjithë miqtë dhe të njohurit, që më kanë ndihmuar për grumbullimin
e bibliografisë përkatëse. Një falënderim special kam për ish studentin tim Thoma Shkira
dhe studiuesin Azem Qazimi për burimet arkivore që më ofruan. Shqipëria ka qindra
kisha dhe manastire, të cilët për vlerat artistike dhe kulturore, që bartin kanë fituar
statusin monument kulture. Këto thesare të trashëgimisë kulturore, që na i lanë të parët
tanë duhet t’i ruajmë dhe t’ua trashëgojmë brezave që do të vijnë.
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HYRJE
Theofan Popa (Fig.1) ka lindur më 3 nëntor të vitit 1914, në lagjen Kala të
Elbasanit në një familje zanatçinjsh. Pasi përfundoi shkollën fillore "Kostandin
Kristoforidhi", me ndërhyrjen e atë Josif Mihalit mundi të sigurojë një të drejtë studimi
për në Seminarin Teologjik “Joan Teologu” (Fig.2) në Manastir 1. Me mbarimin e
seminarit në vitin 1936 u kthye në Shqipëri dhe pas një viti me mbështetjen e
Kryepeshkopit Visarion Xhuvani mundi të shkonte për të ndjekur studimet e larta në
Fakultetin Teologjik të Universitetit Kapodistria të Athinës, në vitin akademik 19371938, me bursë nga fondacioni Jovan Banga 2. Ndërkohë në Shqipëri ndodhën ndryshime
të mëdha përsa i përket organizimit kishtar. Më 12 prill 1937, Patriarkana Ekumenike
shpalli autoqefalinë e Kishës Ortodokse të Shqipërisë dhe Kryepeshkop i Kishës
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë u zgjodh Kristofor Kisi. Sapo përfundoi vitin e parë
të fakultetit, Theofani mori një letër nga Kryepeshkop Kisi, me anën e së cilës i thuhej se
duhej t’i ndërpriste studimet në Athinë, për t’i vazhduar në Kolegjin Anglikan "Ngjallja e
Krishtit" në Londër. Pasi qëndroi vetëm disa muaj në Londër (gusht-tetor 1938) u kthye
në Athinë për të vazhduar studimet, (Fig.3) të cilat i përfundoi në vitin 1941. U kthye në
atdhe më 1942 dhe filloi punë në Liceun e Korçës si profesor i gjuhës latine.
Më 1945 Theofan Popa u transferua në Tiranë ku punoi si predikues dhe
artikullshkrues pranë Kryesisë së Kishës Ortodokse 3. Theofani botonte një buletin
dyjavor me predikimet e të dielave, i cili u dërgohej kishave ortodokse të Shqipërisë.
Gjithashtu teologu Theofan Popa ka hartuar librin e inventarit të bibliotekës së Kryesisë
së Kishës Ortodokse 4.

1

-Seminari Teologjik “Jovan Theologu” përgatiste priftërinj, psaltë dhe mësues katekizmi. Aty mësonin
nxënës nga Maqedonia, Serbia, Kosova dhe Shqipëria. Lëndët që jepeshin në seminar qenë: dogmatika,
historia e kishës, e drejta kanonike kishtare, omilitika, liturgjika, patrologjia, apologjetika, gjuha e vjetër
kishtare, muzika bizantine etj. Lëndët laike kishin të bënin me kulturën e përgjithshme qytetare. Ato qenë:
gjuha, lettërsia, matematika, fizika, historia, filozofia, psikologjia, pedagogjia dhe gjuhët e huaja
(frëngjisht, rusisht e gjermanisht). Biblioteka e seminarit ka qenë më e madhja e gjithë shkollave të Bitolit.
Vëndin kryesor e zinte letërsia kishtare, duke filluar me rrëfimet e Shën Agustinit e deri te revistat fetare të
kohës. Letërsia artistike, filozofike dhe kulturore ishte tepër e kufizuar. Në Seminarin Teologjik “Jovan
Theologu” kanë studiuar rreth 40 shqiptarë, Millosh Gjergj Nikolla, Vasil Shanto, Jordan Misja,
Aleksandër Xhuvani, Lasgush Poradeci, Kostaq Cipo, Theofan Popa, Petro Doçi, Pavlo Topuzi, Pandeli
Papaanastasi etj. Nasho Jorgaqi, Udhëve të mërgimit, Albin, Tiranë 1994, faqe 104-105, 123, 125.
2
-Bamirësi Jovan Banga ka lindur në Korçë në vitin 1814. Në moshën 19-vjeçare ai emigroi në Egjipt dhe u
vendos në Kajro. Fillimisht ushtroi zanatin e rrobaqepësit dhe më pas u muar me kultivimin e sipërfaqeve
të mëdha tokash. Me punën e tij Jovan Banga grumbulloi pasuri të madhe, të cilën më 1889 me anën e një
prokure të posaçme ia dorëzoi për administrim qeverisë greke. Sipas prokurës një fond kaloi në ndërtimin e
spitalit “Vangjelismos” të Athinës, një pjesë e parave për mirëmbajtjen e gjmnazit të Korçës, një pjesë
tjetër u përdor për arsimimin e të rinjve korçarë në Universitetin e Athinës etj. Me një pjesë të parave u çel
seminari "Jovan Banga" në qytetin e Korçës; Alma Gjermani, Dhuruesit korçarë të shek. XIX, Tempulli,
Nr. 13, Korçë 2008, faqe 18-20.
3
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 49.
4
-Arkivi Qendror i Shtetit, Dosja 373, viti 1950, 26 fletë.
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Në korrik të vitit 1945 u themelua Lidhja e Teologëve dhe e Seminaristëve të
K.O.A.Sh-it, e cila zgjodhi si kryetar të saj teologun Theofan Popa 5. Sekretar i lidhjes u
zgjodh teologu Dhimitër Beduli. Anëtarë të lidhjes qënë: Petro Doçi, Vlash Semini,
Anastas Duka, Vangjel Popa, Petro Frashëri, Vlash Nushi, Sotir Kanxheri etj., të gjithë
njerëz të shkolluar nëpër seminare dhe shkolla teologjike brenda ose jashtë vendit. Lidhja
e teologëve dhe e seminaristëve të K.O.A.Sh-it hartoi statutin, rregulloren dhe ligjëroi
stemën e vulën (Fig.4). Qendra e lidhjes ishte në Tiranë, por u krijuan degë nëpër rrethe
si në Durrës, Korçë, Shkodër etj. Me vendimin e Gjykatës së Tiranës datë 19 shtator të
vitit 1945, Lidhja e teologëve dhe e seminaristëve të K.O.A.Sh-it u ligjërua zyrtarisht 6.
Për disa motive, të cilat kanë mbetur ende enigmë, në vitin 1947, Theofanin e larguan nga
kisha 7. Sipas një raporti të sigurimit të shtetit arsyeja e largimit të Theofan Popës nga
kisha ka qenë konflikti që ka pasur me Sekretarin e Përgjithshëm të K.O.A.Sh-it Z. Niko
Çane 8. Më 2 shtator 1949 Sinodi i Shenjtë caktoi një komision të përbërë prej shtatë
vetësh, të cilat do të hartonin statutin e ri të të K.O.A.Sh-it. Komisioni u mblodh për herë
të parë më 5 tetor 1949. Në të merrnin pjesë Kryepeshkopi Paisi Vodica, peshkop Irine
Banushi, Niko Çane, Dhimitër Beduli, Theofan Popa dhe dy juristë. Në përfundim të
mbledhjes komisioni ngarkoi Niko Çanen dhe Theofan Popën të hartonin statutin e ri të të
K.O.A.Sh-it. Hartimi i statutit që në fillim u paralizua nga fërkimet që patën Çane dhe
Popa. Përplasja e tyre ishte për sa i përket marrëdhëniveve ndërmjet kishës dhe shtetit.
Theofan Popa ishte i vendosur dhe nuk pranonte politizimin e kishës, ndërsa Niko Çane e
quante qëndrimin e Theofanit sabotues dhe mospajtues me grupin e Paisiut, gjë e cila do
të përdorej më pas, në dhjetor 1950 për ta larguar atë nga kisha 9. Me anën e shkresës Nr.
321, datë 16.12.1950 të nënshkruar nga Kryetari i Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë, Imzot Paisi, Theofan Popa mbetej jashtë strukturës së kishës 10. Largimi i
Theofanit nga kisha nuk u prit mirë nga ata që e njihnin dhe e vlerësonin punën e tij. I
5

-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 16.
-Qëllimi kryesor i kësaj Lidhjeje ishte që të kontribuonte në përparimin dhe lartësimin e Kishës Ortodokse
Autoqefale. Në kryesinë e lidhjes u zgjodhën: Sotir Kanxheri, Dhimitër Beduli, Ilia Stavre, Vlash Semini
dhe Arkile Kondi. Kryesia e lidhjes më 24 shtator 1945 i shkroi një letër Sinodit të Shenjtë, me anë të së
cilës i parashtronte synimet e saj. Lidhja e teologëve dhe e seminaristëve të K.O.A.Sh-it pikëpamjet e saj i
shfaqi në broshurën me titull "Ç’është dhe çfarë kërkon Lidhja e teologëve dhe e seminaristëve ortodoksë";
Kristofor Beduli, Shkollat teologjike-hieratike, Neraida, Tiranë 2001, faqe 46-48.
7
-Dhimtër Beduli, Theofan Popa-teolog dhe studiues i denjë i kishës dhe i kombit, Ngjallja, janar 1995,
faqe 6,8.
8
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 108.
9
-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 140-142.
10
-Në shkresë shkruhej: Z. Theofan Popa. Duke marrë parasysh mospranimin tuaj që të konformoheni me
udhëzimet e herë pas herëshme të Titullarit të kësaj kryesie në lidhje me përmbajtjen e predikimeve të
mbajtura prej jush si predikator dhe sidomos refuzimin tuaj relativ që të konformoheni këtej e tutje, të cilin
refuzim e bëtë gjatë mbledhjes kushtuar punimit të Rezolucionit të Sinodit të Shenjtë dhe i Këshillit të
Hirshëm Mikst, ku u shtruan njëkohësisht dhe detyrat që i dilnin çdo nëpunësi në të ardhmen konform
frymës së Rezolucionit në fjalë dhe duke marrë gjithashtu parasysh se edhe vëndi i shefit të personelit është
suprimuar në organikën e re, për këto arsye që konsistojnë në mos pranimin nga ana juaj që të punoni në
kishë në përputhje me vijën e saj të caktuar në Kongresin Kishtar, në Statut dhe në vendimet përkatëse të
këshillave të larta dhe që tregojnë se ju vet me anën e refuzimit të lërtpërmendur keni shkarkuar vetveten
nga detyra, ju bëjmë të ditur se mbeteni jashtë kuadrit të nëpunësve të Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë qysh nga data 1 janar 1951. Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 536, Viti 1950, Dosja 299, Fleta 24.
6
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pari reagim erdhi nga Zëvendësi i Episkopatës së Korçës, Arkimandrit Dhimitër
Kokoneshi, i cili me anën e një shkrese, që mban datën 19.12.1950 i drejtohej Kryetarit të
Kishës Ortodokse Imzot Paisit ku i kujtonte se largimi i Theofanit nga kisha do të linte
përshtypje të keqe në radhët e besimtarëve 11.
Veprimtaria në mbledhjen e mbishkrimeve
dhe objekteve liturgjike kishtare
Në vitin 1948 Theofani ka punuar si përkthyes i serbokroatishtes në Ministrinë e
Financave, ndërsa më 1949, u sistemua në Institutin e Shkencave, në Sektorin e Historisë
së Mesjetës, ku e ngarkuan të merrej me studimin e ikonave dhe të afreskeve kishtare.
Duke bashkëpunuar ngushtë me bizantinologen ruse Viktori Puzanova, Theofani punoi
me zell për evidentimin dhe sistemimin e mbishkrimeve kishtare. Gjatë viteve 19501967, falë njohurive të thella teologjike, që kishte marrë në Universitetin Kapodistria të
Athinës, Theofan Popa u mor me deshifrimin e mbishkrimeve të vjetra nëpër kisha,
ikonostase, amvone, ikona etj.
Punën për evidentimin e mbishkrimeve murale dhe të ikonave e filloi me kishën e
Shën Stefanit në Himarë dhe në vijim, me trapezarinë e manastirit të Apolonisë 12, kishën
e Shën Mërisë së Vllahernës në Berat etj. Në vitin 1951 shkoi në zonën e thellë malore të
Shpatit në rrethin e Elbasanit, në kishën e Shën Nikollës në Seltë, në kishën e Shën e
Premtes në Valësh, ku zbuloi mbishkrimet e Onufrit 13. Më 1953 vizitoi kishën e Shën
Kollit në Voskopojë, ku zbuloi veprën ikonografike të David Selenicës 14. Në vitin 1954 u
mor me piktorin Kostandin Shpataraku 15, i cili ka pikturuar kishën e Shën e Premtes në
Çetë të Kavajës, kishën e manastirit të Shën Gjon Vladimirit në Elbasan, kishat e
Vithkuqit etj. Më 1955 shkoi në zonën e Myzeqesë e vizitoi kishat e fshatrave Vanaj,
Karavasta, Bishtqethëm, Kadipashaj, Kozarë, Krutje, Toshkëz etj., ku gjeti ikona dhe
11

-Në shkresë thuhej: Mora shkresën tuaj Nr. Prot. 3 ku na theshit për Theofan Popën të mbetur jashtë
kuadrit për vitin 1951; gjë që mua nuk mu duket e mirë, se do të tingëllojë keq, se neve njerëzit e kishës
duhet ti afrojmë dhe jo ti zbojmë. Por vetëm se nëse kini ndonjë urdhër ahere menjëherë të pushohet. Por
nëse jo unë shfaq mendimin tim por më fal, Predikator mos e ver, vere ndonjë referent dhe nëqoftëse ai nuk
e pranon se rroga është e paktë atëhere le të hiqet vetë se neve nuk mund të shkelim vendimet e marura...
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 536, Viti 1950, Dosja 299, Fleta 320.
12
-Theofan Popa, Saktësime rreth datimit të kishës së manastirit të Apolonisë, Studime historike, Nr. 1,
1967, faqe 137-144.
13
-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.
14
-Theofan Popa, Të dhëna të reja në artin shqiptar të shek. XVIII-vepra e David Selenicasit, mars 1969
(dorëshkrim i pabotuar); Theofan Popa, H. Nallbani, Rreth krijimtarisë së piktorit David Selenicasi,
Monumentet, Nr. 2, Tiranë, 1971, faqe 167-169.
15
-Theofan Popa, Piktor Kostandini prej Shpati, Buletin për shkencat shoqërore, Nr. 1, 1955, faqe 211-214;
Theofan Popa, Kostandin Shpataraku, piktori shqiptar i shekullit XVIII, Nëntori, Nr. 3, 1965.
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mbishkrime të vëllezërve Çetiri 16. Më pas shkoi në veri të Shqipërisë, ku vizitoi kishën e
Rubikut dhe kishën e Vaut të Dejës. Pastaj vizitoi kishën e Shën Mërisë në Maligrad të
Prespës, kishën e Riztozit 17 në Mborje të Korçës etj.
Theofan Popa e kundërshtoi prishjen e shumë kishave, që mbanin statusin
“Monument kulture”. Ai gjithmonë theksoi rëndësinë e tyre për trashëgiminë tonë
kulturore 18. Së bashku me kolegët Gani Strazimiri, Aleksandër Meksi dhe Pirro Thomo
arritën të shpëtonin rreth 120 kisha dhe manastire, duke u dhënë statusin e monumentit të
kulturës 19.
Theofan Popa ka një veprimtari të gjerë kërkimore e shkencore për evidentimin e
vlerave historike të monumenteve të kulturës së popullit shqiptar. Pas ndalimit të lirisë
fetare më 1967, Theofani pati privilegjin që të siguronte një leje (Fig.5) nga Universiteti i
Tiranës për t’u marrë me kishat mesjetare të Shqipërisë.
Ndërmjet viteve 1967-1975, Theofani u mor me grumbullimin e ikonave (Fig.6)
dhe të objekteve luturgjike kishtare, duke i shpëtuar ato nga shkatërrimi. Duke shkuar
fshat më fshat (Fig.7) dhe kishë më kishë, (Fig.8) në shoqërinë e shoferit Ilia Nemçe 20,
Theofan Popa arriti të mblidhte qindra ikona (Fig.9) dhe objekte liturgjike kishtare.
Gjithë këtë vëllim pune, (Fig.10) sipas Pirro Thomos, Theofani e përballoi pothuajse i
vetëm. Vetëm dikush që e di vendodhjen e kishave dhe në çfarë kushtesh janë mbledhur
ikonat dhe objektet liturgjike, mund të çmojë punën kolosale që ka bërë Theofan Popa.
Ndihmesa e Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare
1-Me ikonat dhe objektet liturgjike kishtare të mbledhura nga Theofan Popa 21, më
26 prill 1980, u hap Muzeu i Artit Mesjetar në Korçë 22. Muzeu u ngrit në mjediset e

16

-Theofan Popa, Piktorët grabovarë Çetiri nga familja Katro, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës,
Seria Shkencat Shoqërore, Nr. 3, 1960, faqe 121-145.
17
-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.
18
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, nr. 3328, faqe 59.
19
-Andi Rëmbeci, Botime të mbishkrimeve kishtare në Shqipëri, Kërkim, Tiranë, 2010, faqe 136.
20
-Shoferi Ilia Nemçe në një kumtesë të mbajtur më 18 dhjetor 1999, në mjediset e Muzeut të Artit Mesjetar
në qytetin e Korçës, ku u zhvillua një konferencë me temë: Kisha përkujton në 20-vjetorin e fjetjes, birin e
saj, Theofan Popa ndër të tjera tha: -Rreth viteve 60-të punoja si shofer i kino-filmit, duke shfaqur filma
dokumentarë nëpër fshatrat e rrethit të Korçës. Ndërkohë nga sektori i kulturës të Komitetit Ekzekutiv të
rrethit më ngarkojnë me detyrë të shoqëroja një studiues për të mbledhur ikonat dhe objektet kishtare nëpër
kishat e zonës së Korçës. Sapo u prezantuam, unë i thashë se jam agjiorit, sepse që i vogël kam shoqëruar
babanë kur punonte nëpër manastiret e Malit të Shenjtë. Që atëhere me Theofanin lidhëm një miqësi të
madhe. Falë punës së tij u mblodhën dhe u shpëtuan me mijëra ikona dhe objekte kishtare, të cilat siç
thoshte Theofani përbëjnë memorien historike të popullit tonë. Ilia Nemçe, Si u njoha me Theofan Popën,
Kumtesë në konferencën në kujtim të Theofan Popës, organizuar në Muzeun e Artit Mesjetar, Korçë më
18.11.1999.
21
-Andrea Llukani, Kontributi i Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare, Le Radici, Anno 16, n. 3,
Settembre 2018, pagina 16; Andrea Llukani, Ndihmesa e Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare,
Dritëhije Nr. 1, Tiranë 2018, faqe 66-87.
22
-Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar u hap më 26 prill 1980. Ai është institucion arkivor, me status muze
kombëtar, në varësi të Ministrisë së Kulturës, me seli në qytetin e Korçës. Muzeu Kombëtar i Artit
Mesjetar, merret me studimin, kërkimin, konceptimin, projektimin, mbikëqyrjen, konservimin,
restaurimin dhe promovimin e ikonografisë shqiptare.
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kishës “Burimi Jetëdhënës” 23. Ikonat qenë grumbulluar nga kishat e rrethit të Korçës në
xhaminë e Mirahorit dhe prej aty u transportuan në mjediset e muzeut. Grupi i punës, që
u mor me platformën e muzeut, përbëhej nga Skënder Anamali, Andromaqi Gjergji dhe
Pirro Thomo, me konsulencën shkencore të Aleks Budës. Kishës iu shtua një pjesë në
anën perëndimore, e cila u përdor për të siguruar mjediset e punës së muzeut. Iu shtua
edhe një pjesë në anën lindore, e cila u përdor për mjediset e ekspozitës së muzeut.
Projekti i modifikimit të kishës në muze u hartua nga Pirro Thomo, Ali Muka dhe
Skënder Luzati. Sipas Pirro Thomos, muzeu kishte sallën e ekspozitës së përhershme,
sallën e konferencave, laboratorin e restaurimit të ikonave, laboratorin fotografik,
mjediset e fondeve etj. Objektet, që qenë ekspozuar në muze, i përkisnin periudhës
kohore nga shek. V deri në shek. XIX. Salla e përhershme e ekspozitës përmbante
objekte prej guri, fragmente mozaikësh mesjetarë, ikona, objekte liturgjike kishtare,
ikonostasin e kishës “Burimi Jetëdhënës” 24 etj. Ekspozita ikonografike fillon me Onufrin
dhe pasuesit e tij, Nikollën dhe Onufër Qipriotin 25.
Më tej ka ikona të Kostandin Shpatarakut 26, David Selenicës, vëllezërve Çetiri27,
vëllezërve Zografi, Mihal Anagnostit 28 etj 29. Ndihmesa e Theofan Popës në fushën e
23

-Kisha "Burimi Jetëdhënës" është ndërtuar në vitin 1707. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi: “Ky tempull i
Burimit Jetëdhënës u ndërtua në vitin shpëtimtar 1707, në kohën kur ishte peshkop i gjithhirshmi mitropolit
i Korçës dhe i Selasforit Joasafi, në kohën e kujdestarisë së ktitorëve të saj, Markut, Haxhi Kostës dhe
Siamit. Piktorët Kostandini dhe Athanasi e kanë pikturuar atë në vitin 1120”. Sipas Kodikut të Mitropolisë
së Korçës dhe Selasforit, ikonostasi i kishës "Burimi Jetëdhënës" është gdhendur nga Dhimitër Koleci në
vitin 1756.
24
-Nga ikonat e mëdha të ikonostasit mund të përmendim: Krishti Pandokrator, Shën Mëria me Krishtin,
Joan Pagëzori, Mbledhja e Kryeengjëjve etj. Ndër ikonat e brezit të sipërm të ikonostasit përmendim:
Kryqëzimi i Krishtit, Darka Mistike, Mesipendikostia, E diela e Thomait, Shestja, Shërimi i ulokut, Lindja
e Shën Mërisë, E diela e gjithë shenjtorëve, Shën Mëria me skena, Sinodi I Ekumenik etj. 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.
25
-Nga ikonat e Onufrit mund të përmendim: Krishti Pandokrator, Shën Mitri, Dyert e Bukura, Shën
Konstandini dhe Elena, ikonat e kishës Evangjelistria në Berat: Kryqëzimi i Krishtit, Zbritja në Ferr, Lindja
e Krishtit, Ngjallja e Llazarit, Shpërfytyrimi, Pagëzimi, Hyrja e Shën Mërisë në Tempull etj. Nga ikonat e
Nikollës mund të veçojmë Shën Mëria, Shën Mitri etj. Ndër ikonat që ka pikturuar Onufër Qiprioti dhe që
janë të ekspozuara në muze mund të përmendim Krishti Pandokrator dhe Joan Pagëzori. Kristofor Naslazi,
Kontributi i Theofan Popës shprehur nëpërmjet ikonave që ndodhen në Muzeun Kombëtar të Artit
Mesjetar, Tempulli, Nr. 3, Korçë, 2001, faqe 87.
26
-Nga ikonat e Shpatarakut mund të veçojmë: Darka mistike, Kryqëzimi i Krishtit, Krishti Pandokrator,
Zbritja në ferr, Shën Mëhilli, Lindja e Shën Mërisë, Lindja e Krishtit, Ngjallja e Llazarit etj. Kristofor
Naslazi, Kontributi i Theofan Popës shprehur nëpërmjet ikonave që ndodhen në Muzeun Kombëtar të Artit
Mesjetar, Tempulli, Nr. 3, Korçë, 2001, faqe 88.
27
-Në muze janë rreth 20 ikona të realizuara nga vëllezërit Çetiri, nga të cilat mund të përmendim: Krishti
Kryehierark, Shën Mëria me Krishtin, Shën Gjergji me skena etj. Kristofor Naslazi, Kontributi i Theofan
Popës shprehur nëpërmjet ikonave që ndodhen në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar, Tempulli, Nr. 3,
Korçë, 2001, faqe 89.
28
-Nga ikonat e Mihal e Dhimitër Anagnostit, që janë të ekspozuara në muze, mund të përmendim: Krishti
Pandokrator, Shën Mëria me Krishtin, Shërimi i ulokut, Darka mistike, Mesipendikostia, Zbritja në ferr,
Shën Joani në kryq, Mandili i Shenjtë etj. Kristofor Naslazi, Kontributi i Theofan Popës shprehur
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ikonografisë ka qenë gjetja e mjaft ikonave të hershme. Nga ikonat që gjenden në
Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar mund të përmendim Shën Kollin e Mborjes, Shën
Kollin e kishës së Shën Gjergjit në Vithkuq, Shën Thanasin e Aleksandrisë, Shën Mërinë
e Ballashtojës, Dyert e bukura të kishës së Maligradit, Shën Mëhillin e Oparit, Shën
Mërinë e Maliqit etj 30. Fondi i ikonave dhe i objekteve liturgjike kishtare përbëhet nga
6500 objekte, të cilat janë sistemuar në katin e sipërm të muzeut në telajo me rrjetë teli.
Muzeu është i pajisur me një laborator restaurimi 31. Në vitin 1991, salla kryesore e
ekspozitës iu rikthye Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe u përdor për
celebrimin e shërbesave kishtare. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar është drejtuar nga
personalitete të spikatura të kulturës shqiptare, ndër të cilët mund të përmendim: Avni
Bilbili, Franklin Xega, Tatjana Caca, Kristofor Naslazi, Lorenc Glozheni etj.
2-Me ikonat e mbledhura nga Theofan Popa 32 më 27 shkurt 1986, u hap në Berat
muzeu “Onufri”. Funksioni themelor i muzeut “Onufri” është të përçojë interpretimin e
veprave të Onufrit, duke i dhënë një rol të rëndësishëm mbrojtjes së identitetit kombëtar.
Muzeu u hap në mjediset e kishës “Fjetja e Shën Mërisë” 33 në kalanë e Beratit. Muzeu ka
tri salla kryesore, në të cilat janë ekspozuar ikonat më të mira të ikonografëve shqiptarë
Onufrit, Nikollës, Onufër Qipriotit, David Selenicës, Kostandin Shpatarakut, Joan Çetirit
dhe vëllezërve të tij. Muzeu përbëhet nga salla qendrore e kishës, nga altari dhe nga disa
mjedise ndihmëse. Në mjediset e muzeut janë ekspozuar 77 ikona dhe rreth 40 objekte
liturgjike kishtare. Objektet i përkasin periudhës kohore nga shek. XIV deri në shek.
XIX. E veçanta në këtë muze është se janë ekspozuar tetë ikona të Onufrit, emrin e të cilit
mban muzeu: “Shën Mëria me Krishtin”, “Deisis”, “Hyrja e Hyjlindëses në Tempull”
etj 34.
nëpërmjet ikonave që ndodhen në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar, Tempulli, Nr. 3, Korçë, 2001, faqe
89.
29
-Stilian Adhami, Muzeologjia shqiptare, Gervis, Tiranë, 2001, faqe 49-50.
30
-Kristofor Naslazi, Kontributi i Theofan Popës shprehur nëpërmjet ikonave që ndodhen në Muzeun
Kombëtar të Artit Mesjetar, Tempulli, Nr. 3, Korçë 2001, faqe 86.
31
-Disa nga restauratorët janë: Kristofor Naslazi, Koço Ristani, Tatjana Caca, Kristaq Balli, Genti Proko,
Genti Postoli etj. Qendra e Restaurimit dhe e Studimit të Ikonave synon të formojë restauratorët e
ardhshëm në fushën e ikonografisë. Nga aktivitetet më të rëndësishme të kësaj qendre është bashkëpunimi
me Muzeun Bizantin të Selanikut, ku u restauruan rreth 88 ikona dhe u botua manuali i restaurimit të
ikonave.
32
-Andrea Llukani, Kontributi i Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare, Le Radici, Anno 16, n. 3,
Settembre 2018, pagina 16; Andrea Llukani, Ndihmesa e Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare,
Dritëhije Nr. 1, Tiranë 2018, faqe 66-87.
33
-Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" gjendet në kalanë e Beratit. Ajo ka qenë katedralja e Beratit. Pranë saj
gjendej ndërtesa e mitropolisë. Kisha përbëhet nga naosi, narteksi dhe hajati. Naosi është i tipit bazilikal me
dy kupola dhe ka përmasat 20x10,9 metra. Mendohet se kisha është rindërtuar në rrënojat e një kishe të
vjetër në vitin 1797. Këtë e vërteton mbishkrimi i gdhendur mbi gurin portal të kishës: “Viti 1797, muaji
mars 9. U përtëri ky tempull i hirshëm i Fjetjes së Hyjlindëses me kontributin e të gjithëhirëshmit dhe të
gjithditurit të Beratit, Zotit Joasaf dhe me mendimin e klerikëve, të arkondëve dhe të gjithë të krishterëve të
tjerë dhe të ktitorëve të tij (tempullit), për kujtimin e tyre. Nëse je mik, hyr duke u gëzuar; nëse je armik
dhe i keq dhe plot me të këqija, ik larg nga kjo portë”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,
Tiranë, 1998, nr. 171, faqe 113.
34
-Stilian Adhami, Muzeologjia shqiptare, Gervis, Tiranë, 2001, faqe 117-118; Leon Çika, Ylli Drishti, The
Icons of Berat, Mali Pleshti, Tiranë, 2003.
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Ikonostasi i kishës është gdhendur në dru are dhe është i larë me ar. Joan Çetiri ka
realizuar me mjeshtëri ikonat e ikonostasit gjithsej, 27 ikona të vogla dhe 7 të mëdha 35.
Në pjesën e poshtme të amvonit është një mbishkrim, i cili vërteton se është
gdhendur më 30 qershor të vitit 1849 nga usta Naumi nga Lavdari i Oparit 36.
Në muze janë ekspozuar kapakë ungjilli, kryqe, temjanica dhe një antimis 37.
Kapakët e ungjillit janë prej argjendi, të punuar artistikisht. Mbi ta është shkruar se janë
punuar nga Filip Athanasi 38. Potiri i shenjtë i kishës është prej argjendi, i larë me ar. Mbi
bazamentin e tij është mbishkrimi, që vërteton se është punuar në vitin 1757 nga
argjendari Gjergj Episkioti 39. Mbi një dorezë argjendi të një kryqi eksapterësh është ky
mbishkrim: “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..” 40. Rreth
dorezës prej argjendi të shkopit peshkopal është shkruar se është punuar në vitin 1745
nga Janko Voskopojari 41. Në një eksapter është gdhendur mbishkrimi, nga i cili mësojmë

35

-Ikonat kryesore të ikonostasit janë: "Krishti Pandokrator", "Shën Mëria", "Joan Pagëzori" dhe "Fjetja e
Hyjlindëses". Brezi i sipërm ka ikonat e festave. Tematika e ikonave të tjera është nga Dhiata e Re:
"Rrethprerja e Krishtit", "Burimi Jetëdhënës", "Mos më prek", "Pagëzimi i Krishtit", "Shërimi i të verbrit"
etj. Në Dyert e bukura të ikonostasit janë të gdhendur dy dragoj. Në kulmin e derës gjendet një shqiponjë
me kurorë sipër krerëve. Në derën veriore është pikturuar "Kryeengjëlli Mikael". Në derën jugore është
"Kryeengjëlli Gabriel". Sipas dr. Gazmend Mukës, ikonat janë pikturuar prej pesë autorëve të ateliesë
Çetiri, nën derejtimin e Joan Çetirit. Gjergj Prend Çetiri ka pikturuar ikonat "Lindja e Krishtit" dhe
"Shpërfytyrimi". Joan Çetiri ka pikturuar nëntë ikona: "Mos më prek", "Shërimi i ulokut", "Gruaja
samaritane", "E diela e të verbrit", "Burimi jetëdhënës", "Hyrja në Jerusalem", "Rrethprerja", "Vajtimi i
mbivarrshëm" dhe "Pagëzimi i Krishtit". Ndërsa firmën e Nikolla Gjergj Çetirit e mbajnë 14 ikona: "Lindja
e Shën Mërisë", "Fjetja e Shën Mërisë", "Lindja e Pagëzorit", "Mbledhja e apostujve" etj. Naum Çetiri ka
pikturuar tri ikona: "Hyrja e Hyjlindësës në tempull", "Pesëdhjetorja" dhe një ikonë tjetër. Gjergj Nikollë
Çetiri është autori i katër ikonave: "Ngjallja e Llazarit", "Prekja e Thomait", "Shestja" dhe
"Gjysëmpendikostia". Gazmend Muka, Disa konsiderata për kontributin e Çetirëve në ikonat e katedrales
"Fjetja e Shën Mërisë" në Berat, Monumentet, 2/1990 (40), faqe 71-75.
36
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 226, faqe 130.
37
-Mbi antimisin është stampuar mbishkrimi: “U shenjtërua nga Patriku i shumëlumtur dhe i shumëditur i
qytetit 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”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 279, faqe 146-147; Marita Beci,
Disa vrojtime dhe sugjerime mbi gjendjen dhe problemet e ruajtjes së objekteve të restauruar në muzeun
"Onufri", Monumentet, 2/1990 (40), faqe 109.
38
-“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.
39
-“Potiri është i Mitropolisë së Beratit, punuar në kohën e papa Andresë, nga argjendari Gjergj Episkioti1757”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 130, faqe 101.
40
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 105, faqe 93.
41
-“Ky skeptër (shkop peshkopal) është i shenjtit të Beratit, zotit Metodit, nga katundi Bubullimë dhe është
90 derhem, në vitin 1745, nga dora e Janko Voskopojarit”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 123, faqe 99-100.
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se është punuar në vitin 1860 nga Stergji Dhimitër Goga 42. Në një eksapter tjetër është
shkruar se janë ripërtërirë në vitin 1860, kur kujdestar ka qenë Mit Zhapa 43.
Në hieroren e kishës "Fjetja e Shën Marisë" në Berat ndodhen lipsanët e
Gorazhdit dhe të Angjellarit. Shën Gorazhdi ishte nga Moravia dhe e ushtroi veprimtarinë
e tij misionare në Berat, ku edhe u martirizua. Lipsanët e shenjtorëve ruhen në dy arka 44.
Mbi kapakun prej argjendi të arkës së lipsanëve të Gorazhdit dhe Angjellarit 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” 45.
Një ikonë e kësaj kishe paraqet fjetjen e shenjtorëve sllavë. Ikona i përket ciklit të
ikonave të mëdha të ikonostasit të kishës dhe është realizuar nga Joan Çetiri. Në qendër të
ikonës paraqiten Gorazhdi dhe Angjellari. Arkitektura e banesave me çati të kuqe, kisha e
vendosur në pjesën shkëmbore, lumi dhe ura sipër tij i referohen Beratit, qytetit ku
gjenden dhe lipsanet e dy shenjtorëve sllavë.
Më 18 maj 2016, në Ditën Ndërkombëtare të Muzeve, në muzeun “Onufri” u hap
një pavijon i ri “Thesare të fshehura”, me një seri ikonash të punuara nga Onufri, Nikolla,
Onufër Qiprioti etj, të cilat qenë në fondin e Drejtorisë Rajonale të Kulturës në Berat 46.
Me interes qenë dy kuti prej argjendi me reliket e Angjellarit.
3-Një pjesë e madhe e ikonave, të mbledhura nga Theofan Popa 47, aktualisht
gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar. Ikonat qenë grumbulluar fillimisht në
Institutin e Monumenteve të Kulturës dhe në vitin 2004 kaluan në pronësi të Muzeut
Historik Kombëtar 48. Fondi i ikonave përbëhet nga rreth 700 objekte: ikona, pjesë të
ikonostaseve, objekte liturgjike etj. Me ikonat e përzgjedhura nga ky fond, në vitin 1999,
në Muzeun Historik Kombëtar u hap pavijoni i ikonave pasbizantine, me rreth 70 ikona 49.
Në vitin 2017 pavijonit iu shtuan rreth 20 objekte liturgjike kishtare 50. Objektet
përfshijnë një hark kohor që fillon nga shekulli XVI deri në fillim të shekullit XIX, që
42

-Argjendari, Stergji Dhimitër Goga 1860, qershor 21. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,
Tiranë 1998, nr. 239, faqe 134.
43
-U përtërinë dy eksapterat e Fjetjes së Shën Mërisë kujdestar është Mit Zhapa 1860, qershor 21. Theofan
Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 240, faqe 134-135.
44
-Kostas Nihoritis, Tradita e kultit të shtatë shenjtorëve, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri,
Tiranë 2003, faqe 87-90.
45
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 265, faqe 141.
46
-Dita Ndërkombëtare e Muzeve. Muzeu “Onufri” me pavijon të ri në 30-vjetorin e hapjes, Integrimi, 19
maj 2026, faqe 15.
47
-Andrea Llukani, Kontributi i Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare, Le Radici, Anno 16, n. 3,
Settembre 2018, pagina 16; Andrea Llukani, Ndihmesa e Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare,
Dritëhije Nr. 1, Tiranë 2018, faqe 66-87.
48
-Andrea Llukani, Kontributi i teologut Theofan Popa në shpëtimin e mbishkrimeve dhe objekteve
liturgjike kishtare, Le Radici, Anno 15, n. 5, Dicembre 2017, pagina 8.
49
-Ylli Drishti, Ikona. Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar Shek. XIV-XIX, Teksti përshëndetës Dorian
Koçi, Mali Pleshti, Tiranë 2017; Ylli Drishti, Icons. Collection of the National History Muzeum, Tirana,
Albania 14th-19th centuries, Forevord Dorian Koçi, Mali Pleshti, Tirana 2017.
50
-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar,
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë, 2018, faqe 148-159.
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njihet si periudha e artit pasbizantin. Në pavijon ka ikona të ikonografëve: Onufri 51,
Onufër Qiprioti 52, David Selenica 53, Kostandin Shpataraku 54, Kostandin Jeromonaku55,
Joan Athanasi 56, vëllezërit Zografi 57, vëllezërit Çetiri 58, anonimë 59 dhe Mihal
Anagnosti 60.
Duke marrë shkas nga ekspozita e çelur në Galerinë Kombëtare të Arteve në
muajin tetor 2012 Prof. Dr. Hasan Nallbani në një artikull të botuar te gazeta Shqip ndër
të tjera ka shkruar: Serinë e ikonave të ekspozitës e hap Shën Mëhilli me përmasat 2 m x
90 cm. Ikona është nga më të vlerësuarat e fondit të Muzeut të Artit Mesjetar të Korçës.
Nallbani kujton se Theofan Popa e kishte blerë këtë ikonë nga një bari për 50 lekë të
vjetra, që ishte vlera e një dite punë në fshat në atë kohë. Bariu e përdorte ikonën si derë
gardhi për të mbajtur brenda bagëtinë në ditët e nxehta të verës 61.
Botimet e para
Në vitin 1961, Theofan Popa, botoi librin Piktorët mesjetarë shqiptarë, në të cilin
përmblidhen piktorët ikonografë si David Selenica, Kostandin Shpataraku, piktorët
korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi, piktorët grabovarë të familjes Çetiri, si edhe
mjaft piktorë ikonografë që kanë zhvilluar aktivitetin e tyre jashtë vendit. Librin Piktorët
mesjetarë shqiptarë të shoqëruar me një letër mallëngjyese, më 08.05.1962 ia dërgoi
episkop Theofan Nolit në Amerikë 62.
Duke shqyrtuar Dosjen Nr. 3328, në raportin e datës 01.12.1971, agjenti njoftonte
se qe takuar me Theofan Popën në laboratorin fotografik dhe kanë konsumuar një bisedë
51

-Në pavijonin e ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar është ekspozuar një ikonë e Onufrit:
“Hyrja e Shën Mërisë në tempull”.
52
-Në pavijonin e ikonave janë ekspozuar shtatë ikona të Onufër Qipriotit: “Krishti Pandokrator”, “Fjetja e
Shën Mërisë”, “Deisis”, “Pagëzimi në lumin Jordan” etj.
53
-Në pavijon janë dy ikona: “Hyrja e Shën Mërisë në Tempull” dhe “Shpërfytyrimi”.
54
-Në pavijon gjendet ikona “Kryqëzimi i Krishtit”.
55
-Në pavijon janë ekspozuar ikonat: “Krishti Pandokrator”, “Shën Mëria me Krishtin”, “Apostujt Pjetër
dhe Pavël”, “Ngritja e kryqit” dhe “Mbledhja e apostujve”.
56
-Në pavijon gjenden tri ikona të punuara nga Joan Athanasi: “Shën Mëria me Krishtin”, “Hyrja në
Jerusalem” dhe “Fjetja e Hyjlindëses”.
57
-Në pavijon janë disa ikona të tyre: “Mbledhja e kryeengjëjve”, “Profeti Ilia me qerre” dhe “Shën
Nikolla”.
58
-Në pavijon janë ekspozuar tri ikona të pikturuara nga vëllezërit Çetiri: “Shën Dhimitri me skena”, “Shën
Gjergji” dhe “Profeti Ilia me qerre”.
59
-Në pavijon janë ekspozuar ikona të mjaft piktorëve anonimë të shek. XVII-XVIII.
60
-Në pavijonin e ikonave të Muzeut Historik Kombëtar gjenden disa ikona të pikturuara nga Mihal
Anagnosti si edhe Dyert Mbretërore të kishës së Shën Mërisë në Elbasan. Tematika e ikonave është e
ndryshme: 1-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. 2-Skena nga jeta e Krishtit: “Rrethprerja e
Krishtit”, “Hyrja në Jeruzalem”, “E diela e të verbërit” etj. Ikonat e Mihal Anagnostit e kanë prejardhjen
nga kisha e Shën Mërisë në Elbasan. Mbi ikonën e madhe e Krishtit është shkruar “Me dorën e Mihal
Anagnostit nga Samarina”. 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.
61-Hasan Nallbani, Ikonat në Galerinë Kombëtare të Arteve, Shqip, 14 nëntor 2012.
62
-Βασιλειου Κασκανταμη, Θεοφανης Ποπα, ενας συγρονος ιεραποστολος, Εκδοσεις η Ελαφος, Αθηνα,
2000, σελ. 68-69.
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private: -Theofani më tha me zë të ulët se duhet ta ndihmonte për diçka shumë të
rëndësishme për të. Theofani i shpjegoi se ai si studiues i vjetër me eksperiencë dhe
zotësi, që kishte bërë kaq studime dhe nuk kishte pasur vlerësimin e duhur se lavdërimet i
marrin të tjerët, ata që flasin nëpër konferenca, ata që kanë kondita, që ai nuk i ka,
prandaj ka menduar të bëjë një lojë për ta marrë kalanë nga brenda. Theofani kërkoi ta
ndihmoj për të bërë fshehurazi, pa aprovim nga instituti një album mbi ikonat fetare që
kanë vlera kombëtare. Këtë album pastaj ai do ja dërgonte shoqes Nexhmije, e cila
sigurisht do ja tregonte shokut Enver dhe vetëm në këtë mënyrë shpreson të marrë
aprovimin për botimin e albumit jashtë shtetit. Theofani ishte i bindur se vetëm në këtë
mënyrë do të mund të vlerësohet puna e tij shumëvjeçare... 63.
Në vitin 1974 Theofan Popa botoi librin Ikona dhe miniatura mesjetare në
Shqipëri, në dy gjuhë shqip dhe frëngjisht. Teksti dhe materialet e librit janë përgatitur
nga Theofan Popa, ndërsa fotografitë janë realizuar nga Pleurat Sulo. Me anë të këtij
botimi Theofan Popa u bë i njohur në botë. Nuk vonoi shumë dhe në vitin 1975 atë e
ftuan në një konferencë ndërkombëtare në Bullgari, ku mbajti kumtesën: Divergjencat
dhe konvergjencat e artit mesjetar në Ballkan.
Në raportin e datës 25.09.1975 agjenti njoftonte eprorët rreth takimit që ka pasur
me Theofan Popën në zyrën e tij. Ndër të tjera ai informon: -Theofani kaloi në vlerësimin
që i kishin bërë punës së tij, si studiues-shkencëtar, që ka zbuluar e mbledhur dokumente
me vlerë botërore, që i kanë vlerësuar specialistët e huaj, kurse këtu nuk i vlerëson njeri
dhe puna e tij nuk vlerësohet. Theofani shprehu bindjen se po të dilte jashtë shtetit ose të
botoheshin veprat e tij jashtë shtetit si p.sh në Jugosllavi, Greqi, Turqi etj., ku i
vlerësojnë shumë më tepër këto studime ai do të ishte bërë i famshëm.... 64.
Persekutimi i teologut Theofan Popa
Në vitin 1954 Theofani u martua me zonjën Eli Mano (Fig.11) nga Korça 65.
Një fazë e rëndësishme për veprën e Theofanit janë vitet 1974-1980 kur ai merrej me
ruajtjen e kishave dhe të manastireve që gëzonin statusin monument kulture. Në këtë
kohë ai punoi pranë Institutit të Monumenteve të Kulturës. Falë kulturës së lartë
teologjike që e zotëronte me kompetencë, Theofan Popa ka bërë mjaft studime rreth artit
mesjetar shqiptar, të cilat i ka botuar kryesisht në Buletinin e Shkencave Historike, që
botonte Universiteti i Tiranës në atë kohë. Nga kolegët është vlerësuar si njeriu më i aftë
përsa i përket artit kishtar 66.
Kolegët kishin cmirë nga puna e tij kërkimore e shkencore. Theofanin e akuzonin
se shfrytëzonte detyrën shkencore për të bërë propagandë fetare. Në një mbledhje atë e
pyetën: “A beson në Zot, apo jo?” Theofani iu përgjigj: “T’ju them se nuk besoj do t’ju
gënjej dhe gënjeshtra nuk është në karakterin tim” 67.

63

-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 66.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 70.
65
-Eli ishte e bija e Nikollës, e datëlindjes 1930. Ata patën dy fëmijë, Dhimitraqi, i datëlindjes 1956 dhe
Ana, e datëlindjes 1958; Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 107.
66
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 109.
67
-Pirro Thomo, Konseguent deri në fund në bindjet e tij, Ngjallja, prill 2002, faqe 3.
64
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Në dosjen 68 e tij ka shumë akuza të pabaza, si për shembull shfrytëzimi i punës
shkencore për të bërë propagandë fetare në fshatrat ku shkonte. Në një shkresë që mban
datën 27.02.1978 drejtuar Komitetit të Partisë së Rrethit dhe personalisht shokut Xhelil
Gjoni, me temë: “Mbi demaskimin e Theofan Popës” ndër të tjera shkruhej: -Theofan
Popa, i biri i Dhimitrit dhe Vanthis, lindur në Elbasan, më 1914 nga familje zanatçinjsh,
i paorganizuar, i padënuar, i martuar me fëmijë, me arsim të lartë, aktualisht pensionist
dhe me banim në lagjen nr. 8, rruga Sami Frashëri, pallati 13, shk. 1, ap. 3. Në ngarkim
të Theofanit disponojmë materiale të vërtetuara se zhvillon veprimtari armiqësore në
formën e agjitacionit dhe propagandë kundër partisë dhe pushtetit popullor, si dhe në
kohë e vende të ndryshme ka propaganduar pikëpamje fetare. Gjatë ndjekjes që i bëmë
Theofanit rezultoi se edhe i biri i tij Dhimitri, vjeç 22, student në vitin e dytë të Institutit
bujqësor, zhvillon veprimtari armiqësore kundër partisë dhe pushtetit.
Duke parë se veprimtaria e tyre armiqësore u dokumentua me prova ligjore,
vendosëm që Dhimitrin për efekt të rrezikshmërisë shoqërore ta arrestojmë, ndërsa të
atin, Theofanin si moshë e kaluar ta demaskojmë. Kështu më datën 28.01.1978 pasi u
arrestua Dhimitri, me porosi të Komitetit të Partisë së Rrethit, bisedues me Komitetin e
partisë të Rajonit Nr. 2 dhe më datën 29.01.1978 kryesia e frontit e bllokut nr. 3, të lagjes
nr. 8 organizoi demaskimin e tij. Në këtë mbledhje ishin ftuar shokë nga Instituti i Histori
Gjuhësisë, Instituti i Monumenteve të Kulturës si dhe disa studentë nga Instituti Bujqësor.
Në mbledhje u lexua raporti që bënte fjalë për luftën e klasave, duke e konkretizuar me
materialet në ngarkim të Theofanit, i cili nuk pranoi se kishte zhvilluar veprimtari
armiqësore... 69.
Organizata e frontit vendosi përjashtimin e Theofan Popës nga fronti. Gjithashtu
të internohet nga Tirana dhe të gjykohet nga organet e drejtësisë. Të hiqet nga lagja nr. 8,
pasi ndodhet në afërsi të bllokut dhe të vendoset në një lagje tjetër.
Mënjëherë pas demaskimit publik, Instituti i Historisë dhe Gjuhësisë ngriti një
komision të posaçëm për të shqyrtuar aktivitetin shkencor të Theofanit. Komisioni doli
me raportin përkatës me temë: “Rreth veprimtarisë që ka kryer Theofan Popa për
përvetësimin e materialeve arkivore shkencore dhe kishtare”. Raporti është nënshkruar
nga emra të njohur në fushën e historisë së asaj kohe, por për arsye etike nuk po i bëj
publike. Ndër të tjera në raportin e datës 12 prill 1978 thuhej. -Theofan Popa ka dëmtuar
me qëllim arkivin shkencor të sektorit të arteve dhe veçanërisht artin kishtar shqiptar.
Megjithëse i është bërë thirrje disa herë për të dorëzuar në sektor materialet arkivore
shkencore: ikona, kryqe, daktilografime, përkthime, skeda, kartela, procesverbale, etj.,
por ai ka refuzuar. Në shtëpinë dhe bibliotekën e tij janë gjetur të vjedhura dhe të
përvetësuara nga bibliotekat, nga kishat dhe institucionet fetare dhe shkencore mbi 200
libra, vepra dhe enciklopedi të ndryshme. Këto janë të ndaluara si reaksionare për të mos
qarkulluar në asnjë vend. Në literaturën e gjetur të vjedhur nga vetë ai janë gjetur edhe
materiale me përmbajtje reaksionare, me rrezikshmëri antisocialiste shoqërore dhe
shkencore. Nuk ka dorëzuar me qëllime të caktuara materialet dhe dokumentat arkivore
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-Andrea Llukani, Dosja e Teologut Theofan Popa, Global Challenge, Revistë Shkencore Periodike, Botim
i Akademisë Diplomatike Shqiptare, Volumi VI, Numri 2, Tiranë, Maj 2017, faqe 95.
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-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 123; 124; 125.
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për të dëmtuar punën. Në kisha dhe institucione fetare ka marrë materiale me vlera në
kundërshtim me urdhërin dhe rregullin dhe detyrat që i ishin dhënë për ti marrë ato me
dëftesa dhe procesverbale të rregullta. Ka refuzuar për të inventarizuar dhe dorëzuar në
rregull materialet e marra nga kisha dhe institucione fetare. Nuk i ka dorëzuar sektorit,
drejtorisë dhe llogarisë së Institutit të Historisë regjistrat, inventarët, dëftesat,
procesverbalet dhe të tjera, që përmbanin gjendjen e materialeve të marra nga kishat. Ka
edukuar fëmijët e tij në kundërshtim me vijën, politikën dhe ideologjinë e Partisë së
Punës së Shqipërisë dhe të pushtetit popullor. Nuk ka treguar drejt të dhënat biografike
të jetës së tij, si rasti që ka qenë në Angli dhe të tjera. Ka mbajtur në shtëpinë dhe
bibliotekën e tij literaturë, libra dhe enciklopedi reaksionare revizioniste të ndaluara e
antisocialiste. Ka propaganduar ide dhe mësime fetare, të cilat janë të ndaluara me ligj
në pushtetin tonë popullor. Për të gjitha këto dhe për ato që u ngritën në bllokun ku ai
banon dhe në kolektivin e Institutit të Historisë del që veprimtaria e Theofan Popës është
veprimtari armiqësore 70.
Në një raport të datës 10.07.1978 ndër të tjera përshkruhej gjendja shpirtërore e
gruas së Theofanit, Elit, e cila pas atyre që i ndodhën qe dobësuar shumë: -Kur ai
(agjenti) e pyeti pse je dobësuar kaq shumë ajo i tha se si të mos dobësohem pas kaq
fatkeqësive që na ranë mbi kokë. Dhimitraqi u arrestua dhe u dënua nga gjyqi me shtatë
vjet burg, mua dhe vajzën na hoqën nga puna ku ishim dhe na caktuan punëtore krahu,
Theofanin e demaskuan në mbledhjen e bllokut si propagandist fetar dhe i morën triskën
e frontit dhe bibliotekën, bile blloku kishte kërkuar që ta hiqnin fare nga Tirana e ti thua
përse u dobësove, bile jam shumë e fortë. Po Theofani si është e pyeti ai? Theofani
mbahet më mirë se unë se ai mbështetet tek Zoti, e më jep kurajo dhe mua, megjithëse më
kritikon vazhdimisht se për rrugën e keqe që kishte marrë Dhimitraqi fajtore jam unë për
arsye se i plotësoja të gjitha tekat dhe nuk e kontrolloja djalin, gjë që më bën të vuaj më
shumë... 71.
Në raportin e datës 10.09.1980 agjenti ishte takuar me Theofanin, i cili i kishte
folur për padrejtësitë që i janë bërë duke i arrestuar djalin. Ndër të tjera ai rrëfen: Arrestimin e djalit, Theofani e quajti mashtrim me anë dëshmitarësh të rremë. Por kjo do
ta kalisi djalin dhe do ta pregatisi për jetën, ashtu siç ka kërkuar Theofani me bindje të
krishtera dhe forcën e Zotit, i cili shfaqet dhe ndërhyn në çdo çast të jetës së përditshme
dhe krijon mrekullitë e tij, që shumë nga ne nuk i kuptojmë dhe nuk i shohim.... 72.
Theofan Popa dhe kriptokristianët
Theofan Popa frekuentonte mbledhjet e të krishterëve të fshehtë. Ai ka pasur shok
të ngushtë episkopin Irine Banushi, teologun Dhimitër Beduli (Fig.12) si edhe berberin
Koço Fështi, nga Peshtani i Tepelenës 73. Megjithë përndjekjet e propagandën ateiste,
besimi te Zoti mbeti gjallë në shpirtin e popullit. Kjo dukej me sakrificën e martirëve të
shumtë klerikë e laikë, të cilët u burgosën, u pushkatuan, u përndoqën por nuk e mohuan
Perëndinë. Kisha e nëndheshme funksiononte, në kushtet e një përndjekjeje nga shteti
ateist. Madje, kishte prej tyre që pa marrë parasysh rreziqet e panumërta, vazhduan ta
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-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 130;131.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 132.
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mbanin të ndezur flakën e besimit me veprime konkrete, siç ishin atë Kozmai, i cili me
Ungjillin e fshehur në një trastë të vjetër shkonte nga qyteti në qytet për të pagëzuar në
fshehtësi dhe për të kryer shërbesat e shenjta. Athina Angjellopulu mbajti të ndezur
kandilin e kishës së Shën Todrit në qytetin e Vlorës. Muri i shtëpisë së saj përkonte me
ajodhimën e kishës, e cila ishte kthyer në repart të Mbrojtjes nga Zjarri. Në shtëpinë e saj
grumbulloheshin të krishterët e fshehtë Petro Xhuveli, Mihal Papa, Miti Rrapi, Toli
Bubuni, Gori Dumani, Koço Fështi, Sotiraq Andoni, Koço Duni, Klearko Sava, Leni
Beli, Harikli Beduli, Evgjeni Ballabani, Joan Pelushi, Dhimitër Musho etj, ku luteshin
dhe prisnin papa Kozmanë që t’i kungonte. Në shtëpinë e Dr. Llukës grumbulloheshin
për t’u kunguar Kristina Dumi, Rina Sheshi, Qirio Bezhani, Koço Qirinxhi, Spiro Duni,
Eftali Sota, Jako Qirjako, Zaharulla Marko etj 74.
Motrat Cico nga Korça, të cilat e kishin kthyer shtëpinë e tyre në një kishë të
vogël, luteshin vazhdimisht. Theofan Popa, Koço Fështi, Vangjel Plepi dhe Petro Zheji
vazhduan të ndiqnin në fshehtësi shërbesat fetare dhe të pagëzonin fëmijët e tyre tek atë
Kozmai. Një nga të pagëzuarit në fshehtësi është edhe Joan Pelushi, i cili sot mban
titullin Mitropolit i Korçës 75.
Në Durrës atë Kozmai vizitonte të krishterët e fshehtë Vasil Papastavrin, Vangjel
Plepin etj, në Fier shkonte në shtëpinë e Petro Demajt, ndërsa në Elbasan tek Leonora
Xhuveli. Në Korçë shkonte te motrat Cico, Pavlina Prifti, Olimbi Mulla, Grigor Mulla,
Janaq Janku, Goli Remcka, Vito Buçka, Jani Trebicka etj. Në Himarë shkonte në
shtëpinë e Petro Xhuvelit. Në Tiranë shkonte te Theofan Popa, Koço Fështi, Dhimitër
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-Atë Spiro Bulika, Xha Petroja nga Qeparoi, Ngjallja, korrik 2002, faqe 9-10.
-Joan Pelushi (1956- ) ka lindur në Tiranë më 1 Janar të vitit 1956 në një familje bektashiane, e cila nuk
shihej me sy të mirë nga rregjimi komunist. Babai i tij konsiderohej “armik” dhe ka qenë i burgosur politik.
Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në Tiranë. Në vitin 1975, kur Joani ishte në vitin e fundit të gjimnazit
një shok i dha një Bilël në frëngjisht. Leximi i Shkrimit të Shenjtë dhe librave të tjerë fetarë bëri që Joani të
pranonte krishterimin. Në vitin 1979 u pagëzua në fshehtësi nga prifti i patrembur Atë Kozmai, në shtëpinë
e këtij të fundit. Joani filloi të merte pjesë në takimet që organizonin të krishterët e fshehtë. Pas përfundimit
të gjimnazit punon në Spitalin Psiqiatrik të Tiranës. Në vitin 1990, ai shkoi në SHBA dhe kreu studime
teologjike në Fakultetin e “Kryqit të Nderuar" në Boston falë një të drejte studimi të caktuar nga shqiptarët
e Amerikës në përkujtim të Imzot Fan Nolit. Kur ishte student ai hyri në kontakt me Kryeepiskopin
Anastas, i cili u bë ati i tij shpirtëror. Më 1993 u gradua nga kjo shkollë Master në studimet teologjike dhe
më pas u kthye në Shqipëri, ku filloi të kontribuojë në Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, duke
dhënë mësim në Seminarin Teologjik “Ngjallja”. Imzot Joani ka dhënë lëndën e Dogmatikës dhe të Dhiatës
së Vjetër. Më 27 shkurt 1994 u hirotonis dhjak nga Kryeepiskopi Anastas dhe më 4 dhjetor 1996 u dorëzua
në gradën priftërore. Më 1995 u kthye në SHBA për të ndjekur studimet pasuniversitare në Fakultetin e
“Kryqit të Nderuar”, me bursë nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë dhe në vitin 1996 mori
Masterin e dytë në teologji. Më 19 nëntor 1996 ai u bë Arkimandrit dhe përveçse jepte mësim në
Akademinë Teologjike, ku ishte dhe nëndrejtor i saj, punoi në shumë detyra kishtare. Më 18 korrik 1998 u
hirotonis dhe më 20 korrik 1998 u fronëzua si Mitropolit i Korçës. Imzot Joani ka përkthyer shqip disa libra
teologjikë. Gjithashtu Mitropoliti i Korçës Joani ka botuar artikuj të shumtë në gazetën “Ngjallja”, ka
referuar kumtesa nëpër simpoziume shkencore brenda dhe jashtë vendit duke përfaqësuar me dinjitet
Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Me kujdesin e tij del revista “Tempulli”, me nivel të
pëlqyeshëm; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 320-321;
Andrea Llukani, Enciklopedia e krishtëerë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 143-144; Gëzim Ashimi,
Kush është Mitropoliti i Korçës, Imzot Joani, Tirana Observer, 8 dhjetor 2006, faqe 2.
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Beduli, Spiro Findiku, Kristina Papajani, Theofan Popa, Petro Zheji, Joan Pelushi etj76.
Gjithashtu në shtëpinë e atë Marko Papajanit, në Tiranë mblidheshin për të celebruar
shërbesat fetare të krishterët e fshehtë Vlash Semini, Dhimitër Beduli, Theofan Popa,
Petro Zheji, Vlash Nushi, dhjakon Spiro Findiku, Koço Fështi, Eleni Papajani, Elpiza
Xhimitiku etj 77.
Veprimtaria shkencore e Theofan Popës
Veprimtaria shkencore e Theofan Popës është mjaft e pasur dhe e larmishme. Ai
ka botuar disa libra si dhe dhjetëra artikuj shkencorë. Ndër ta mund të përmendim:
Libra
-Theofan Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, 8 Nëntori, Tiranë 1961.
-Theofan Popa, Ikona dhe miniatura mesjetare në Shqipëri, 8 Nëntori, Tiranë 1974.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i
Historisë, Tiranë 1998.
-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Akademia e Shkencave,
Instituti i Historisë, Tiranë 2006.
-Theofan Popa, Katalogu i kodikëve që ruhen në AQSH, dorëshkrim 140 faqe.
Artikuj
-Theofan Popa, Feja asht e domosdoshme, Predikimi, Nr. 8-10, gusht-shtator 1937.
-Theofan Popa, Savli i Hindisë, Predikimi, (pjesa e parë), viti 1938.
-Theofan Popa, Savli i Hindisë, Predikimi, (pjesa e dytë), viti 1939.
-Ushtari i Krishtit, Njeriu që ankohet nuk beson në Perëndinë, Jeta Kristiane, Nr. 4,
Shtator 1943, faqe 245-246.
-Ushtari i Krishtit, Një vllaji vogël, i cili kërkon në përrallë Krishtlindjesh, Jeta Kristiane,
Nr. 4, Shtator 1943, faqe 282-284.
-Ushtari i Krishtit, Cilat janë shkaqet e luftës së ardhme, Jeta Kristiane, Nr. 12, Shtator
1944, faqe 371-378.
-Ushtari i Krishtit, Si ia argumentoi Sokrati nxënësit të tij Aristodemit ekzistencën e
Perëndisë, Jeta Kristiane, Nr. 5, Shtator 1944, faqe 144-147.
-Theofan Popa, Piktor Kostandini prej Shpati, Buletin për shkencat shoqërore, Nr. 1,
1955, faqe 211-214.
-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, Të dhëna mbi princët mesjetarë shqiptarë në mbishkrimet e kishave tona,
Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 2, 1957, faqe
185-206.
-Theofan Popa, Mbishkrimet e kishave të Shqipërisë si burime historike, Buletin i
Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 1, 1958, faqe 218-250.
-Theofan Popa, Piktorët korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi dhe afresket e tyre me
skenat e apokalipsit, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore,
Nr. 1, 1959, faqe 23-48.
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-Atë Spiro Bulika, Bariu i mirë (Episkop Kozmai), botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2005, faqe 25.
-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 7.
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-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, Piktorët grabovarë Çetiri nga familja Katro, Buletin i Universitetit
Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 3, 1960, faqe 121-145.
-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, 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, Piktura jonë mesjetare, Zëri i Popullit, 29 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, Mbishkrime dhe piktura në katedralen “Fjetja e Shën Mërisë” në
Voskopojë, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 3,
1962, faqe 76-106.
-Theofan Popa, Gllavenica e lashtë dhe Ballshi i sotëm, Buletin i Universitetit Shtetëror
të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 2, 1964, faqe 235-242.
-Theofan Popa, Në gjurmët e studimit të mesjetës tonë, Zëri i Popullit, 19 gusht 1964.
-Theofan Popa, Gllavenica e lashtë dhe Ballshi i Mallakastrës, Studime historike, Nr. 2,
1964, faqe 22.
-Theofan Popa, Mbishkrimet dhe piktura e kishës së manastirit të Shën Marenës dhe të
kishës së Shën Gjergjit në Lekë, 1965 (dorëshkrim i pabotuar).
-Theofan Popa, Kostandin Shpataraku, piktori shqiptar i shekullit XVIII, Nëntori, Nr. 3,
1965.
-Theofan Popa, Bazilika e shën Athanasit në Voskopojë, 1966 (dorëshkrim i pabotuar).
-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, Disa konsiderata të përgjithshme rreth pikturës postbizantine në
Shqipëri, Studime historike, Nr. 2, 1967, faqe 95-104.
-Theofan Popa, Saktësime rreth datimit të kishës së manastirit të Apolonisë, Studime
historike, Nr. 1, 1967, faqe 137-144.
-Theofan Popa, Aktiviteti jashtë atdheut i vëllezërve ikonografë korçarë Kostandin dhe
Athanas Zografi, Studime historike, 1967 (materiali iu dha për botim redaksisë)
-Theofan Popa, Piktura e shpellave eremite në Shqipëri, Studime historike, Nr. 3, 1965,
faqe 69-101.
-Theofan Popa, Une figure eminente de la peinture medieval Albanaise, Studia albanica,
Nr. 1, 1966, faqe 291-304.
-Theofan Popa, Të dhëna të reja rreth piktor Onufrit, Studime historike, Nr. 1, 1966, faqe
141-145.
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-Theofan Popa, Saktësime rreth datimit të kishës së manastirit të Alolonisë, Studime
historike, Nr. 1, 1967, faqe 137-146.
-Theofan Popa, Disa konsiderata të përgjithshme rreth pikturës postbizantine në
Shqipëri, Studime historike, Nr. 2, 1967, faqe 95-103.
-Theofan Popa, Të dhëna të reja në artin shqiptar të shek. XVIII-vepra e David
Selenicasit, mars 1969 (dorëshkrim i pabotuar).
-Theofan Popa, Restaurimi i kodikëve të Beratit, Nëntori, nr.4, 1972.
-Theofan Popa, H. Nallbani, Rreth krijimtarisë së piktorit David Selenicasi, Monumentet,
Nr. 2, Tiranë 1971, faqe 167-169.
-Theofan Popa, Elementet laike dhe realiste në pikturën tonë mesjetare, Studime
historike, Nr. 1, 1972, faqe 129-155.
-Theofan Popa, Rreth veprës së Onufrit, Monumente të kulturës në Shqipëri, Nr. 2, 1975,
faqe 72-74.
-Theofan Popa, Piktura e vjetër e popullit tonë, Ngjallja, gusht 1995, faqe 10.
-Theofan Popa, Onufri dhe biri i tij Nikolla, Ngjallja, shtator 1995, faqe 9.
-Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, tetor 1995, faqe 11.
-Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, nëntor 1995, faqe 8.
-Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, dhjetor 1995, faqe 8.
Kumtesa nëpër konferenca brenda dhe jashtë vendit
-Theofan Popa, Materialet epigrafike kishtare të vendit si burime për historinë e kulturës
së popullit tonë, Konferenca e Parë e studimeve Albanologjike (15-21 nëntor 1962,
Tiranë 1965, faqe 567-573.
-Theofan Popa, Diskutim rreth kumtesës së Dh. Dhamos Piktura murale e kishës së Shën
Mërisë në Maligrad, Konferenca e Parë e studimeve Albanologjike (15-21 nëntor 1962,
Tiranë 1965, faqe 673-674.
-Theofan Popa, Shkolla e Korçës dhe tradita e saj në pikturën kishtare, Konferenca e
dytë e studimeve albanologjike, Tiranë, 12-18 janar 1968.
-Theofan Popa, Divergjencat dhe konvergjencat e artit mesjetar në Ballkan, Bullgari,
Sofje, 1975.
Kanë shkruar për teologun Theofan Popa
-Aleksandër Meksi, (parathënie e librit), Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri,
Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë 2006, faqe 7-9.
-Andi Rëmbeci, Botime të mbishkrimeve kishtare në Shqipëri, Kërkim, Tiranë, 2010, faqe
134-136.
-Andrea Llukani, Dosja e teologut Theofan Popa, Global Challenge, Revistë Shkencore
Periodike, Botim i Akademisë Diplomatike Shqiptare, Volumi VI, Numri 2, Tiranë, Maj
2017, faqe 92-99.
-Andrea Llukani, Kontributi i teologut Theofan Popa në shpëtimin e mbishkrimeve dhe
objekteve liturgjike kishtare, Le Radici, Anno 15, n. 5, Dicembre 2017, pagina 8.
-Andrea Llukani, Kontributi i Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare, Le Radici,
Anno 16, n. 3, Settembre 2018, pagina 16.
-Andrea Llukani, Ndihmesa e Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare, Dritëhije, Nr.
1, Tiranë, 2018, faqe 66-87.
-Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 286-288.
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-Andrea Llukani, Enciklopedia e Krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2005, faqe 299-301.
-Αρχιμ. Ηλια Μαστρογιαννοπουλου, Βασιλειου Κασκανταμη, Θεοφανης Ποπα,
Αρχαιολογια και ιεραποστολη, Αθηνα, 1997.
-Βασιλειου Κασκανταμη, Θεοφανης Ποπα, ενας συγρονος ιεραποστολος, Εκδοσεις η
Ελαφος, Αθηνα, 2000.
-Dhimtër Beduli, Theofan Popa-teolog dhe studiues i denjë i kishës dhe i kombit,
Ngjallja, janar 1995, faqe 6,8.
-Γεωργιος Κ. Γιακουμης, Επιγραφες σε μνημεια της ορθοδοξης εκκλησιας της Αλβανιας,
Αφιερωνεται στην ιερη μνημη του Θεοφανη Ποπα αλβανου θεολογου και βυζαντινιστη,
Albanohellenica, Nr. 1, 1999, faqe 43-65.
-Ilia Nemçe, Si u njoha me Theofan Popën, Kumtesë në konferencën në kujtim të
Theofan Popës organizuar në Muzeun e Artit Mesjetar, Korçë më 18.11.1999.
-Ioannis Vitaliotis, Studimi i pikturës bizantine dhe pasbizantine të Shqipërisë gjatë
shtatëdhjetë viteve të fundit (1945-2015): një rishqyrtim kritik, (Në kujtim të Theofan
Popës), Monumentet, nr. 54, 2016, faqe 115-123.
-Johannes Koder-Erich Trapp, Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik, Nr. 15,
1966, faqe 391-394.
-Hasan Nallbani, Ikonat në Galerinë Kombëtare të Arteve, Shqip, 14 nëntor 2012.
-Lazër Papajani, Bibliografi e monumenteve të kulturës dhe të arkitekturës 1944-2003,
IMK, Tiranë 2004, faqe 114-116.
-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 68-75.
-Mati Baba, Theofan Popa, zbuluesi, studiuesi dhe koncentruesi i artit mesjetar bizantin,
Rilindja, 21-22 prill 1995, faqe 12.
-Mitropoliti i Korçës Joani, Kisha përkujton në 20 vjetorin e fjetjes, birin e saj Theofan
Popa, Kumtesë në konferencën në kujtim të Theofan Popës organizuar në Muzeun e Artit
Mesjetar, Korçë më 18.11.1999.
-Pirro Thomo, Konseguent deri në fund në bindjet e tij, Ngjallja, prill 2002, faqe 3.
Me gjithë këtë aktivitet kërkimor e shkencor në lidhje me mbishkrimet dhe
objektet liturgjike kishtare, Theofani kishte krijuar një reputacion të mirë në rrethet e
intelektualëve. Prof. Dr. Aleksandër Meksi, në parathënien e librit, Miniatura dhe piktura
mesjetare në Shqipëri, botuar nga Akademia e Shkencave dhe Instituti i Historisë në vitin
2006, ndër të tjera thekson: -Monografia, falë formimit të autorit, ka vlera të veçanta e të
padyshimta, që kanë të bëjnë me studimin, dokumentimin dhe interpretimin ikonografik të
ansamblit piktoresk të skenave të veçanta dhe të portreteve. Analiza shkencore gjatë
paraqitjes së këtyre veprave është e pasur dhe e thellë. Ajo konsiston: në veçimin e
specifikave dhe rrugës së zhvillimit të pikturës, në analizën epigrafike të shkrimeve që
shoqërojnë skenat apo portretet, duke evidentuar njëherazi dhe specifikën e ikonografisë
vendase si dhe lidhjen e pozicionin e saj në kuadrin e artit bizantin, përherë të
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kanonizuar qartë. Ndër studiuesit shqiptarë, askush sot për sot, nuk mund ta bënte këtë
punë më mirë se Theofan Popa 78.
Ndihmesa e Theofan Popës për hartimin e katalogut
të kodikëve mesjetarë të Shqipërisë
Në vitet e fundit të jetës së tij, Theofan Popa ka punuar me kohë të pjesshme në
Arkivin e Shtetit. Koha e punës ishte tre orë në ditë, por Theofani nga entuziazmi që e
karakterizonte punonte edhe tre orë të tjera pa pagesë 79. Gjatë viteve që punoi në Arkivin
e Shtetit (1983-1985) Theofan Popa ka hartuar: 1-Katalogu i kodikëve mesjetarë të
Shqipërisë, një dorëshkrim me rreth 107 faqe. 2-Pasaporta të kodikëve të fondit 488, një
dorëshkrim me rreth 120 faqe. 3-Miniaturat e kodikëve të Shqipërisë, që është botuar
pjesërisht. Duke u marrë me katalogimin e kodikëve, Theofan Popa ka bërë edhe
identifikimin e miniaturave dhe vinjetave, që gjendeshin në to. Këta katalogë janë
përgatitur nga Theofan Popa si mjet informimi arkivistik. Mbi bazën e tyre arkivistët
kanë punuar për përgatitjen e pasaportave dhe inventarit të kodikëve 80. Në inventarin e
fondit 488 81 veç kodikëve janë edhe procesverbalet 82 e mbajtur për dorëzimin e kodikëve
të mbledhur nga ekspeditat nëpër fshatra.
Theofan Popa ndërroi jetë më 30 dhjetor 1985 në Tiranë, duke na lënë imazhin e
një njeriu, që gjithë jetën e tij ia kushtoi ruajtjes së vlerave të trashëgimisë sonë kulturore.
Në kujtim të 20 vjetorit të fjetjes të teologut Theofan Popa, më 18 dhjetor 1999, në
ambientet e Muzeut të Artit Mesjetar në qytetin e Korçës u zhvillua një konferencë
njëditore me temë: Kisha përkujton në 20 vjetorin e fjetjes, birin e saj Theofan Popa. Në
fjalën e tij, Mitropoliti i Korçës Joani ndër të tjera tha: -Emrin e Theofan Popës u
munduan ta linin në harresë, ta denigronin dhe madje ta poshtëronin, por nuk mundën
78

-Parathënie e librit shkruar nga Aleksandër Meksi, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri,
Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë 2006, faqe 8.
79
-Βασιλειου Κασκανταμη, Θεοφανης Ποπα, ενας συγρονος ιεραποστολος, Εκδοσεις η Ελαφος, Αθηνα,
2000, σελ. 178.
80
-Shaban Sinani, Beratinus, Argeta-LMG, Tiranë, 2004, faqe 194.
81
-Fondi 488 në AQSH është krijuar në vitin 1980 nga Theofan Popa. Ai është njohur publikisht edhe si
fondi 888. Në AQSH ka qenë një rregull, që çdo fond kishte një numër reference për njehsim të brendshëm
dhe një numër reference për citime në botime.
82
-Procesverbal, për marrjen në dorëzim nga sh. Theofan Popa të tre kodikëve të gjetur gjatë ekspeditave
nëpër fshatrat e vendit tonë, mbajtur sot, më datën 24.06.1975, në prezencë të sh. Theofan Popa, si
dorëzues nga ana e Institutit të Historisë dhe të sh. Mediha Shuteriqi, si marrëse në dorëzim nga ana e
Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit. Iu dorëzuan shoqes Mediha, në sallën e Arkivit të Shtetit
dorëshkrimet si pason: 1. Kod. (kodik) që përmban 49 omilie, me 431 fletë letre, me tekst në një kolonë,
me 23 rreshta për faqe, me përmasa 21.5 cm x 15.6 cm. Kodikun e kemi gjetur në kishën e fshatit Liar të
Zagorisë, në gusht të vitit 1973. 2. Kodik që përmban perikope ungjijsh, me 198 fletë pergamene, me tekst
në një kolonë, me përmasa 24 cm x 15.5 cm dhe 24 rreshta për faqe. Kodiku nuk ruan as fletët fillestare, as
edhe të fundit. Kodikun e kemi gjetur në kishën e Shën Mërisë të fshatit Bënjë të Përmetit. 3. Kodik
kiriakodhromion ungjijsh / udhë përshkrues ungjijsh / me 293 fletë letre, me tekst në një kolonë, secila me
përmasa 21 cm x 16 cm dhe me 24 rreshta për faqe, lidhur me kapakë dërrase, veshur me lëkurë. Kodikun e
kemi gjetur dhe marrë nga kisha e Shën Kollit në Pogon të Gjirokastrës, më 25.08.1973. Ky procesverbal u
bë në tri kopje. Një iu dorëzua shokut Theofan Popa, dorëzuesit të kodikëve, një iu dorëzua sektorit të
arteve pranë Institutit të Historisë dhe një për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shtetit. Tiranë, më
24.06.1975.
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dot, as atëherë dhe aq më pak sot. Ne gjithmonë i kujtojmë emrat e njerëzve, që kanë
punuar për Perëndinë. Theofan Popa dha një kontribut të jashtëzakonshëm për mbrojtjen
e kishave, për mbrojtjen e kulturës së vendit tonë, si edhe për mbledhjen dhe ruajtjen e
ikonave, kësaj pasurie të rrallë të popullit tonë.
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KREU I PARË
KISHAT MESJETARE
(SHEK. X-XV)
Nga kishat më të rëndësishme të kësaj periudhe sipas radhës kronologjike janë:
Kisha e "Shën Mërisë", Labovë e Kryqit, shek. X; Kisha “Fjetja e Hyjlindëses”, Peshkëpi
e Sipërme, shek. X; Kisha e "Shën Mërisë", Cerckë, Kolonjë, shek. XI; Kisha “Fjetja e
Shën Mërisë”, Zervat, Gjirokastër, shek. XI-XII; Kisha e "Shën Stefanit", Dhërmi, shek.
XI-XII; Kisha e "Shën Mërisë", Kosinë, Përmet, shek. XII; Kisha e "Marmiroit", Orikum,
shek. XII-XIII; Kisha e "Shën Triadhës", Berat, shek. XII-XIII; Kisha e "Shën Kollit",
Perondi, Berat, shek. XIII; Kisha e "Shën e Premtes", Voskopojë, viti 1378; Kisha e
"Ristozit", Mborje, Korçë, viti 1389; Kisha e "Shën Nikollës", Kurjan, Fier, shek. XIV;
Kisha e "Shën Mitrit", Bezmisht, Prespa e Madhe, shek. XIV; Kisha e "Shën Mëhillit",
Shalës, Kolonjë, viti 1415 etj.
Veçoria dalluese e ndërtimit të kishave të kësaj kohe është se ato në shumicën e
rasteve janë të tipit me kryq të brendashkruar, ku kubeja mbështetet në katër kolona, por
ndeshim edhe një tip tjetër në arkitekturën e ndërtimit të kishave, të cilat janë me kube, që
mbështeten në muret anësore duke marrë formën e kryqit në pjesën e brendshme. Në
Korçë kemi kishën e “Ristozit” në Mborje, e cila daton në vitin 1390, kishën e “Shën
Mëhillit” në Berat etj.
Veçoria dalluese e ndërtimit të kishave të kësaj kohe është se në shumicën e
rasteve ato janë të tipit me kryq të brendashkruar, me kupolë me mbështetje të lira83.
Kisha “Fjetja e Hyjlindëses” në Peshkëpinë e Sipërme, dhe kisha “Fjetja e Hyjlindëses”
në Labovën e Sipërme janë studiuar nga Evangjelidhis 84 dhe Versaqis 85, por studimet e
tyre kanë qenë sipërfaqësore, sepse janë kryer shumë kohë më parë. Sipas Aleksandër
Meksit, studimi i këtyre dy kishave përbën hallkat e fillimit dhe të mbarimit të
ndryshimeve, që kanë pësuar kishat e këtij tipi 86.
Tipat arkitekturorë të ndërtimit të kishave të kësaj periudhe janë: kishat
njënefëshe dhe bazilikat. Këto të fundit janë monumente arkitekturore me vlerë të madhe
historike. Në shek. XI-XII, u fut tipi i kishave në formë kryqi i brendashkruar me kupolë.
Kishat e kësaj periudhe janë ndërtuar prej guri, i cili ka qenë material rrethanor. Në ato
raste ku kërkesat estetike kanë qenë të larta mjeshtërit e ndërtimit kanë futur edhe
elemente të tjerë si tulla apo copa tjegullash. Kombinimi i gurëve me tulla dhe copa
tjegullash është përdorur kryesisht pranë dyerve apo në apsida, si për shembull në
Peshkëpinë e Sipërme, në Zervat etj. Me teknikën e kluasonazhit është ndërtuar kisha e

-Παναγιώτου Βοκοτοπούλου, Η μεσαιωνική τέχνη, “Καθημερινη”, 19 Ιανουαριου 1997, σελ. 12-14.
-Ευαννγελίδης Δ., Αι αρχαιότητες και τα βυζαντινά μνημεία της Βορειοδυτικής Ηπείρου, Νέος
Ελληνομνήμων, 10 (1913), σελ. 461-462.
85
-F.Versakis, Βυζαντιακοί ναοί τής Βορείου Ηπείρου, Αρχαιολογική Εφημερίς 1916, σελ. 114-117.
86
-Aleksandër Meksi, Dy kisha bizantine në rreth të Gjirokastrës, “Monumentet”, Nr. 9, Tiranë, 1975, faqe
77.
83
84
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Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, ku pjesa e poshtme është e ndërtuar me tulla të
vendosura vertikalisht pjerrët, ndërsa pjesët e sipërme vetëm me tulla 87.
Vendi ku adhurohet Krishti është quajtur nga e gjithë bota e krishterë kishë. Me
termin kishë kuptojmë popullin e shenjtë të Perëndisë dhe veçanërisht, çdo mbledhje të të
krishterëve në emër të Krishtit në një vend të caktuar. Kisha është themeluar nga Krishti
me dymbëdhjetë apostujt. Në ditën e Pendikostisë u vunë themelet e Kishës së Krishtere.
Me termin kishë kuptohet i gjithë populli i Perëndisë, që beson te Mesia. Në Dhiatën e Re
termi kishë përdoret rreth 115 herë. Fjala kishë përdoret për herë të parë te Veprat e
Apostujve dhe nënkupton bashkësinë e parë kristiane të Jeruzalemit. Anëtarët e kishës
quhen ata që besojnë (Veprat 2, 44), besimtarët (Veprat 4, 32), vëllezërit (Veprat 1, 15),
të vetët (Veprat 4, 23) dhe së fundmi, të krishterët (Veprat 11, 26). Kishat ndërtohen
gjithnjë nga lindja, sepse në lindje lindi Krishti dhe nga lindja u përhap krishterimi.
Nga ana arkitektonike kisha (Fig.1) ndahet në tri pjesë: 1) ajodhima, 2) naosi dhe
3) pronaosi. Ajodhimë quhet pjesa lindore e kishës, ku gjendet Tryeza e Shenjtë, mbi të
cilën priftërinjtë celebrojnë Liturgjinë Hyjnore. Ajodhima konsiderohet vend i shenjtë
dhe nuk lejohet futja e grave në të. Në ajodhimë mund të hyjnë vetëm priftërinjtë,
kishtari, psalti, predikuesi dhe anagnosti, pra ata që kryejnë liturgjinë në kishë. Ajodhima
ndahet me pjesën tjetër të kishës me anën e ikonostasit. Në qendër të ajodhimës gjendet
Tryeza e Shenjtë. Mbi Tryezën e Shenjtë celebrohet Misteri i Falenderimit Hyjnor.
Tryeza e Shenjtë simbolizon varrin e Krishtit. Në inagurimin e kishave, nëpër Tryezat e
Shenjta vendosen lipsane shenjtorësh. Mbi Tryezën e Shenjtë qëndrojnë: Ungjilli,
antimisi, kryqi dhe artofori. Në anën e majtë të ajodhimës gjendet proskomidhia, e cila
simbolizon grazhdin e Betlehemit, ku lindi Krishti.
Hyrja në ajodhimë bëhet nga tri dyert. Dera e mesit quhet Dera e Bukur. Në naos
gjendet froni dhespotik, mbi të cilin qëndron episkopi. Nëse është katedrale, ka më shumë
frone. Përballë me fronin dhespotik është amvoni.
Për të realizuar ndërtimin e strukturave të harkuara është përdoruar guri çmërs 88.
Këtë e hasim në kishën e Labovës, në atë të Peshkëpisë së Sipërme etj. Përsa i përket
aspektit estetik kishat mesjetare kanë disa karakteristika të përbashkëta: krijimin e
hapësirës së pafund në brendësi dhe krijimin e piktoreskes në fasadën e jashtme. E para
është arritur nëpërmjet copëtimit dhe vijueshmërisë së vëllimeve nga kolonat, dritaret,
ndriçimi, afresku, mozaiku, ikonostaset, kupola, që krijojnë ndjenjën e intimitetit. E dyta,
pra arkitektura piktoreske në fasadën e jashtme të kishave është arrirë nëpërmjet
theksimit të kupolës mbi tambur dhe mbi të gjitha nga zbukurimi keramoplastik dhe
trajtimi i fasadave me nike të zbukuruara me tulla, dritare me harqe e shpatulla të
shkallëzuara, friza e korniza 89.
Të dhëna rreth ndërtimit, rindërtimit, pikturimit ose ripikturimit të kishave, rreth
ktitorëve, piktorëve e mjeshtërve të ndërtimit i gjejmë nëpër mbishkrimet kishtare90.
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-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004, faqe 116-120.
-Sipas Aleksandër Meksit guri çmërs është poroz dhe i lehtë. Ai krahas qenies që është material rrethanor,
lehtëson strukturat, pra zvogëlon shtytjet e tyre në muret dhe në elementët mbrojtës.
89
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004, faqe 122-122.
90
-Mbishkrimet me të dhëna rreth ndërtimit, rindërtimit, pikturimit ose ripikturimit të kishës, rreth ktitorit,
piktorit ose mjeshtërve të ndërtimit zakonisht i hasim nëpër portat perëndimore të naosit, ose në portat e
88
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Duke deshifruar mbishkrimet gjejmë të dhëna rreth klerikëve dhe laikëve, vendas ose të
huaj që kanë administruar institucionet fetare në kohë të ndryshme. Ka mbishkrime që
japin të dhëna mbi ngjarje të caktuara historike ose përjetësojnë ndonjë gojëdhënë të
hershme. Kemi mbishkrime që përmendin emrin e dhuruesit. Zakonisht gjenden nëpër
objektet e dhuruara, mbi kapakë ungjijsh, mbi bazamente kryqesh, potitësh ose
thimiatorë, mbi kuti lipsanësh etj. Mbishkrime gjejmë nëpër anët e epitafëve ose të
mbulesave që mbulojnë kungatën, rreth antimisëve etj 91.
KISHA E “SHËN MËRISË”,
LABOVË E KRYQIT, SHEK. X
Kisha e "Shën Mërisë" (Fig.2) (Fig.3) është në mes të fshatit Labovë. Sipas një
mbishkrimi që gjendet i shkruar rreth pjesës së poshtme të timbanit të kubesë, kisha
mendohet se është ndërtuar në vitin 551. Ktitor i kishës ka qenë perandori bizantin,
Justiniani I (527-565) 92. Këtë e vërteton mbishkrimi i shkruar rreth pjesës së poshtme të
timbanit të kubesë së kishës: Ετος 55α ησοδημα ηγε Ιουστινιανου του μεγαλου βασιλεο
ηπερ σιν-δρομης επητροπου Κονσταντινου Λαδοβου της χορας ταυτης εκτισθη ο
πανσεπτος θηος ναος...(της υπεραγίας Θεοτόκου καί) αηπαρθενου Μαριας. 1806
Μαρτηο.....“Ky tempull i gjithnderuar dhe hyjnor i së mbishenjtës Hyjlindëse dhe
gjithmonë virgjëreshës Mari u ndërtua (në) vitin 551 me shpenzimet e Justinianit, mbretit
të madh dhe (u meremetua) me kontributin e epitrop Kostandinit të këtij katundi, Labovë
(në vitin) 1806, mars” 93.
Ky fakt përmendet edhe në Kronikën e Dropullit (Το χρονικο της Δροπολης) 94, e
cila ka pasur disa botime. Kronika e Dropullit është botuar së pari në vitin 1821 nga
narteksit. Hasen mbishkrime edhe në kungë, në vendin ku përgatitet mesha. Në këtë rast meshtari sa herë
që kryente proskomidhinë kujtonte emrin e piktorit, ktitorit, ndërtuesit, mjeshtërit të ndërtimit etj.
91
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë,
1998, faqe 5-6.
92
-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ.
205.
93
- 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. 518,
faqe 219.
94
-Në kohën e Justinianit të Madh (527-565) zona ka qenë vend pelegrinazhi, ashtu siç ka qenë në kohën e
mbretërimit të Kostandinit. Atëherë u nisën dhe shkuan te Justiniani i Madh dhjetë drinopojas dhe
dymbëdhjetë kaonas, burra të zgjedhur, me famë, trupmëdhenj dhe të ditur. Kur i pa ata perandori, u gëzua
shumë nga bukuria dhe mençuria a tyre. Menjëherë pas tri ditësh iu dha atyre grada dhe i mbajti pranë
vetes. Në vendin e tyre dërgoi kryekordhëtarin Aleksandër për të vëzhguar dhe qeverisur gjithë ato vende
të Aidhonisë, Finiqit, Himarës dhe deri në Vlorë dhe Belegrad. Me kohë u paqtuan vendet, siç deshën. Me
vdekjen e kryekordhëtarit Aleksandër, qeveritar i vendit u bë Kostandin Drinopoliti, nga Labova, i cili me
anë të një dekreti perandorak ndërtoi në atë vend kishën kushtuar Lindjes së Tërëshenjtës Hyjlindëse, të
bukur dhe të mrekullueshme, ashtu siç e meritonte ai vend që përbëhej nga 910 shtëpi. Njerëzit qenë të
denjë dhe burrërorë, të bukur e të gatshëm në përgjigje. Ata e bënë atë vend Stavropigjik (në varësi direkte
nga patriku ekumenik), autodespotik. Të gjithë të krishterët qenë kurdoherë të gatshëm për detyrimet
mbretërore. Përsa i përket lagjes së sipërme, qe në varësi të kishës së Shën Athanasit, e cila ishte në
juridiksionin e kryepriftit, siç qe e gjithë zona. Ata qenë njëqind e tetëdhjetë shtëpi. Për atë kishë perandori
fali 20 pendë qe, tokë dhe dy mullinj, të cilët do të shërbenin për të ushqyer dymbëdhjetë priftërinjtë. Me
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Pukëvili 95; në vitin 1871 është botuar nga Athanasios Petridhi 96, më 1906 nga Nikolaos
Mistiakidhis 97 dhe në vitin 1913 nga Dh. Evangjelidhis 98. Justiniani i pati dhuruar kishës
së Shën Mërisë në Labovën e Kryqit dy mullinj dhe 20 pendë tokë, si edhe një copëz
druri nga kryqi i Krishtit, (Fig.4) e cila peshonte afro 60 derhem 99. Ajo është sjellë në
vitin 559 prej Kostandinit nga Labova, i cili ishte bashkëpunëtor i ngushtë i perandorit
Justinian. Në momentin që Druri i Shenjtë mbërriti në Labovë, episkopi i Drinopojës,
Kostandini celebroi një liturgji, gjatë së cilës u bë edhe shenjtërimi i kishës 100. Gjithnjë
sipas burimeve të traditës, thuhet se kryemjeshtri që ndërtoi kishën ishte nga Pirsojani i
Konicës. Kisha është ndërtuar ndërmjet viteve 527-565, pra për 38 vjet.

anën e një dekreti perandorak u fali drurin e shenjtë, si dhe orendi me vlerë një mijë të florinjta; Φιλιππας
Λιτσιος, Το χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ. 19-20; Moikom Zeqo, Kisha që strehon kryqin e vërtetë të
Krishtit, Gazeta Shqiptare, 29 tetor 1999, faqe 19.
95
-I pari që botoi Kronikën e Dropullit ka qenë konsulli francez në Janinë, F. Pukëvil. Më 1806 Pukëvili
bëri një vizitë tek episkopi i Drinopojës në qytetin e Gjirokastrës. Një intelektual i Gjirokastrës i dhuroi një
dorëshkrim pa fund e pa krye. Kuptohet edhe pa titull. Pukëvili e publikoi kronikën me titull: “Kronika e
Gjirokastrës”, pasi dorëshkrimin e kishte marrë nga ai qytet. Pukëvili e përktheu kronikën në gjuhën frënge
dhe e botoi. F.C.H.L. Puqueville, Voyage dans la Greece, V, Paris, 1821, faqe 356-357.
96
-Athansios Petridhis nga Dropulli ishte një kërkues pasionant. Ai udhëtoi fshat më fshat, manastir më
manastir dhe nëpër sitet arkeologjike për të mbledhur dokumente historike, tradita popullore dhe shënime të
tjera, që lidhen me fshatrat e zonës dhe përgjithësisht, të të gjithë Epirit. Petridhis është i pari, që publikoi
nga fillimi e deri në fund Kronikën e Dropullit. Në vitin 1864, Petridhis e kishte përfshirë Kronikën e
Dropullit në një koleksion me materiale gjuhësore për Epirin, të cilin e paraqiti për ta vlerësuar në Kolegjin
Filologjik të Kostandinopojës. Pjesë nga kronika u botuan në gazetat dhe revistat e kohës. Αθανάσιος
Πετρίδης, Χρονικόν Δρυοπίδος, Νεοελληνίκα Ανάλεκτα, 1871, σελ. 1-64.
97
-Νικολαος Μουστακίδης, Δρυίνοπολιτικά, Εκκλησιαστική Αλήθεια, Αθήναι 1906.
98
-Δ. Ευαννγελίδης, Αι αρχαιότητες και τα βυζαντινά μνημεία της Βορειοδυτικής Ηπείρου, Νέος
Ελληνομνήμων, 10 (1913).
99
-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i Dialogut dhe i Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 55;
Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë gjer në vitin 1944, Botim i K.O.A.Sh-it,
Tiranë, 1992, faqe 37.
100
-Copëza prej kryqit të shenjtë peshonte rreth 152 gramë dhe ishte vendosur brenda një kutie druri të
punuar hollë. Të dyja anët mbylleshin me tetë kapëse prej argjendi. Kryqi i Labovës përfaqëson një relikuar
të shenjtë, që mban brenda tij kutinë me një copëz druri nga kryqi i kryqëzimit të Krishtit. Ai është punuar
me argjend dhe në të dy anët paraqet skena ikonografike të gdhendura. Në njerën anë paraqitet skena e
"Pagëzimit", ndërsa në anën tjetër skena e "Kryqëzimit". Në katër anët e kësaj skene janë punuar me
mjeshtëri imazhet simbolike të katër ungjillorëve. Sipër kryqit paraqitet ungjillor Joani, nëpërmjet figurës
së shqiponjës. Djathtas paraqitet ungjillor Marku, nëpërmjet figurës së luanit, ndërsa majtas ungjillor
Matheu, me simbolin e njeriut. Figura e fundit është ajo e ungjillor Llukës, e cila paraqitet me simbolikën e
kaut. Në vitin 1981, kur u çel Muzeu Historik Kombëtar u kërkua që kryqi i Labovës të përfshihej në
eksponatet e tij, por labovitët nuk pranuan. Fatkeqësisht, në vitin 1989, kryqi është grabitur nga persona, të
cilët dëshironin të fshinin nga kujtesa historike kishën, ku gjendej copëza prej kryqit të shenjtë mbi të cilin
u kryqëzua Krishti. Kryqi ka këto të dhëna: Kodi QKIPK 1763, viti 559, materiali argjend, përmasat 46x17
cm. 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 45; Gazmend Muka, Kisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Albas,
Tiranë, 2013, faqe 106-116; Andrea Miçi, Labova e Kryqit, Globus R, Tiranë, 2010, faqe 62.
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Justiniani urdhëroi që më 8 shtator, ditën që kremtonte kisha, në Lunxhat të bëhej
një panair i madh, në të cilin mblidheshin rreth 10-12 mijë njerëz 101. Në ditën që
kremtonte kisha në Labovë zhvillohej një panair i madh me pjesëmarrjen e mijëra
njerëzve, të cilët vinin nga Lunxhëria, Libohova, Dropulli, Zagoria, Pogoni, Gjirokastra
etj. Pasi zhvillohej ceremonia në kishë, të pranishmit shkonin në Lëmin e Valleve, ku
shtrohej gostia e madhe. Panairi i Shën Mërisë zgjaste tri ditë. Në ditët e panairit pleqësia
e fshatit merrte masa për pritjen e pelegrinëve. Sipas numrit të pelegrinëve caktohej sasia
e mishrave, që do të piqeshin dhe çdo gjë që nevojitej për panairin. Pleqësia caktonte
burra dhe djem nga fshati, që të mbanin rregullin dhe qetësinë gjatë zhvillimit të panairit.
Një ditë para panairit vinin tregtarët ambulantë nga Gjirokastra dhe Libohova, të cilët
tregtonin artikuj industrialë dhe ushqimorë te Lëmi i Valleve. Gjatë natës shumë
besimtarë flinin brenda në kishë, duke u lutur për problemet e tyre familjare 102.
Në lidhje me datimin e saktë të kishës, studiuesit kanë mendime të ndryshme. Në
vitin 1916, kisha e Shën Mërisë është vizituar (Fig.5) nga Frederikos Versakis 103, i cili ka
bërë një planimetri hipotetike të gjendjes fillestare. Peter Megav, Moutsopoulos dhe
Guntram Koch 104 mendojnë se kisha daton në shek. X. F. Versakis e daton kishën në
shek. XII. Velenis propozon fundin e shek. XII dhe fillimin e shek. XIII. Meksi dhe
Pallas e datojnë kishën në shek. XIII. Duke u nisur nga forma e narteksit, Panayotis
Vokotopulos (Fig.6) është i mendimit se kisha daton në gjysmën e parë të shek. XI105.
Sipas Aleksandër Meksit, e parë në aspektin e vlerave arkitektonike, (Fig.7) kisha është
monument i arrirë. Duke gjykuar në tërësi vlerat arkitekturore të këtij monumenti, si ato
të brendësisë, ashtu dhe të anës së jashtme, kisha bart vlera arkitektonike të dorës së
parë 106.
Kisha është e tipit në formë kryqi me një kube cilindrike. Nga ana e jashtme është
e zbukuruar me dekoracione tullash. Në anën jugore të kishës, mbi dritaren bifore
gjenden dy tulla të mëdha. Në pjesën e sipërme kanë vrima katrore. Këto janë koshere
bletësh (Fig.8). Përdorimi i kësaj simbolike paleokristiane është një gjetje e përkryer e
arkitektit që ka ndërtuar kishën. Besimtarët futen në kishë ashtu si bletët në koshere.
Bleta përfaqëson Shpirtin e Shenjtë, ndërsa mjalti evokon zemërgjerësinë dhe pasionin e

101

-Panairi vazhdoi të bëhej në Lunxhat deri në vitet e mbretërimit të Kostandinit IV Pogonatit (668-685).
Ky perandor vendosi që panairi i madh që bëhej në Pelakos (Lunxhat), të zhvendosej në pjesën e Kaonisë
në vendin e quajtur Pogon (që përkonte me emrin e perandorit). Në këtë panair, që zgjaste një muaj,
grumbulloheshin shumë njerëz. Φιλιππας Λιτσιος, Το χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ. 22; Andrea
Miçi, Labova e Kryqit, Globus R, Tiranë, 2010, faqe 48-51.
102
-Andrea Miçi, Labova e Kryqit, Globus R, Tiranë, 2010, faqe 129-130.
103
-F. Versakis, Βυζαντιακοί ναοί τής Βορείου Ηπείρου, “Αρχαιολογική Εφημερίς”, 1916, σελ. 114-117.
104
-Guntram Koch, Disa mendime për kishën e Labovës së Kryqit, “Monumentet”, Nr. 1, Tiranë, 1987,
faqe 27-52.
105
-Panayotis Vokotopulos, Shënime për arkitekturën kishtare nga shek.X në shek. XIII në Shqipërinë e
Jugut, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 140; Παναγιώτου Βοκοτοπούλου,
Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την Ηπειρον από του τέλους του 7ου
μέχρι του τέλους του 10ου αιώνος, Θεσσαλονίκη 1975; Παναγιώτου Βοκοτοπούλου, Η μεσαιωνική τέχνη,
“Καθημερινη”, 19 Ιανουαριου 1997, σελ. 12.
106
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004, faqe 233-235.
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Krishtit. Bletët janë përdorur gjithashtu në kishën e hershme si simbol i ringjalljes. Etërit
e kishës e krahasonin kishën me bletërritësin dhe komunitetin e krishterë me bletët.
Motivin e bletëve e hasim edhe në teknikën strukturore të kishës; Ndërmjet
gurëve të baraslarguar nga njëri-tjetri është aplikuar një motiv paleokristian >I<. Një tullë
është e vendosur vertikalisht, ndërsa katër copa tullash sa gjysma e saj drejtohen diagonal
për në qendër, duke simbolizuar monogramën paleokristiane >I<. Përdorimi i motivit të
bletëve në teknikën strukturore ka kuptim simbolik paleokristian. Kisha përfaqëson
kosheren, ndërsa besimtarët si bletët vijnë rrotull saj. Si përfundim, mund të themi se
prania e një koshereje bletësh në hyrjen e vjetër të kishës “Lindja e Hyjlindëses” në
Labovën e Kryqit, na shtyn të mendojmë se dekori strukturor >I<, që zbukuron muret e
kishës, është një përfytyrim figurativ i bletëve, të cilat futen në koshere, ashtu siç futen
besimtarët në kishë 107.
Tamburi i kishës (Fig.9) përbëhet nga dy breza të zbukuruar. Në brezin e poshtëm
janë katër dritare, që këmbehen me katër nike, të cilat janë me dy radhë tullash të
shkallëzuara. Brezi i sipërm i tamburit përbëhet nga breza tullash të vendosura në formë
zigzake. Mbi të gjendet një kornizë e dyfishtë tullash të vendosura në formë dhëmbë
sharre. Elementet dekorative që zbukurojnë kishën janë të larmishëm. Pllakat e shtrira e
të ndërfutura ndërmjet shiritave të tullave kanë shenjën “X”, në formë kanelyre. Brezi i
dytë i dekorit të frontonit ka një motiv zigzag me trekëndësha pllakash terakote. Mbi
sipërfaqen e zbukuruar ka motive në formë rombi, si dhe tulla në profil. Te brezi me
pllaka në formë rombi, hapësirat ndërmjet tyre plotësohen me trekëndësha të vegjël.
Përdorimi i shenjës “X” në dekorin e tamburit përkon me shkronjën “X” në greqishten
bizantine, e cila si numër është e barabartë me 600. Në këtë rast, arkitekti ka kombinuar
zbukurimin nga njëra anë dhe datimin e kishës, nga ana tjetër. Dekori 108 i brezave të
tamburit të kishës zhvillohet në dymbëdhjetë breza, ku i shtati dhe i dymbëdhjeti
paraqesin muajt ekstremë: korrikun (si muaji më i nxehtë) dhe dhjetorin (si muaji më i
ftohtë). Në anën verilindore të tamburit gjenden pllaka në formë rombi, i cili është simbol
paleokristian i vuvlës. Brezi në formë rombi korrespodon me muajin gusht. Brezi mbi të
është me tulla vertikale. Ky është shtatori, muaji kur zhvillohej panairi në Lunxhat 109.
Në qendër të kupolës së kishës është pikturuar "Pandokratori" dhe poshtë tij,
skena me "Liturgjinë e engjëjve". Në harkadën perëndimore, përballë me ikonostasin
gjendet skena "Deisis", e cila daton në shek. XII. Në harqet e brendshme të harkadave
janë skenat: "Zbritja nga Kryqi", "Krishti para Pilatit", "Fjetja e Hyjlindëses", "Vënia e
kurorës me gjemba" etj. Të gjitha skenat e sipërpërmendura datojnë në shek. XIII. Të
gjitha janë të dëmtuara nga lagështira. Në qendër të harkadës veriore është skena e
"Trinisë së Shenjtë", ndërsa në apsidën e kishës, "Platitera", e cila paraqitet me krahët e
hapur dhe Krishin në prehër 110.
107

-Gazmend Muka, Kisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Albas, Tiranë, 2013, faqe 28-31.
-Dekori strukturor i kishës “Lindja e Hyjlindëses” në Labovën e Kryqit është i kuqërremë, e cila nuk
është gjë tjetër veçse një reminishencë e ngjyrës së purpurt perandorake.
109
-Gazmend Muka, Kisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Albas, Tiranë, 2013, faqe 31-38; Φιλιππας
Λιτσιος, Το χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ. 22; Andrea Miçi, Labova e Kryqit, Globus R, Tiranë,
2010, faqe 48-51.
110
-Gazmend Muka, Kisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Albas, Tiranë, 2013, faqe 74-75.
108
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Mjedisi i altarit ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi 111 prej druri të
gdhendur. Ikonostasi (Fig.10) të krijon përshtypjen e një pjergulle të harlisur. Në të janë
skalitur pjergulla dhe bistakë rrushi dhe zogjtë që çukisin mbi to. Ikonostasi është
gdhendur prej Kostë Tunit nga Meçova 112 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 113
Meçovitit” 114.
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" (Fig.11). Ikonat e mëdha të ikonostasit janë: "Krishti", "Shën Mëria me
Krishtin" (Fig.12), "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 (Fig.13) janë pikturuar nga Joan Athanasi dhe
datojnë në shek. XIX. Fatkeqësisht, ato janë grabitur 115 në vitin 2002, menjëherë pas
restaurimit të kishës. Në këtë kishë gjendet një ikonë e "Krishtit Pandokrator", anash së
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 75.
-Meçova është një fshat vllehësh afër Janinës.
113
-Sipas Theofan Popës emrin Tune e përdorin vllehët si shkurtim të emrit Naun.
114
-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.
115
-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
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.
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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" 116.
Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë 117.
Kisha e "Shën Mërisë" në Labovën e Kryqit është meremetuar disa herë. Një restaurim
është bërë në vitin 1776 nga papa Zoto. Apsida qendrore dhe apsidat anësore të kishës
janë rrënuar dhe janë rindërtuar në vitin 1776. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrim, që
gjendet i gdhendur në mesin e apsidës jashtë kishës: Ι(ησου)σ Χ(ριστό)σ Νικα. Ετους
1776. Παπα Ζωτω. “Jezu Krishti fiton, viti 1776, papa Zoto” 118. Bamirësi Vangjel Zhapa
në testamentin e tij ka lënë shumën e 1700 florinjve, me të cilën do të paguheshin
epitropët e kishës, dy priftërinjtë dhe dy psaltët 119. Kisha e "Shën Mërisë" është shpallur
monument kulture 120 në vitin 1963.
Në vitin 1990 kisha e Labovës së Kryqit iu nënshtrua një restaurimi tërësor me
fondet e labovites Eftimi Petridhi, e cila banon në Amerikë. Rikonstruksioni i jashtëm
dhe i brendshëm kapi shifrën e 100 mijë dollarëve amerikanë 121. Restaurimi i ikonave
dhe i afreskeve u realizua nga restauratori Gazmend Muka 122.

116

-Gazmend Muka, Kisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Albas, Tiranë, 2013, faqe 99-103.
-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.
118
-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.604,
faqe 246.
119
-Κ. Π. Ζαβιτζιανου, Αρχεια εθνικων ευεργετων, Μερος Α, Αθηνα, 1930, σελ. 185, 189, 190.
120
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
121
-Andrea Miçi, Labova e Kryqit, Globus R, Tiranë, 2010, faqe 59.
122
-Gazmend Muka ka lindur më 11 maj 1964. Pas përfundimit të Institutit të lartë të Arteve më 1986 filloi
punë si shef i laboratorit të restaurimit të veprave të artit mesjetar në Institutin e Monumenteve të Kulturës,
dega Berat, ku ka realizuar projekte të rëndësishme: restaurimi i afreskeve të kishave të kalasë, ikonave të
ndryshme të muzeut “Onufri”, studimi dhe restaurimi i kishave që kanë pikturuar vëllezërit Çetiri,
restaurimin e ikonave të vogla të Çetirëve në ikonostasin e kishës “Fjetja e Shën Mërisë” në kalanë e
Beratit. Ai ka marrë pjesë në katalogimin e fondit të ikonave të Beratit. Në vitin 1994 Gazmend Muka është
specializuar në Bolonjë të Italisë dhe më 1999 në Paris, në lidhje me teknikat e restaurimit dhe historisë së
artit bizantin. Në vitin 2000 mbrojti doktoraturën në shkencat historike me punimin: Ikonografia e Çetirëve
në artin bizantin. Në vitet 2002-2003 ka drejtuar Institutin e Monumenteve të Kulturës. Gazmend Muka ka
botuar artikuj të shumtë te revista shkencore “Monumentet”, si edhe ka botuar disa libra: Art’thënia
Bizantinë te Çetirët (1999), Kisha e “Lindjes së Shën Mërisë” në labovën e Kryqit (2013) etj. Gazmend
Muka ndërroi jetë më 16 janar 2012.
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KISHA “FJETJA E HYJLINDËSES”
PESHKËPI E SIPËRME, SHEK. X
Kisha “Fjetja e Hyjlindëses” (Fig.14) gjendet rreth 15 minuta larg nga fshati
Peshkëpi e Sipërme. Kisha është ndërtuar në shek. X. Sipas Kronikës së Dropullit “Το
χρονικο της Δροπολης” në vitet e mbretërimit të Aleks Komnenit (1081-1118) u
shfuqizuan dekretet e mëparshme perandorake. Për këtë arsye, drianopojasit dërguan te ai
kryepeshkopin Metodin, i cili rridhte nga familja e Kolorit, njeri i ditur dhe shkencëtar.
Bashkë me të shkuan edhe dymbëdhjetë arkondë të zgjedhur të atij vendi: Duka nga
Argjirokastra (Gjirokastra); Markeli nga Garda (Kardhiqi); Andrea nga Homili
(Humelica); Angjali nga Titopolis (Tepelena); Konstandini nga Kolori (Kollorca); Petro
nga Zoilia (Zhulati); Mark dijetari nga Haonia (Kaonia); Joani nga Poliani (Poliçani);
Manili nga Delis; Leonti nga Livatovia (Libohova); Qiriako nga Aristiu (Ktismata) dhe
Kirili nga Labovo (Labova), të cilët perandori i priti me shprestari. Ai e lejoi
kryepeshkopin të merrte nëntë mijë monedha të florinjta për të ndërtuar kishën e
episkopatës së tij, kushtuar Fjetjes së Tërëshenjtës Hyjlindëse pranë malit Pelakos, në
vendin ku mbahej panairi i madh, të cilin Kostandin Pogonati e kishte transferuar diku
tjetër. Ai ia dha këtë vend kryepeshkopit si privilegj, për ta ngritur me taksat e panairit, i
cili zgjaste dymbëdhjetë ditë. Perandori u shtoi këtyre dhuratave të drejtën e mbledhjes së
një të dhjetës në të gjithë juridiksionin e dioqezës së tij, si edhe kalanë e Pelakos, që qenë
të pavarura. Më në fund, i konfirmoi këto të drejta me anën e një dekreti perandorak të
përhershëm dhe të parevokueshëm, të vërtetuar nga patriku i atëhershëm Evstathi. Sapo u
kthye kryepeshkopi ndërtoi kishën e Peshkëpisë në kujtim të së Tërëshenjtës 123.
Kisha ka përmasa 17.05x12.5 metra. Ajo ka qenë selia e peshkopatës së
Drianopojës 124. Kjo vërtetohet nga apsida, e cila përmban sinthronin, të formuar nga tri
radhë shkallësh me fronin peshkopal në mes (Fig.15). Prej kësaj kishe e ka marrë emrin
fshati Peshkëpi. Sipas studiuesit Apolon Baçe, emri i peshkopatës së Drianopojës e ka
origjinën te qyteti i vjetër i Hadrianopojës, që shtrihej ndërmjet Melanit dhe
Libohovës 125. Edhe Aleksandër Meksi, duke u nisur nga toponimia është i mendimit se
kisha peshkopale gjendej në afërsi të Teqesë së Melanit. Madje, ai thekson se në varësi të
kësaj peshkopate qenë gjithë kishat e luginës së Drinos. Meksi na bën me dije se gjatë
mesjetës peshkopatat në kohë të ndryshme shkriheshin dhe bashkoheshin me njëra-tjetrën
e për rrjedhojë e ndryshonin selinë e tyre 126. Muratura e kishës është ndërtuar me gurë.
Ndërmjet gurëve ka copa tullash e tjegullash, pa ndonjë dekor të përcaktuar. Në pjesën
qendrore të kishës mbizotëron volumi i tamburit, të cilit i bashkëngjiten volumet e
krahëve të kryqit, që mbulohen prej një çatie dyujëshe 127.

-Φιλιππας Λιτσιος, Το χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ. 23-24
-Παναγιώτου Βοκοτοπούλου, Η μεσαιωνική τέχνη, “Καθημερινη”, 19 Ιανουαριου 1997, σελ. 12.
125
-Apolon Baçe, Vështrim mbi qendrat e banuara antike dhe mesjetare në luginën e Drinos,
“Monumentet”, 4. Tiranë, 1972, faqe 112.
126
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004, faqe 66.
127
-Aleksandër Meksi, Dy kisha bizantine në rreth të Gjirokastrës, “Monumentet”, Nr. 9, Tiranë, 1975,
faqe 77.
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Sipas burimeve të traditës, thuhet se kryemjeshtëri që ndërtoi kishën, ishte nga
Pirsojani i Konicës. Përsa i përket datimit të kishës, ka mendime të ndryshme. Frederikos
Versakis përcakton si kohë të ndërtimit të kishës periudhën e dinastisë maqedonase (fundi
i shek. IX deri në mesin e shek. XI) 128, ndërsa Aleksandër Meksi mendon (Fig.16) se
kisha i përket periudhës ndërmjet fundit të shek. XI dhe mesit të shek. XIII 129. Kisha e
Shën Mërisë në Peshkëpinë e Sipërme i përket variantit të vjetër në formë kryqi. Një
kupolë cilindrike ngrihet në pikëtakimet e dy qemerëve, të cilët i brendashkruhen një
drejtkëndëshi. Mjediset këndore ndërmjet kryqit dhe katërkëndëshit mbulohen nga
qemerë gjatësorë. Kisha përbëhet nga naosi, altari dhe një portik i vogël në anën
perëndimore. Muratura e kishës është ndërtuar me gurë çmërsi, ndërmjet të cilëve
gjenden copa tullash e tjegullash, pa ndonjë dekor të përcaktuar. Në pjesën qendrore të
kishës mbizotëron volumi i tamburit, të cilit i bashkëngjiten volumet e krahëve të kryqit
që mbulohen prej një çatie dyujëshe 130. Tamburi me kupolën është i ulët dhe përfundon
me një kornizë të dyfishtë tullash, të cilat janë vendosur në formë dhëmbësh sharre. Në
bazën e tamburit të kupolës gjendet një mbishkrim, sipas të cilit kisha është ndërtuar nga
perandori Aleks Komneni (1081-1118). Në vitin 1812 kisha e Shën Mërisë në Peshkëpinë
e Sipërme u vizitua prej udhëtarit anglez H. Holland, i cili nga një mbishkrim arriti në
konkluzionin se ktitor i kishës ka qenë perandori bizantin Aleks Komneni (10811118) 131.
Në mesin e bemës gjendet tryeza e shenjtë, e cila përbëhet nga një pllakë monolite
prej guri gëlqeror me përmasat 95 x 149 cm. Në bllokun e muraturës së tryezës së shenjtë
janë dy zgavra. Ajo që ka përmasat 25 x 18 x 28 cm është në formë paralelpipedi dhe ka
shërbyer për të mbajtur lipsanet e shenjta. Në apsidën gjysmërrethore janë tri radhë
shkallësh. Në mes tyre është froni peshkopal dhe anash, tij frone të tjera. Kjo mënyrë
ndërtimi e kishës me sinthron është karakteristike për kishat e selive peshkopale.
Sinthroni është ndërtuar me blloqe të skuadruar prej guri çmërsi, si edhe me ndërfutje
gurësh të vegjël gëlqerorë dhe ranorë. Sinthroni është i lyer me disa duar gëlqereje. Në
qendër të tij është vendi ku ulet peshkopi, i ngritur rreth 40 cm mbi nivelin e shkallës së
sipërme të sinthronit. Në dy krahët ka nga një bllok rreth 30 cm të gjatë. Ata qëndrojnë si
nivel mes shkallës së sipërme dhe poltronës. Dy krahët e poltronës në nivelin e këmbëve
janë ndërtuar duke përdorur dy pllaka të holla rreth 6 cm. Në pjesën e sipërme të nivelit të
uljes gjenden dy pllaka të tjera rreth 10 cm. Në nivelin e uljes ose të mbështetjes së
këmbëve është ripërdorur pjesa e sipërme e një konolete të kangjellës së bashku me
kapitelin 132.

-F. Versakis, Βυζαντιακοί ναοί τής Βορείου Ηπείρου, “Αρχαιολογική Εφημερίς”, 1916, σελ. 114-117.
-Panayotis Vokotopulos, Shënime për arkitekturën kishtare nga shek. X në shek. XIII në Shqipërinë e
Jugut, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 138.
130
-Aleksandër Meksi, Dy kisha bizantine në rreth të Gjirokastrës, “Monumentet”, nr. 9, Tiranë, 1975, faqe
77; Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004, faqe 156-158.
131
-H. Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thesaly and Macedonia during the Years 1812-1913,
London, 1815, page 481.
132
-Elio Hobdari, Skulptura dhe instalimet liturgjike në kishën e Shën Mërisë në Peshkëpi të Sipërme
(Gjirokastër), “Iliria”, nr. XXXIV, faqe 335.
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Dritarja treshe e apsidës mbulohet me tri harqe tullash, të cilat mbështeten te
muret. Mbi harqet me tulla ka shirita tullash në formë dhëmbësh sharre. Bema në pjesën
qendrore ndriçohet nga një dritare treshe. Anash gjenden edhe dy dritare të tjera, të cilat
janë pjesërisht të zëna. Protezisi dhe diakonikoni kanë nga një apsidë të vogël, në
brendësi të së cilës gjendet një dritare dyshe.
Νë anën jugore kishës i është shtuar një mjedis tjetër, i cili i përket priudhës para
pushtimit turk, pra gjatë shek. XIII-XIV. Mjedisi është një narteks i hapur në trajtë kryqi
të brendashkruar. Muret e narteksit janë ndërtuar me teknikën e kluasonazhit. Në pjesën e
sipërme narteksi ka një rozetë tullash, si edhe një dekor me tulla horizontale. Narteksi i
shtuar gjatë shek. XIII-XIV nuk është përfshirë te publikimet e Vokotopoulos,
Evangjelidhit dhe Pallas 133.
Altari përbëhet nga bema, protezisi dhe diakonikoni. Në mesin e bemës është
tryeza e shenjtë, që përbëhet prej një pllake të gdhendur. Tryeza e shenjtë mbështetet mbi
një bllok prej muri. Bema ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi prej muri, i cili është
pikturuar në vitin 1510. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi, që është gdhendur mbi derën
e bukur të ikonostasit të kishës: + Ανηστοριθει το παρων διάστηλον διά σύνδρομείς καί
ένδόξου τού θεοφιλεστάτου έπισκόπου Δρι / νουπόλεος κυρού Σιμεών διά ψυχηκήν
σύτου σωτιρίαν: έπι ‘ετους Ζ Ι Θ (7019=1510) σεπτέ(μ)βρίο(υ) ΙΒ: “U pikturua ky
ikonostas me kontributin dhe shpenzimet e peshkopit shumë perëndidashës së
Drinopojës, zotit Simeon, për shpëtimin e shpirtit të tij, në vitin 7019 (=1510) shtator”134.
Sipas Theofan Popës rreth 20 cm larg nga ikonostasi prej muri gjendet një ikonostas druri
me ikona të shekullit XVIII. Mbi ikonën “Fjetja e Hyjlindëses” në ikonostasin prej druri
të kishës 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 Pagëzorit 135. Mbi ikonën e Shën
Mitrit gjendet mbishkrimi: 1802 Αύγούστου 1 “1802 gusht 1”. E njëjta datë gjendet edhe
në ikonën e Shën Gjergjit, por pa muajin 136 .
Në ikonën “Kryeengjëjt” gjendet 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” 137.

133

-Aleksandër Meksi, P.A. Vokotopoullou, I ekklisiastiki arkitektoniki eis tin dhitiki sterean Elladha kai tin
Ipeirou apo ton tellus ton 7ou mehri ton 10ou aionos, “Monumentet”, Nr. 1, Tiranë, 1982, faqe 169.
134
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë,
1998, Nr. 520, faqe 220; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 54.
135
-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.
136
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë,
1998, nr. 659, faqe 260; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 54.
137
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë,
1998, nr. 735, faqe 277.
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Në një ikonë tjetër është shkruar: 1859 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” 138.
Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë 139.
Ato janë 14 ikona të vogla të pikturuara nga ikonografi Joan Athanasi. Në fondet e
Muzeut Historik Kombëtar kemi evindetuar edhe ikona të tjera të kësaj kishe, të cilat janë
realizuar nga ikonografë, që kanë parapëlqyer të jenë anonimë 140.
Sot monumenti paraqitet i transformuar, me dritare krejt të murosura, si edhe me
shtesa të mëvonshme në brendësi e në anën e jashtme. Në një kohë të mëvonshme në
anën jugore të kishës është shtuar një mjedis në formë drejtkëndëshi, i cili lidhet me
kishën me anën e një dere. Mjedisi i shtuar përbëhet nga tri vëllime: Vëllimi qëndror
është i lartë dhe i mbuluar me qemer tërthor; ndërsa dy vëllimet anësore janë më të ulëta
dhe të mbuluara me qemer cilindrik. Pjesa qëndrore del mbi çati dhe mbulohet me anën e
një çatie dyujëse. Mjedisi i shtuar është ndërtuar me teknikën e kluasonazhit: një rresht
tullash horizontale dhe me dy ose tri tulla vertikale. Në pjesën fundore të murit gjenden
gurë të skuadruar, të cilët janë marrë nga ndërtesat antike. Shtesa e ndërtuar i përket shek.
XIII-XIV 141.
Kisha “Fjetja e Hyjlindëses” në Peshkopinë e Sipërme, veç rastit të mësipërm
është rindërtuar edhe disa herë të tjera (Fig.14). Një rindërtim i përket vitit 1883. (Fig.17)
Ky fakt vërtetohet me anën e një mbishkrimi që gjendet i shkruar rreth kubesë qendrore
të kishës: Πάλην άνακαινίσεται έπιμέλ(ε)ι(α) τού Κυρίου Ιωάννου Γούντα 1883. “Prapë

138

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë,
1998, nr. 736, faqe 277-278.
139
-Gjatë punës hulumtuese dhe studimore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të
evidentojmë këto ikona: Krishtlindja, me autor Joan Athanasin dhe nr. inventari 5422; Ngjallja, me autor
Joan Athanasin, nr. inventari 5482 dhe me përmasa 32x43 cm; Shpërfytyrimi, me autor Joan Athanasin, nr.
inventari 5495 dhe me përmasa 33x43 cm; Prerja e kryes së Joan Pararendësit, me autor Joan Athanasin, nr.
inventari 5499 dhe me përmasa 33x43 cm; Ipapandia, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 5503 dhe me
përmasa 32x43 cm; Shën Kolli dhe Shën Eftimi, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 5504 dhe me
përmasa 32x43 cm; Kryqëzimi, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 5505 dhe me përmasa 32x43 cm;
Shën Pjetri, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 5508 dhe me përmasa 33x43 cm; Analipsi, me autor
Joan Athanasin, nr. inventari 5522 dhe me përmasa 32x42 cm; Lindja e Hyjlindëses, me autor Joan
Athanasin, nr. inventari 5526 dhe me përmasa 33x43 cm; Ungjillëzimi, me autor Joan Athanasin, nr.
inventari 5906 dhe me përmasa 33x42 cm; Shërimi i ulokut, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 5907
dhe me përmasa 31x42 cm; Hyrja në Jeruzalem, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 6001 dhe me
përmasa 32x43 cm; Pagëzimi, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 6073 dhe me përmasa 31x42 cm; E
diela e Thomait, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 6020 dhe me përmasa 31x43 cm.
140
-Këto ikona janë: Shën Mitri, me nr. inventari 5630 dhe me përmasa 54x76 cm, Shën Andrea, me nr.
inventari 5866 dhe me përmasa 42x29 cm; Krishtlindja, me nr. inventari 5960 dhe me përmasa 54x76 cm;
Hyrja e Hyjlindëses në tempull, me nr. inventari 6059 dhe me përmasa 43x33 cm; Rrethprerja, me nr.
inventari 5837 dhe me përmasa 42x32 cm etj,.
141
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004, faqe 159.
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u ripërtëri me kujdesin e zotit Jan Guda 1883” 142. Kisha “Fjetja e Hyjlindëses” më 1963
është shpallur monument kulture 143.
KISHA E "SHËN MËRISË",
CERCKË, KOLONJË, SHEK. XI.
Kisha e "Shën Mërisë" gjendet në fshatin Cerckë të Kolonjës. Kisha përbëhet nga
naosi, narteksi dhe mjedisi i altarit. Kisha është një paraklis me përmasa 6.55x5.26 metra.
Naosi i kishës mbulohet me çati dyujëse. Muratura është me gurë të papërpunuar të lidhur
me llaç gëlqereje. Muret e kishës janë të zbukuruara me tulla dhe gurë të vendosur në
formë kurrizpeshku, pjerrtas dhe vertikalisht. Kisha mendohet të jetë ndërtuar në shek.
XI 144.
Muret e brendshme të kishë janë të stolisura me piktura murale prej një piktori
anonim. Në apsidën e murit lindor gjendet skena e "Shestjes", e cila është e dëmtuar. Në
apsidë gjendet "Platitera" e tipit oranta. Nën të gjendet brezi i hierarkëve, prej të cilëve
dallojmë Shën Vasilin dhe Shën Grigor Teologun. Në niken e prothesit gjendet Shën
Stefani, kurse përmbi të paraqitet një hierark pa nënshkrim që mund të jetë Joan
Përdëllimtari. Në anën jugore të apsidës gjendet Roman Melodiozi. Nëpër tri faqet e tjera
të mureve të kishës gjenden tri breza me piktura murale. Në brezin e sipërm jepen skena e
festave të mëdha, brezi i mesit është me medalione shenjtorësh e martirësh, ndërsa brezi i
fundit me shenjtorë dhe martirë me paraqitje më këmbë.
Duke u nisur nga kunga kemi skenën e "Lindjes së Krishtit", prej së cilës kanë
mbetur vetëm fragmente. Në vijim është skena e "Ipapandisë" me përmasa 1.66x1.22
metra. Pas saj vjen skena "Ngjallja e Llazarit" me përmasa 2x1.30 metra. Në faqen e
murit perëndimor është një skenë e dëmtuar dhe menjëherë pas saj vjen skena e "Fjetjes
së Hyjlindëses". Në vijim gjendet skena e "Kryqëzimit të Krishtit" e kështu me radhë. Në
faqen e murit verior gjendet skena e "Shpërfytyrimit", ndërsa po në faqen e murit verior
në kungë gjendet skena e "Ngjalljes së Krishtit".
Brezi i dytë përmban paraqitjen e shenjtorëve në medalione me përmasa
0.45x0.47 metra. Duke filluar nga muri jugor paraqiten: Profeti Abakum, Shën Nikita dhe
dy shenjtorë të paidentifikuar. Në faqen e murit perëndimor paraqiten: Shën Vikenti,
Shën Minai si dhe gjashtë shenjtorë të tjerë të paidentifikuar. Në faqen e murit verior
janë: Shën Artemi, Solomoni dhe dy piktura të paidentifikuara. Në faqen e murit lindor
paraqitet Apostull Pjetri.
Në brezin e fundit shenjtorët paraqiten më këmbë. Duke filluar nga muri jugor
kemi: Shën Kolli, Athanasi i Aleksandrisë, Shën Gjergji dhe Shën Dhimitri. Në murin
perëndimor gjenden Simeon Stiliti dhe Shën Mëhilli me përmasa 1.72x1.40 metra. Mbi
142

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë,
1998, nr. 764, faqe 283; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα,
1995, σελ. 80.
143
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
144
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave në Shqipëri, Uegen, Tiranë 2004, faqe 149-150.
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portën perëndimore paraqitet një mbishkrim dhe menjëherë pas tij vjen Shën Kostandini
dhe Elena me përmasa 1.58x1.40 metra. Në faqen e murit verior gjendet skena ku
paraqiten Teodor Tironi dhe Teodor Staratilati me përmasa 1.58x1.11 metra. Pranë nikes
së prothesit gjendet skena "Vizioni i Pjetrit të Aleksandrisë".
Brezat me skena ndahen prej një brezi të ngushtë horizontal të stolisur me motivin
e palmetave, ndërsa nën brezin e fundit kemi një brez dekorativ rreth 60 centimetra, në të
cilin janë pikturuar shqiponja dykrenare dhe me motivin e zemrave të stilizuara. Në
pikturat murale të kishës së "Shën Mërisë" në Cerckë ikonografi nuk ka respektuar rendin
kronologjik të skenave. Ikonostasi i kishës ka qenë prej druri të gdhendur, por nuk është
ruajtur. I kanë shpëtuar kohës vetëm dy ikona të mëdha të ikonostasit edhe ato të
dëmtuara 145. Kisha e "Shën Mërisë" në fshatin Cerckë të Kolonjës më 1970 është shpallur
monument kulture 146.
KISHA “FJETJA E SHËN MËRISË”
ZERVAT, GJIROKASTËR, SHEK. XI-XII
Kisha “Fjetja e Shën Mërisë” (Fig.18) gjendet në fshatin Zervat të Gjirokastrës.
Forma e saj e vjetër shquhet në mjaft aspekte në anën e jashtme, ndonëse qëndron e
fshehur nga ndërtimet e mëvonshme. Kisha e Shën Mërisë bën pjesë në kishat në formë
kryqi me kupolë. Duke u nisur nga teknika e ndërtimit, Aleksandër Meksi mendon se
kisha i përket shek. XI-XII. Kishës i janë shtuar hajate të vona. Në kishë hyhet nëpërmjet
narteksit dhe hajatit jugor. Kisha ndahet në tri nefe me nga dy arkada secila. Këto të
fundit mbështeten në murin lindor dhe atë perëndimor. Kupola me tamburin cilindrik
ngrihen mbi një sistem harqesh mbajtëse e trekëndëshash sferikë. Shtresat e reja të
ndërtimeve të mëvonshme dallohen nga shtresat e vjetra, jo vetëm nga teknika e
ndërtimit, por edhe nga fugaturat vertikale të kontaktit të murit të ri me të vjetrin.
Fugaturat gjenden në anën veriore dhe atë lindore të kishës. Në anën lindore, gjenden tri
apsidat e kishës. Apsida qendrore është në formë gjysmërrethi, ndërsa apsidat anësore
janë trefaqëshe me nga një nike të shkallëzuar. Në apsidën qendrore është një dritare, e
cila shërben për ndriçimin e bemës. Çatia e transpetit është në nivel më të lartë se çatia e
mjediseve anësore. Duke e parë nga ana e jashtme, kisha shquhet për përpjestimet e ulëta
dhe për trajtim të thjeshtë të mureve. Tamburi i kishës ka tetë dritare të vogla, të cilat
mbulohen me hark tullash, si edhe një friz tullash të vendosura këlliç gjatë tërë perimetrit.
Muratura e kishës është me gurë gëlqerorë dhe me tulla e tjegulla të copëtuara, ndërmjet
gurëve 147.
Mbi një gur të murosur në faqen e murit perëndimor gjendet një mbishkrim,
(Fig.19) i cili tregon se një murg që quhej Kalist ka bërë një rindërtim të mundshëm të
kishës: ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ / ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ / ΕΤΟΥΣ Ζ Υ Α (7091=1583)

145

-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 135-138.
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 35;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 58.
147
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004, faqe 161-162.
146

45

ΚΑΛΙΣΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ. “Isu Krishti. Nëna e Përëndisë. Viti 1583. Murgu Kalist”.
Mbishkrimi është shkruar me shkronja të mëdha në katër faqet e një kryqi 148.
Mbi portën perëndimore, brenda kishës gjendet një mbishkrim (Fig.20) me
shkronja të mëdha, i cili na bën me dije për një rindërtim të kishës dhe pikturimin e saj në
vitin 1606 nga ikonografët Mihal dhe Nikolla: Ηγερθη έκ βάθρων καί ίστορήθη ο
πάνσεπτος καί θείος ναος τής ύπεραγίας ένδόξου δεσπηνης ήμών Θεοτόκου καί
άειπαρθένου Μαρίας καί ή σηνδρομή δέ όλον γέγονεν: ετου(ς) Ζ Ρ Ι Δ (7114=1606).
Ηστορίθη δέ καί διά χερός αμού τού άμαρτολού Μιχαήλ καί Νικολάου. “U ndërtua që
nga themeli dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuari i së mbishenjtës, së
lavdëruar zonjës sonë, Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, me kontributin e të
gjithëve, në vitin 7114=1606. U pikturua me dorën time, të mëkatar Mihalit dhe
Nikollës 149. Ikonografët Mihal dhe Nikolla qenë nga Linotopi 150. Ndër afresket e kishës
mund të përmenden: “Fjetja e Hyjlindëses” (Fig.19), “Pendikostia” (Fig.21), “Darka
Mistike” (Fig.22), “Ngjallja” (Fig.23), “Mbledhja e kryeengjëjve” (Fig.24) etj. Në figurat
bust bie në sy Shën Aleksandri, Shën Theofani, (Fig.25) Shën Isihi etj 151. Disa ikona nga
kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë 152. Kisha “Fjetja e Shën
Mërisë” është shpallur monument kulture 153 në vitin 1963.
KISHA E "SHËN STEFANIT"
DHËRMI, SHEK. XI-XII
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 154.

-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 84; Π.
Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών,
Αθήναι, 1928, σελ. 54; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr.604, faqe 222.
149
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 55; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr.536,
faqe 225; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 83.
150
-Γιώργου Γιακουμή, Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα, 1994,
σελ 26.
151
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 83-84.
152
-Gjatë punës hulumtuese e studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona: Shën Mëria, me nr.
inventari 5797 dhe përmasa 53x39 cm; Dhëndri, me nr. inventari 5929 dhe përmasa 44x64 cm; Shën
Spiridhoni, me nr. inventari 5964 dhe përmasa 64x30 cm; Shën Gjergji dhe Shën Harallambi, me nr.
inventari 6096 dhe përmasa 38x33 cm.
153
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
154
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave në Shqipëri, Uegen, Tiranë 2004, faqe 155.
148
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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” 155.
Në faqen e brendshme të apsidës ruhen dy afreskë, i Shën Stefanit dhe i Shën
Mitrit, ndërsa në pjesën veriore të apsidës gjendet Shën Spiridhoni. Teologu Theofan
Popa sqaron se sipas radhitjes së shenjtëve nëpër skenat e afreskeve Shën Stefani dhe
Shën Mitri nuk duhet të qenë pikturuar në apsidën e kishës. Pas rrënimit të kishës së
vjetër nga piratët vendasit nuk e ndërtuan më atë kishë, por rrethuan kungën dhe e
mbuluan në formë paraklisi. Prandaj në apsidë kanë pikturuar Shën Stefanin, shenjtin të
cilit i kushtohet kisha dhe pranë tij Shën Mitrin, kulti i të cilit ka qenë i përhapur në vend.
Ndërsa Shën Spiridhoni është pikturuar shumë më vonë. Shën Stefani paraqitet më
këmbë dhe është i veshur me një stihar të bardhë dhe të gjerë, ndërsa Shën Mitri ruhet
vetëm si bust. Duke u nisur nga analiza e dy afreskeve që përmendëm më sipër arrijmë në
përfundimin se ata janë pikturuar në dekadat e para të shekullit XIII 156. Kisha e "Shën
Stefanit" është shpallur monument kulture 157 në vitin 1963.
KISHA E "SHËN MËRISË"
KOSINË, PËRMET, SHEK. XII
Kisha e "Shën Mërisë" gjendet sipër një kodre në fshatin Kosinë të Përmetit.
Kisha është në formë kryqi me kube dhe ka përmasa 11x7.50 metra. Kisha përbëhet nga
naosi, narteksi dhe mjedisi i altarit. Tamburi cilindrik është i ndërtuar me tulla. Në të
këmbehen dritare me nike të harkuara, të cilat janë me tulla të shkallëzuara. Tamburi
përfundon me një frize prej tullash të vendosura në formë dhëmbë sharre. Faqet e mureve
janë të ndërtuara me gurë dhe tulla. Gurët e papunuar janë të vendosur në formë të
çrregullt. Muret janë të stolisura me motive zbukuruese. Muratura e kishës është e tipit të
kluasonazhit dhe i përket shek. XII 158.
Në një tullë të rrumbullakët të murosur në murin lindor përmbi apsidën e kishës
gjendet viti 800, 200, 700” 159. Ikonostasi i kishës është i gdhendur në dru. Mbi ikonën e
Krishtit në ikonostasin e kishës është shkruar: Διά χιρός Νικολάου ίερέος Ποστενάλης
1829 Μαίου 16. “Me dorën e Nikollë Postenalit, 1829 maj 16” 160. Kambaneria e kishës
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 905, faqe 325.
-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 150-156.
157
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 86.
158
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave në Shqipëri, Uegen, Tiranë 2004, faqe 159-161; Τιτος
Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 94.
159
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 293, faqe 153.
160
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 431, faqe 199.
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është ndërtuar në vitin 1868. Mbi një gur të kambanerisë është gdhendur viti 1868 161.
Kisha e "Shën Mërisë" në fshatin Kosinë të Përmetit në vitin 1963 është shpallur
monument kulture 162.
KISHA E "SHËN MËRISË"
MALÇAN TË SARANDËS
Kisha e "Shën Mërisë" gjendet në fshatin Malçan. Kisha përbëhet nga naosi dhe
narteksi. Naosi është në formë kryqi me kupolë dhe ka përmasa të brendshme 6.60x5.90
metra. Muratuara e kishës është e ndërtuar me gurë dhe është veshur me një shtresë llaçi.
Janë lënë të pambuluar qoshet e kishës, të cilat janë punuar me gurë të mëdhenj dhe të
latuar. Muratura përfundon me një kornizë në formë dhëmbësharre. Tamburi i kishës
përmban dymbëdhjetë nike dhe dritare të mbuluara me harqe tullash. Mbi to gjendet një
friz i rrafshët i dekoruar me copa tjegullash. Duke u nisur nga karakteri i dekoracioneve
të tamburit mendohet që kisha të jetë ndërtuar rreth shek. XVII 163.
Ambienti i altarit ndahet nga një ikonostas druri, i cili është gdhendur në vitin
1822. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi ikonostas: Ανεκενίσθησαν καί
έστωρίθυσαν ή πάνσεμνες ήκόνες καί ό τέμ(π)λος καί / διά σινδρομής τού Παπά Πάνου
καί Κύρ Χρίστου Τζίκα έπιτρόπον / έν έτει 1822 αύγούστου 10 καί διά χ(ε)ιρός έμού
Δημητρίου έκ Στάρι / τσάνη. “U përtërinë dhe u pikturuan ikonat e nderuara dhe
ikonostasi me kontributin e zotit Papa Panos dhe zotit Kristo Çika, epitropëve, në vitin
1822 gusht 10. Me dorën time të Dhimitrit nga Stariçani” 164.
KISHA E "MARMIROIT"
ORIKUM, SHEK. XII-XIII
Kisha e "Marmiroit" gjendet mbi një kodrinë të Orikumit rreth dy orë nga Dukati.
Kisha mendohet të jetë ndërtuar në shekullin XII-XIII dhe është kishë e stilit biznatin në
formë kryqi të brendashkruar në një kube cilindrike. Kisha e "Marmiroit" përbëhet nga
naosi në formë kryqi dhe narteksi, i cili është i rrënuar në anën perëndimore. Në apsidën e
kishës gjendet një dritare e vogël. Kisha është ndërtuar me gurë të çrregullt dhe me copa
tjegullash të vendosura ndërmjet tyre. Kisha ka qenë e pikturuar e gjitha, por nëpër mure
kanë mbetur vetëm fragmente të afreskeve të dikurshëm. Nëpër pikturat murale të
mbetura nuk mund të identifikohet shenjti të cilit i është kushtuar kisha. Kisha e
"Marmiroit" është shpallur monument kulture në vitin 1963. Në faqen e murit jugor
përmbi portë gjenden skena "Lindja e Krishtit", prej së cilës ka shpëtuar vetëm figura e
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 453, faqe 205.
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 42;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 78.
163
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 158-159.
164
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 870, faqe 318.
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Josifit dhe një grua me një send në dorë. Në murin verior pranë portës gjendet figura e një
shenjti 165.
Interesant është fakti se kjo kishë sot nuk e ruan emrin e shenjtit që i përket. Këtë
e konstatoi studiuesi austriak Karl Paç, i cili e vizitoi kishën në vitin 1902. Profesori
vjenez vuri re se ajo nuk ishte në gjendje të mirë dhe se kleri e kishte braktisur prej
kohësh. Por më e çuditshme ishte fakti se vendasit e quanin kisha e Marmiroit, ndoshta
“kisha e bardhë” që në latinisht (marmoreus) do të thotë i mermertë, d.m.th. i bardhë si
mermeri, për shkak të ngjyrës së gurëve, me të cilët është ndërtuar ajo. Rrethanat e
origjinës së këtij emri janë të paqarta. Ndërkohë, e dhëna më e vjetër që dëshmon
ekzistencën e kishës së Marmiroit është diploma e perandorit bizantin Androniku II
Paleolog, e cila i dhurohet peshkopatës së Kaninës në vitin 1307. Në këtë diplomë
përmendet edhe toponimi Marmiro, pranë të cilit ndodhen edhe disa kripore 166. Kisha e
"Marmiroit" është shpallur monument kulture 167 në vitin 1963.
KISHA E "SHËN TRIADHËS"
BERAT, SHEK. XII-XIII
Kisha e "Shën Triadhës" gjendet në murin rrethues jugor të kalasë së Beratit.
Kisha është e ndërtuar mbi një shkëmb guri dhe i përket stilit bizantin në formë kryqi të
brendashkruar me kube oktagonale. Kisha përbëhet nga narteksi, naosi dhe mjedisi i
altarit. Narteksi ndriçohet nga tri dritare. Përmes një porte të harkuar nga narteksi kalon
në naosin e kishës. Kisha e "Shën Triadhës" është e ndërtuar me gurë duke përfshirë
brenda korniza tullash. Sipas Aleksandër Meksit përsa i përket arkitekturës bizantine
kisha është një monument i arrirë. Nga një mbishkrim që gjendet mbi portën jugore të
narteksit mësojmë se kisha është ndërtuar në kohën e sundimit të Andronikut II Paleolog
(1282-1328). “U ndërtua prej themeli (ky tempull i Shën Triadhës) me kontributin dhe
përpjekjen...e shenjtë të Zotit dhe mbretit tonë...bashkëshortes së tij Zonjës Irenë, në
kohën e mbretërimit të Andronik Paleologut.... ”.
Menjëherë pas ndërtimit të kishës u pikturuan afresket, të cilat ruhen të dëmtuara.
Në mesin e kubesë ruhen vetëm fragmente nga i "Gjithfuqishmi". Rreth tamburit të
kubesë ruhen dymbëdhjetë figura profetësh, Danieli, Solomoni, Isaia, Davidi etj. Përmbi
kolonën juglindore të kishës gjendet skena e "Ungjillëzimit të Hyjlindëses", ndërsa mbi
faqen lindore të qemerit jugor gjendet skena "Lindja e Krishtit" me përmasa 2.10x1.55
metra. Mbi faqen e murit jugor, anash dritares gjendet skena "Ikja në Egjipt" dhe nën të
gjendet skena "Larja e këmbëve të apostujve" me përmasa 1.98x1.28 metra. Pranë saj
ruhet skena "Lutja në Gjetsemani" me përmasa 1.98x1.28 metra. Në faqen perëndimore të
qemerit jugor ruhet skena e "Pagëzimit të Krishtit" me përmasa 2.10x1.55 metra. Në
faqen jugore të qemerit perëndimor gjendet skena e "Shpërfytyrimit" me përmasa
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-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 178-179.
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-Ilirjan Gjika, Kisha e Marmiroit, të vetmit pelegrinë - barinjtë!, Standard, 6 korrik, 2010, faqe 16.
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 86.
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2.10x1.40 metra, ndërsa në anën veriore të qemerit perëndimor ruhet skena "Ngjallja e
Llazarit" me përmasa 2.10x1.40 metra.
Mbi qemerin verior gjendet skena "Hyrja në Jerusalem" me përmasa 2.10x1.60
metra, ndërsa në anën jugore të qemerit lindor ruhet skena e "Darkës Mistike" me
përmasa 2.10x1.80 metra. Nën të gjendet skena e "Shestjes" me përmasa 2.40x1.80
metra. Mbi faqen e murit verior gjendet skena "Zbritja nga kryqi" me përmasa 2.63x1.63
metra, ndërsa në anën veriore të qemerit lindur ruhet skena e "Ngjalljes" me përmasa
2.40x1.80 metra.
Në apsidë gjendet "Platitera me Emanuelin ndër duar", ndërsa në brezin nën të
gjendet skena "Kungimi i apostujve" me gjerësi 1.35 metra. Në nikën jugore të kungës
gjendet një ndër dhjakonët martirë, ndërsa në harkun që lidh kolonën veriperëndimore me
murin verior gjendet në gjysëmfigurë "Shën Nestori". Në harkun që lidh kolonën me
murin perëndimir gjendet në gjysmëfigurë "Shën Gejrgji", ndërsa në anën e djathtë të
portës perëndimore gjendet skena "Ava Zosima duke kunguar Marinë Egjiptiane".
Afresket e kishës së "Shën Triadhës" në kalanë e Beratit i përkasin stilit të rilindjes së
artit bizantin 168. Kisha e "Shën Triadhës" është shpallur monument kulture 169 në vitin
1948.
KISHA E "SHËN KOLLIT"
PERONDI, BERAT, SHEK. XIII
Kisha e "Shën Kollit" gjendet në fshatin Perondi të Beratit. Kisha është bazilikë
trinefëshe dhe përbëhet nga narteksi, naosi dhe mjedisi i altarit. Muratura e kishës është e
ndërtuar me tulla dhe gurë të lidhur me llaç të kuqërremtë dhe copa tullash të shtypura.
Muret përfundojnë me një kornizë të dyfishtë tullash në formë dhëmbësharre. Apsida e
kishës është pesëfaqëshe 170.
Kisha e "Shën Kollit" mendohet të jetë ndërtuar në shek. XIII. Kunga ndahet nga
naosi me anën e një ikonostasi druri të gdhendur në vitin 1785. Kjo datë është e gdhendur
nën kryqin e madh të ikonostasit të kishës. Gjithashtu në xhamin e një dritareje të katit të
dytë nga ana veriore e kishës është shkruar viti 1785 171.
Ikonostasi është prej dru arre dhe ka përmasa 10x4 metra. Pjesa fundore e
ikonostasit formohet nga 12 kolona të mëdha, të cilat krijojnë 11 hapësira, prej të cilave 3
i zënë dyert 172, ndërsa 8 hapësira janë me ikonat e mëdha. Ikonat janë pikturuar në vitin
1786, nga vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi. Në pavijonin e ikonave pasbizantine
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-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 192-203.
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 22;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 62.
170
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 152-154; Τιτος
Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 186.
171
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 160, faqe 110.
172
-Dyert e Bukura dhe ato anësore të ikonostasit janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë.
Ato kanë përmasat 182x72 dhe numër inventari 5671. Dyert anësore kanë përmasat 196x65,5 dhe numër
inventari 5674.
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të Muzeut Historik Kombëtar janë ekspozuar tre ikona: Shën Nikolla 173, me përmasat
105x64 cm dhe numër inventari 3694; Profeti Ilia me qerre 174, me përmasat 103x72 cm
dhe numër inventari 3679; Mbledhja e Kryeengjëjve 175, me përmasat 105x67 cm dhe
numër inventari 3667. Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar
janë ekspozuar edhe dy ikona, të cilat i përkasin një ikonografi anonim: Deisis, me
përmasat 82,5x58 cm dhe numër inventari 3687; Joan Pagëzori 176, me përmasat 106x74
cm dhe numër inventari 3675.

173

-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.
Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i
pabotuar), Tiranë 2018, faqe 106-107. Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek.
XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 71.
174
-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. Dorian Koçi, Andrea Llukani,
Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe
108-109; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë
2017, faqe 70.
175
-Ikona “Mbledhja e kryeengjëjve” është pikturuar nga ikonografët Kostandin dhe Athanas Zografi. 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”. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni
i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 110-111;
Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe
72; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë
2014, faqe 60; Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum of Albania, Tirana 2016, page 134.
176
-Ikona daton në vitin 1786. Në këtë ikonë, Joan Pararendësi paraqitet me krahë, që i japin një pamje
madhështore. Me dorën e djathtë bekon, ndërsa në dorën e majtë mban kokën e tij të prerë. Në dorën e
majtë mban, gjithashtu një pergamenë me shkrimin: “Pendohuni, sepse Mbretëria e Qiejve është e afërt!”.
Në sfond është lumi Jordan dhe anash tij, pema e prerë dhe sëpata. Në pjesën e sipërme të ikonës është
shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ “Shën Joan Pararendësi”. Vepra kryesore e Joanit ka qenë
parapërgatitja e popullit për ardhjen e Mesisë. Për këtë arsye ai quhet edhe Pararendësi i Krishtit, sepse i
ftonte njerëzit të pendoheshin e të pagëzoheshin, si parakusht për të hyrë në Mbretërinë e Perëndisë. Dorian
Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i
pabotuar), Tiranë 2018, faqe 84-85. Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIVXIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 61.
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Në pjesën e sipërme të ikonostasit gjendet dy radhë me ikona të vogla 177. Disa
prej ikonave të vogla janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë 178.
Gjatë restaurimit që është bërë në vitin 1785 është riparuar muri verior i kishës,
gjithashtu është vendosur tavani prej dërrase. Pas restaurimit të bërë në vitin 1970 nga
Instituti i Monumenteve pasi u hoq tavani u zbulua përmbi apsidë skena "Vizioni i
profetit Daniel". Gjithashtu në kishë gjenden edhe dy figura shenjtorësh, të cilët janë
pikturuar mbi harqet e kambanerisë jashtë portës perëndimore. Në skenën "Vizioni i
profetit Daniel" shquhen pesëmbëdhjetë frone, të cilat janë vendosur njëri pas tjetrit në
formë gjysmërrethore. Dy fronet e mesit janë më të mëdha se të tjerët. I pari është froni i
etimasisë mbi të cilin janë pikturuar kryqi, sfungjeri, shtiza dhe gozhdët që tregojnë
pësimet e Krishtit. Në fronin tjetër paraqitet një plak i moçëm, i cili quhet "i vjetri i
ditëve" dhe simbolizon Jezu Krishtin. Fronet e vendosura në gjysëmrrethi të krijojnë
idenë e një mjedisi gjykate. Në sfondin shkëmbor që rrethohet prej froneve paraqitet
profeti Daniel i shtrirë duke fjetur dhe një engjëll i kërrusur drejt tij. Prapa froneve
paraqiten dymbëdhjete figura engjëjsh, secili me një skifter pranë. Përmbi dy fronet e
mëdhenj të skenës gjendet e pikturuar një si enë me një rrobë të shpalosur mbi të. Në linja
të përgjithshme kjo skenë përfytyron një vizion të profetit Daniel. Ikonofrafi këtë e lidh
me gjyqin e fundit ku thuhet se dymbëdhjetë dishepujt do të rrinë mbi dymbëdhjetë frone
për të gjykuar dymbëdhjetë fiset e Izraelit (Matheu 19, 28) 179. Kisha e "Shën Kollit" në
fshatin Perondi të Beratit është shpallur monument kulture 180 në vitin 1963.
KISHA E "SHËN E PREMTES"
VOSKOPOJË, VITI 1378
Kisha e "Shën e Premtes" është kisha më e hershme e Voskopojës. Mendohet se
është ndërtuar në vitin 1378. Sipas legjendës që qarkullon edhe sot e kësaj dite, nga
pleqtë e moçëm thuhet: "Disa barinj endacakë, duke kërkuar kullota të begata për bagëtitë
e tyre gjetën një luginë pranë fushës së Korçës. Në vjeshtë kur do të largoheshin me
kopetë e tyre, ata bënë një zjarr të madh, të cilin e gjetën ende të ndezur kur u kthyen në
pranverë. Në vendin e zjarrit vendosën të ngrinin kishëzën e "Shën e Premtes". Në fillim
vetëm verën kalonin në atë vend, por kur u shtuan shumë dhe nuk mund të vërtiteshin sa
177

-Besim Tabaku, Ikonambartësi i kishave të Perondisë dhe katedrales së Beratit, vlerat dhe ndërhyrjet
restauruese, Monumentet 2 / 1990 (40), faqe 171.
178
-Shpërfytyrimi, me përmasat 44x34 cm dhe numër inventari 5767; Shestja, me përmasat 43x33,5 cm dhe
numër inventari 5782; E diela e ulokut, me përmasat 41,5x35 cm dhe numër inventari 5795; Zbritja në ferr,
me përmasat 44x34 cm dhe numër inventari 5844; Hyrja në Jerusalem, me përmasat 34,5x45 cm dhe numër
inventari 5864; Krishtlindja me përmasat 42,5x34,5 cm dhe numër inventari 5863; Ngritja e Kryqit, me
përmasat 42x34 cm dhe numër inventari 6050; E diela e samaritanes, me përmasat 43x35 cm dhe numër
inventari 6088; Hyrja e Hyjlindëses në tempull, me përmasat 42x34 cm dhe numër inventari 6092. Në
fondet e muzeut është edhe një ikonë e madhe Shën Athanasi, me përmasat 107x71,5 cm dhe numër
inventari 6082.
179
-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 204-209.
180
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 22;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 62.
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andej-këtej, ata provuan të lënë një plak në një kolibe, me ushqimet që i nevojiteshin dhe
ai dimëroi për bukuri. Atëherë u vendosën përfundimisht". Banorët e parë mendohen të
jenë banorët e shpërngulur fillimisht nga qyteti Voskop i vendosur në rrëzën e poshtme të
fushës së Korçës, i rrënuar nga dyndjet osmane të shekullit XIV. Ata prenë shkurret dhe
ndërtuan kishën e parë të "Shën e Premtes". Shtimi më pas i kësaj popullsie u bë me
njerëz të tjerë që donin t`i shpëtonin islamizimit. Mbi portën e kishës gjendet ky
mbishkrim: (Δέη)σις τού δούλου τού Θ(εο)ύ Θεοδώρου Γιόργι Κοησόρου. “Lutje e
shërbëtorit të perëndisë, Theodhor Gjergj Koisorës” 181.
Kisha e "Shën e Premtes" është e stilit bizantin dhe përbëhet nga narteksi, naosi
dhe pjesa e altarit. Muri i kishës është prej gurë shtufi dhe llaç argjilor. Dyshemeja e
kishës ka qenë e shtruar me plloça guri, ndërsa tavani ka qenë me dërrasë të ngjyrosur.
Vite më vonë dy dritaret e kishës u mbyllën, sepse në krah të saj u ndërtua kisha e "Shën
Dionisit". Nga afresket e kishës më i bukuri është ai që i kushtohet Shën e Premtes.
Afresku mendohet se është pikturuar në shekullin XIV. Një afresk tjetër i dëmtuar nga
koha paraqet kandarin romak me thesin e miellit si simbol i drejtësisë. Brenda në altarin e
kishës është shkruar në greqishten bizantine fjala Νικα (Nika) që do të thotë fitimtar.
Afresket e kishës janë ruajtur deri në vitin 1970. Kisha është rikonstruktuar vite me vonë
nga Lazi Miti Lera. Në anën verilindore të kishës gjenden varrezat e vjetra të fshatit 182.
KISHA E "RISTOZIT"
MBORJE, KORÇË, VITI 1389
Kisha e "Ristozit" gjendet rrëzë malit të Moravës, në Mborje të Korçës. Kisha
është bizantine në formë kryqi të brendashkruar. Pjesët përbërëse të kishës janë kunga
dhe naosi, apsida e të cilit nga pjesa e jashtme është trifaqëshe. Tryeza e shenjtë është e
murosur në murin e apsidës. Muratura e kishës është me gurë të papunuar si dhe me copa
tjegullash të vendosura ndërmjet gurëve. Tamburi i kishës është tetëfaqësh dhe i ndëtuar
me tulla. Në tambur gjenden katër dritare dhe katër nike. Kisha ka përmasa 9.70x4.75
metra. Mbishkrimi që gjendet në faqen e murit jugor të kishës na bën me dije se ktitori i
kishës është peshkopi Nimfon. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim, i cili gjendet në faqen e
murit jugor pranë portretit të ktitorit: Αγιος επίσκοπος / Κύ(ριος) Νιμφών / κε κτίτορ.
“Peshkopi i shenjtë dhe ktitori, zoti Nimfon” 183.
Kisha e "Ristozit" është ndërtuar dhe pikturuar në vitin 1389. Ky fakt vërtetohet
me anën e mbishkrimit që gjendet mbi portën perëndimore të kishës: + Ανηγέρθη έκ
βάθρου κ(αί) κόπου κ(αί) μόχθου ό θείος καί πάνσεπτος ναώς ούτος τού Κυ(ρίου) ήμ(ών)
Ι(ησο)ύ Χ(ριστο)ύ τού ζωοδώ / του καί άνηστωπήθη παρά τού κτίτορος τού
πανιερωτ(ά)τ(ου) έπισκόπυ Κυ(ρίου) Νίμφων(ος), αύθεντεύοντος δέ τού Αμηρα / λάδ
αύτάδελφοι πανευτυχεστάτοι σεβαστοκράτοροι Ιωάν(νης) και π(αν)υψιλότ(α)τ(ος)
δεσπότ(ης) Κύ(ριος) Θεοδωρήος / έτους στ ω y η (6898 = 1389) Ν(οεμβρίου) ίγ. “U ngrit
(ndërtua) që nga themeli me përpjekje dhe mundim, ky tempull hyjnor e i gjithënderuar i
181

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 510, faqe 215.
-Dhori Falo, Tragjedia e një qyteti, Kotti, Korçë 1998, faqe 6, 8, 103, 106.
183
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 292, faqe 152-153; Τιτος Γιοχαλας,
Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 222.
182
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zotit tonë, Jezu Krisht jetëdhënës dhe u pikturua prej ktitorit peshkopit të gjithhirshëm
zotit Nimfon, në kohën e zotërimit të Amiralit, vëllezërit e gjithlumtur sebastokroatë Jani
dhe i gjithlarti despoti, zoti Theodhori, viti 6898 (=1389) nëntor 13” 184.
Sipas mbishkrimeve vërtetojmë se pikturimi i kishës filloi më 31 mars, me
mbarimin e ndërtimit dhe përfundoi më 13 nëntor të vitit 1389. Peshkopi Nimfon e
ndërtoi këtë kishë për ata njerëz që duan të shpëtojnë. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që
gjendet mbi murin jugor të kishës: Αναξ άναρχε Χ(ριστ)έ μου λόγε δέδεξαι καμού τήν
ίκτράν οίκεσίαν ό ταπινός έπί / σκοπος Νιμφών κρατό δέ τόν ναών τόν θείον μετά πόθου
τήν άρχή(ν) γάρ άνήγιρα έκ / βάθρου τέ κ(αϊ) κόπου μέχρι στόν μ(άρτιον) λά τοίς
θελούση σωθείναι λύς(ας) γαρ Πολλών κρυμάτω(ν). “O mbret i pafillim, Krishti im,
Logos, prano lutjen time të mjerë, i përvuajtur peshkop Nimfoni mbaj tempullin hyjnor
me dëshirë, e kam ndërtuar në fillim që nga themeli dhe me përpjekje deri më 31 mars.
Ata që duan të shpëtojnë lirije prej shumë mëkateve” 185.
Afresket e kishës së "Ristozit" në Mborje të Korçës janë të ritokuara, megjithatë
tematika e skenave biblike nuk është ndryshuar. Në apsidë gjendet Platitera. Në murin e
apsidës janë hierarkët e mëdhenj Vasili i Madh, Joan Gojarti, Athanasi i Aleksandrisë dhe
Grigor Teologu. Në brezin e sipërm mbi apsidë gjendet skena e "Gjyqit të fundit" dhe
anash saj "Ungjillëzimi i Hyjlindëses". Brenda nikës së prothesit gjendet Shën Stefani,
ndërsa në niken jugore Roman Melodiozi. Në anën jugore të apsidës janë pikturuar
Klementi i Aleksandrisë, Andrea i Kretës, Ignat Hyjmbajtësi dhe Joan Damaskini. Në
qoshet që mbajnë tamburin e kubesë gjenden katër ungjillorët duke shkruar ungjillin.
Mbi qemerin jugor gjendet skena "Lindja e Krishtit" me përmasa 1.87x100
metra. Pas saj radhitet "Tradhëtia e Judës" dhe në brezin e fundit gjendet skena "Deisis".
Pas kësaj vjen figura e ktitorit, peshkop Nimfonit, i cili mban në dorë maketin e kishës.
Në brezin e sipërm të faqes veriore gjendet skena "Ngjallja e Llazarit" dhe nën të
"Kryqëzimi i Krishtit". Në vijim skena "Miroprurëset tek varri", si dhe pikturat e Teodor
Tironit, Teodor Stratilatit dhe anargjendët Kozma dhe Damjan. Në faqen e murit
perëndimir gjenden Davidi, Solomoni, skenat e "Lindjes së Krishtit" dhe e "Lindjes së
Pagëzorit". Nën to gjendet skena "Fjetja e Hyjlindëses" me përmasa 2.05x1.42 metra.
Nga e majta gjendet skena e "Mohinit të Pjetrit", ndërsa nga e djathta gjendet skena e
"Hyrjes së Hyjlindëses në Tempull". Nën to poshtë pikturuar "Shën Kostandin dhe Elena"
dhe në anën jugore Shën e Premtja dhe Shën Matrona. Përgjatë naosit paraqiten 23 figura
të plota shenjtorësh. Pjesa më e madhe e afreskeve janë të dëmtuara dhe janë ritokuar.
Duhet theksuar se rreth shek. XVI-XVII kishës iu shtua një hajat me strehë në anën
perëndimore, i cili u pikturua më vonë 186. Kisha e "Ristozit" në Mborje të Korçës është
shpallur monument kulture 187 në vitin 1948.

184

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 290, faqe 151-152.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 291, faqe 152.
186
-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 220-223.
187
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 71.
185
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KISHA E "SHËN NIKOLLËS"
KURJAN, FIER, SHEK. XIV
Kisha e "Shën Nikollës" gjendet mbi një kodër në fshatin Kurjan 188 të rrethit të
Fierit. Kisha është e ndërtuar me muraturë me tulla të kuqe dhe gurë të skuadruar tek
qoshet. Është kishë e stilit bizantin dhe përbëhet nga naosi dhe narteksi. Kisha mendohet
të jetë ndërtuar në shekullin e XIV. Kupola është shembur dhe sot është zëvendësuar nga
një çati prej druri dhe tjegullash. Po kështu, kishës i mungon edhe portiku që ndodhej në
anën perëndimore të saj, si dhe dy portikë të tjerë të vegjël që mbulonin portat veriore
dhe jugore të naosit. Kanë mbetur vetëm bazamentet dhe disa kapitele antike te stilit
dorik 189.
Në vitin 1956 gjatë punës kërkimore të një ekspedite të Universitetit të Tiranës u
zbulua se afresket e kishës së Kurjanit janë pikturuar në vitin 1578. Nga një mbishkrim
që gjendet mbi suva në nikën e prothesit në kungë mësojmë se afresket e kishës janë
pikturuar nga Nikolla Onufri dhe ndihmësi i tij Joani: + Οταν είς Θεών έκπετά / σης τάς
χείρας ώ Θ(εο)ύ θήτα μνή / σθιτη κάμου (τού) άμαρτολού κ(αί) αμά / θούς Ιωάν(ν)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 dhe mua mëkatarin, dhe të paditurin Janin dhe
Nikollën. Lutuni për zotëritë. Amin" 190.
Gjatë pikturimit të afreskeve të kishës 191 ikonografët janë ndikuar nga piktura e
Pojanit. Në këtë kishë gjendet skena e "Kungimit të Marisë egjiptiane nga jerondi
Zosima". Këtë skenë e hasim më parë në Pojan. Afresket e kishës së Kurjanit janë të stilit
bizantin. Tek to shihen gjithashtu tendenca të traditës vendase. Fragmentet e afreskave të
kishës së "Shën Nikollës" në Krujan kanë ngjashmëri me ata të trapezarisë së manastirit
të Pojanit. Tek të dy këto kisha hasim motivin e imitacionit të pllakave prej mermeri në
formë këndëdrejtë 192. Në prill të vitit 1782 kisha është restauruar. Këtë fakt e vërteton një
mbishkrim i gdhendur në gur në portën perëndimore të kishës: Ετους / 1782 / απριλιου.
“Viti 1782. Prill” 193.
Mitropoliti i Beratit, Anthim Aleksudhi (1855-1887), nga inspektimet që ka bërë
në terren shkruante: Enoria e Çervenit, në të cilën bënin pjesë fshatrat Çerven, Luar,
Kurjan, Xhuxhan, Poçest, Allambrez dhe Ngjeqar përbëhej nga 66 familje ortodokse te

188

-Rreth toponimit Kurjan në vitet e fundit është hedhur një tezë interesante. Në librin “Nga paleologët tek
Muzakajt”, Prof. Pëllumb Xhufi aludon për fshatin Kurjan-kyr Jani, ku ndodhet edhe një kishë e vjetër
bizantine. Kjo hipotezë na ndihmon ta “lidhim” ndërtimin ose restaurimin e kësaj kishe me kyr Janin apo të
përkthyer në shqip zotin Joan, i cili mund të ketë qenë një nga nëpunesit e lartë të administratës bizantine.
Pra, fshati mund të ketë marrë emrin nga kisha e Shën Nikollës, që ngriti apo meremetoi kyr-Jani. Pëllumb
Xhufi, Nga Paleologët tek Muzakajt, 55, Tiranë 2009, faqe 215; Ilirjan Gjika, Kisha e Shën Nikollës në
Kurjan apo kisha e kyr Joanit, Standard, 12 gusht, 2013.
189 Aleksandër Meksi, Arkitektura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 1983, faqe 176; Aleksandër Meksi, Dy
ndërtime të tipit trekonkësh, Monumentet 7-8, Tiranë 1974, faqe 233.
190
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 94, faqe 88.
191
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 171.
192
-Viktori Puzanova, Mbi artin bizantin dhe post-biznatin shqiptar, 55, faqe 142.
193
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 156, faqe 109.
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cilat, ritet fetare, i kryenin ne kishën e Shën Nikollës në Kurjan 194. Kisha e "Shën
Nikollës" së Krujanit në vitin 1963 u shpall monument kulture 195.

KISHA E "SHËN MITRIT"
BEZMISHT, PRESPA E MADHE, SHEK. XIV
Kisha e "Shën Mitrit" gjendet në fshatin Bezmisht të Prespës së Madhe. Kisha
është njënefëshe, me apsidë trifaqëshe dhe mendohet të jetë ndërtuar gjatë shekullit XIV.
Apsida e kishës është me punime dekorative me një brez prej dy rreshta tullash të
vendosura horizontalisht si dhe me nga një tullë në formë medalioni në mes dy faqeve
anësore. Tryeza e shenjtë është e lidhur në murin e apsidës. Muratura e kishës është
ndërtuar me teknikën e kluasonazhit me dy tulla vertikale ndërmjet gurëve dhe dy radhë
tullash horizontale 196.
Kisha është e pikturuar me afreske vetëm në faqen e murit lindor. Në nikën e
vogël mbi portën perëndimore jashtë gjendet skena e Shën Mitrit. Në apsidën e kishës
gjendet "Platitera" e tipit Oranta, e cila paraqitet me duart e hapura në pozicion lutjeje,
por pa Emanuelin në kraharor. Nën të vjen brezi me hierarkët e kishës: Vasili i Madh,
Kirili i Aleksandrisë, Joan Gojarti dhe një hierark i paidentifikuar. Në nikën e prothesit
gjendet Shën Stefani dhe majtas tij një skenë e paidentifikuar. Në nikën jugore gjendet
Romano Melodiozi. Anash apsidës gjendet skena e "Ungjillëzimit", ndërsa në nikën mbi
portën perëndimore gjendet skena e "Shën Mitrit mbi kalë duke vrarë Lineun" 197. Në
nikën e prothesit gjendet një mbishkrim në gjuhën sllave me shkronja cirilike: “Prano o
zot lutjen e shërbëtorit tënd, zotit Dragan me shoqërinë” 198.
KISHA E "SHËN MËHILLIT"
SHALËS, KOLONJË, VITI 1415
Kisha e "Shën Mëhillit" gjendet në fshatin Shalës të Kolonjës. Kisha ka përmasa
të brendshme 9.80x5.0 metra. Muratura e kishës përbëhet nga gurë shtufi të lidhur me
llaç gëlqereje. Qoshet janë punuar me gurë të mëdhenj dhe të latuar. Harku dhe shpatullat
e portës janë ndërtuar me gurë shtufi të gdhendur. Dritaret e kishës janë drejtkëndëshe.
Mbi to janë vendosur arkitrarë guri dhe mbi ta gjenden harqe shkarkuese. Çatia e kishës
është triujëshe e mbuluar me rrasa guri 199. Kisha e "Shën Mëhillit" është ndërtuar në vitin
1415 dhe është rindërtuar në vitin 1810. Këto dy data gjenden të gdhendura mbi një
-Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα
1868, faqe 63.
195
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 27;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 58.
196
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave në Shqipëri, Uegen, Tiranë 2004, faqe 178.
197
-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 118-119.
198
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.516, faqe 217.
199
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 84-85.
194
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pllakë pranë portës veriore të kishës” 200. Mbi portën perëndimore të kishës gjendet
mbishkrimi: +Ανήγερθι καί εκατασκεβάσθη έκ (ε)ρ(ε)ι / πιων .....ο πάνσεπτος ναός του
άχρηστρά / τηγου άρχανγελου Μηχαηλ δια σινδρομην κε ες / σοδου κ(αί) δαπανης καί
εξοδιας τον ευσεβεστατον ορθοδοξων χριστι / ανων .......επισκοπ(ου) Κοριτσας Κυριο /
Κυριο Νεωφιτου.....Νικολαου...... “U ngrit dhe u ndreq nga gërmadhat.....ky tempull i
gjithnderuar i arkistrategut kryeengjëll Mihael me kontributin dhe shpenzimet dhe të
prishurat e të krishterëve ortodoksë të devotshëm...të peshkopit të Korçës, zotit, zotit
Neofit...Nikollës.... ” 201. Një kambanë të kishës së "Shën Mëhillit" daton në vitin
1813 202. Kisha e "Shën Mëhillit" në fshatin Shalës të Kolonjës është shpallur monument
kulture 203 në vitin 1963.

200

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 404, faqe 192.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 506, faqe 214.
202
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 411, faqe 194.
203
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 34;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 58.
201

57

KREU I DYTË
KISHAT PASBIZANTINE
SHEK. (XVI-XIX)
Arkitektura pasbizantine i përket shek. XVI-XIX. Prej kësaj periudhe ka shpëtuar
numri më i madh i kishave ortodokse. Sipas radhës kronologjike janë: Kisha e "Shën
Thanasit të Mazharit", Pogon, viti 1513; Kisha e "Shën Gjergjit", Leshnicë e Sipërme
1525; Kisha e "Shën Thanasit", Peca, Sarandë, viti 1525; Kisha e "Shën Mitrit", Poliçan,
Pogon, viti 1526; Kisha e "Shën e Premtes", në Valësh, Elbasan, viti 1554; Kisha e "Shën
Sotirit", Tremisht, Përmet, viti 1560; Kisha e "Shën Mërisë së Vllahernës", në kalanë e
Beratit, viti 1578; Kisha e "Shën Kollit", në kalanë e Beratit, viti 1591; Kisha e "Shën
Mërisë" së Pazarit, Përmet, viti 1600; Kisha e "Shën Mitrit", në lagjen "Vakëf" të Beratit,
viti 1607; Kisha e "Shën Mërisë", Barmash, Kolonjë, viti 1616; Kisha e "Shën Mërtirit",
Tranoshishtë, Lunxhëri, viti 1617; Kisha e "Shën Mërisë", Vllahogoranxi, Gjirokastër,
viti 1622; Kisha e "Shën Kollit", në Shelcan, Elbasan, viti 1625; Kisha e "Shën Kollit",
Saraqinisht, Lunxhëri, viti 1625; Kisha e "Shën Kostandinit dhe Elenës", në kalanë e
Beratit, viti 1639; Kisha e "Shën Mëhillit", në Berat, Shek. XVI; Kisha e "Shën Todrit",
në hyrjen e kalasë së Beratit, shek. XVI; Kisha e "Shën Anës", Derviçan, Gjirokastër,
shek. XVI; Kisha e "Shën Mëhillit", Vithkuq, Korçë, viti 1682; Kisha e "Shën Thanasit",
Llëngë, Pogradec, viti 1694; Kisha e "Ungjillëzimit", në kalanë e Beratit, shek. XVII;
Kisha e "Shën Mërisë", Vithkuq, Korçë, shek. XVII; Kisha e "Ungjillëzimit", Vithkuq,
shek. XVII; Kisha “Burimi Jetëdhënës”, Derviçan, Gjirokastër, shek. XVII; Kisha "Fjetja
e Shën Mërisë", Bishtqethëm, Lushnje, viti 1700; Kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë,
viti 1707; Kisha "Fjetja e Hyjlindëses", Voskopojë, viti 1712; Kisha e "Shën Mëhillit",
Voskopojë, viti 1722; Kisha e "Shën Kollit", Voskopojë, viti 1722; Kisha e "Shën
Thanasit", Voskopojë, viti 1724; Kisha e "Shën Kozmait dhe Damianit", Vithkuq, Korçë,
viti 1736; Kisha e "Shën Kollit", Përmet, viti 1747; Kisha e "Shën e Premtes", Selckë,
Lunxhëri, viti 1755; Kisha e "Profetit Ilia", Voskopojë, viti 1759; Kisha e "Shën Kollit",
Shalës, Kolonjë, viti 1769; Kisha e "Shën Mërisë", Peca, Sarandë, viti 1770; Kisha e
"Shën Gjergjit", Nokovë, Lunxhëri, viti 1772; Kisha e "Shën Thanasit", Lekël, Tepelenë,
viti 1774; Kisha e "Profetit Ilia", Nokovë, Lunxhëri, viti 1775; Kisha e "Shën e Premtes",
Përmet, viti 1776; Kisha e "Shën Gjergjit", Libofshë, Fier, viti 1776; Kisha e "Shën
Kollit", Vanaj, Myzeqe, viti 1777; Kisha e "Kryeengjëjve", Gjirokastër, viti 1777; Kisha
e "Shën Thanasit", Karavasta, Lushnje, viti 1778; Kisha "Fjetja e Shën Marisë", Sopik,
Pogon, viti 1778; Kisha e "Shën Spiridhonit", Vuno, 1778; Kisha e "Shën Gjergjit", Fier,
viti 1782; Kisha e "Shën Sotirit", Gjirokastër, viti 1784; Kisha e "Shën Kollit", Lipë,
Përmet, viti 1786; Kisha e "Shën Kollit", Selani, Pogon, viti 1787; Kisha e "Lindjes së
Shën Marisë", Skore, Pogon, viti 1793; Kisha e "Burimit Jetëdhënës", Këllëz, Lunxhëri,
viti 1794; Kisha e "Shën Prokopit", Tiranë, viti 1795; Kisha e "Shën Mërisë", Qeparo,
1796; Kisha "Fjetja e Shën Mërisë", në kalanë e Beratit, viti 1797; Kisha e "Shën Todrit",
Kadipashaj, Myzeqe, viti 1801; Kisha e "Shën Gjergjit", Strumë, Myzeqe, viti 1801;
Kisha e "Shën Kollit", Selckë, Lunxhëri, viti 1802; Kisha e "Shën Kollit", Krutje e
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Sipërme, Lushnje, viti 1804; Kisha e "Shën Mërisë", Lubonjë, Kolonjë, viti 1806; Kisha e
"Shën Kollit", Toshkëz, Myzeqe, viti 1811; Kisha e "Shën Kollit", Argovë, Përmet, viti
1812; Kisha e "Shën Mërisë", Leusë, Përmet, viti 1812; Kisha e "Shën Thanasit",
Leshnicë, Përmet, viti 1812; Kisha e "Shën Iliut", Buhal, Përmetit, viti 1814; Kisha e
"Kryeengjëjve", Qestorat, Lunxhëri, viti 1817; Kisha e "Kryeengjëjve, Peshkëpi e
Sipërme, Gjirokastër, viti 1817; Kisha e "Shën Gjergjit", Kudhësit, Himarë, viti 1826;
Kisha e "Shën Mërisë", Elbasan, viti 1833; Kisha e "Shën Gjergjit", Dardhë, Korçë, viti
1838; Kisha e "Profetit Ilia", Korçë, viti 1847; Kisha e "Shën Kollit", Elbasan, viti 1849;
Kisha e "Shën Kostandinit dhe Elenës", Ogren, Përmet, viti 1859; Kisha e "Shën
Spiridhonit", në lagjen Goricë të Beratit, viti 1864; Kisha e "Shën Pjetrit e Pavlit", në
Zhymë të Myzeqesë, viti 1864; Kisha e "Ungjillëzimit", Tiranë, viti 1874; Kisha e "Shën
Gjergjit", Korçë, viti 1881; Kisha e "Shën Mërisë", Malçan, 1882; Kisha e "Shën e
Premtes", Hllomo, Pogon, viti 1855; Kisha e "Shën Kollit", Peshtan, Tepelenë, viti 1861;
Kisha e "Shën Thanasit", Peshtan, Tepelenë, viti 1870; Kisha e "Shën Gjergjit", Vithkuq,
shek. XVIII; Kisha e "Shën Mitrit", Boboshticë, Korçë; Kisha e "Shën Mëhillit", Mingul,
Lunxhëri, shek. XVIII etj.
Monumentet e ndërtuara gjatë periudhës pasbizantine klasifikohen në tri grupe:
kisha njënefëshe, kisha në formë kryqi me kupolë dhe bazilika. Karakteristikë e kishave
njënefëshe është salla drejtkëndëshe me apsidën nga lindja. Përsa i përket strukturës së
mbulimit, këto kisha ndahen në: kisha që mbulohen më çati druri, kisha që mbulohen me
sistem qemerësh dhe kisha të tipit sallë me kupolë.
1-Kishat njënefëshe, të mbuluara me çati druri janë kishat e para të ndërtuara pas
pushtimit osman dhe përbëjnë grupin më të madh. Këto kisha janë të vogla, me ndonjë
dritare të vogël dhe me hajate të shtuara më vonë. Këto kisha kanë si karakteristikë të
përbashkët se janë të thjeshta dhe të zhveshura nga elementet dekorative. Dyshemetë e
tyre janë të shtruara me plloça të çrregullta guri. Ndriçimi në to është i dobët. Nga brenda
kishës dallohet konstruksioni i çatisë së drunjtë 204.
2-Kishat e nëngrupit të dytë janë të mbuluara me qemere cilindrike gjatë gjithë
aksit gjatësor. Në nëngrupin e tretë bëjnë pjesë ato kisha që janë në formë salle me
kupolë, e cila realizohet me ndërmjetësinë e tamburit, ose lartësohet mbi çati. Kishat
njënefëshe kanë kryesisht apsida gjysmërrethore; por ka raste ku janë përdoruar apsida
trefaqëshe ose pesëfaqëshe. Kishat në formë kryqi me kupolë kanë filluar të ndërtohen
kryesisht në gjysmën e dytë të shek. XVI, kanë arritur kulmin në shek. XVII dhe kanë
pësuar rënie në shek. XVIII. Pjesa më e madhe janë kisha manastiresh, të cilat janë
ndërtuar larg rrugëve të komunikimit 205.
3-Grupimi më i rëndësishëm janë bazilikat, të cilat ndahen në tri nëngrupe
kryesore: bazilikat me kupolë, bazilikat e mbuluara me sistem qemerësh dhe bazilikat me
tavan të rrafshët. 206.

-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 236; Πύρρου Θώμου, Η
μεταβυζαντινή ναοδομία, “Καθημερινη”, 19 Ιανουαριου, 1997, σελ. 15-17.
205
-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri, “Monumentet”, 2, Tiranë, 1981
(22), faqe 100-101.
206
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 245.
204
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Bazilikat, në të shumtën e rasteve kanë një apsidë në anën e tyre lindore, por
hasen raste të kishave triapsidale. Shpesh tavanet e tyre kanë zbukurime me motive
popullore, ndërsa ikonostasët janë prej druri të gdhendur nga mjeshtërit vendës. Përveç
ikonostaseve atelietë e drugdhendësve kanë gdhendur frone peshkopalë, amvone,
proskinotarë etj. Ka një munër kishash, ikonostasët e të cilave janë prej muri të suvatuar
dhe mbi të janë pikturuar ikonat. Dyshemetë e kishave janë të shtruara me pllaka guri të
skuadruara, por nuk përjashtohen rastet e kishave që i kanë dyshemetë e shtruara me
pllaka të çrregullta guri. Te kishat në formë kryqi me kupolë ka trajtim zbukurimor të
tambureve, apsidave me nike, kornizave etj. Muret e kishave përfundojnë zakonisht me
korniza. Ato janë me rrasa guri shtresor dhe dalin paksa prej murit. Ka edhe korniza me
gurë të profiluar, të vendosur në formë dhëmbësh sharre. Mbi kornizën vjen çatia e
kishës, e cila në shumicën e rasteve është e mbuluar me rrasa prej guri. Muratura e
kishave është me gurë të lidhur me njëri-tjetrin me llaç gëlqereje. Fillimisht kishat
ndërtoheshin me gurë të çrregullt. Por ka raste, kur janë me gurë të skuadruar, me qoshe
të punuara pastër. Kjo ndodh në punimin e nikeve, të apsidave, kornizave të dritareve
etj 207.
Kishat e qendrave të banuara kanë pasur një repertor shumë të madh tipash e
variantesh. Kishat e përdorura si faltore lagjesh kanë përmasa të vogla dhe i përkasin
variantevë të thjeshta. Ndërsa kishat e qendrave të mëdha dallohen nga përmasat
madhështore, si edhe nga trajtimi i pasur arkitektonik. Ato janë të kompletuara me
nartekse, hajate dhe gjinekonite. Pjesët përbërëse të kishës janë naosi, narteksi, hajati dhe
këmbanorja. Këto të fundit mund të jenë të njëkohëshme me naosin, ose janë shtuar kohë
pas kohe 208.
KISHA E "SHËN THANASIT" TË MAZHARIT
POGON, GJIROKASTËR, VITI 1513
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: .....θη ό ναός τού μεγάλου Αθανασίου εν
έτι Ζ Κ Α (7021 = 1513) “......ky tempull i Athanasit të madh në vitin 1513 m......” 209.
Muratura e kishës është ndërtuar prej guri të bardhë të lidhur me llaç rëre dhe
gëlqere. Muret e jashtme janë të zhveshur nga elementët dekorativë, ndërsa muret e
brendshme janë pikturuar me afreske, të cilat janë sipas preferencës së ikonografit dhe pa
sistem. Në murin e anës së majtë që ndan altarin gjendet skena "Deisis". Brenda në altar
nga e majta paraqiten ungjillor Matheu, ndërsa nga e djathta paraqitet ungjillor Joani. Në
apsidë gjendet "Platitera" dhe nën të një mbishkrim që nuk dallohet mirë. Në murin nga
ana veriore gjenden Shën Kostandini dhe Elena, Shën Marena, Shën Teodor Tironi dhe
Shën Gjergji. Të gjithë këta shenjtorë paraqiten më këmbë. Sipër tyre gjendet skena
207

-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri, “Monumentet”, Nr 2, Tiranë,
1981 (22), faqe 103-105.
208
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 247.
209
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë 1998, nr. 521, faqe
220.
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"Zbritja e Krishtit nga Kryqi". Në murin perëndimor paraqiten Shën Kolli, Shën e
Premtja, Shën Anastasi dhe Shën Varvara. Në kubenë e kishës gjendet "Pandokratori".
Nëpër harqet dhe shtyllat paraqiten shenjtorë në medalione, ndër të cilët dallohët Shën
Zotikos, Shën Androniku, Shën Qirjako etj. Afresket e kësaj kishe janë punuar mirë dhe
kanë vlera artistike 210.
Në këtë kishë janë pikturuar rreth 100 afreske, të cilat i paraqet në mbrojten e
temës së doktoraturës Jorgos Jakumis: "Platitera", "Joan Gojarti", "Vasili i Madh",
"Grigori i Nisës", "Pararendësi", "Shën Dhimitri", "Shën Varvara", "Anastasia
Farmakolitria", "Shën Parashqevia", "Shën Kirili", "Kostandini dhe Elena", "Shën
Marina", "Teodor Tironi", "Shën Gjergji", "Shën Stefani", "Joan Përdëllimtari",
"Analipsi", "Ipapandia", "Lindja", "Shën Kozmai", "Fjetja e Hyjlindëses", "Shën
Damiani", "Zbritja në had", "Petro i Aleksandrisë", "Shën Oresti", "Shën Afksenti",
"Shën Arseni", "Shën Julita", "Shën Niqifori", "Shën Porfiri", "Shën Androniku", "Shën
Kiriku", "Shën Trifoni", "Shën Evdhoqimi", "Shën Zotiku", "Joan Damaskini", "Shën
Fotini", "Shën Nikita", "Ungjillëzimi i Hyjlindëses", "Pagëzimi", "Shpërfytyrimi",
"Kryqëzimi", "Ungjillori Lluka", "Shamia e Shenjtë", "Ungjillor Mateu", "Ungjillor
Joani", "Ungjillor Marku", "Profetët Jona dhe Isaia", "Profetët Abakum dhe Samuil",
"Pandokratori", "Shën Vlashi", "Shën Theodhosi", "Profeti Sofronia" etj 211.
Gjatë punës studimore e shkencore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi
arritur të evidentojmë disa ikona të pikturuara nga Joan Athanasi 212. Gjatë punës për
katalogimin dhe iventarizimin e objekteve që gjenden në fondet e Muzeut Historik
Kombëtar kemi arritur të evidentojmë një brerore 213 të ikonës së Krishtit prej argjendi me
210

-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 7;
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 65-66.
211
-Jorgos Jakumis, Dhio proima metavizantina mnimia kai o zografikos tous dhiakosmos, Ionanina 20034, selidha 76-77.
212
-Ikonat janë: Shën Kolli, me përmasat 35x36.5 cm dhe numër inventari 5430, Shën Mëria, me përmasat
36x38 cm dhe numër inventari 5414, Shën Kolli me autor Joan Athanasin, me pëmasat 35x36.5 cm dhe
numër inventari 5431, Shën Mëria, me përmasat 33x37 cm dhe numër inventari 5487, Pendikostia me autor
Joan Athanasin, me përmasat 36.5x37 dhe numër inventari 5502, Tre Jerarkët, me përmasat 35x47 cm dhe
numër inventari 5509, Pagëzimi, me përmasat 23x34 dhe numër inventari 5535, Shën Joani, me përmasat
33x36 dhe numër inventari 5536, Shpërfytyrimi me autor Joan Athanasin, me përmasat 37x47.5 dhe numër
inventari 5545, Zbritja nga kryqi, me përmasat 33x43 dhe numër inventari 5546, Mbledhja e shenjtorëve,
me përmasat 35x47 dhe numër inventari 5571, Shën Gjergji, me përmasat 42.5x65 dhe numër inventari
5603, Krishti, me përmasat 72x100 dhe numër inventari 5616, Krishti me shenjtorë, me përmasat 44.5x60.6
dhe numër inventari 5624, Krishti, me përmasat 40x60 dhe numër inventari 5643, Aureolë e ikonës së
Krishtit, me numër inventari 5727, Shën Varvara, me përmasat 24.5x93 cm dhe numër inventari 5956,
Hyrja e Hyjlindëses në tempull, me përmasat 37.5x47.5 dhe numër inventari 6111, Krishtlindja me autor
Joan Athanasin, me përmasat 38x48 dhe numër inventari 6116.
213
-Argjendari që ka punuar breroren 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 të Krishtit u
krye në laboratorin e konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nën drejtimin e Prof. ass.
dr. Frederik Stamatit dhe laboranteve Mirushe Përzhita dhe Anila Çuçi. Në përfundim të procesit u bë
plotësimi i kartelës me të gjitha të dhënat dhe ndërhyrjet restauruse sipas kërkesave. Objekti brerore e
ikonës së Krishtit me numër inventari 5727, me përbërje argjend e restauruar, aktualisht është e ekspozuar
në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar. Frederik Stamati, Andrea Llukani,
Restaurimi i brerores së ikonës së Krishtit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018.
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numër inventari 5727, e cila i përket kishës së Shën Thanasit të Mazharit në Poliçan të
Gjirokastrës.
KISHA E "SHËN GJERGJIT"
LESHNICË E SIPËRME 1525
Kisha e "Shën Gjergjit" (Fig.1) gjendet në Leshnicën e Sipërme të Sarandës.
Hyrja për në kishë bëhet në anën perëndimore. Çatia është e mbuluar me rrasa guri.
Ambienti i altarit ndahet nga një ikonostas prej druri. Kisha e "Shën Gjergjit" është
ndërtuar në një terren të pjerrët. Pamja e jashtme e kishës është e varfër dhe e zhveshur
nga punimet dekorative 214.
Kisha e "Shën Gjergjit" në Leshnicën e Sipërme është një paraklis me përmasa
9.75x5.85 metra dhe është pikturuar në vitin 1525 prej ikonografit Ilia Longoviti 215 nga
fshati Longo i Dropullit të Sipërm. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim (Fig.2) 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)” 216.
Hajati i kishës është shtuar në një kohë më të vonë. Naosi është në formë
drejtkëndëshe dhe përfundon me apsidën gjysëm rrethore. Kisha është e mbuluar me çati
prej druri pa tavan, ndërsa dyshemeja është e shtruar me plloça guri. Muratura e kishës
është me gurë të lidhur me llaç gëlqereje 217.
Programi ikonografik i kishës së Shën Gjegjit (Fig.3) në Leshnicën e Sipërme
është si më poshtë: 1-Platitera; 2-Shën Gjergji; 3-Vasili i Madh; 4-Shën Joan Gojëarti; 5Athanasi 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; 22Shën Anargjirët (Kozma); 23-Shën Anargjirët (Damjan); 24-Shën Teodor Stratilati; 25Shën 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; 33Analipsi; 34-Lindja; 35-Hyrja në Jeruzalem; 36-Shpërfytyrimi; 37-Darka Mistike; 38214

-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 156-157.
-Ilia Longoviti pikturonte sipas shkollës së Kretës. Përvec kishës së Shën Gjergjit në Leshnicën e
Sipërme, në vitin 1525 ai ka pikturuar edhe kishën e Shën Thanasit në Peca.
216
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë 1998, nr. 803, faqe
293-294.
217
-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri, Monumentet Nr. 19, 1980, faqe
90.
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Tradhëtia; 39-Kryqëzimi; 40-Zbritja nga kryqi; 41-Zbritja në Had; 42-Ipapandia; 43Pagëzimi; 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) 218.
Le ti analizojmë një për një rastet e përmendura mësipër.
1-Platitera, (Fig.4) e cila paraqitet në pjesën e sipërme të apsidës në hieroren e
kishës. E Tërëshenjta paraqitet deri në mes dhe ka veshur rrobë të kuqe. Duart e saj janë
të hapura në pozicion lutjeje. Në kraharorin e saj paraqitet Krishti, i cili bekon me të dy
duart. Majtas dhe djathtas saj janë engjëjt. Anash kokës së Platiterës gjenden dy gërma në
të majtë dhe dy gërma të tjera në anën e djathtë, të cilat të përkthyera në shqip do të thonë
MR HL (Maria Hyjlindëse).
2-Bashkëmeshuesit dhe Melismos. (Fig.5) Nën skenën e Platiterës paraqiten
katër hierarkë Grigor Teologu 219, Vasili i Madh 220, Joan Gojarti 221 dhe Athanasi i
218

-Georgios Giakoumis, I. Naos Agiou Georgiou Lesinitsas, ena aksiologo metavizantino mnimio tou
proimou 16 ai, ekdhosi Adhelfotita lesinitsioton, Athina, 2001, sel 44-56.
219
-Grigor Teologu (328-390) ka lindur në vitin 328 në Arianzo të Kapadokisë. Prindërit e tij qenë Grigori
dhe Nona. Mësimet e para i mori në Çezare, ku u njoh me Vasilin e Madh. Në vijim studioi në Aleksandri
dhe vite më vonë e gjejmë në Athinë, ku studioi për retorikë, mjekësi dhe fizikë. Gjatë viteve të studimeve
në Athinë (352-357) Grigori zuri miqësi të ngushtë me Vasilin e Madh. Pasi u kthye në vendlindje u
pagëzua dhe jepte mësime retorike. Në vitin 360 asketoi në Pont, ndërsa më 361 u dorëzua në gradën
priftërore. Në vitin 372 Grigori u hirotonis Episkop i Sasimos, ndërsa më 380 u fronëzua Kryeepiskop i
Kostandinopojës. Në vitin 381, Grigori kryesoi punimet e Sinodit II Ekumenik. Grigori fjeti në vitin 390.
Kisha e shpalli shenjt dhe kujtimin e tij e kremtojmë më 25 janar. Andrea Llukani, Jetë shenjtorësh, Trifon
Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 27-28; Andrea Llukani, Patrologjia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 118119; Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2013, faqe 35-36; Sinassario vita di Santi
dal calendaro liturgico di Grottaferrata, traduce a cura di P. Basilio Intrieri, 2004, pagina 125.
220
-Vasili i Madh (329-379) ka lindur në vitin 320 në Qezare të Kapadokisë. Në vitin 351 vajti në Athinë
ku studioi filozofi, retorikë, filologji, astronomi dhe mjekësi. Gjatë viteve të studimeve zuri miqësi të
ngushtë me Grigor Teologun. Në vitin 356 Vasili u kthye në Qezare, ku punoi si mësues retorike. Vasili u
dorëzua dhjak dhe asketoi në shkretëtirën e Pontit rreth viteve 360-365. Pasi u hirotonis prift, Vasili u
vendos në Qezare, ku u përball me herezinë arianiste. Në vitin 370 u dorëzua episkop. Mësuesi ekumenik
shkroi vepra të rëndësishme: apologjitike, komentuese, dogmatike etj. Në pranverën e vitit 327, Vasili i
Madh për të lehtësuar vuajtjet dhe dhimbjet e bashkëqytetarëve të tij, themeloi qytetin e famshën të
Vasiliadhës, i cili quhej “qyteti i dashurisë”. Vasiliadha gjendej në rrethinat e Qezaresë. Shën Vasili kishte
ndërtuar shtëpi për të varfërit, azile pleqsh, spitale, punishte, stalla etj. Me anën e predikimeve të tij nxiste
të pasurit që të ofronin ndihma për të lehtësuar dhimbjen e nevojtarëve. Vasili u shqua si udhëheqës i
grigjës, por duke qenë prej kohësh i sëmurë, u thye herët në moshën 49-vjeçare. Kisha ortodokse e kremton
më 1 janar. Andrea Llukani, Jetë shenjtorësh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 5-6; Andrea Llukani,
Patrologjia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 129; Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika,
Tiranë, 2013, faqe 6-7; Sinassario vita di Santi dal calendaro liturgico di Grottaferrata, traduce a cura di P.
Basilio Intrieri, 2004, pagina 109-110.
221
-Joan Gojarti (344-407) ka lindur në vitin 344 në Antioki. Babai i tij quhej Sekundo, ndërsa e ëma
Anthusa. Sekundo ishte gjeneral dhe vdiq herët. Për edukimin e Joanit u kujdes e ëma. Në vitin 365 Joani u
regjistrua në shkollën idhujtare të Livanit. Ky i fundit mendonte ta linte si trashëgimtarin e tij, por Joani e
braktisi atë dhe studioi teologji. Në vitin 370 Joani u pagëzua nga Meleti i Antiokisë. Joani asketoi për tri
vjet dhe në vitin 380 u kthye në Antioki. Më 381 u dorëzua dhjak nga Meleti i Antiokisë dhe më 386 u bë
prift. Pas vdekjes së Nektarit, më 15 dhjetor të vitit 397, Joani u fronëzua Kryeepiskop i Kostandinopojës.
Joan Gojarti udhëhoqi grigjën gjatë viteve 398-404. Pas një konflikti që pati me perandoreshën Evdhoksi,
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Madh 222, të cilët kanë veshur fellonë, omoforë, sako, petrahilë dhe stiharë të stolisur me
kryqe të shumtë. Fellonet e tyre janë ngjyrë gështenjë. Në mes të skenës paraqitet Tryeza
e Shenjtë mbi të cilën qëndron Potiri i Shenjtë. Tryeza e shenjtë është e mbuluar me një
mbulesë të kuqe. Hierarkët paraqiten në pozicion lutjeje dhe mbajnë ndër duar pergamenë
të shkruar. Vetëm Vasili i Madh nuk ka pergamen, por mban Krishtin foshnjë, të cilin
Joan Gojëarti e bekon me dorën e tij të djathtë. Në mur është shkruar MELISMOS.
3-Lindja e Krishtit. Skena e Lindjes së Krishtit gjendet në murin jugor të kishës.
Prej kësaj skene ka shpëtuar vetëm pjesa e djathtë e suvasë, ku paraqitet një ëngjëll.
Poshtë ëngjëllit paraqitet një bari i vogël, i cili mban një kapele karakteristike vendase 223.
Joanin e internojnë. Joani vdiq në internim në vitin 407. Kujtimin e tij e kremtojmë më 13 nëntor. Andrea
Llukani, Jetë shenjtorësh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 190-191; Andrea Llukani, Patrologjia,
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 138-139; Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë,
2013, faqe 327-328; Sinassario vita di Santi dal calendaro liturgico di Grottaferrata, traduce a cura di P.
Basilio Intrieri, 2004, pagina 65-66.
222
-Athanasi i Madh (295-373) ka lindur më vitin 295 nga një familje e pasur nga Aleksandria. Ai u
dorëzua dhjak në vitin 318. Në Sinodin e Parë Ekumenik të Nikesë të vitit 325, Athanasi shoqëronte
Patrikun e Aleksandrisë, Aleksandrin, ku u shqua për mendime të pjekura në luftën kundër arianizmit.
Ndonëse i ri në moshë Athanasi në diskutimet e tij tregoi kulturë të lartë teologjike dhe qëndrueshmëri në
besimin ortodoks. Shën Athanasi është nga shenjtorët më popullorë në Shqipëri, sepse shumë kisha dhe
manastire mbajnë emrin e tij. Ndër to mund të përmendim; manastirin e Shën Athanasit në Poliçan të
Gjirokastrës, i cili daton në vitin 1601, kishën e Shën Athanasit në Leshnicën e Poshtme në Sarandë, që
daton më 1797, kishën e Shën Athanasit në Voskopojë, e cila daton më 1724, kishën e themeluar në vitin
1778 në Karavasta të Lushnjës etj; Robert Elsie Olzheim, Shenjtorët e krishterë në Shqipëri, Tempulli Nr.
12, Kotti, Korçë 2007, faqe 83; Andrea Llukani, Jetë shenjtorësh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 2021; Andrea Llukani, Patrologjia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 108-109; Andrea Llukani, Sinaksari i
madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2013, faqe 26-27; Sinassario vita di Santi dal calendaro liturgico di
Grottaferrata, traduce a cura di P. Basilio Intrieri, 2004, pagina 120-121.
223
-Sipas dëshmisë që na jep ungjillori (Lluka 2: 1-20) Shën Mëria, kur shkoi në Betlehem së bashku me
Josifin, për të bërë regjistrimin, rrugës ajo lindi djalë. Të parëlindurin e mbështolli me rripa stofi dhe e
shtriu në një grazhd, se nuk kishin gjetur strehë tjetër. Në ikonë, grazhdi paraqet brenda një shpelle të errët,
për të simbolizuar erësirën, që kishte mbuluar botën e atëhershme, të nxirë nga mëkati. Brenda grazhdit
është foshnja, e mbështjellë me rripa stofi dhe e ndriçuar nga drita e yllit, që bie mbi të. Pas grazhdit është
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” (Isaia 1:3). Përveç
paraqitjeve ëngjëllore dhe njerëzore, ikona na paraqet edhe pasazhe nga bota bimore dhe e kafshëve, me
simbolikën, se të gjitha krijesat gëzohen për lindjen e Krishtit. Hyjlindësja, zë vend qendror në ikonë. Atë e
shohim jashtë shpellës, të gjunjëzuar e me duart e kryqëzuara, duke iu falur foshnjës. Falja e saj ka karakter
lavdërues dhe na jep të kuptojmë se edhe Hyjlindësja i falet Krishtit. Qëndrimi i Hyjlindëses është i
lirshëm, për të pranuar mungesën e dhimbjeve, që tregon për lindjen e virgjër dhe për origjinën hyjnore të
foshnjës. Në ikonë paraqiten engjëjt dhe magët. Njeri nga engjëjt është duke u njoftuar barinjve ngjarjen e
gëzueshme të lindjes. Engjëjt e tjerë, duke parë yllin lavdërojnë: “Lavdi Perëndisë në më të lartat”. Një bari
paraqitet duke i rënë fyellit. Kjo skenë zbulon se muzika njerëzore iu bashkua himnit engjëllor. Në pjesën e
sipërme të ikonës, në të djathtë të shpellës paraqiten tre magët, që i sjellin dhurata (ar, temjan dhe miro)
Krishtit të porsalindur. Magët përfaqësojnë idhulltarët, ndërsa barinjtë botën judaike. Magët jepen në ikonë
në moshë të ndryshme, duke na dhënë të kuptojmë se Krishti, i cili është “Drita e vërtetë”, erdhi të ndriçojë
mbarë njerëzimin, pavarësisht nga mosha e pozicioni shoqëror. Në pjesën e poshtme të ikonës, majtas
paraqitet Josifi, duke u menduar. Këtu tregohet qartë natyra e tij njerëzore. Atij po i flet një plak, i cili është
djalli. Kjo pamje e fytyrës së Josifit tregon jo vetëm dramën e tij personale, por edhe dramën e gjithë
gjinisë njerëzore, që është vështirësia për të kuptuar dhe pranuar njerizimin e Perëndisë. Në pjesën e
poshtme të ikonës janë dy gra, të cilat Josifi i mori që të kujdeseshin për foshnjën e sapolindur. Gratë janë
64

4-Vrasja e foshnjave. Kjo skenë paraqitet në murin verior të kishës. Herodi
paraqitet i ulur në fron me veshje mbretërore dhe me dorën e tij të djathtë urdhëron për
therrjen e foshnjave. Pas tij paraqitet një roje. Poshtë këmbëve të tyre paraqiten foshnja të
therrura 224.
5-Ipapandia. Skena e Ipapandisë ose Përhasja paraqitet në murin verior të kishës.
Figurat kryesore janë plaku Simeon, i cili paraqitet duke mbajtur ndër duar foshnjën dhe
Hyjlindësja 225.
6-Pagëzimi. (Fig.6) Skena e Pagëzimit paraqitet në murin verior të kishës dhe
është nga skenat më të mëdha. Krishti është figura qendrore dhe paraqitet duke u
pagëzuar në ujërat e lumit Jordan 226. Në bregun e majtë të kompozimit, mbi shkëmb
duke larë foshnjën Krisht. Pema që paraqitet në mes të dy skenave në pjesën e poshtme të ikonës
simbolizon pemën e Jeseut. “Pastaj një degëz do të dalë nga trungu i Jeseut dhe një filiz do të mbijë nga
rrënjët e tij. Fryma e Zotit do të pushojë mbi të” (Isaia 11:1-2). Mbreti David përmendet se ishte biri i
Jeseut dhe Krishti ishte nga shtëpia e Davidit. Andrea Llukani, Ikona e lindjes, Ngjallja, dhjetor 1998, faqe
6; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 32-34; Mary Paloumpis Hallick,
Historia e ikonave, Botimet "Ngjallja", Tiranë, 2018, faqe 47-52; Ark. Rest. At. Theologos, Ikona, Njohuri
dhe shpjegim teologjik, (Dispensë); Χριστου Γκοτση, Ο μυστικος κοσμος των βυζαντινων εικονων,
Αποστολικη Διακονια, Αθήνα, 1995, σελ. 48-54.
224
-Josifi mori foshnjën dhe nënën e tij dhe u nisën për t’u vendosur në Egjipt, në një vend që quhej
Materej në afërsi të Kajros. Udhëtimi prej Bethlehemit në Egjipt zgjaste dy ditë. Familja e shenjtë qëndroi
në Egjipt derisa vdiq Herodi. Egjipti ishte që në kohët e vjetra, si vend mbrojtje për hebrenjtë. Atje kishte
mjaft judenj, të cilët përbënin diasporën judaike. Qëndrimi i foshnjës hyjnore në Egjipt u bë edhe për një
arsye tjetër, sepse duhej të përmbushej profecia e Oseas: "Nga Egjipti e thirra tim bir" (Osea 11, 1). Atëhere
Irodi, kur pa se u gënjye nga magjistarët, u zemërua dhe vrau gjithë djemtë që ishin në Betlehem, nga dy
vjeç e poshtë. Kështu u plotësua profecia për vrasjen e foshnjave të Betlehemit:“Në Ramë u dëgjua një
klithmë. Rakela vajton bijtë e saj”. Këtë e kishte parathënë profeti Jeremia. E shoqja e Jakovit, Rakela u
mor si shembull nëne për të gjithë fëmijët e hebrenjve, sepse varri i saj gjendej në afërsi të Betlehemit.
225
-Historia e Paraqitjes së Krishtit në Tempull (Ipapandia) tregohet te Ungjilli sipas Llukës (2:22-29).
Figurat kryesore në skenë janë plaku Simeon, duke mbajtur në duar Krishtin 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. Altari ka sipër një libër apo pergamenë dhe është i mbuluar me një pëlhurë. Hyjlindësja
qëndron në të djathtë dhe ka zgjatur duart në shenjë ofrimi. Njerën dorë ia mbulon manteli. Ajo sapo ia ka
dhënë birin e saj Simeonit. Pas Hyjlindëses paraqitet profetesha Ana, e cila mban në dorë një pergamen të
shkruar. Krishti paraqitet si fëmijë. Ai ka veshur një rrobë dhe këmbët i ka të zbathura. Krishti shfaqet duke
dhënë bekimin. Simeoni e mban Krishtin me të dyja duart, të cilat i ka të mbuluara. Kjo tregon për
respektin e madh, që ka Simeoni për Mesinë. Josifi paraqitet duke mbajtur në dorë dy turtujt e flijimit.
Dyert në qendër tregojnë hyrjen për në shenjtërore, që është edhe pjesa më e shenjtë e Tempullit. Andrea
Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 38-40; Mary Paloumpis Hallick, Historia e
ikonave, Botimet "Ngjallja", Tiranë, 2018, faqe 58-61; Ark. Rest. At. Theologos, Ikona, Njohuri dhe
shpjegim teologjik, (Dispensë); Χριστου Γκοτση, Ο μυστικος κοσμος των βυζαντινων εικονων, Αποστολικη
Διακονια, Αθήνα, 1995, σελ. 57-59.
226
-Pagëzimi i Krishtit në Shkrimin e Shënjtë jepet në Ungjillin sipas Mateut (3: 1-17). Krishti është figura
qendrore në skenë. Ai paraqitet duke u pagëzuar në ujërat e lumit Jordan. Mbi kryet e Krishtit është Shpirti
i Shenjtë në formën e një pëllumbi. Krishti paraqitet me një rrobë të lidhur në mes. Me dorën e djathtë është
duke bekuar ujërat e lumit Jordan. Engjëjt në pjesën e djathtë të ikonës janë duke adhuruar Trininë e
Shenjtë. Ata paraqiten me kryet e ulur dhe me duart e mbuluara me mantele dhe peshqirë. Engjëjt janë aty
për të ndihmuar Krishtin kur të dalë nga uji, prandaj paraqiten të guximshëm dhe të fuqishëm. Në bregun e
majtë të kompozimit, mbi shkëmb qëndron Joan Pagëzori, i cili është përkulur drejt Krishtit për ta
pagëzuar. Dorën e djathtë e ka vendosur mbi kokën e Krishtit. Joani paraqitet në ikonë me flokët ngjyrë
gështenjë dhe me mjekër. Këmisha e tij e bërë me lëkurë kafshësh është kafe dhe guna ka ngjyrë të gjelbër.
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qëndron Joan Pagëzori, i cili është përkulur drejt Krishtit për ta pagëzuar. Vepra kryesore
e Joanit ishte parapërgatitja e popullit për ardhjen e Mesisë. Për këtë ai quhet pararendësi
i Krishtit. Këtë e bëri realitet me anën e predikimit të tij. Pararendësi i ftonte njerëzit të
pendoheshin e të pagëzoheshin, si parakusht për të hyrë në Mbretërinë e Perëndisë.
Pendohuni, sepse Mbretëria e Qiejve është e afërt predikonte Joani 227.
7-Shpërfytyrimi. (Fig.7) Skena e Shpërfytyrimit paraqitet në murin jugor të
kishës. Vendin kryesor në skenën e Shpërfytyrimit e zë Krishti, i cili paraqitet veshur me
të bardha dhe i rrethuar me një aureolë 228. Në ungjill (Matheu 17: 1-9) tregohet se Krishti
i shpie dishepujt e tij në malin Tabor. Kur arritën në majë, dishepujt qenë të rraskapitur
dhe i zuri gjumi. Krishti nuk fjeti, por vazhdonte të lutej. Ndërsa Krishti po lutej, trupi i
tij shkëlqente dhe rrobat e tij u bënë të bardha e vezulluese. Dy burra u shfaqën dhe
filluan të bisedonin me Krishtin. Ata qenë Moisiu dhe Ilia, profetët e Dhiatës së Vjetër.
Një dritë e madhe rrethoi Krishtin. Kaq e ndritshme ishte kjo dritë, saqë i zgjoi dishepujt
nga gjumi. Ata panë Krishtin të bisedonte me Moisiun dhe Ilian. Dishepujt u mrekulluan
dhe nuk mund të flisnin. Ndërsa Petro filloi të fliste, një re zbriti dhe i mbuloi dishepujt.
Një zë u dëgjua të thoshte: “Ky është Biri im i dashur”. Pas kësaj dishepujt mbetën të
habitur. Shpërfytyrimi ndodhi 40 ditë pas vuajtjeve të Krishtit. Ai e zgjodhi këtë moment
Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 35-37; Mary Paloumpis Hallick, Historia
e ikonave, Botimet "Ngjallja", Tiranë, 2018, faqe 54-57; Ark. Rest. At. Theologos, Ikona, Njohuri dhe
shpjegim teologjik, (Dispensë); Χριστου Γκοτση, Ο μυστικος κοσμος των βυζαντινων εικονων, Αποστολικη
Διακονια, Αθήνα, 1995, σελ. 63-65.
227
-Profeti Isaia prej vitesh kishte profetizuar se është një zë që buçet në shkretëtirë. Në shkretëtirë
Pararendësi u kultivua shpirtërisht. Për thjeshtësinë, varfërinë e jetës asketike të Joanit na thotë ungjillor
Matheu: Vishej me një rrobë leshi të devesë dhe me një brez lëkure në bel. Ai ushqehej me karkaleca dhe
mjaltë” (Mateu 3:4). Predikimi i Pararendësit i përkiste interesave mbarënjerëzore: “Ai që ka dy tunika le
t’i ndajë me atë që s’ka dhe që ka të hajë le të veprojë kështu” (Lluka 3:11). Mjaft njerëz i dëgjonin
predikimet e tij dhe pagëzoheshin në lumin Jordan, duke rrëfyer mëkatet e tyre. Pagëzimi i Pararendësit,
ishte parapërgatitja për ardhjen e Mesisë. “Unë po ju pagëzoj me ujë për pendim, por ai që vjen pas meje
është më i fortë se unë dhe unë nuk jam i denjë as t'i mbaj sandalet e tij, ai do t’u pagëzojë me Frymën e
Shenjtë’’ (Mateu 3:11).
228
- Në skenën e Shpërfytyrimit vendin kryesor e zë Krishti, që qëndron në majë të malit i veshur me të
bardha dhe i rrethuar me një aureolë, e cila tregon shkëlqimin e dritës, që buron prej Tij. Aureola ka një
figurë gjeometrike, që përfaqëson renë. Tri rrezet e mëdha drejtohen për nga dishepujt. Kjo tregon, që
veprimi kryhet nga Shpirti i Shenjtë. Dy figurat, që qëndrojnë me Krishtin janë Moisiu dhe Ilia. Moisiu
mban dhjetë urdhërimet, që mori në malin e Sinait. Ilia që gjendet në krahun tjetër të Krishtit përfaqëson
profetët. Moisiu dhe Ilia janë figura të rëndësishme në ikonë. Të dy e kishin nga një vizion prej Perëndisë:
Moisiu në malin e Sinait, ndërsa Ilia në malin Karmel. Moisiu përfaqëson të vdekurit, ndërsa Ilia, që u mor
nga një karrocë e zjartë në qiell përfaqëson të gjallët. Tri dishepujt, Petro, Jakov dhe Joan paraqiten në
pjesën e poshtme të ikonës. Janë po këta dishepuj, që do të jenë së bashku me Krishtin në Gjethsemani. Ata
e panë fytyrën e Krishtit të ndriçonte si diell. Tri dishepujt kanë rënë nga maja e thepisur e malit. Paraqitja
e tyre është e tillë, që nuk mund ta përballojnë dot dritën hyjnore. Apostull Petro paraqitet i gjunjëzuar dhe
ka ngritur dorën për t’u mbrojtur nga drita verbuese. Në qendër tregohet apostull Joani, i cili ka rënë dhe i
ka kthyer kurrizin dritës. Apostull Jakovi ka rënë kokëposhtë dhe përpiqet t’i shpëtojë dritës. Këto tri
qëndrime të ndryshme të apostujve tregojnë se ata e panë lavdinë e Perëndisë nga tri këndvështrime të
ndryshme. Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 56-58; Mary Paloumpis
Hallick, Historia e ikonave, Botimet "Ngjallja", Tiranë, 2018, faqe 80-81; Ark. Rest. At. Theologos, Ikona,
Njohuri dhe shpjegim teologjik, (Dispensë); Χριστου Γκοτση, Ο μυστικος κοσμος των βυζαντινων εικονων,
Αποστολικη Διακονια, Αθήνα, 1995, σελ. 69-71.
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të veçantë që t’u shfaqte dishepujve diçka nga lavdia e Tij hyjnore me qëllim që të bëhej
gati të duronte vuajtjet mbi kryq. Kisha e kremton këtë ngjarje më 6 gusht.
8-Ngjallja e Llazarit paraqitet në hierore në murin verior të kishës. Figura
kryesore është Shën Llazari, i cili është i mbështjellë me savanin e varrimit 229.
9-Hyrja në Jeruzalem. Kjo skenë paraqitet në murin jugor të kishës. Historia e
kësaj të kremteje tregohet te Ungjilli sipas Markut (11:2-10). Hyrja e Krishtit në
Jerusalem fillon me udhëtimin e judenjve për në Jerusalem, për të festuar Pashkën. Skena
e Hyrjes së Krishtit në Jerusalem 230 është me ngjyra të çelëta dhe të theksuara, që
tregojnë gëzimin që përshkon këtë ngjarje.
10-Darka Mistike. Skena e Darkës Mistike paraqitet në murin jugor të kishës.
Krishti qëndron në mes të tryezës dhe anash tij gjenden dymbëdhjetë apostujt e tij. Ai
është duke bekuar tryezën me dorën e tij të djathtë. Mbi kryet e tij shquhet kurora e
ndritshme. Apostujt janë ulur rreth tryezës 231.
229

-Figura kryesore e skenës është Llazari, i cili paraqitet në skajin e djathtë, në hyrje të varrit i mbështjellë
me savanin e varrimit. Vëllai i Marisë dhe i Martës, Llazari, qe sëmurë dhe dergjej në shtrat, prandaj motrat
i dërguan fjalë Jisuit: “Zot, ai që ti e do shumë është i sëmurë”. Kur arriti Jisui, pa se Llazari kishte katër
ditë që kishte vdekur. Marta i tha Jisuit: “Zot, po të ishe këtu, im vëlla nuk do të kishte vdekur.” Dhe Jisui i
tha: “Yt vëlla do të ngjallet.” Pasi tha këto thirri me zë të lartë: “Llazar, eja jashtë!” Krishti paraqitet në
ikonë duke urdhëruar Llazarin të dali nga varri, ndërsa motrat e Llazarit, Maria dhe Marta janë të
gjunjëzuara, duke iu lutur Zotit. Në sfondin e ikonës janë muret e Jerusalemit, ku Krishti të nesërmen do të
hynte me triumf. Ai e ngjalli Llazarin, ndërsa të pranishëm ishin dhe judenjtë, për t’u bërë dëshmitarë të
mrekullisë. Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 41-43; Ark. Rest. At.
Theologos, Ikona, Njohuri dhe shpjegim teologjik, (Dispensë); Χριστου Γκοτση, Ο μυστικος κοσμος των
βυζαντινων εικονων, Αποστολικη Διακονια, Αθήνα, 1995, σελ. 76-77.
230
-Figura kryesore në skenë është Krishti, i cili është duke hyrë në Jerusalem i hypur mbi një kriç gomari.
Në lindje gomari konsiderohej si një kafshë e dobishme, që përdorej për punë të ndryshme në kohë qetësie.
Në Dhiatën e Vjetër përmendet se e përdorin princërit e mbretërit. Kur një princ shkonte për luftë, hipte në
një kalë të fuqishëm, ndërsa kur shkonte për diçka paqësore ulej mbi shpinën e gomarit. Krishti jo pa qëllim
e zgjodhi këtë kafshë, për të treguar se nuk përfaqësonte luftëtarin ose pushtuesin, siç e imagjinonin
judenjtë Mesian, por ai ishte një mbret paqësor. Këtë e kishte profetizuar profeti Zaharia: “Mos kini frikë o
bijtë e Sionit! Sepse mbreti juaj po vjen mbi një krriç gomari”(Joani 12,15). Koka e Krishtit është disi e
kthyer nga dishepujt, por pa i shkëputur sytë nga Jerusalemi. Me dorën e djathtë bekon popullin dhe tregon
qytetin e Jerusalemit. Në sfondin e ikonës paraqitet qyteti i Jerusalemit me ndërtesat dhe muret, ku në
thellësi shquhet tempulli. Në skenë judenjtë paraqiten në anën e djathtë, ndërsa dishepujt e Krishtit në anën
e majtë. Dishepull Petro udhëheq dishepujt e tjerë që po ndjekin Krishtin. Populli i Jerusalemit e pret
Krishtin me degë palmash në duar, 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. Skena
paraqet disa fëmijë, që kanë hipur në pemë, duke këputur palma dhe disa të tjerë, që shtrojnë mantele
përpara Krishtit. Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 44-46; Mary Paloumpis
Hallick, Historia e ikonave, Botimet "Ngjallja", Tiranë, 2018, faqe 64-65; Ark. Rest. At. Theologos, Ikona,
Njohuri dhe shpjegim teologjik, (Dispensë); Χριστου Γκοτση, Ο μυστικος κοσμος των βυζαντινων εικονων,
Αποστολικη Διακονια, Αθήνα, 1995, σελ. 81-83.
231
-Duke filluar nga e majta, i pari është Filipi, i cili ka të shtrirë këmbën e djathtë. Pranë tij është ulur
Bartolomeu dhe në vijim Simoni dhe Petro. Nga e djathta e Krishtit dallojmë Joanin dhe pranë tij Andrean
dhe Matheun, të cilët bisedojnë me njeri-tjetrin. Ndërmjet tyre paraqitet Juda, i cili përkulet të marrë diçka
nga tryeza. Në fund gjenden Thomai, Tadeu dhe Jakovi. Dishepujt paraqiten në qëndrime të ndryshme dhe
vështrojnë në drejtime të ndryshme. Darka Mistike quhet e tillë, sepse Shpëtimtari ynë Jisu Krishti u ofroi
nxënësve Misterin e Falenderimit Hyjnor, duke i këshilluar, që ata dhe pasuesit e tyre ta kryenin atë në
kujtim të Tij. Darka kishte një mënyrë teleturgjike të përcaktuar. Sjelljen rrotull potirit, i cili kishte brenda
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11-Tradhëtia. Skena e tradhëtisë paraqitet në kopështin e Gjetsemanisë, i cili
gjendej në perëndim të malit të Ullinjve. Në mesin e skenës paraqitet Krishti dhe djathtas
paraqitet Juda që e tradhëtoi atë. Krishti e parandjen kapjen e tij dhe tradhëtinë e Judës.
Në sfond paraqiten tre kryqe. Nga e djathta e skenës paraqitet Petro, i cili nxori thikën
dhe i preu veshin shërbëtorit të Kryepriftit. Ai quhej Malko (Joani 18, 10). Në skenën e
Tradhëtisë paraqiten tri ngjarje të ndryshme: së pari lutja në Gjetsemani, së dyti tradhëtia
e Judës, që është edhe skena kryesore dhe së treti prerja e veshit të shërbëtorit Malko nga
e djathta e skenës.
12-Kryqëzimi. Skena e kryqëzimit gjendet në murin perëndimor të kishës. Figura
qendrore e skenës së kryqëzimit është Krishti i kryqëzuar, i mbështjellë me një rrobë të
bardhë në mezin e Tij 232.
13-Zbritja nga kryqi. (Fig.8) Kjo skenë paraqitet nga e djathta e skenës së
kryqëzimit. Figura kryesore e kësaj skene është Krishti duke zbritur nga kryqi 233.
verë dhe ujë, larjen e duarve, lutjet e falenderimit, rrëfimi historik i festës, pjesë nga psallmet e Davidit dhe
përfundonte me shpërndarjen e bukës. Jisui mori një copë bukë dhe u tha dishepujve: Merrni e hani, ky
është trupi im dhe pini prej këti se është gjaku im duke themeluar misterin e Eukaristisë Hyjnore. Krishti
në këtë rast flet për gjakun e tij, që do të derdhej kur ta kryqëzonin. Pas përfundimit të ngrënies ngritën
potirin e bekuar. Ngritja e potirit simbolizon Kungimin e Shenjtë. Pasi përfunduan darkën mistike,
dishepujt bashkë me Krishtin kënduan psallmet 115 dhe 118. Ark. Rest. At. Theologos, Ikona, Njohuri dhe
shpjegim teologjik, (Dispensë).
232
- Në skenën e kryqëzimit, në qendër shohim Krishtin e kryqëzuar, të mbështjellë me një rrobë të bardhë.
Ai paraqitet i pajetë, me sy të byllur dhe me kokën e anuar nga e djathta. Koka e Tij është e kthyer nga ata
që qenë në çastin e kryqëzimit, nga ata që e deshën dhe nga ata që thirrën kryqëzojeni. Sytë e Tij janë të
mbyllur dhe gjaku i rrjedh nga balli, nga duart dhe nga brinja e shpuar. Kryqi është vendosur në shkëmbijtë
e Golgothasë, ku në një zgavër poshtë tij është një kafkë, mbi të cilën pikon gjaku i Krishtit. Ajo është
kafka e Adamit, që sipas traditës, vdiq dhe u varros aty. Duart e Krishtit janë të shtrira në kryq, me
pëllëmbët e hapura, si të jetë, duke u lutur. Mbishkrimi në tabelën sipër kryqit I.N.B.I do të thotë: "Jisui
Nazaretasi Mbret i Judenjve". Majtas Kryqit qëndron Hyjlindësja, së bashku me gratë miroprurëse. Ajo
qëndron në këmbë dhe me njërën dorë të mbështetur në faqe. Në anën tjetër të kryqit është Joani. Me kokën
e përulur dhe fytyrën e dërrmuar nga dhimbja, ai merr pjesë në dramën e kryqëzimit. Pas Joanit shohim
kryeqindëshin Longin me veshje ushtarake, i cili drejtoi kryqëzimin. Prania e tij në ikonë janë mjaft
domethënëse. Ai është dëshmitar okular i kryqëzimit. Longini ishte fare pranë kryqit dhe e dëgjoi Krishtin
të lutet: "O Atë, fali ata, se s’dinë se ç’bëjnë". Në atë çast, toka u lëkund dhe shkëmbijtë u plasën.
Kryeqindëshi dhe ushtarët e tij, kur panë tërmetin, thanë: "Me të vërtetë ky është Biri i Perëndisë" (Mateu
27:51). Në ikonë paraqiten edhe murret e Jerusalemit. Është Jerusalemi i Ri, që u ndriçua me dritën e
Krishtit, ashtu siç na e paraqisin edhe himnet e Pashkës: “Ndriçohu, ndriçohu, o Jerusalem i ri, se lavdia e
Zotit përmbi ty ka lindur sot…’’. Andrea Llukani, Ikona e kryqëzimit, Ngjallja, prill 1999, faqe 8; Andrea
Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 47-49; Ark. Rest. At. Theologos, Ikona, Njohuri
dhe shpjegim teologjik, (Dispensë); Χριστου Γκοτση, Ο μυστικος κοσμος των βυζαντινων εικονων,
Αποστολικη Διακονια, Αθήνα, 1995, σελ. 88-90.
233
-Krishti gjendet i vdekur përmbi Kryq. Orët kalojnë. Dielli është duke perënduar. Papritur, në kodrën e
Golgothasë vijnë e duken heronjtë e besimit dhe të dashurisë së Krishtit. Ata vijnë për të bërë detyrën e tyre
fisnike ndaj të vdekurit. Ata nuk druhen, nuk kanë frikë por vijnë me guxim. I pari është Josifi nga qyteti i
Arimathesë. Ai kishte pasuri të madhe si dhe pozitë të lartë shoqërore. Shquhej për fisnikërinë e karakterin
e tij. Ishte i njohur tek paria dhe pushteti, madje deri tek Pilati. Josifi pra, mori vendimin që të shkonte tek
Pilati, për ti kërkuar trupin e Jisu Krishtit për ta varrosur. Lypsej guxim dhe heroizëm sepse mund të
rrezikohej të dënohej edhe me vdekje. Pilati, pasi u sigurua prej kryeqindëshit që Krishti kishte vdekur, ia
dorëzoi atë Josifit, duke e lejuar që ta merrte. Josifi i mallëngjyer largohet prej Pilatit dhe bleu të gjitha
gjërat që nevojiteshin për një varrim. Bashkë me Josifin vijnë edhe disa gra. Midis grave miraprurëse ishte
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14-Zbritja në Had. Kjo skenë paraqitet në murin verior të kishës. Figura
kryesore në ikonë është Krishti 234.
15-Analipsi. Në skenën e Analipsit figura kryesore është Krishti, i cili paraqitet
duke u ngjitur në qiell 235. Këto qenë afresket e kishës me skena nga cikli i festave
kristologjike 236.
Paraqitjet e shenjtorëve.
1-Shën Dhimitri (Fig.9) gjendet në murin verior të kishës. Shenjti paraqitet i
hipur mbi kalë dhe është i veshur e i ngjeshur me armatime. Kali i tij paraqitet i kuq me
këmbët e para të ngritura, me sy të egërsuar dhe gojën e hapur. Shenjti ka tendosur
shtizën me dorën e djathtë drejt kundërshtarit të tij Skilojanit. Dhimitri paraqitet në
moshë rinore, me kokë të bukur dhe flokë të zinj. Mbi kryet e tij gjendet kurora e lavdisë.
Përballë me kalin e tij paraqitet Skilojani, i cili është goditur nga shtiza e Dhimitrit dhe ka
edhe nëna e Zotit. Kjo pra ishte shoqëria e shenjtë që teksa dielli perëndonte, u ngjit në Golgothanë e
frikshme dhe me duart që u dridheshin prej mallëngjimit e zbritën Krishtin prej Kryqit, i lanë plagët, e
mbështollën me një çarçaf të bardhë trupin e Tij të shenjtë, e me nderim e vunë në një varr të zbrazët, të
gdhendur në shkëmb.
234
-Figura kryesore në skenën “Zbritja në had” është Krishti, i cili paraqitet veshur me të bardha për të
treguar Hyjninë e Tij. Një aureolë e rrethon të tërin, e cila simbolizon dritën e lavdishme. Krishti ka thyer
portat e hadit, duke shkelur vdekjen. Nën këmbët e Krishtit janë dyert e shkallmuara të hadit, gjithashtu
edhe kyçet e thyer të këtyre dyerve. Pjesa e sipërme e ikonës ka ngjyra të çelura, ndërsa pjesa e poshtme
paraqet një gropë të errët. Adami është si një plak thinjosh, të cilin Krishti po e nxjerr prej varri, duke e
tërhequr me dorën e djathtë. Pas Adamit është Eva, të cilën Krishti e ngjalli nga hadi. Eva paraqitet me
rrobë të kuqe dhe në këmbë, duke parë atë që po ndodh. Pas Krishtit janë të drejtët e Dhiatës së Vjetër si
mbreti David, mbreti Solomon etj. Ata janë me veshje mbretërore dhe me kurorë në kokë. Pas Evës janë të
drejtët e Dhiatës së Re. Në krah të saj është Joan Pararendësi, Shën Josifi etj. Krishti qëndron triumfues
sipër portave të thyera të mbretërisë së hadit. Zbritja e Krishtit në had tregohet te letra e Parë e Petros (I
Petros 3:19). “Krishti shkoi dhe u predikoi shpirtrave në burg”. Shpirtrat janë të vdekurit, ndërsa burgu
është hadi. Gjithashtu te Veprat e Apostujve (2:31) në predikimin që mbajti në ditën e pendikostisë apostull
Petro flet për Ngjalljen e Krishtit. Ark. Rest. At. Theologos, Ikona, Njohuri dhe shpjegim teologjik,
(Dispensë). Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 50-51; Mary Paloumpis
Hallick, Historia e ikonave, Botimet "Ngjallja", Tiranë, 2018, faqe 68-69; Χριστου Γκοτση, Ο μυστικος
κοσμος των βυζαντινων εικονων, Αποστολικη Διακονια, Αθήνα, 1995, σελ. 97-98.
235
-Historia e Ngjitjes në qiell të Krishtit (Analipsit) tregohet te Veprat e Apostujve (1:3-11). Analipsi
kremtohet dyzetë ditë pas pashkës. Në ikonën e Analipsit figura kryesore është Krishti, i cili është duke u
ngjitur në qiell. Krishti është veshur me të bardha për të treguar dritën e lavdishme të Hyjnisë së Tij. Ai
është brenda një aureole në formë bananeje. Aureola simbolizon qiejt dhe duket sikur mbahet prej engjëjve.
Krishti nuk ka nevojë për ndihmën e tyre. Ai ngjitet në qiej me fuqinë e tij, ndërsa engjëjt e lavdërojnë atë.
Krishti me dorën e djathtë bekon të pranishmit dhe u premton se do t’u dërgojë Shpirtin e Shenjtë. Në
dorën e majtë Krishti, mban një pergamenë, që është symbol i mësimdhënies. Figura qendrore në pjesën e
poshtme të ikonës është Hyjlindësja. Pranë saj janë dy figura engjëllore. Mënyra si i mban duart, tregon se
po lutet. Hyjlindësja qëndron e qetë. Ajo është e rrethuar nga dishepujt e Krishtit, që paraqiten duke
biseduar dhe duke parë Krishtin, që është duke u ngritur në qiell. Hyjlindësja dhe dishepujt përbëjnë kishën
e Krishtit. Analipsi ndodhi në Malin e Ullinjve, prandaj në sfondin e ikonës janë pemët e ullirit të mbjella
në tokat shkëmbore të asaj zone. Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 52-53;
Mary Paloumpis Hallick, Historia e ikonave, Botimet "Ngjallja", Tiranë, 2018, faqe 72-73; Ark. Rest. At.
Theologos, Ikona, Njohuri dhe shpjegim teologjik, (Dispensë); Χριστου Γκοτση, Ο μυστικος κοσμος των
βυζαντινων εικονων, Αποστολικη Διακονια, Αθήνα, 1995, σελ. 103-105.
236
-Georgios Giakoumis, I. Naos Agiou Georgiou Lesinitsas, ena aksiologo metavizantino mnimio tou
proimou 16 ai, ekdhosi Adhelfotita lesinitsioton, Athina, 2001, sel 24-44.
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rënë nga shala e kalit. Majtas dhe djathas kokës së shenjtit është shkruar me të kuqe:
Shën Dhimitri. Ngjarja që përshkruhet në ikonë ka ndodhur në vitin 1207, në kohën që
cari i bullgarëve Skilojanis kishte rrethuar Selanikun. Shën Dhimitri pasi e vrau atë
shpëtoi qytetin, prandaj është shpallur shenjti mbrojtës i Selanikut 237.
2-Konstandini dhe Eelena. (Fig.10) Në murin perëndimor të kishës paraqiten
Shën Kostandini 238 dhe Elena 239. Ata kanë veshur rroba çmuara të porfirta. Kostandini
paraqitet si mesoburrë me flokë dhe mjekër ngjyrë gështenjë. Me njerën dorë kanë kapur
kryqin, Kostandini lart dhe Elena më poshtë.
3-Shën Varvara paraqitet në murin perëndimor të kishës. Varvara paraqitet si
vajzë e re, e bukur dhe serioze. Fytyra e saj është e rrumbullakët dhe mbështetet në një
qafë cilindrike. Shenjtorja në dorën e djathtë mban një kryq dhe në të majtën një godinë
kishe 240.
237

-Andrea Llukani, Jetë shenjtorësh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 184-185; Andrea Llukani,
Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2013, faqe 314-315; Χριστου Γκοτση, Ο μυστικος κοσμος των
βυζαντινων εικονων, Αποστολικη Διακονια, Αθήνα, 1995, σελ. 130-133.
238
-Kostandini i Madh ka lindur më 27 shkurt të vitit 272, nga një familje fisnike iliriane në Naissus të
Dardanisë. Në shtator të vitit 312, ai pushtoi me lehtësi qytetet e Italisë së Veriut dhe mbërriti në rrethinat e
Romës, ku Maksenti kishte përqendruar forca të mëdha ushtarake. Përpara betejës, teksa po vështronte
hordhitë armike, tek ura e Milviut, ndonëse ishte mesditë, Kostandini pa një vegim. Në qiell u shfaq një
kryq, rreth të cilit ishte shkruar En tuto nika (me këtë do të fitosh). Eusebio i Qezaresë na thotë se po atë
natë iu shfaq Krishti në ëndërr dhe e urdhëroi të bënte një kryq të ngjashëm me atë që kishte parë në vegim
dhe ta vendoste në flamurët që paraprinin ushtrinë, në vend të shqiponjave perandorake. Shenja e fitores
shkëlqeu përsëri në qiell dhe Kostandini besoi me gjithë shpirt tek Jesu Krishti. Me betejën vendimtare të
Milviut, më 28 tetor të vitit 312, ishte Kryqi që i dha fitoren. Kostandini bëri një hyrje triumfale në Romë
duke falenderuar Perëndinë. Ai urdhëroi që në monumentet kryesore të qytetit të vihej Shenja e Kryqit.
Gjithashtu u ngrit edhe një statujë e perandorit, e cila e paraqiste atë duke mbajtur Kryqin në dorë, si shenjë
e fitores dhe emblemë e autoritetit të tij që e kishte marrë nga Krishti. Në vitet e mbretërimit të Kostandinit
të Madh të krishterët filluan të ushtronin lirshëm besimin e tyre. Ky perandor për ofertën së tij të madhe u
nderua më shumë se çdo tjetër dhe iu dha titulli I barabartë me Apostujt. Kisha Ortodokse e nderon
kujtimin e Kostandinit dhe të Helenës më 21maj. Andrea Llukani, Jetë shenjtorësh, Trifon Xhagjika,
Tiranë, 2007, faqe 98-101; Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2013, faqe 154-157;
Sinassario vita di Santi dal calendaro liturgico di Grottaferrata, traduce a cura di P. Basilio Intrieri, 2004,
pagina 214-215.
239
-Më 326 perandoresha Helena, e cila sapo ishte pagëzuar, ndërmori një udhëtim në Palestinë, gjatë të
cilit zbuloi prej një zbulese hyjnore Kryqin ku ishte kryqëzuar Krishti. Kostandini urdhëroi që në atë vend
të ngrihej një bazilikë madhështore dedikuar Ngjalljes, e cila u përurua në vitin 355 me rastin e 30-vjetorit
të mbretërimit të tij. Gjithashtu Helena vizitoi shumë vende të shenjta dhe ndërtoi bazilika në Betlehem, në
Malin e Ullinjve etj. Mbas këtij udhëtimi ajo fjeti në moshën 80-vjeçare. Varrimi i saj u bë në
Kostandinopojë e më pas trupi i saj u shpu në Romë.
240
-Shën Varvara ishte një vajzë e re nga Iliupoja e Egjiptit. I ati i Varvarës quhej Dioskur dhe ishte një nga
pasanikët më fanatikë të atij vendi. Varvarën e kishte vajzë të vetme, prandaj ishte kujdesur që asaj t’i jepte
edukatë pagane. Shën Varvara u konvertua rastësisht në krishterim nga një grua e krishterë, të cilën i ati e
kishte marrë si shërbëtore në shtëpinë e tij. Ky ndryshim në jetën e Varvarës nuk mbeti pa u vënë re nga i
ati dhe si masë të parë që ai mori ishte izolimi i saj nga rrethi i jashtëm shoqëror dhe detyrimi për kryerjen e
zakoneve fetare pagane. E detyruar nga kjo gjendje, Varvara u largua fshehurazi nga shtëpia, por nuk
qëndroi shumë kohë e fshehur, sepse i ati e zbuloi dhe pasi e mori në shtëpi, u mundua t’ia mbushte
mendjen për të hequr dorë nga krishterimi. Duke parë që ajo qëndronte e patundur në bindjet e saj, ua
dorëzoi autoriteteve. Guvernatori Marcian e mori vetë në pyetje Varvarën dhe bëri shumë përpjekje për t’ia
kthyer mendjen me premtime të ndryshme, por shën Varvara qëndronte gjithmonë e patundur në besimin e
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4-Shën Parashqevia gjendet gjithashtu në murin perëndimor të kishës. Shenjtorja
paraqitet me pamje ballore. Ajo paraqitet në moshë të re, e bukur dhe serioze. Pjesën e
syve e ka të dëmtuar nga lagështira. Në dorën e djathtë mban një kryq 241.
5-Anargjirët. Afresku i tyre gjendet në murin verior të kishës. Anargjirët e
shenjtë Kozma dhe Damian paraqiten në moshë të re dhe kanë veshur hitonë. Paraqitja e
tyre në afresk është ballore. Kozmai dhe Damiani ishin vëllezër dhe e kishin origjinën
nga Roma. Ata kanë jetuar gjatë viteve të mbretërimit të Karinit dhe Numerianit. Të dy
vëllezërit kryen studimet për mjekësi. Në vijim ata ushtruan profesionin e mjekut falas,
prandaj u quajtën anargjentë. Perëndia e bekoi ofertën e tyre mjekësore duke u dhënë fuqi
që të shëronin edhe me anën e mrekullive. Kjo gjë shkaktoi ambicjen e mjekëve të tjerë,
të cilët i paditën te mbreti duke thënë që janë të krishterë dhe se shërbimet dhe
mrekullirat që ata bëjnë janë magjira. Anargjendët i sollën përpara mbretit Karin, i cili
vuante nga një sëmundje e rëndë. Mbreti i këshilloi të mohonin Krishtin, por pasi u
shërua nga Anargjendët, filloi të besonte në besimin e krishterë. Ambicja e njerëzve të
ligj nuk mbaroi me kaq. Një ditë, ndërsa po mblidhnin bimë mjekësore, ata i vranë duke i
shtyrë me forcë në greminë. Kisha i shpalli shenjtorë dhe kujtimin e tyre e kremton më 1
korrik.
6-Theodhorët. Në murin verior paraqitet afresku, në të cilin janë pikturuar
Theodhor Tironi dhe Theodhor Stratilati 242. Të dy shenjtorët paraqiten në formë ballore
dhe me veshje ushtarake. Mi kokë kanë kurora të ndritshme.
7-Shën Nikolla 243 paraqitet në murin jugor të kishës. Ai ka veshur rroba hierarku,
d.m.th. stihar, fellon, petrahil dhe omofor. Në dorën e majtë mban një ungjill të hapur,
Krishtit. Më në fund guvernatori dha vendimin që të ekzekutohej me prerjen e kokës, të cilën ia preu vetë i
ati. Kisha ortodokse e renditi Varvarën në radhët e dëshmoreve të mëdha dhe e përkujton më 4 dhjetor
Dhimitër Beduli, Shën Varvara, Ngjallja, dhjetor 1992, faqe 5; Andrea Llukani, Jetë shenjtorësh, Trifon
Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 202-203; Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2013,
faqe 345-346; Sinassario vita di Santi dal calendaro liturgico di Grottaferrata, traduce a cura di P. Basilio
Intrieri, 2004, pagina 83.
241
-Shën e Premtja ka lindur në Romë rreth vitit 117. Prindërit e saj Agathoni dhe Polita qenë besimtarë
dhe të pasur. Ndonëse kishin kohë që qenë martuar ende nuk kishin fëmijë, prandaj i luteshin Perëndisë, e
cila i dëgjoi lutjet e tyre. Kështu beronja Polita, pas shumë vitesh lindi vajzë. Atë ditë ishte e premte,
prandaj foshnjën e sapolindur e quajtën Parashqevi. Prindërit e edukuan fëmijën e tyre sipa normave të
moralit kristian. Në moshën 20-vjeçare i vdiqën prindërit dhe Parashqevia mbeti jetime. Vdekja e prindërve
nuk e pengoi Parashqevinë të predikonte ungjillin jo vetëm në Romë, por edhe nëpër rrethinat e saj. Puna
misionare e Parashqevisë ra në sy të autoriteteve vendore, të cilët pasi e kapën e torturuan dhe më në fund e
ekzekutuan me prerje të kokës. Kisha Ortodokse e shpalli shenjtore dhe e kremton më 26 korrik. Andrea
Llukani, Jetë shenjtorësh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 143; Andrea Llukani, Sinaksari i madh,
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2013, faqe 230.
242
-Dëshmori i Madh Thedhor Stratilati ka lindur në vitin 320 pas Krishtit. Ai ishte nga Efkaita e Azisë së
Vogël dhe që në moshë të re u bë ushtarak. Ai ishte më i dituri nga të gjithë të rinjtë e asaj kohe dhe të
gjithë e çmonin për virtytet e tij. Likinio e admironte dhe donte të bisedonte me të. Për ta nderuar ai i dha
shenjtit të drejtën për të sunduar Iraklion pa e ditur së Theodhori ishte i krishterë. Sapo mori nën pushtetin e
tij Iraklion shenjti filloi të predikojë hapur besimin e krishterë. Me guxim predikoi se Krishti është Perëndia
e vërtetë. Me anë të mësimit të tij shumë paganë u bindën se Krishti është Perëndia e vërtetë dhe u
pagëzuan. Kaq i madh ishte aktiviteti i tij saqë pothuajse i gjithë Iraklio u bë i krishterë.
243
-Nikolla ka lindur në vitin 270 pas Krishtit në qytetin Paratara të Azisë së Vogël nga një familje fisnike.
Në moshë të re ai mbeti jetim dhe zotëronte një pasuri të madhe, të cilën e përdori për vepra bamirësie. I
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ndërsa me dorën e djathtë bekon. Nga e djathta kokës së tij paraqitet Krishti, i cili i ofron
ungjillin, ndërsa nga e majta paraqitet Shën Mëria, e cila i dhuron omoforin. Në anën
perëndimore të tij paraqitet një skenë me një mrekulli që ka bërë shenjti. Skena paraqet
një baba të varfër, i cili nuk kishte para të martonte tri bijat e tij. Shënjti për tri ditë me
radhë hodhi në shtëpinë e tij rreth 300 monedha të florinjta, që babai i gjorë të bënte
pajën e vajzave dhe ti martonte ato.
8-Joan Pagëzori paraqitet në murin jugor të kishës. Shenjti është pikturuar në
këmbë dhe me pamje ballore. Vepra kryesore e Shën Joanit ishte parapërgatitja e popullit
për ardhjen e Mesisë. Për këtë ai quhet dhe Pararendësi i Zotit tonë Jesu Krisht 244.
9-Shën Minai (Fig.11) paraqitet në murin jugor të kishës. Shenjti ka hipur në kalë
dhe ëshë i veshur me rroba ushtarake. Në dorën e majtë mban një mbrojtëse, ndërsa me të
djathtën mban shtizën. Shenjti paraqitet në moshë të thyer me kokë të thinjur, mjekër të
bardhë dhe gojë të mbyllur, nën mustaqet e bardha. Një pjesë e afreskut është e dëmtuar.
10-Shën Marina paraqitet në murin verior të kishës. Shenjtorja paraqitet me
kokën e përkulur disi majtas dhe dorën e djathtë të ngritur 245.
dhënë me mish e me shpirt pas fesë së krishterë, Nikolla vizitoi vendet e shenjta dhe pasi u kthye në atdhe u
dorëzua prift. Me vdekjen e Kryepiskopit të Mirës së Likisë, klerikët zgjodhën njëzëri Nikollën në vend të
tij. Gjatë jetës baritore Kryepiskop Nikolla ngriti një sërë institucionesh bamirësie, si shtëpi për të varfërit
dhe jetimët, spitale për të sëmurët, shtëpi për pleq etj. Kryepiskopi i Mirës së Likisë Nikolla ka marrë pjesë
në Sinodin I Ekumenik të Nikesë, ku mbrojti me zell mësimin e vërtetë të kishës. 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. Shën Nikolla është shenjti që mbron peshkatarët dhe marinarët, fëmijët dhe vajzat
beqare, nxënësit e shkollave, farmacistët, tregtarët etj. Kulti i shën Kollit u përhap me shpejtësi në Evropë.
Prej emigrantëve holandezë u dërgua në Amerikë me emrin Santa Klaus, prej nga lindi edhe legjenda e
plakut të Vitit të Ri. Shën Nikolla ka hyrë në botën e fëmijëve evropianë si njeriu (Santa Claus) që sjell
dhuratat e Vitit të Ri. Shën Nikolla ose Santa Claus është shenjti më i dashur për fëmijët, gjithashtu ai është
mbrojtës i detarëve, udhëtarëve dhe endacakëve.
244
-Pararendësi i ftonte njerëzit të pendoheshin e të pagëzoheshin, si parakusht për të hyrë në Mbretërinë e
Perëndisë. Pendohuni, sepse Mbretëria e Qiejve është e afërt, predikonte Joani. Profeti Isaia prej vitesh
kishte profetizuar: "Joani është një zë që buçet në shkretëtirë". Ungjillor Mateu përshkruan thjeshtësinë,
varfërinë dhe jetën asketike të Joanit: "Vishej me një rrobë leshi të devesë dhe me një brez lëkure, ai
ushqehej me karkaleca dhe mjaltë” (Math. 3:4). Predikimi i Pararendësit u përkiste interesave
mbarënjerëzore: “Ai që ka dy tunika le t’i ndajë me atë që s’ka dhe ai që ka të hajë le të veprojë kështu”
(Lluka 3:11). Mjaft njerëz i dëgjonin predikimet e tij dhe pagëzoheshin në lumin Jordan, duke rrëfyer
mëkatet e tyre. Pagëzimi i Pararendësit, ishte parapërgatitja për ardhjen e Mesisë. "Unë po ju pagëzoj me
ujë për pendim, por ai që vjen pas meje është më i fortë se unë dhe unë nuk jam i denjë as t'i mbaj sandalet
atij, ai do t’ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë’’ (Math.3:11). Jesui erdhi nga Galileja në Jordan për t’u
pagëzuar te Joani, i cili dëshmoi duke thënë: “E pashë Frymën duke zbritur nga qielli si një pëllumb dhe
ndenji mbi të’’. Unë e njihja, por ai që më dërgoi të pagëzoj me ujë më tha: “Ai mbi të cilin do të shikosh
se zbret Fryma dhe qëndron mbi të është ai që pagëzon me Frymën e Shenjtë’’ (Joani 1, 32–33).
245
-Shën Marina ishte nga Antiokia i Pisidisë një qytet në Azinë e Vogël dhe ka jetuar në kohën e
perandorit Klaudi II. E ëma e saj kishte vdekur pak ditë pasi e kishte lindur kështu që ajo mbeti nën
kujdesin e babait të vet i cili quhej Edes dhe ishte jo vetëm pagan por edhe prift i idhujve. Ky ia besoi
vajzën që ta rriste e t’ia edukonte një gruaje tjetër e cila banonte në një çiflig jashtë qytetit. Marina e vogël
kishte trashëguar prej nënës së saj cilësi të mira, cilësi që me anën e gruas që e rriti u shtuan dhe u thelluan.
Ajo grua kishte një ndërgjegje të pastër dhe të zhvilluar. Bashkë me këtë grua u katekizmua dhe u bë e
krishterë edhe Marina e vogël e cila në këtë kohë ishte pothuaj 12 vjeç. Babait të saj Marina e vogël nuk i
tregoi gjë për këtë punë. Ajo falej rregullisht dhe me zemër, kungohej sa herë që e donte nevoja dhe pasi
më përpara pendohej dhe rrëfehej. Si u bë 14 vjeç e pa të arsyeshme se nuk duhej t’ia fshihte më këtë punë
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11-Shën Stefani paraqitet nga ana veriore afër blatës së hyjëshme. Stefani është
kryedhjakoni i parë i kishës së krishterë 246.
12-Shën Spiridhoni (Fig.12) paraqitet djathtas Shën Stefanit. Shenjti paraqitet në
pamje ballore, me veshje hierarkësh dhe në dorën e majtë mban një ungjill të mbyllur 247.

babait, kështu që një ditë kur erdhi ai për ta parë i tha se si u bë e krishterë dhe e luti që edhe ai ta pranonte
këtë fe. Kur e dëgjoi Edesi këtë gjë u trondit pa masë. Pasi me qortime, me lutje dhe kërcënime nuk mundi
ta kthente Marinën përsëri në fenë pagane iku duke e mallkuar dhe duke i thënë se kjo sjellje e kishte
dëshpëruar pa masë dhe kishte bërë që të mos e njihte më për bijë. Ca muaj më vonë hynë në Antioki
qeveritari Olivri i shoqëruar edhe nga një kompani kalorësie. Rastësisht ky pa në rrugë Marinën, bukuria e
se cilës ishte jashtë çdo përshkrimi dhe bëri që qeveritari të shtangej. Të nesërmen dërgoi disa njerëz në
shtëpinë e Marinës që t’i thonin të përgatitej shpejt e shpejt se e donte qeveritari. Dhe ajo si u fal me zemër
te Zoti, u nis pas të dërguarve. Olivri kur e pa mbeti mëse i gëzuar. Ai i tha Marinës se kishte për qëllim ta
merrte për grua. Shën Marina nuk pranoi dhe deklaroi se ishte e krishterë. Olivri u mundua ta bindte
Marinën duke zënë nëpër gojë një nga një tërë nderimet, kënaqësitë që do të kishte po të bëhej gruaja e tij.
Por kur pa se ajo nuk ndërronte mendim por qëndronte e pathyer në besimin e Krishtit, urdhëroi ta çonin në
burg. Por me një urdhër tjetër të fshehtë Marina u çua në vendin e vdekjes. Ajo tha lutjen e saj të fundit në
tokë dhe pastaj xhelati duke i prerë kryet e kurorëzoi me kurorën e dëshmores. Kujtimin e saj e kremtojmë
më 17 korrik. Andrea Llukani, Jetë shenjtorësh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 138-139; Andrea
Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2013, faqe 220-222; Sinassario vita di Santi dal
calendaro liturgico di Grottaferrata, traduce a cura di P. Basilio Intrieri, 2004, pagina 258-259.
246
-Stefani ishte jude, nxënës i mësuesit të dëgjuar të ligjit Gamaliel. Këtë njeri të bekuar e zgjodhi populli
besimtar i Jerusalemit për dhjak, të parin midis të shtatëve. Kështu shumë judej u kthyen në të krishterë, por
të tjerë joshpresëtarë u zemëruan nga një predikim i Stefanit dhe e çuan në këshillin e priftërinjve që të
dënohej sepse nuk mundën të kundërshtonin fuqinë dhe mençurinë e Shpirtit të Shenjtë me anën e të cilit
fliste. Shumë dëshmitarë të rremë e akuzuan shenjtin për ndryshim të zakoneve dhe ligjeve të shenjta të
Moisiut. Kur u kërkua nga Stefani që të mbrohej nga akuzat, ai në vend të apologjisë mbajti predikim
lidhur me figurën e Moisiut dhe Dhiatës së Vjetër dhe në fund tha: “Gjithnjë e kundërshtoni ju Shpirtin e
Shenjtë, ashtu si prindërit tuaj. Cilin nga profetët përndoqën gjyshërit tuaj dhe vranë ata që paralajmëruan
ardhjen e Mesias të cilit ju tani i jeni bërë tradhëtar dhe vrasës? Ju që morët ligjin që urdhëroi Perëndia me
anën e engjëjve dhe nuk e ruajtët?”. Judejtë e nxorën jashtë qytetit dhe filluan ta qëllonin me gurë. Shenjti
duke u lutur dhe duke ftuar Zotin për t’ia marrë shpirtin, u martirizua. Andrea Llukani, Jëtë shenjtorësh,
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 217; Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2013,
faqe 369; Sinassario vita di Santi dal calendaro liturgico di Grottaferrata, traduce a cura di P. Basilio
Intrieri, 2004, pagina 104.
247
-Spiridhoni ka lindur në vitin 270 në Trimithundë të Qipros. Ai ishte një bari i thjeshtë. Spiridhoni ishte
i martuar me një grua shpresëtare, me të cilën lindi disa fëmijë. E shoqja i vdiq herët dhe me rritjen dhe
edukimin e fëmijëve u mor vetë Spiridhoni. Nga kërkesat dhe dëshirat e bashkatdhetarëve të vet u dorëzua
meshtar. Kur mbeti i lirë froni episkopal i Trimithundës, sinodi i shenjtë e zgjodhi atë. Në Sinodin I
Ekumenik të Nikeas (325) Shën Spiridhoni me anën e një mrekullie shpërbëri një tjegull në komponentët
përbërës të saj: baltë, ujë dhe zjarr. Këtë mrekulli e bëri për t’u paraqitur heretikëve arianistë dogmën e
Trinisë së Shenjtë (një substancë në tre hipostaza). Shën Spiridhoni ka kryer shumë mrekulli. Ai shëronte të
demonizuarit dhe të sëmurët. Një prej tyre ka qenë edhe perandori Konstand (337-361). Spiridhoni ndërroi
jetë në moshë të kaluar. Lipsanet e tij të shenjta gjenden në Korfuz. Andrea Llukani, Korfuzi ka të zonë
Shën Spiridhonë, Le Radici, Anno 16, n.2, Giugno 2018, pagina 11; Andrea Llukani, Jetë shenjtorësh,
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 209; Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2013,
faqe 355; Sinassario vita di Santi dal calendaro liturgico di Grottaferrata, traduce a cura di P. Basilio
Intrieri, 2004, pagina 88-89.
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Këto qenë paraqitjet e shenjtorëve 248. Kisha e "Shën Gjergjit" në Leshnicën e Sipërme të
Sarandës është shpallur monument kulture 249 në vitin 1963.
KISHA E "SHËN THANASIT"
PECA, SARANDË, VITI 1525
Kisha e "Shën Thanasit" është një kishë e vogël, e cila ka 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 guri. Ambienti i
altarit ndahet me një ikonostas të ndërtuar me mur guri. Apsida e kishës është rrethore 250.
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 simbas
fuqisë së tij. Në vitin shtatëmijë e 33 (=1525). Me dorën time të Ilia Llongovitit” 251.
KISHA E SHËN MITRIT
NË POLIÇAN TË POGONIT, VITI 1526
Kisha e "Shën Mitrit" gjendet në fshatin Poliçan të Pogonit. Kisha përbëhet nga
naosi dhe narteksi në anën perëndimore. Naosi ka përmasa të brendshme 4.60x2.60 dhe
është i mbuluar me çati druri pa tavan. Apsida e kishës është në formë gjysmërrethore.
Muratura është me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Çatia e kishës është dyujëse dhe është
e mbuluar me rrasa guri 252.
Mbi portën perëndimore të kishës gjendet një mbishkrim, i cili na bën me dije se
kisha është rindërtuar dhe pikturuar në vitin 1526: + Ανεκενίστι καί ανιστορίθη ό θείος
καί πάνσεπτος / ναός τού αγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του μυροβλίτου, / διά
συνδρομής κόπου τε κ(αί) εξόδου παπά Κυριάκη κ(αί) τού αδελφου αυτου / ....πουλου,
κ(αί) γεωργίου του παπά Βασιλείου καί Γεωργιου τού / ....ιερατευοντος τού
θεοφυλεστάτου επισκό / (που Δρυνουπολεος Κυρου, Σιμεών εν ετοι Ζ Λ Δ (7034=1526)
(κυκλος η) λίου ΙΔ απριλίω κ. “U përtëri dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i
248

-Georgios Giakoumis, I. Naos Agiou Georgiou Lesinitsas, ena aksiologo metavizantino mnimio tou
proimou 16 ai, ekdhosi Adhelfotita lesinitsioton, Athina, 2001, sel 44-56.
249
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 46;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 81.
250
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 106.
251
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 804, faqe 294.
252
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 97-98.
74

gjithnderuar i dëshmorit të madh të shën Mitrit Morovlit, me kontributin, përpjekjet dhe
shpenzimet e at Qiriakut dhe të vëllait të tij Gjeorgopullit dhe të Gjergjit të Papa Vasilit
dhe Gjergjit të Logothetit, dhe në kohën e peshkopatit të peshkopit të Drinopojës, shumë
perëndidashës, zotit Simeon, në vitin 7034 (=1526) cikli i diellit 14, prill 20” 253.
Në kishën e "Shën Mitrit" pikturat murale ruhen në gjendje të mirë. Mbi
mbishkrimin gjenden dy skena "Fjetja e Shën Mërisë" dhe "Hyrja e Krishtit në
Jeruzalem", e cila është dëmtuar. Në murin verior kemi skenat "Kryqëzimi i Krishtit",
"Zbritja e Krishtit nga Kryqi", "Guri i varrit" dhe "Ngjallja e Krishtit". Në apsidën e
altarit paraqitet skena e "Shestjes", ndërsa në murin e anës jugore duke filluar nga hyrja e
kishës paraqiten skena e "Shpërfytyrimit të Krishtit", "Ipapandia" dhe "Lindja e Krishtit".
Nën skenën e "Ipapandisë" gjendet "Deisis", ndërsa nën skenën e "Lindjes së Krishtit"
paraqiten Shën Spiridhoni dhe Shën Elefteri 254.
Në anën e jashtme të derës së kishës së Shën Mitrit është shkruar: (Το στερέωμα)
των σοί πεποιθώτον στερ(έσων κύριε) τήν εκκλη-σίαν τήν εκτυσατο (τώ τιμίω σου
αίματι) έτους, Ζ Μ ΣΤ (7046=1538). “Mbështetja e atyre që shpresojnë tek ty, forco o zot
kishës që e ndërtove me gjakun tënd të çmuar viti 7046 (=1538)” 255.
Në këtë kishë janë pikturuar rreth 32 afreske. Përsa i përket vendosjes së tyre i
paraqet në mbrojten e temës së doktoraturës Jorgos Jakumis: "Analipsi", "Shën Lefteri",
"Nëna e Perëndisë", "Krishti në fron", "Joan Pararendësi", "Kryeengjëlli Mihail", "Shën
Kostandini", "Shën Elena", "Shën Varvara", "Shën Gjergji", "Shën Dhimitri", "Zbritja në
had", "Kryqëzimi", "Fjetja e Hyjlindëses", "Emanueli", "Ngjallja e Llazarit",
"Shpërfytyrimi", "Shën Nikita", "Ipapandia", "Lindja e Krishtit" etj 256.
KISHA E "SHËN E PREMTES"
VALËSH, ELBASAN, VITI 1554
Kisha e "Shën e Premtes" gjendet në fshatin Valësh të krahinës së Shpatit në
rrethin e Elbasanit. Kisha është bazilikë me përmasa 7x2.50 metra e përbërë nga një naos
pa shtylla me çati me një kulm. Apsidat janë me të çara vertikale në vend të dritareve.
Kisha është pikturuar nga dora e Onufrit në vitin 1554. Pasi përfundoi së pikturuari
afresket e kishës së "Shën Kollit" në Shelcan, dora e Onufrit ka pikturuar afresket e
kishës së "Shën e Premtes" në fshatin Valësh të Shpatit. Në mbishkrimin e Shelcanit
Onufri ka qenë ende laik, ndërsa në mbishkrimin që gjendet në Valësh ai është dorëzuar
prift madje ka marë edhe ofiqin protopapë që do të thotë prift i parë. Kjo vërtetohet nga
një mbishkrim në greqishten bizantine nga dora e mjeshtrit të madh Onufrit në faqen e
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 65; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 522,
faqe 220-221.
254
-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 8-9;
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 66-67.
255
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 65; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 523,
faqe 221.
256
-Jorgos Jakumis, Dhio proima metavizantina mnimia kai o zografikos tous dhiakosmia, Ionanina 2003-4,
selidha 36-37.
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murit, në vendin e prothesit: + Οταν εις Θ(εο)ν εκπετασισς τας χειρας σου / ω Θ(εο)υ
θυτα, / μνησθητι καμου του αμαρτωλου / Ονουγριου ιερεος, ζωγραφου κ(αι) πρωτοπαπα
Νεοκαστρου "....... "Kur të ngresh duart e tua nga Perëndia o meshtar i Perëndisë, më
përmend dhe mua mëkatarin, prift Onufrin, piktorin dhe protopapë të Neokastrës
(Elbasanit)" 257.
Mga mbishkrimi del se Onufri ka qenë klerik, madje me ofiqin "Protopapë" që do
të thotë "Prift i parë". Ky fakt na jep të kuptojmë se detyra kryesore e një kleriku në
kishën ortodokse janë shërbesat e shenjta dhe gjatë kohës që i ngelej Onufri merrej me
ikonografi. 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: ....αθξύνθη παρα της
χωρας Βαλεσεον κ(αί) εξωγραφιθει κ(αί) τον εξό / δον ...κα(ί) ο ευλαβεστατος ιερεύς
Γεώργιος τού Λογουετη εδοσεν ομπολα.../ Νεοκαστρου οι θεορουντας εύχεσθε χαρην
τόν Κ(υριο)ν. Τω δωντι την χαρην επεί ετους Ζ Ξ Β (7062 = 1554). Κυκλοι (ηλιου) ιβ,
κυκλοι (σεληνης).....“...u shtua nga katundi i valshakëve dhe është pikturuar me
shpenzimet ....dhe fort i devotshmi prift Gjergj i Logothetit ka dhënë e oblla.....(ju) të
Neokastrës që e vështroni lutuni për zotërinë që ka dhënë dhuratën, në vitin 7062 (=1554)
cikël (të diellit), 12, cikël (të hënës)...” 258. Nga mbishkrimi 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 Bizant. Në vitin 1554 "obllat" kishin dalë
nga qarkullimi dhe monedhat që qarkullonin 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. Me këtë sasi
"obllash" është paguar puna e Onufrit 259.
Në pjesën jugore të faqes së murit perëndimor të kishës gjendet një mbishkrim, i
cili na bën me dije së katundi i valshakëve këtë kishë ia kushton dëshmores së madhe
Shën e Premtes: 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...
" 260.
Në pranverën e vitit 2000 kam marë pjesë në një ekspeditë kërkimore nëpër kishat
e krahinës së Shpatit, në rrethin e Elbasanit. Në shoqërinë e mikut tim të përkorë atë Pali
Qosja, vizituam kishën e "Shën e Premtes" në fshatin Valësh dhe u mrekulluam nga
afresket pikturuara nga dora e protopapë Onufrit. Ndonëse fshati Valësh në Shpat të
Elbasanit përbëhet vetëm nga 70 shtëpi në të gjenden dy kisha në një distancë rreth 15
minuta nga njera tjetra, kisha e "Shën Kollit" dhe kisha e "Shën e Premtes". Ikonostasi i
kishës së "Shën e Premtes" është prej muri të suvatuar me lartësi rreth dy metra. Ai është
i pikturuar edhe nga ana e brendshme e altarit. Në murin verior të altarit Onufri ka
pikturuar Krishtin, i cili është duke i treguar rrobën e shqyer Pjetrit të Aleksandrisë.
Afresket kanë një lidhje harmonike me njera tjetrën. Në anën e majtë të skenës "Krishti
257

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.14, faqe 55.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.13, faqe 55.
259
-Moikom Zeqo, Mes laokontit dhe Krishtit, Medaur, Tiranë 200, faqe 17.
260
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.15, faqe 56.
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në varr" paraqitet kryedhjakon Stefani, i cili vështron Krishtin, ndërsa në anën e djathtë
është pikturuar Stiliti që sodit Jisuin. Afresku kryesor i apsidës është Platitera, ndërsa
Grigor Teologu është kthyer nga ajo dhe duke hapur pergamenin lëçit himnin falenderues
për të. Paraqitja e Grigor Teologut është afresku më i përkryer që ka pikturuar dora e
mjeshtrit më të madh të ikonografisë shqiptare protopapë Onufrit 261. Fatkeqësisht ky
afresk më 4 janar të vitit 2013 është dëmtuar në pjesën e kokës nga njerës keqdashës dhe
të papërgjegjshëm. Interesante është ikona e Lindjes së Krishtit ku njeri nga barinjtë ka
veshur gunë. Kjo skenë ka motive nga jeta shqiptare. Kisha e "Shën e Premtes" në fshatin
Valësh në rrethin e Elbasanit është shpallur monument kulture 262 në vitin 1963.
KISHA E "SHËN SOTIRIT"
TREMISHT, PËRMET, VITI 1560
Kisha e "Shën Sotirit" është ndërtuar në vitin 1560. Kisha përbëhet nga naosi,
narteksi dhe hajati. Naosi ka përmasa të brendshme 5.10x2.40 metra. Kisha mbulohet nga
një çati druri pa tavan. Hajati gjendet përgjatë pjesës jugore të kishës. Muratura e kishës
është me gurë shtufi të lidhur me llaç gëlqereje. Hajati i kishës mbulohet me një çati
dyujëshe. Mbi portën perëndimore brenda kishës gjendet mbishkrimi: Υ μ(έν) φήλ(ος)
οέφυκας είσέλθε χαίρων, εί δέ / εχθρός κ(αί) βάσκανος κ(αί) γέμων δόλονπό / ρ(ρ)ω,
πόρ(ρ)ο πέφευγ(ε) τήν πύλην τής έξόδου / + Ανεκ(αι)νήσθει έκ βαθ(ρ)ον ο θείος κ(αί)
πάνσε / πτος ν(α0ός ή μεταμόρφωσις τού Κυ(ρίου) κ(αί) Θ(εο)ύ κ(αϊ) Σω / τήρος ήμ(ιν)
Ι(ησο)υ Χ(ριστο)υ, διά σ(υν)δρομής κόπου κ(αί) σξοδου τού τη / μηοτάτου..../ ετους Ζ
ΣΤ Η (7068=1560). “Në qoftë se je mik hyrë duke u gëzuar, në qoftë se je armik e
urrejtës dhe mbushur me dinakëri (trë keqe), larg, larg ik nga kjo portë e daljes. U ndërtua
që nga themeli ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i shpërfytyrimit të zotit, zotit
perëndisë dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e
të shumënderuarit...Viti 7068 (=1560)” 263.
Mbi faqen e murit lindor të kishës ndërmjet prothesit dhe apsidës qendrore në
kungë është shkrua: +Διακόν / ον ουν / προτίθε /σθαι καί / τον μαρτ / (υ)ρον Στέφα / νε
κ(αί) (κ)ύριξ / ...μπροτι(πος) και.../...ήλογραφή / τησι τας σας οικ (εσιας)....“Stefani
qëndron në radhën e parë të dhiakonëve dhe martirëve si edhe predikues...shëmbëllor dhe
... me shkrimin tënd lutjet... ” 264.
Mbi pjesën jugore të faqes së murit lindor në kungën e kishës gjendet mbishkrimi:
+ Ζών αυτος / είμί κόσμου / φάος ερχε / (σθαι) φωτίζεσθε / και τρεφεσθαί / με. Χιτόνα /
σεοτόν τής ορίγνη σου / λόγε ώς γυ/μνών φθή/νεσαι τής / θείας δόξης / (α)μηδημος /αφας
(.) παρανομος. “Unë duke qenë vetë gjallë jam dritë e botës. Të vini të ndriçoheni dhe të
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-Viktori Puzanova, Mbi artin bizantin dhe post-bizantin shqiptar, 55, Tiranë 2005, faqe 26-27.
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 25;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 68.
263
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 295, faqe 153-154.
264
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 296, faqe 154.
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ushqeheni prej meje. Kushdo që shqyen rroben e nderuar tënden o fjalë, do të prishet si i
zhveshur nga lavdia hyjnore” 265.
KISHA E "SHËN MËRISË SË VLLAHERNËS"
NË KALANË E BERATIT, VITI 1578
Kisha e "Shën Mërisë së Vllahernës" gjendet në anën perëndimore të kalasë së
Beratit. Nuk dihet me saktësi koha e ndërtimit të kishës. Gjithashtu këto të dhëna
mungojnë edhe për ktitorin dhe ndërtuesit e saj. Kisha përbëhet nga narteksi, naosi dhe
altari. Naosi është i shtruar duke krijuar një vizatim me gurë dhe tulla. Altari përbëhet
nga apsida, në të cilën gjendet një dritare. Gjithashtu dy dritare të tjera gjenden në anën e
apsidës. Ato janë me harqe dhe shpatulla tullash të shkallëzuara. Apsida dhe muret
përfundojnë me kornizë dhëmbësharre. Muret janë punuar me teknikën e kluasonazhit.
Prof. Aleksandër Meksi mendon se kisha mund të jetë ndërtuar në fillim të shekullit
XIII 266.
Kisha e "Shën Mërisë së Vllahernës" kremton dy herë në vit, më 2 korrik në
përkujtim të vendosjes së rrobës së Hyjlindëses në Vllahernë si dhe më 31 gusht në të
kremten e vendosjes së brezit të Hyjlindëses. Mbi portën perëndimore të kishës gjendet
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 Κ9υ)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) 267.
Gjithashtu mbi faqen e murit verior, pranë nikës së prohesit gjendet një
mbishkrim tjetër: +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" 268.
Altari i kishës përveç apsidës ka edhe dy nika në formë konkave. Nika veriore
shërben për blatën e hyjshme, ndërsa nika jugore përdoret për ruajtjen e enëve të shenjta.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 297, faqe 154.
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 215-216.
267
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 92, faqe 86-87.
268
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 93, faqe 93-94.
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Afresket i përkasin periudhës së dytë pas rindërtimit të kishës. Të gjitha afresket janë
pikturuar nga dora e Nikollës, birit të Onufrit në vitin 1587 269.
Mbi derën që të shpie në altar është pikturuar skena e "Krishtit foshnjë" dhe pranë
tij gjendet Maria. Më tutje ikonografi Nikolla ka pikturuar skenën "Zbritja në ferr" dhe në
thollon mbi tryezën e shenjtë është pikturuar "Shestja". Në anën jugore të qemerit është
pikturuar afresku i "Shën Mërisë në mes të engjëjve dhe apostujve". Në thellësinë e
apsidës gjendet "Shën Mëria e ulur mbi fron duke mbajtur Krishtin në prehër". Anash
Hyjlindëses gjenden dy engjëj në pozicion lutjeje. Nën afreskun e "Shën Mërisë" vjen
skena "Kungimi i apostujve". Në fund të apostujve që kungohen ikonografi ka pikturuar
Judën, i cili paraqitet duke u larguar nga kungimi. Në vijim paraqiten hierarkë të
ndryshëm si Shën Spiridhoni, Shën Gjermanoi, Kirili i Aleksandrisë etj. Rreth thisiastirit
gjenden afreske të ndryshme ku më i spikaturi është "Krishti në varr". Në naos, në anën
lindore të kishës gjenden afresket e Shën Kollit, Shën Thanasit dhe Joan Pagëzorit. Në
murin mbi ikonostas janë afresket e katër ungjillorëve, ndërsa nga veriu në jug janë
pikturuar skenat: "Vajtimi i Krishtit", "Ungjillëzimi" dhe "Krishtlindja".
Në tavanin e pjesës jugore të kishës afresket me profetët janë paraqitur deri në
gju. Në vijim gjejmë "Përshëndetjen e Shën Mërisë me Elisabetën" dhe pas saj vjen
"Ipapandia". Më tutje kemi afresket "Krishti i shfaqet Thomait", "Krishti u shfaqet
dishepujve", "Krishti i shfaqet grave miroprurëse" etj. Poshtë tyre vjen brezi i
medalioneve ku shenjtorët paraqiten deri në brez. Rreshti i fundit i paraqet afresket e
shenjtorëve në të gjithë madhësinë e tyre Kryeengjëlli Mihail, Shën Anastasia, Shën
Varvara dhe Shën Parashqevia. Në mes të murit perëndimor të kishës gjendet një dritare
dhe anash saj janë pikturuar profetët, ndërsa poshtë vijnë skenat: "Shpërfytyrimi",
"Ngjallja e Llazarit", "Hyrja në Jerusalem" dhe "Darka mistike". Poshtë këtyre kemi
skenat: "Banja e Siloamit", "Lindja e Shën Mërisë" dhe "Fjetja e Shën Mërisë". Brezi që
pason paraqet medalione shenjtorësh, ndërsa në brezin e fundit shenjtorët paraqiten në të
gjithë madhësinë e tyre, ndërmjet të cilëve tërheqin vëmendjen katër murgj me skimë të
madhe si dhe Teodor Stratilati, Teodor Tironi, Kostandini dhe Elena. Në murin verior të
kishës vijon vargu i profetëve, ndërsa poshtë tyre kemi skenat: "Puthja e Judës",
"Kryqëzimi" dhe "Zbritja nga kryqi". Poshtë tyre janë pikturuar "Krishti në tempull me
dijetarët", "Krishti dhe Samaritania", "Shërimi i të verbërit" dhe "Pesëdhjetorja". Nën të
gjendet brezi i medalioneve me portretet e shenjtorëve dhe poshtë tij kemi: Shën
Pandelejmonin, Anargjendët Kozma dhe Damjan, Shën Gjergjin dhe Shën Dhimitrin. Në
pikturimin e skenave biblike dhe të shenjtorëve ikonografi Nikolla përdor një kolorit të
ndezur dhe të gjallë. Shenjtorët paraqiten me ngrohtësi dhe gjallëri 270.
Dyert e bukura të kishës "Shën Mëria" Vllaherna, Kala, Berat aktualisht gjenden
të ekspozuara në pavijonin e ikonave të Muzeut Historik Kombëtar, me numër inventari
3658/1/2. Dyert e bukura e 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
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-Fatmir Thaçi, Adrian Devolli, Restaurimi dhe vlerat e pikturës murore të kishës Shën Mëri Vllaherna në
Berat, Monumentet 2 / 1990 (40), faqe 143.
270
-Viktori Puzanova, Mbi artin bizantin dhe post-biznatin shqiptar, 55, faqe 47-53.
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Vllahernës në Berat 271. Kisha e "Shën Mërisë së Vllahernës" është shpallur monument
kulture 272 në vitin 1948.
KISHA E "SHËN KOLLIT"
NË KALANË E BERATIT, VITI 1591
Kisha e "Shën Kollit" në kalanë e Beratit është një kishë e vogël. Kisha është
rënuar dhe më pas është rindërtuar dhe pikturuar në vitin 1591. Ajo ka përmasa 8.60x5.50
metra. Kisha e "Shën Kollit" kremton më 6 dhjetor në të kremten e Shën Nikollës,
episkopit të Mirës së Likisë. Një mbishkrim që gjendet mbi portën veriore të kishës na
bën me dije se kisha është rindërtuar me shpenzimet e atë Kostandinit dhe të vëllezërve të
tij Dhimitër dhe Jan: + Ουτος ό θείος καί πανσέπτος ναός του εν αγίοις π(ατ)ρ(ό)σ ημών
καί θαυ / ματουργου Νικολαου του μυροβλήτου εστην πεπαλεωμένη καί πεφθηρεμένη /
κ(αί) ανεκένησεν καί ανηστώτισεν μετα πόθου κ(αί) εξόδου ο ευλαβέστατος εν ιερευς(ι)
/ παπα κύρ Κοσταντίνος μετα τον αδέλφον αυτου Δημητρίου καί Ιω /άννου δία ψυχης καί
σ(ωτη)ρία(σ) καί τό(ν) κτητόρων αυτου Αμήν / καί η θεορουντες ευχεστε δία τον
Κ(υριο)ν ετ(ου)σ α φ y α (Χ(ριστο)υ (=1591). "Ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i atit
tonë, ndër shenjtorë dhe çudibërës, shën Kollë Mirovlitit është vjetëruar, prishur. E
përtëriu dhe e pikturoi me dëshirë e shpenzime i shumëdevotshmi ndër priftërinj, zoti at
Kostandini me të vëllezërit e tij Dhimitër dhe Jan për shpëtimin e shpirtit të ktitorëve të
tij, amin. Dhe (ju) që vështroni lutuni për zotërinë, viti i Krishtit 1591" 273.
Kisha është e pajisur me një ikonostas të gdhendur në dru. Ndonëse është një
kishë e vogël ikonat e saj janë me vlerë artistike, sepse janë punuar nga Onufër Qiprioti.
Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet në ikonën e madhe të Shën Kollit në ikonostas:
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 α φ y δ 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 ληπης σιγκενης και για να / γινοσκετε σιχορησατε αυτους. Χειρ Ονουφριου
Κυπρεου. "Nikollë i gjithlavdëruar, shërbëtor i Krishtit...ata që i përulen ikonës tënde me
271

-Dyert e bukura datojnë në vitin 1591 dhe janë të pikturuara me mjeshtëri nga Onufër Qiprioti. Secili
kanat i dyerve të bukura ka përmasat 114 x 43 cm. Secila derë është e ndarë në dy hapsira prej bordurave të
gdhendura në formë gërsheti. Në pjesën e sipërme të dyerve paraqiten profetët Davidi e Isaia, të cilët
mbajnë pergamenë në duar. Në pjesën e poshtme të Dyerve të bukura është pikturuar skena e Ungjillëzimit,
ku kryeëngjëlli Gabriel lajmëron Shën Mërinë, që është në pritje të një fëmije. Nën këmbët e kryeëngjëllit
Gabriel, Qiprioti ka shënuar emrin e tij: ΧΕΙΡ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΙΠΡΕΟΥ ΕΤΟΥΣ /ΑΦΖΑ “Dora e Onufër
Qipriotit, viti 1591”. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik
Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 20-21; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut
Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 33; 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;
272
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 22;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 62.
273
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 95, faqe 88-89.
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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” 274. Muret e
kishës janë të mbuluar me afreske: Në kungë gjenden Platitera dhe në vijim hierarkët e
kishës. Në naos pranë tavanit gjendet gjysëmfigurat me profetët, të cilët janë zbukuruar
me bisqe e gjethe dushku. Profetët mbajnë në duar fletë pergameni të shpalosura. Brezi
tjetër paraqet skenat biblike: "Lindja e Hyjlindëses", "Marrja e uratës", "Pagëzimi",
"Puthja e Judës", "Kryqëzimi", "Zbritja nga Kryqi", "Zbritja në ferr", "Shestja" etj. Brezi
i tretë paraqet medalione të martirëve si dhe dy paraqitje të Krishtit në mandil dhe në
tjegull. Afresket e kishës së "Shën Kollit" janë tërheqës dhe shpirtërorë.
Në një ikonë të Shën Mërisë është shkruar: Δέησις τών δουλων τού Θεού
Νικολάου ιερέος. “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, prift Nikollës” 275. Në pavijonin e
ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar ikona Deizis
(Lutja) 276 me përmasat 64x45 cm dhe numër inventari 3685. Gjatë punës kërkimore në
fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të evidentojmë disa ikona, që i
përkasin kishës së Shën Kollit në kalanë e Beratit 277.
KISHA E "SHËN MËRISË" SË PAZARIT
PËRMET, VITI 1600
Kisha e "Shën Mërisë së Pazarit" gjendet në qendër të Përmetit. Kisha i është
kushtuar "Lindjes së Hyjlindëses" dhe kremton më 8 shtator. Ka qenë kishë e tipit të
bazilikës me kupolë dhe kishte një kambaneri. Muratura e kishës përbëhej nga blloqe të
bardhë guri, të cilët lidhen me njeri tjetrin me një shtresë të hollë gëlqereje. Kisha
mbulohej nga një çati dyujse. Kisha kishte përmasa 20x14 metra. Kjo kishë është
ndërtuar rreth vitit 1600 pranë pazarit dhe u shërbënte zejtarëve dhe tregtarëve përmetarë.
Themelet e kishës u hodhën nga përmetari Zoto Loli. Në vitin 1814 kisha u pikturua prej
Paskal Trandafilit me interesimin e Janaq Prevezhanit. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi:
“Ndihmo shërbëtorin e zotit Janaq Prevezhani 1814” 278.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 96, faqe 89.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 283, faqe 147.
276
-Ikona daton në shek. XVII dhe është e pikturuar nga autor anonim. Ajo është e ndarë në tri hapësira prej
bordurave të gdhendura në trajtë gërsheti. Në qendër të ikonës është Krishti mbi fron dhe anash tij, Shën
Mëria dhe Joan Pagëzori, të cilët i luten për shpëtimin e botës. Shën Mëria dhe Joan Pagëzori e kanë dorën
e djathtë në pozicion lutjeje, ndërsa në dorën e majtë mbajnë pergamenë të shkruar. Në pjesën e sipërme të
ikonës janë simbolet e katër ungjillorëve: Mbi kryet e Shën Mërisë janë kau, që simbolizon ungjillor Lukën
dhe shqiponja, që simbolizon ungjillor Joanin. Mbi kryet e Joan Pagëzorit është luani, i cili simbolizon
ungjillor Markun, dhe njeriu, që simbolizon ungjillor Mateun. Imazhet simbolike të ungjillorëve paraqiten
me krahë dhe mbajnë ungjij në duar. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në
Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 40-41; Ylli Drishti, Ikona,
Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 39.
277
-Ngjallja e Llazarit, me përmasat 65,5x41,5 dhe numër inventari 5586; Fjetja e Hyjlindëses, me
përmasat 43x35 dhe numër inventari 5655; ikonë e paidentifikuar me përmasat 32x24 dhe numër inventari
5530.
278
-Stilian Adhami, Përmeti dhe përmetarët në faqet e historisë, Tiranë 2001, faqe 147.
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Gjatë viteve të kryepriftërisë së Mitropolitit të Korçës Meletit (1816-1827) kisha
u zgjerua me kontributet e mbledhura nga banorët përmetarë. Por me kalimin e viteve,
kisha nuk mund ti plotësonte nevojat e komunitetit ortodoks të qytetit prandaj përmetarët
donin të ndërtonin një kishë më të madhe. Punimet për ndërtimin e kishës së re kanë
filluar në vitin 1929. Në vitet 1930 pasi u mbaruan fondet e mbledhura për ndërtimin e
kishës, ajo mbeti vetëm si karabina, me dysheme të pashtruar dhe mure të pasuvatuar.
Gjatë Luftës II Botërore kisha pësoi shumë dëmtime nga bombardimet. Në 16 nëntor të
vitit 1962 qyeti i Përmetit u përmbyt dhe bashkë me të edhe kisha. Në vitin 1963 mbi
karabinanë e kishës u ndërtua Pallati i Kulturës së qyetit të Përmetit. Në ceremoninë e
inagurimit ka marrë pjesë edhe Kryeepiskopi Pais Vodica 279.
Muret mbajtës të kishës deri në një farë lartësie u ruajtën të paprekura, por u
shkatërrua pjesa e sipërme e tyre. U mbyllën dritaret dhe hyrjet ekzistuese të kishës dhe u
hapën dritare dhe hyrje të reja. Pjesa që u prish nga muret e kishës u shtua rreth dy metra
me tulla të kuqe. Megjithë ndërhyrjet kanë mbetur format origjinale të ndërtimit të kishës.
Në lartësinë e murit perëndimor mund të shquhet forma e kambanerisë. Muret e kishës
janë të ndryshëm nga ata të Pallatit të Kulturës si nga gjerësia ashtu edhe nga materialet e
përdorur për ndërtimin e tyre. Gjithashtu edhe ekzistenca e harkut të pjesës lindore të
kishës përbën faktin kryesor të ruajtjes së skeletit të kishës me gjithë transformimet e
bëra 280.
Në vitin 2001 kisha iu kthye komunitetit ortodoks dhe filluan të celebrohen
ceremonitë fetare. Më pas autoritetet vendore donin që ajo të kthehej në gjendjen e
mëparshme, pra në shtëpi kulture të qytetit. Pasi vijuan një sërë proçesesh gjyqësore,
gjatë të cilave herë e fitonte kisha e herë bashkia. Më 16 gusht 2013 në kishën e "Shën
Mërisë" së Përmetit u bë një sakrilegj. Përmbaruesit të mbështetur nga policia private
hynë në kishë dhe hoqën ikonat, grumbulluan enët e shenjta dhe ungjillin, ndërsa kryqin e
rrëzuan nga kambaneria. Të gjitha këto i hodhën në një makinë që përdorej për hedhjen e
mbeturinave të Bashkisë.
KISHA E "SHËN MITRIT"
NË LAGJEN "VAKËF" TË BERATIT, VITI 1607
Kisha e "Shën Mitrit" gjendet në lagjen "Vakëf" të Beratit. Mbi portën jugore të
kishës gjendet një mbishkrim, i cili vërteton se kisha është pikturuar në vitin 1607: +
Ουτοα ο θειος καί πάνσεπτος ναος (είς)ον προσεύχεσυαι πάντων / οίκος γάρ Θ(εο)ύ καί
προσευχή(σ) υπάρχει, μήδείς ησέλθη μωησου / κακών ενθάδε κ(αί) λάβη αρανάντή της
ευλογίας, ανγστορηθι δέ δι / α σηνδρομής αμαρτολού Δημητριου ιερέος κ(αί) οίκονόμου
ενορέβοντος έν το ναω κακείνων Δαπαμη. Δε κ(αί) εξοδος εκ της Μονης αυτής
υπαρχ(ει), ή αναγνωντες κόδηκα ταυτην ευχεσθαι καί μή καταράσται / δια των Κύριων.
Εν ετη α χ ζ (=1607) μηνός σεπτε(μ)βριου Κ. “Ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar ku
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-Apostol Kotani, Ndërtimi i Pallatit të Kulturës me miratimin e mitropolitit të qytetit dhe të këshillit
kishtar, Sot, 1 nëntor 2013, faqe 12.
280
-Kostandinos Gjakumis, Joan Stratobërdha, Kisha e Lindjes së Hyjlindëses tek Pazari i Përmetit,
Tempulli, Nr. 9, Korçë, 2004, faqe 27.
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faleni është shtëpi perëndie dhe lutjeje, kërkush të mos hyjë këtu me të keq në zemër dhe
të marri mallkim në vend të bekimit; u pikturua me kontributin e mëkatarit, prift
Dhimitrit dhe ekonomit, famulltar në këtë tempull dhe me shpenzimet e këtij manastiri.
Ju duke e lexuar këtë kondeks lutuni dhe mos mallkoni zotëritë. Në vitin 1607, muaj
shtator 20” 281.
Ikonat e mëdha të konostasit të kishës janë pikturuar nga Mihali dhe Kostandini
nga katundi Fjonat, më 19 dhjetor 1861. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi që është në
ikonën e Shën Mërisë: 1861 Δεκεμβρίος 19. Διά χειρός Μιχαήλ καί Κωνσταντίνου
Χιοναδήτου. “1861 dhjetor 19. Me dorën e Mihalit dhe Kostandinit fjonatëve” 282.
Mbi bazamentin e një thimiatori të kishës është shkruar: ΜΝΗΣΘΗΤΥ ΚΥΡΙΕ
ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ σου Χ. ΚΙΟΥΡΟΥ και ΝΙΚΑΛΑΟΥ αυτου Συν / Γυνεξ(ι). Και τεκνεις.
ΑΦΙΕΡΟΘΙ εν ΝΑΩ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΟΥ και ΒΥΚΕΝΤΙΟΥ / Σεπτεμβριου
1883. “Kujto o zot shërbëtorët e tu H. Kiriu dhe Nikollën të birin me gratë dhe fëmijët.
Është dhuruar në tempullin e shenjtorëve Mina Viktorit dhe Vicentit, shtator 8-1883” 283.
Ndërsa mbi një kuti lipsanesh gjendet mbishkrimi: +Τουτο το κιβωτιον εινε της αγιας
+ε(κ)κλησια(ς) Παναγια(ς) Βωτίτζα. Το ασιμι εινε αφιερωμενο απο τον Χατζι ναουμ και
η γινι του. Αντιπροσοπον Κοσταντινου Οσμανλη. Μά(στορος) Γαβριήλ Δ.Κ. 1896
Απριλιου 30. “Kjo kuti është e kishës së shenjtë të shën Mërisë së Vodicës. Argjendi
është dhuruar nga Haxhi Nauni dhe gruaja e tij. Kujdestar është Kostandin Osmanlliu Dh.
K 1896 prill 30” 284. Nga mbishkrimi i gdhendur mbi një kuti tjetër lipsanash mësojmë se
ajo është gdhendur nga Kostë Kalariti. 1827 Μάστορας Κόστα Καλαρίτ. “1827 mjeshtër
Kostë Kalariti 285”.
KISHA E "SHËN MËRISË"
BARMASH, KOLONJË, VITI 1616
Kisha e "Shën Mërisë" gjendet në hyrje të fshatit Barmash të Kolonjës. Kisha
përbëhet nga naosi, narteksi dhe hajati. Naosi është njënefësh dhe ka përmasa të
brendshme 11.30x4.60 metra. Hajati zgjatet në faqen jugore të kishës. Muratura e kishës
përbëhet nga gurë të papërpunuar të lidhur ndërmjet tyre me llaç gëlqereje. Muratura e
hajatit është me gurë të lidhur me baltë dhe është e përforcuar me breza druri. Apsida e
kishës është trifaqëshe 286.
Kisha është pikturuar në vitin 1616. Këtë fakt e vërteton një mbishkrim që gjendet
i pikturuar mbi faqen e murit verior të kishës: Ανεστοριθυ ουτος ναος (της Υπεραγιας
Δεσποίνης ημων / Θεοτόκου και αειπαρθένου μαριας δηα συν(δρομης κόπου τε καί εξό /
δου)...του ιερεος Κ....Ανδρεα...ο αρχιερατευ / οντος .../ Μητροπολιτου (Καστορίας) Κυρ
Κυρ Δαβηδ. Επη ετους / - 1616. “U pikturua ky tempull i gjithnderuar i së mbishënjtës,
zonjës sonë Hyjlindëse dhe gjithmonë virgjëreshës Mari me kontributin përpjekjet dhe
281

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 100, faqe 91.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 242, faqe 135
283
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 263, faqe 141.
284
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 269, faqe 142.
285
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 214, faqe 125.
286
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 83-84.
282
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shpenzimet ...të priftit zotit Andrea....në kohën kur ishte peshkop...të mitropolitit të
Kosturit zotit, zotit, zotit, David, në vitin 1616” 287. Mbi ikonën e Shën Triadhës në
ikonostas është shkruar: δ(ε)ησις τών δούλων του Θ(εο)ύ κωνσταντίνου ιερέος κόστα,
βασίλη Ιωάννου, στεφάνη καί πέτζο καί τόν γονέων 1785. “Lutje e shërbëtorëve të
perëndisë prift Kostandinit, Kostës, Vasilit, Janit, Stefanit dhe Peços dhe të prindërve” 288.
KISHA E "SHËN MËRTIRIT"
TRANOSHISHTË, LUNXHËRI, VITI 1617
Kisha e Shën Mërtirit është në Tranoshishtë të Lunxhërisë. Kisha ka naosin,
altarin dhe narteksin në anën e saj perëndimore. Më vonë i është shtuar një hajat nga ana
jugore. Kisha është e tipit në formë kryqi me kupolë. Ka përmasat 11x7 metra. Në
brendësi të kishës ka pasur katër kolona, mbi të cilat qëndronte një sistem qemerësh. Mbi
këta të fundit mbështetej kupola, tamburi i së cilës ka qenë në formë cilindrike. Muret e
kishës kanë qenë me gurë të papunuar, të lidhur me llaç gëlqereje 289.
Nuk dihet me saktësi koha e ndërtimit të kishës, por dihet se është rindërtuar në
vitin 1617. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi portën perëndimore brenda naosit të
kishës: + Ανακενήθυ κέ υστορίθυ ω θίος κε πά(ν)σεπτος ναος τόν άγίον μαρτήρον Μηνα
Βίκτωρος κέ Βικέντηου έν τες ή / μέρες του θεόφιλεστατου κίρου Ματθέου έπησκοπού
Δρηνοπόλεος κέ Αργιροκάστρου, κέ ό εφιμέριος αύτ(ης) / μονής παπάς Αγ(ι)ος ύος
Δίμού βέσου κέ κτήτορας τής αύτης μονής. Διά σινδρομής κόπου μόχθου κέ έξόδου τόν
(ευ) / γενεστάτων άρχοντόν Τρανούστας. Έπι έτου(σ) Ζ Ρ Κ Ε 97125=1617-α χ ι ζ
(=1617), Ή(Ν)ΔΙΚΤΗΌΝΟΣ ιε, / Ιλήου κίκλη – ΙΓ, σελήνης κί(κ)λη ΙΘ...Ηστορη / θη
δυά χιρός Αληβηζίου Φοκά έκ νήσου Κεφα(λληνίας)....."U përtëri dhe u pikturua ky
tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i martirëve të shenjtë Minajt, Viktorit dhe Vikentit në
ditët e shumë perëndidashësit, zotit Mathe, peshkopit të Drinopojës dhe të Gjirokastrës
dhe famullitar i këtij manastiri, Papa Sago, biri i Dhimo Bosos dhe piktor i këtij
manastiri. Me kontributin, përpjekjet, mundimet e shpenzimet e arkondëve shumë fisnikë
të Tranoshishtës, në vitin 1617, indikti 15, cikli i diellit 13, cikli i hënës 19. U pikturua
me dorën time, të Aliviziut Fokas, nga ujdhesa Kefalonia" 290.
Prej këtij mbishkrimi mësojmë se kisha ka qenë e ndonjë manastiri, i cili më
vonë është rrënuar. Kisha e Shën Mërtirit ka pësur dëmtime të mëdha gjatë viteve të
persekutimit të fesë në Shqipëri.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 303, faqe 157.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 383, faqe 185.
289
-Arqile Bërxholi, Lunxhëria Mjedisi-banorët-ekonomia-vendbanimet, Qendra e Studimeve Gjeografike,
Shoqata Shqiptare e Gjeografëve "Pandi Geço", Tiranë, 2007, faqe 375.
290
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 541, faqe 227-228; Π. Πουλίτσα,
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι,
1928, σελ. 80.
288
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KISHA E "SHËN MËRISË"
VLLAHOGORANXI, GJIROKASTËR, VITI 1622
Kisha e Shën Mërisë në fshatin Vllahogoranxi është e tipit bazilikë me kupolë, me
përmasa 7.50x6.80 metra. Ajo përbëhet nga naosi dhe altari. Vite më vonë është shtuar
narteksi. Pjesa e vjetër e kishës ka në brendësi të saj gjashtë kolona prej rrotullash guri, të
cilat lidhen me njëra-tjetrën me llaç dhe kapitele guri. Mbi kollonat kalojnë dy harkada,
që e ndajnë kishën në tri nefe. Naosi lidhet me narteksin në anën perëndimore. Kisha
është e ndërtuar me gurë, të lidhur me llaç gëlqereje. Nëpër qoshet e mureve ka blloqe
gurësh të mëdhenj. Mbi portën perëndimore të kishës ka zbukurime antike. Mbi katër
kolonat nga lindja, nëpërmjet një sistemi harqesh mbajtëse, ngrihet tamburi, i cili
mbulohet nga kupola. Tamburi i kishës përbëhet nga disa nike të shkallëzuara dhe të
harkuara në pjesën e poshtme. Fushat e nikeve janë me zbukurime me tulla. Edhe në
pjesën e sipërme të tamburit është një kornizë tullash në trajtë sharre. Mbi të kalon një
frizë e rrafshët me gurë çmërsi. Tamburi mbyllet me një kornizë të dalë. Kisha mbulohet
me një çati të gjerë dyujëshe 291.
Naosi ndriçohet nga tri dritare të ngushta drejtkëndëshe. Hyrja për në naos është
në murin perëndimor të kishës. Altari i kishës ndahet nga naosi me një ikonostas druri të
gdhendur. Nga ana lindore është apsida gjysmërrethore, e cila ndriçohet nga një dritare e
ngushtë. Narteksi mbulohet me një sistem qemerësh. Pjesët anësore të narteksit mbulohen
me qemere cilindrikë me pamje çerek rrethi 292.
Kisha e Shën Mërisë në Vllahogoranxi është pikturuar në vitin 1622 nga Onufër
Qiprioti 293 dhe Alivizi 294.
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” 295.
Sipas Dhorka Dhamos, afresket e pikturuara nga Onufër Qiprioti 296 në kishën e
Shën Mërisë në Vllahogoranxi janë në ekuilibër. Ka një marrëveshje të heshtur në mes të
afreskeve me njolla të plota të kuqe, të verdha, të gjelbra, okër, të kaltra dhe botës së
brendshme të figurave pa shpërthime dramatike, si ato të mësuesit të tij Onufrit 297.

291

-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 123-126.
-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (Bazilikat), “Monumentet”, Nr.
1/1981 (21), faqe 99-100.
293
-Mustafa Arapi, Onufër Qiprioti. Ikonograf i shekullit të XVI-XVII, “Monumentet”, Tiranë, 2004, faqe
106-114.
294
-Alivizi Foka ishte nga ujdhesa e Qefalonisë. Ai ka pikturuar kishën e Shën Triadhës në Tranoshisht si
dhe shumë kisha të Lunxhërisë. Dhorka Dhamo, Piktura e Onufër Qipriotit në kishën e Vllaho-Goranxisë,
“Studime Historike”, N. 1, Tiranë, 1978, faqe 229.
295
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 547, faqe 229.
296
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 81.
297
-Dhorka Dhamo, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, Tiranë, 1974, faqe 15-16.
292
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Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut historik Kombëtar është ekspozuar
ikona Fjetja e Hyjlindëses 298, me përmasat 44x35 cm dhe numër inventari 3655. Ikona
është pikturuar në vitin 1775 nga ikonografi Joan Athanasi. Gjithashtu gjendet ikona
Shën Mëria me Krishtin 299, e një autori anonim, që i përket Shek. XVII. Ikona ka
përmasat 33,3x43,4 dhe numër inventari 3678.
Kulla e kambanerisë në anën jugperëndimore të kishës është në formë blloku, prej
guri. Kambaneria është ndërtuar në vitin 1874. Kisha e Shën Mërisë në Vllahogoranxi
është restauruar tërësisht në vitet 2001-2002. Ndërhyrjet restauruese u bënë për
konsolidimin e konstruksionit, rikonstruksionin e çatisë, rindërtimin e dyshemesë etj.
Ndërhyrje konservuese u bënë në ikonostasin e kishës, amvonin, fronin dhespotik, si edhe
në ndenjëset ku ulen besimtarët. Shuma e përgjithshme e restaurimit ka kapur shumën e
151.250 dollarëve amerikanë 300.
KISHA E "SHËN KOLLIT"
NË SHELCAN, ELBASAN, VITI 1625
Kisha e "Shën Kollit" (Fig.13) gjendet në Shelcan, në krahinën malore të Shpatit
në rrethin e Elbasanit. Kisha është bazilikë me përmasa 13.53x6.30 metra e përbërë nga
një naos pa shtylla dhe çati me një kulm. Apsidat janë me të çara vertikale në vend të
dritareve. Në pranverën e vitit 2000 kam qenë i privilegjuar kur vizitova kishat e krahinës
së Shpatit, në rrethin e Elbasanit. Përshtypje të veçantë në kishën e "Shën Kollit" në
Shelcan më lanë akresket e pikturuara nga Onufri. Në këtë kishë shërbente shoku im i
seminarit atë Pali Qosja, i cili na priti me përzemërsinë që karakterizon shpatarakët.
Afresket e kishës janë si më poshtë (Fig.14).
-Brezi i parë: dekoracion mandili
-Brezi i dytë: shenjtët paraqiten me trup
298

-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 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”. 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, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 5455.
299
-Në ikonë është një version i tipologjisë të Shën Mërisë “Odigitria” (Ajo që tregon udhën). Shën Mëria
ka veshur një mafor të kuq në vishnjë. Me dorën e djathtë tregon birin e saj e thotë: “Ja Shpëtimtari, Mesia
që prisnit”. Krishti paraqitet duke bekuar me dorën e djathtë, ndërsa në dorën e majtë mban një pergamenë
të shkruar. Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar ΜΡ ΘΟΥ, që do të thotë “Nëna e Perëndisë”.
Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i
pabotuar), Tiranë 2018, faqe 38-39; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIVXIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 38.
300
-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë,
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005, faqe 74-76.
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-Brezi i tretë: shenjtët paraqiten bust (Fig.15)
-Brezi i katërt: skena biblike (Fig.16), (Fig.17), (Fig.18), (Fig.18), (Fig.20)
Duke hyrë në anën e djathtë të portës paraqiten:1-Shën Kristofori, 2-Shën Marina,
3-Shën Zosima, 4-Maria Egjiptiania, 5-Shën Aleksi, 6-Joan Vladimiri, 7-Shën Trifoni, 8Shën Mërkuri, 9-Shën Minai, 10-Shën Jakobi, 11-Shën Nikita, 12-Shën Parashqevia, 13Shën Nikolla, 14-Petro i Aleksandrisë.
Duke hyrë në anën e majtë të portës paraqiten:15-Kostandini dhe Helena 301, 16Shën Kiriaku, 17-Shën Efthimi, 18-Shën Sava, 19-Shën Andoni, 20-Profeti Ilia, 21Anargjend Damiani, 22-Anargjend Kozmai, 23-Teodor Tironi, 24-Teodor Stratilati, 25Shën 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, 2Teodos Kinovjarku, 3-Pavli i Thjeshtë, 4-Shën Makriani, 5-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, 20Shën Vinçenti, 21-Shën Evgjeni, 22-Shën Mario, 23-Shën Oresti, 24-Shën Afksenti, 25Shën Julia, 26-Shën Kiriku, 27-Shën Pandelejmoni, 28-Shën Nikolla, 29-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, 8Shërbimi i tre engjëjve nga Abrahami dhe Sara, 9-Fjetja e Hyjlindëses, 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.
Në kishën e "Shën Kollit" gjenden shtatë mbishkrime, të cilat ndahen në dy grupe:
1) mbishkrime që bëjnë fjalë për ikonografin dhe kohën e pikturimit të afreskave dhe 2)
mbishkrime me fragmente psalmesh dhe lutjesh liturgjike. Nga mbishkrimet që gjenden
në kishë mësohet se ajo është pikturuar së pari në vitin 1554 nga Onufri. Në vitin 1951
një ekspeditë e Institutit të Shkencave, e drejtuar nga teologu Theofan Popa, zbuloi në
kishën e Shën Kollit në Shelcan një mbishkrim të Onufrit. Mbishkrimi është shkruar në
greqishten bizantine nga dora e mjeshtrit të madh Onufrit dhe gjendet mbi faqen e murit
verior të kishës, pranë tryezës së thisiastirit: + 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" 302.
Kisha e "Shën Kollit" është pikturuar në gjysmën e saj perëndimore prej një
piktori anonim në vitin 1625 me shpenzimet e arhondit Haxhi Gjika. Ky fakt vërtetohet
nga mbishkrimi që gjendet mbi portën perëndimore të kishës: Ουτος ο ναός υπάρ(χει) του
εν αγίοις π(α)τρός (ή)μων Νίκολ(ά)ου επησκόπου / Μύρων τοίς Λί(κίας τού
θαυματ)ουργού (ίστορήθη) διά εξόδου τού τημιω(τά)του κ(αί) ευγενεστάτου αρχου / κύρ
301
302

-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 197.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 7, faqe 52.
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Γγίκα (γραμματέως εκ π(ό)λεος Ελπασάνι κ(αί) εδωκεν ασπρα χυληάδες ΣΤ! Κ(αί) ύ /
δία ψυχ(ικήν σωτηρίαν) καί σοματος κ(αί) ο Θ(εό)σ Νικολαου δοσι αύτον μιρίωνα πλου /
σιον (εάν) της κατηγορίσι την υστορίαν ελε(γ)χοναχι τών αγιων Νικόλαων / εν (ημερα)
κρίσιος. Εν ετι Ζ Ρ Λ Γ (7133=1625). "Ky tempull është i atit tonë ndër shenjtorë, shën
Kollit, peshkopit të Mirës së Likisë, çudibërësit. U pikturua me shpenzimet e të
shumënderuarit dhe shumë fisnikut arkond, zotit Gjika, sekretar nga qyteti i Elbasanit
duke dhënë gjashtëmijë e katërqind aspra për shpëtimin e shpirtit dhe të trupit; dhe
perëndia e Nikollës i dhëntë atij dhjetramijë pasuri dhe nëse ndokush do të prishë
pikturën, pastë akuzues Shën Kollin, ditën e gjyqit. Në vitin 7133(=1625)" 303.
Fakti që kisha është pikturuar në gjysmën e saj perëndimore prej një piktori
anonim në vitin 1625 na bën të mendojmë se Onufri nuk e pikturoi të gjithë kishën, por e
la punën përgjysmë? Në këtë mbishkrim thuhet se arhondi Haxhi Gjika ofroi 6400 aspra,
një shumë e konsiderueshme për kohën. Mbishkrimi përfundon me formulën e mallkimit,
me anën e së cilës u bëhet me dije brezave të ardhshëm që të mos i shkatërrojnë afresket e
kishës. Kjo është një trashëgimi e artit të Onufrit, por edhe e piktorit anonim që pikturoi
gjysmën perëndimore të kishës në vitin 1625 304.
Siç e përmendëm edhe mësipër në kishën e "Shën Kollit" në Shelcan gjenden
edhe disa mbishkrime me fragmente psalmesh dhe lutjesh liturgjike. Në pjesën e sipërme
të ikonostasit prej muri Onufri ka shkruar një lutje nga liturgjia hyjnore e Gojartit: Εν
ταίς λαμπρότητες τών αγίων σου πώς είσελυσομαι ο ανάξιος εαν γάρ τολμήσω
συνελθοον είς τών συμφώνα ο χιτών με ελλέγχει ότι ουκ ετσι σου αγγέλων Καθάρισον
Κυριε τόν ρύπον τής ψυχής μου καί σώσον με ώς μόν(ος) έκεήμων φιλάνθροπως. “Në
shkëlqimet e shenjtorëve të tu, si do të hyj unë i pavyeri? Se, në gëzofsha të hyj bashkë
më nusërore, këmisha më tregon se s’është e dasmës, dhe i lidhur do të nxirrem jashtë
nga engjëjt. Spastro o zot ndyrësitë e shpirtit tim dhe shpëtomë si i vetëm i mëshirshëm
dhe njeridashës” 305.
Gjithashtu në pjesën e sipërme të faqes lindore të ikonastasit prej muri, Onufri ka
shkruar një lutje liturgjike nga libri i Shërbesave të Shenjta: Κ(ύρι)ε ο Θ(εό)σ ημών
σώσον τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου τώ πλήρομα τής εκκλησίας
σου, φυλαξον αγίασον τους αγαπόντας τήν ευπρέπειαν τού οίκου σου σύ αυτούς
αντιδόξασον. “O zot, perëndia jonë, shpëto popullin tënd dhe bejoje trashëgimin tënd;
gjithë besnikët e kishës tënde ruaji, shënjtëro ata që dëshirojnë mirësinë e shtëpisë tënde.
Ti lavdëroi ata” 306.
Mbi derën e bukur të ikonostasit të kishës Onufri ka shkruar pjesë nga psalmi 24:
+ Αρατε πύλας οί αρχωντες υμών καί επαρθηται πύλαι αιώνιοι / κ(αί) οισελευσεται ο
βασιλεύς τής δόξης Κ(υριο)σ κραταιος κ(αί) δινατός εν / πολέμω αυτός εστίν ο βασιλεύς
τής δόξης Κ(ύριο)σ τόν δινάμεων. “Ngreni ju o sundimtarë tanë dhe lartësohuni, o dyer të
përjetshme dhe do të hyjë mbreti i lavdisë, Zot i fortë dhe i fuqishëm në luftë, ky është
Mbreti i lavdisë, zot i fuqijve” 307.
303

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 17, faqe 57.
-Moikom Zeqo, Mes laokontit dhe Krishtit, Medaur, Tiranë 200, faqe 18-19.
305
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 8, faqe 53.
306
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 9, faqe 53.
307
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 10, faqe 53-54.
304
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Gjithashtu mbi derën veriore të ikonastasit brenda në kungë Onufri ka shkruar një
lutje liturgjike nga mesha peshkopale: + Κ(ύρι)ε, Κ(ύρι)ε, επίβέψον εξ ούρανου καί ίδε
καί επίσκεψε τήν αμπελον ταύτην καί κατάρτησε αυτην τη εφυτευσεν η δε / ξιά σου κ(αί)
επι υον ανθρόπου ον εκρατεύσας σεαύτον. “O zot, o zot, shtjerë sytë prej qiellit dhe
vështro, vizito këtë vreshtë dhe rregulloje atë që e mbolli e djathta jote dhe me birin e
njeriut mbi të cilin e mbështete veten tënde” 308.
Rreth apsidës nën skenën e Platiterës në kungë Onufri ka shkruar një lutje
liturgjike: + Γέγονεν η κοιλία σου αγία τραπεζα εχουσα τον / ουρανιον αρτον Χρηστον
τον Θ(ε0όν ημων εξ / ου οας ο τρόγων ου θνησκει ως εφησεν ο του / παντος
θεογεννητωρ τροφευς. “U bë barku yt (o Hyjlindëse) tryezë e shenjtë, që ka bukën
qiellore, Krishtin perëndinë tonë, nga e cila kushdo që ha nuk vdes, sikurse ka thënë ati
ushqyesi i të gjithëve” 309. Kisha e "Shën Kollit" në Shelcan është shpallur monument
kulture 310 në vitin 1948.
KISHA E "SHËN KOLLIT"
SARAQINISHT, LUNXHËRI, VITI 1625
Kisha e Shën Kollit në Saraqinisht të Lunxhërisë përbëhet nga naosi, narteksi dhe
eksonarteksi. Ajo është ndërtuar në vitin 1625. Në një mbishkrim në portën e jashtme
thuhet: Δεησις του δούλου του Θ(ε)ού Εύσταθίου ίερέος σήν τη(σ) συνβήας αυτου
Μήλου / κ(αί) του ιου αύτου μπίρου ιέρέος σήν τη(σ) συνβήας αυτου Αλεξανδρος κ(αί)
τον / τεκνον αυτου άμήν έπι έτους α χ κ ε (=1625) μηνή σεπ(τ)ε(μ)βρήου. / Ζ. “Lutje e
shërbëtorit të Perëndisë, prift Evstathit me bashkëshorten e tij, Aleksandrën dhe bijtë e
tyre. Amin! Viti 1625, muaji shtator 7” 311.
Naosi është i tipit në formë kryqi me kupolë dhe ka përmasa të brendshme
8.0x6.8 metra. Krahu perëndimor i kryqit është më i gjatë. Bërthama qendrore është e
mbuluar me kupolë, e cila qëndron mbi një tambur të lartë. Tamburi është tetëfaqësh dhe
i suvatuar, me dritare dhe kamare të sheshta dhe të harkuara nga lart. Tamburi përfundon
me një kornizë guri në formë dhëmbë sharre. Mjedisi i altarit ka apsidën e bemës, si edhe
niket për protezisin dhe diakonikonin. Naosi lidhet me narteksin në anën perëndimore.
Në murin verior dhe atë jugor ka dritare të vogla, të cilat ndriçojnë naosin. Në anën
perëndimore, narteksi paraprihet nga hajati. Ky i fundit mbulohet nga një çati dyujëse.
Ajo është më e ulët se çatia e narteksit. Kisha është e ndërtuar me gurë shtufi, pa ndonjë
përpunim të veçantë. Çatia e kishës është e mbuluar me rrasa guri 312.

308

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 11, faqe 54.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 12, faqe 54.
310
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 25;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 68.
311
-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, Instituti i Historisë, Tiranë, 1998, nr. 551, faqe 231.
312
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 144-145.
309
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Kisha është pikturuar në vitin 1630 nga Mihal Linotopi me të birin, Kostandinin
dhe nxënësin e tij, Nikollën 313. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi portën jugore të
kishës: + 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)” 314.
Me interes në këtë kishë është cikli i afreskeve që i kushtohen Shën Kollit, emrin
e të cilit mban kisha. Afresku i Shën Kollit është në murin jugor, afër ikonostasit. Shën
Kolli paraqitet si kryeprift i moshuar dhe qëndron në fron madhështor, duke bekuar me
dorën e djathtë dhe duke mbajtur një ungjill në dorën e majtë. Pas shpinës së tij, majtas
paraqitet Krishti, ndërsa djathtas Hyjlindësja, e cila po i ofron omoforin. Mbi ikonë është
shkruar në greqishten bizantine: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΗΚΟΛΑΟΣ ΙC ΧC ΜΗΡ ΘΥ “SHËN
NIKOLLA IC (Jisu) XC (Krishti) MHP (Nëna) e Perëndisë 315.
Cikli ikonografik paraqet skena nga jeta e shenjtit, të cilat janë realizuar nga
ngjarjet që na jep sinaksari i tij. Tematika e afreskeve është nga ngjarjet e jetës së shenjtit,
shkruar prej Simeon Metafrastit në mineon e dhjetorit 316.
Mbi portën e narteksit të kishës gjendet mbishkrimi: Δεησις του δούλου του
Θ(ε)ού Εύσταθείου ίερέος σήν τη(σ) συνβήας αυτου Μήλου / κ(αι) του ιου αύτου μπίρου
ιέρέος σήν τή συ(μ)βήας αυτου Αλεξανδρος κ(αί) τον / τεκνον αυτον άμήν σήν έπι έτους
αχκε (=1621) μηνή σ επ(τ)ε(μ)βρήου. / Ζ. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, prift Efstathit

313

-Ikonografët nga Linotopi me atelietë e tyre të lëvizshme ftoheshin nga arkondë vendas për të pikturuar
afreske dhe ikona të lëvizshme. Linotopi është një fshat i banuar prej vllehësh në një luginë të Gramozit,
pranë Kosturit. Ikonografët nga Linotopi e zhvilluan aktivitetin e tyre kryesisht nëpër kishat dhe manastiret
e Shqipërisë. Sipas mbishkrimeve kishtare, janë tetë kisha dhe manastire të Shqipërisë, të cilat janë
pikturuar nga peneli i ikonografëve nga Linotopi. Në stilin e tyre të pikturimit ikonografët nga Linotopi
kanë përdorur një varg burimesh. Ata kanë prdorur si modele elemente vendase të jetës së përditshme, si
bulla e dropullitëve ose kalldrëmi epirot te pikturat e Akathistit në Jergucat. Ata janë ndikuar edhe nga
piktura perëndimore. Konstandinos Jakumis, Veprimtaria e piktorëve nga Linotopi në viset e Kishës
Orthodhokse të Shqipërisë, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shiqipëri, Tiranë, 2003, faqe 209-216.
314
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr.556, faqe
232-233; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας
Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 75.
315
-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.
316
-Afresket e ciklit të Shën Kollit janë: "Lindja e shenjtit", "Jeta e tij në fëmijëri", "Betimi i priftërisë",
"Skenat e mrekullive", "Burgosja", "Pjesëmarrja në Sinodin I Ekumenik" dhe "Fjetja e shenjtit"; Maria
Skavara, Cikli ikonografik i jetës së Shën Kollit në Saraqinishtë të Lunxhërisë, botuar në 2000 vjet art dhe
kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 235-239.
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bashkë me bashkëshorten e tij, Mile dhe të birin, priftin Bir me bashkëshorten e tij,
Aleksandrën dhe të bijtë e tij. Amin. Në vitin 1625, muaj shtator 7” 317.
Ikonostasi i kishës është gdhendur në vitin 1630. Ikonat 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” 318.
Në njerin prej parapetëve të ikonostasit është motivi me shqiponjën me dy
319
krerë . Kryqi sipër 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 Kombëtar: Krishti Pandokrator 320, me përmasat
134x73 cm dhe numër inventari 3657; Shën Mëria me Krishtin 321, me përmasat 100x70
317

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 551, faqe
231; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 76.
318
-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.
319
-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.
320
-Krishti Pandokrator (i Gjithëpushtetshëm) është paraqitur në ikonë me lavdinë e Tij qiellore. Ai është
veshur me rroba të kuqe nga brenda dhe me tunikë ngjyrë ari, e stolisur me motive floreale dhe shirita blu.
Krishti paraqitet duke bekuar me dorën e djathtë dhe duke mbajtur Ungjillin në dorën e majtë. Ungjilli i
Shenjtë tregon se Jisu Krishti është mësues për gjithë njerëzimin. Ikona “Krishti Pandokrator” është
realizuar me teknikën e stukorelievit. Zbukurimi i mantelit të Krishtit paraqet aspekte të veçanta të stilit të
Onufër Qipriotit. Në pjesën fundore të ikonës është mbishkrimi i donatorëve: Η ΔΕΙΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΘΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΙΒΗΑΣ ΤΟΥ ΖΑΦΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΟΥ
ΑΜΙΝ “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Stasit të Thomait dhe të Sivias të Zafirit dhe bijve të tyre. Amin!”.
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 26-27; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti,
Tiranë 2017, faqe 32.
321
-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
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
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dhe numër inventari 3656; Pagëzimi i Krishtit 322, me përmasat 136x67 cm dhe numër
inventari 3661; Fjetja e Shën Mërisë 323, me përmasat 184x62 numër inventari 3660.
Në ikonën e 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

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. XIVXIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 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.
322
-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.
Emri i festës “Theofani” do të thotë Shfaqje e Perëndisë. Mustafa Arapi, Onufër Qiprioti. Ikonograf i
shekullit të XVI-XVII, “Monumentet”, Tiranë, 2004, faqe 118; 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 30-31; Ylli Drishti, Ikona,
Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 30; Melsi Labi,
Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 59;
Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum of Albania, Tirana 2016, page 130-131.
323
-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; Dorian Koçi,
Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar),
Tiranë 2018, faqe 32-33; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali
Pleshti, Tiranë 2017, faqe 35.
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“Lutje e Zisit të Naqes” 324. Ndërsa në ikonën e Shën Kollit është shkruar: Δέησις
Στεφάνη τού Νάκυου “Lutje e Stefanit të Naqes” 325.
Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë 326.
Rreth kishës së Shën Kollit gjenden varrezat e fshatit Saraqinisht. Kisha e Shën Kollit në
Saraqinisht të Lunxhërisë është shpallur monument kulture 327 në vitin 1963.
KISHA E "SHËN KOSTANDINIT DHE ELENËS"
NË KALANË E BERATIT, VITI 1639
Kisha e "Shën Kostandinit dhe Elenës" gjendet në kalanë e Beratit. Kisha është
themeluar në vitin 1639 dhe ka përmasa 8.70x7.80 metra. Afresket e kishës janë pikturuar
në vitin 1649. Ky fakt vërtetohet prej një mbishkrimi që gjendet mbi faqen e murit verior
të kishës: Ειστοριυη ο αγιος Κοσταντηνος / απ’ ετους του Χ(ρι)σ(το)υ Α Χ Μ Θ (=1649)
/ 1639. “Është pikturuar shën Kostandini, / viti prej Krishtit 1649 / 1639” 328. Mbi një gur
jashtë apsidës së kishës është ghendur viti 1791 që tregon kohën e rindërtimit të kishës, e
cila fillimisht ka qenë një paraklis i thjeshtë dhe është rindërtuar më vonë” 329.
Ikona e Shën Kostandinit dhe Elenës 330 është pikturuar nga Onufri. Aktualisht
ikona është në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Ikonat e tjera të ikonostasit janë
pikturuar nga Onufër Qiprioti. Mbi ikonën e madhe të Krishtit 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

324

-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.
325
-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.
326
-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.
327
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 32;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
328
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 103, faqe 92.
329
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 164, faqe 111.
330
-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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Qipriotit” 331. Ndërsa në ikonën e madhe të Shën Mërisë në ikonostas është shkruar:
“Lutje e shërbëtores, priftëreshës Konteshë. Amin” 332. Tek ikona e Gjon Pagëzorit333
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” 334.
Νë 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.
KISHA E "SHËN MËHILLIT"
NË BERAT, SHEK. XVI
Kisha e "Shën Mëhillit" gjendet në anën jugore të mureve të kalasë së Beratit. Në
anën veriore kisha i është ngjitur shkëmbit. Kisha është e tipit me kryq të brendashkruar
me kupolë mbi tambur. Narteksi është i shtruar me pllaka guri. Naosi është i vogël në
formë kryqi. Altari përbëhet nga apsida si dhe dy nike në anën veriore. Në apsidë gjendet
një dritare. Muret e kishës janë ndërtuar me teksikën e kluasonazhit. Kisha mendohet të
jetë ndërtuar para vitit 1417, sepse në këtë vit Berati u pushtua nga turqit. Nëpër muret e
kishës ruhen ende gjurmë të pikturave murale që kanë qenë të pikturuara anë to 335. Kisha
e "Shën Mëhillit" është shpallur monument kulture 336 në vitin 1948.
Kisha e "Shën Mëhillit" kremton dy herë në vit, më 8 nëntor në të kremten e
Kryeengjëjve Mikael dhe Gabriel si dhe më 10 korrik në të kremten e Nikodhimit të
Beratit. Në këtë kishë para viit 1967 gjendeshin lipsanet e Nikodhimit të Beratit. Në vitin
331

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 99, faqe 90.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 282, faqe 147.
333
-Ikona e Shën Joan Pagëzorit vjen nga kisha e Shën Kostandinit dhe Elenës, Berat. Ajo ka përmasat
93x50x3.6 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit mesjetar në Korçë me numër inventari 3629.
Ikona është pikturuar nga Onufër Qiprioti në vitin 1599. Në ikonë Joan Pagëzori paraqitet me flatra. Me
dorën e djathtë është duke bekuar, ndërsa në dorën e majtë mban kokën e prerë. Në pjesën e poshtme të
ikonës është shkruar: ΑΛΛΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΟΡΩ ΚΑΙΚΟΣΜΗΜΕΝΟΝ Τ(ΗΝ) / ΣΕΠΤΗΝ ΟΙΚΟΝΑΝ
ΣΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΕ ΜΑΚΑΡ ΗΝΠΕΡΚΑΘΗ / ΣΤΟΡΙΣΕΝ ΑΠΛΕΤΟ ΠΟΘΩ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΧΑ Κ(ΑΙ)
ΙΕΡΕΥΣ / ΚΑΙ (ΚΤΗ)ΤΟΡ ΧΕΙΡ ΔΕ ΥΠΑΡΧΙ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΥ/(ΠΡΕΟΥ) ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΦΖΘ ΕΝ ΜΗΝΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΟΥ / ΚΘ ΗΜΕΡΑΣ. “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 1599. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες
απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 86-87.
334
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 98, faqe 89-90.
335
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 209-211.
336
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 22;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 61.
332

94

1762 lipsanet e shenjtit u vendosën në kishën e "Shën Marisë" në Mangalem. Në kohën e
pushtimit fashist italian kisha e "Shën Marisë" u prish, sepse u zgjerua rruga, prandaj
lipsanet e shenjtit i shpunë në kishën e "Shën Mëhillit". Pas prishjes së kishave në vitin
1967 lipsani u shpërbë. Eshtrat i morën besimtarët me shpresë se do tu sillnin fat, ndërsa
kokën e shenjtit e mori psalti Lili Thimi Koçi dhe e fshehu ne murin e shtëpisë së tij për
ta ruajtur nga ndonjë grabitje ose përdhosje e mundshme. Koka e shenjtit ruhet në një kuti
prej argjendi, e cila peshon 755 gram. Kutia e argjendtë u gdhend nga argjendarët beratas.
Më 10 korrik 1991, i biri i Lili Koçit, Llazari e çmurosi kokën e shenjtit dhe e shpuri në
kishë për tu falur besimtarët. Çdo 10 korrik koka e Nikodhimit të Beratit dërgohet në
kishën e "Shën Mëhillit", prej Llazar Koçit, i cili e ruan me fanatizëm në shtëpinë e tij 337.
Sipas kumtimit gojor të dr. Thimi Koçit pelegrinë të shumtë vijnë nga Vithkuqi i
Korçës, por edhe nga vise të tjera të Shqipërisë për tu falur me shprestari para kokës së
shenjtë të Nikodhimit të Beratit. Shërbesa kushtuar shenjtit u shkrua nga Grigor
Voskopojari në greqisht dhe është shtypur në Akademinë e Voskopojës më 1742. Në
shërbesën kushtuar Nikodhimit të Beratit autori zbulon ndjenjat e tij patriotike kundër
Perandorisë Osmane. Grigori ka shkruar “Gëzohu, o shqiptar i Shqipërisë sonë të dashur,
se Shqipëria është krenare për ty”. Gjithashtu tek përleshorja Grigori ka shkruar: “Le të
lavdërojmë të gjithë oshënarin dhe dëshmorin Nikodhim, mburrjen e Ilirisë”, ndërsa tek
shkurtorja e shërbesës thotë: “Mbrojtësin e mrekullueshëm të Beratit” 338.
Nismën për të përkthyer në shqip Shërbesën e Nikodhimit të Beratit e ka
ndërmarrë Dhimitër Përmeti, por përkthimi i tij nuk mundi të shohë dritën e botimit.
Përkthimi i Dhimitër Përmetit ka qarkulluar dorë më dorë nëpër priftërinjtë e brezave të
ndryshëm të Beratit. Mua ma dërgoi miku im i përkorë atë Petraq Simsia dhe e ribotova
në një botim modest në vitin 2013 339.
KISHA E "SHËN TODRIT"
NË HYRJEN E KALASË SË BERATIT, SHEK. XVI
Kisha e "Shën Todrit" gjendet në hyrjen e kalasë së Beratit. Kisha është ngritur
mbi themelet e një kishe të vjetër rreth shek. XVI. Afreskat e kishës janë pikturuar prej
Onufrit. Kisha përbëhet nga naosi dhe hajatet e mbyllura, të cilat e rrethojnë nga tri anët.
Kisha mbulohet nga një çati dyujëshe e mbuluar me tjegulla. Naosi është njënefësh me
përmasa të brendshme 9.0x3.60 metra. Muratura e kishës është prej gurësh të lidhur me
llaç gëlqereje. Apsida është trifaqëshe dhe e zbukuruar me motive paleokristiane 340.
Kisha e "Shën Todrit" është shpallur monument kulture 341 në vitin 1961.
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-Abedin Kaja, Jorgji Bendi, Shën Nikodhimi, shenjti i Beratit, Ngjallja, qershor 2007, faqe 9, 10.
-Dhimitër Beduli, Shën Nikodhimi i Beratit, Ngjallja, Qershor 1993, faqe 6.
339
-Andrea Llukani, Shërbesa e Nikodhimit të Beratit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2013.
340
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 203.
341
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 22;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 62.
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KISHA E "SHËN ANËS"
DERVIÇAN, GJIROKASTËR, SHEK. XVI
Kisha e Shën Anës gjendet në një pllajë të lartë të fshatit Derviçan, ku ruhen
rrënojat e fshatit të vjetër 342. Mendohet të jetë ndërtuar në shekullin XVI. Hyrja për në
kishë bëhet në anën perëndimore. Kisha është ndërtuar në një terren të pjerrët shkëmbor.
Poshtë naosit të kishës është qimitiri, i cili ka formë katrore. Muratura e kishës është me
gurë gëlqerorë me vendosje të rregullt, të lidhur me llaç gëlqereje 343.
Kisha ka përmasa të brendshme 4.50x2.90 metra. Është e mbuluar me çati
dyujëse. Ajo k atrajtë salle, mbuluar me qemer cilindrik. Nëpër muret gjatësore dalin
pilastra, të cilat lidhen ndërmjet tyre me harqe. Harqet tërthore dhe gjatësore krijojnë nike
në murin verior dhe atë jugor. Mbi portën perëndimore dhe në apsidën e kishës ka dritare
të vogla. Kisha shëmbëllen me një vëllim të gurtë prizmatik, të mbuluar me çati dyujëse.
Lartësia e kishës është shumë e madhe për shkak të terrenit të pjerrët. Kisha nuk ka asnjë
element zbukurimor, me përjashtim të nikes mbi portë dhe dy dritareve që gjenden mbi
të, të cilat janë me harqe tullash. Altari ndahet me një ikonostas prej muri. Duke u nisur
nga tiparet tipologjike, kisha daton në shek. XVI 344.
KISHA E "SHËN MËHILLIT"
VITHKUQ, KORÇË, VITI 1682
Kisha e Shën Mëhillit gjendet në veriperëndim të lagjes Grekas. Ajo ka qenë
kisha mitropolitane e Vithkuqit. 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” 345.
Kisha përbëhet nga naosi, narteksi dhe hajati. Naosi është i tipit bazilikor
trenefësh dhe ka përmasa të brendshme 15.5x9.5 metra. Dy radhë kolonash ndajnë nefet
nga njeri-tjetri. Kolonat lidhen ndërmjet tyre me anën e një sistemi harqesh. Nefet
gjatësore ndërpriten nga një nef tërthor, duke krijuar në pjesën qendrore një bërthamë të
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 40.
-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri, “Monumentet” Nr. 19, 1980,
faqe 95.
344
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 108-110.
345
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 313, faqe 161.
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mbuluar me kupolë. Struktura e larmishme me qemere, harqe dhe kupola është e fshehur
nga çatia dyujëshe. Muratura e kishës është me blloqe prej guri çmërs. Narteksi është
shtuar më vonë. Në narteks ka radhë kolonash prej guri. Narteksi mbulohet nga çati druri.
Në anën lindore të kishës është apsida, e cila përfundon me një kornizë me gurë të
gdhendur. Hajati është në anën jugore. Ai është i hapur me një harkadë mbi kolona prej
guri. Para hajatit është një shesh i rrethuar me mur guri. Në anën veriore të kishës janë
varrezat e fshatit 346.
Hajati është në anën jugore të kishës. Ai është i hapur me një harkadë mbi kolona
të holla guri. Hajati mbulohet nga zgjatimi i flegrës së çatisë së naosit. Çatia e hajatit
është e mbuluar me rrasa guri. Mbi faqen e hajatit jugor të kishës ka qenë një mbishkrim,
i cili sot nuk ekziston më, mbasi ka rënë me gjithë suva: “1828, korrik 13. Unë Dhaskal
Kostaq Cepi erdha nga Berati dhe e gjeta fshatin të rrënuar, të shkretë, shtëpitë të prishura
dhe unë i pamerituari i pashë të gjitha shtëpitë pa njerëz, por unë dhe ju të mjerë e të
shkretë pësuam mjerimin, dhe cilido që u ndal dhe e prishi fshatin, të kenë mallkimin që i
bënë kishat dhe manastiret e shkretë, por ti o zot ki mëshirë për ne mëkatarët
dhe...paligësitë tona....ki mëshirë për ne o zot, ashtu si më krijove me duart e tu, dhe unë
do të mëshiroj të gjithë të krishterët, të gjallë e të vdekur, dhe në këtë fshatin tonë të vijnë
ata që janë në vende të huaja, kur të vijnë të gjithë këtu...dhe të lavdërojnë ty, të vetmin
perëndinë tonë të vërtetë. I mëshirshëm je ti, o perëndia jonë, simbas mëshirës tënde të
madhe ardhëm këtu ..menjëherë...dhe kushton...së bashku me të vëllanë e tij dhe pamë
shtëpitë e prishura dhe psherëtimë. O perëndi, perëndia jonë i qiellit dhe i dheut bëj
mëshirë për të gjithë të krishterët mëkatarë, që të vijnë të gjithë të krishterët të mblidhen
këtu në atdheun e tyre dhe të lavdërojnë ty o zoti im dhe të thonë mëshirona o zot, dhe ki
mëshirë. I përvuajturi dhaskal Kostandin Cepi i shkrova ai që do, të gjallë të më ndjejë si
mëkatar që jam, vëllain tim më fal” 347.
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
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 varak 348.
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 në ikonostasin e kishës është
346

-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 48.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 428, faqe 198-199.
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-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIIIXIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 126-128.
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shkruar: Δεησης τον δουλο(ν) του Θ(εο)ύ Γεανι Μαλεσου. “Lutje e shërbëtorit të
perëndisë, Jani Malesu” 349.
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 e Krishtit, 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 Pagëzorit, Ungjillëzimi, Tre Hierarkët, Ipapandia, e diela e moraprurëseve,
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 Korçë 350.
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
mbi dy zambakë. Anash dyerve dhe ikonave ka rripa të zbukuruar me zemërza, zymbylka
dhe tërfil të valëzuar, që përfundojnë me krejsa si shqiponja dykrenare 351.
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
349

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 502, faqe 213.
-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, mësues Konstandini, Tempulli,
faqe 45-50.
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-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIIIXIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 126-128.
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pikturuar nga mësues Kostandini, ndërsa kanata veriore është pikturuar nga ndonjë
nxënës i tij 352.
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. Kisha e Shën Mëhillit është shpallur monument kulture 353 në vitin
1963.
Varri i pagëzimit
Në anën veriore të kishës janë varrezat e fshatit, tek të cilat bie në sy një kryq i
madh, të cilin vendasit e quajnë “Varri i pagëzimit”. Dikur Mihal Grameno qe i sëmurë
nga turbekulozi dhe qëndroi ca kohë në Vithkuq. Gjatë qëndrimit në fshat, e preku thellë
një ngjarje e dhembshme dhe shkroi librin “Varri i pagëzimit”. Sipas tregimit të pleqve
vithkuqarë dhe gojëdhënës, në këtë varr janë varrosur gjithë pjesëtarët e familjes Thana,
nga lagjja Dukas e Vithkuqit. Kryefamiljari i familjes Thana donte të pagëzonte djalin e
parëlindur, prandaj shkoi te prifti i fshatit dhe iu lut që uratat t‘i lëçiste në gjuhën shqipe.
Prifti i tha se duhej të kishte miratimin e mitropolitit të Korçës. Ishte dimër i acartë dhe
foshnja e porsalindur nuk mundi të mbijetonte e vdiq te pragu i kishës. Pas tij vdiqën e
ëma dhe gjyshërit dhe më pas babai. Ata i varrosën në një varr të përbashkët, prandaj u
quajt “Varri i pagëzimit” 354.
KISHA E "SHËN THANASIT"
LLËNGË, POGRADEC, VITI 1694
Kisha e "Shën Thanasit" gjendet në fshatin Llëngë të Pogradecit. Kisha ka
përmasa 12x8.25 metra dhe është bazilikë njënefëshe me tri apsida anash. Ikonat e kishës
së "Shën Thanasit" janë pikturuar nga Kostandin Shpataraku. Mbi ikonën e madhe të
Krishtit në ikonostasin e kishës gjendet mbishkrimi: Χείρ Κωνσταντίνου ίερομονάχου
καί διά σηνδρωμή(σ) καί πόθου / Νικολάου ίερεος...ικονόμου...Χ(ριστο)ύ αχyδ (1694).
“Dora e jeromonak Kostandinit me kontributin dhe dëshirën e prift Nikollës...ekonomit.
Prej Krishtit 1694” 355.
Gjithashtu sipas Theofan Popës, Kostandin Shpataraku ka nënshkruar edhe katër
ikonat e tjera të mëdha të ikonostasit të kishës: ikonën e Shën Mërisë, ikonën e Joan
Pagëzorit, ikonën e Shën Thanasit që është edhe shenjti i kishës, si dhe ikonën e Shën
Mitrit. Në faqen e përparme të proskinitarit të kishës së Shën Thanasit gjendet i gdhendur
viti 1717. Proskinitari është prej druri të gdhendur rreth 1.50 metra i lartë 356.
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-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar mësues Konstandini, Tempulli,
faqe 45-50.
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-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 71.
354
-Fatos Baxhaku, Në Vithkuq për Shën Gjergj, Shqip, 28 prill 2009, faqe 24-25.
355
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 23, faqe 60.
356
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 25, faqe 60.
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Kisha e "Shën Thanasit" është rindërtuar në vitin 1752. Mbi portën perëndimore
brenda kishës gjendet mbishkrimi përkatës: 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 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 Vako 357. Me dorën time,
të piktorit të përvuajtur Dhimitrit, birit të Nikollë Zografit, nga katundi Linotopi, që i
shërbeu murgeshës Zinovia” 358.
Mjeshtër Sotir Tima ka punuar kryqin prej argjendi, i cili përdorej gjatë
pagëzimit. 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” 359. Kjo kishë
është prishur gjatë luftës Italo-Greke. Vite më vonë në truallin e kishës është ndërtuar
shkolla e fshatit Llëngë.
KISHA E "UNGJILLËZIMIT"
NË KALANË E BERATIT, SHEK. XVII
Kisha e "Ungjillëzimit" gjendet në kalanë e Beratit. Kisha përbëhet prej narteksit
dykatësh, naosit, hajatit dhe paraklisit. Naosi është njënefësh me përmasa të brendshme
12.60x6.0 metra. Në anën lindore të hajatit gjendet një paraklis i vogël. Kisha është e
ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Nëpër qoshe gjenden gurë të mëdhenj dhe të
gdhendur. Apsida e kishës është shtatëfaqëshe 360.
Altari ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi prej druri të gdhendur. Dyert e
bukura të ikonostasit kanë përmasat: 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
357

-Sipas Theofan Popës në aktet e Patriakanës së Ohrit, peshkop Arseni ka pasur titullin i Gorës dhe i
Mokrës gjatë viteve 1685-1699. Mbiemri Vako rihet edhe sot në fshatin Potgozhan të Mokrës. Prej kësaj
familjeje kanë dalë ikonografët e familjes Zografi.
358
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 20, faqe 58.
359
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 78, faqe 77.
360
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 203-204.
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skena ikonografike. Në pjesën e sipërme të Dyerve të bukura janë pikturuar Kryeengjëlli
Gabriel dhe Shën Mëria. Kryeëngjëlli Gabriel ka 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
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
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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 shkruajë 361.
Ikonat e kishës së Ungjillëzimit ruhen në muzetë e Shqipërisë. Në pavijonin e
ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar ikona "Hyrja e
Hyjlindëses në Tempull" 362. Në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë ruhet
ikona "Shestja" 363. Në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë janë këto ikona që e kanë
preardhjen nga kisha e Ungjillëzimit në Berat: "Lindja e Krishtit" 364, me përmasat
-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.
362
-Ikona "Hyrja e Hyjlindëses në Tempull" vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Berat. Ajo është e ekspozuar në
pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar. Ikona ka përmasat 54x34 dhe numër
inventari 1718. Ikona 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. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar,
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 10-11; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik
Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 24. Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i
Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 59. Melsi Labi, Guidebook of
National Historical Museum of Albania, Tirana 2016, page 128-129.
363
-Ikona “Shestja” 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 ng ady 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 dorëne djathtë bekon, ndërsa em të majtën mban
ungjillin mbi gju të mbështjellë me pergamenë në formë ruloni. Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIIIXIX, 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.
364
-Ikona "Lindja e Krishtit" vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Berat. Ajo ka përmasat 54x34.5x38 cm. Ikona
është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 3673. Ikona është pikturuar
nga Onufri në shek. XVI. 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 brenda e shtrirë mbi një rrobë të kuqe. Bariu i tregon asaj të shikojë nga ylli. 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: “Lavdi Perëndisë në më të lartat”. Në pjesën e sipërme të ikonës,
në të djathtë të shpellës paraqiten tre magët, që i sjellin dhuratat Krishtit të porsalindur. Në shpellë pas
grazhdit ikona na paraqet një ka dhe një gomar. Onufri 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 poshtme të ikonës, majtas paraqitet Josifi, duke biseduar me bariun. Po në pjesën
fundore të ikonës paraqitet skena e larjes së foshnjës hyjnore. Përveç paraqitjeve ëngjëllore dhe njerëzore,
ikona na paraqet edhe pasazhe nga bota bimore dhe e kafshëve, me simbolikën, se të gjitha krijesat gëzohen
për lindjen e Shpëtimtarit. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας,
361

102

53.5x34.5 dhe numër inventari 3673; "Pagëzimi i Krishtit" 365, me përmasat 54.5x34.5
dhe numër inventari 3675; "Ngjallja e Llazarit", me përmasat 54x34.5 dhe numër
inventari 3676; "Ngjallja e Krishtit" 366, me përmasat 54.5x35.5 dhe numër inventari
3679; "Shpërfytyrimi", me përmasat 54x34 dhe numër inventari 3678. Në Muzeun Onufri
në Berat kemi këto ikona: "Deisis", me përmasat 87x98 cm dhe numër inventari 25;
"Joan Pagëzori" me përmasat 72.5x110 cm dhe numër inventari 92; "Krishti
Pandokrator", me përmasat 78x129 cm dhe numër inventari 12 367. Mbi ikonën e
"Ungjillëzimit" shkruhet: Ιοσίφ Νοβε 1779....ΧΗΡ ΚΟΣΤΙΟΥ Μοζε. “Josif Nove. 1779.
Dora e Kostë Mozesë” 368. Sipas Theofan Popës fjalët “Josif Nove” gjenden te gravura
mbi mbulesën prej argjendi të ikonës së "Ungjillëzimit", ndërsa fjalët e tjera gjenden në
breroren prej argjendi të Kryeengjellit Gabriel. Duke u nisur nga mënyra e punimit
rezulton se janë punuar nga mjeshtër të ndryshëm.
KISHA E "SHËN MËRISË"
VITHKUQ, KORÇË, SHEK. XVII
Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 64-67; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci,
Tiranë, 2003, faqe 15; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana,
2003, page 15.
365
-Ikona Pagëzimi i Krishtit vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Berat. Ajo ka përmasat 54.8x34.7x3.5 cm.
Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit mesjetar në Korçë me numër inventari 55. Ikona është pikturuar
nga Onufri në shek. XVI. Në ikonë paraqiten shkëmbinj të lartë e të thepisur. Krishti është figura qendrore
që paraqitet në ikonë, duke u pagëzuar në ujërat e lumit Jordan. Mbi kryet e Krishtit gjendet Shpirti i
Shenjtë në formën e një pëllumbi, ndërsa engjëjt 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. Joani
paraqitet në ikonë me flokët ngjyrë gështenjë dhe me mjekër. Krishti u pagëzua në lumin Jordan, që buron
nga liqeni i Galilesë dhe derdhet në Detin e Vdekur. Në ujërat e lumit paraqiten peshq të ndryshëm. Davidi
te Psaltiri 113,3 ka profetizuar: Η θαλασσα είδε καί εγυγεν, ο Ιορδάνης εστράφη πρός τά οπίσω. “Deti e pa
atë dhe iku, Jordani u tërhoq para tij”. Pranë Joanin paraqitet një pemë dhe një sopatë, që simbolizon fjalët
e profetit: Ιδού καί η αξίνη πρός τήν ρίζαν τού δέντρου κείται. “Çdo pemë që nuk jep frut do të pritet dhe
do të hidhet në zjarr” (Mateu 3.10). Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της
Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 70-71; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri,
Davinci, Tiranë, 2003, faqe 18-19; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania,
Davinci, Tirana, 2003, page 18-19.
366
-Ikona e Ngjallja Krishtit vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Berat. Ajo ka përmasat 54.5x36x3 cm. Ikona
është e ekspozuar në Muzeun e Artit mesjetar në Korçë me numër inventari 59. Ikona është pikturuar nga
Onufri në shek. XVI. Figura kryesore në Ikonën e Ngjalljes është Krishti, i cili paraqitet veshur me të
florinjta i rrethuar nga engjëjt ngjyrë gri, që mbajnë në duar lambadha të kuqe. Kuptimi i ikonës është dalja
nga errësira në dritë. Një aureolë e rrethon të tërin, e cila simbolizon dritën e lavdishme. Nën këmbët e tij
janë dyert e hadit, gjithashtu edhe kyçet e thyer të këtyre dyerve. Djalli është poshtë tyre i lidhur me
zinxhirë. Adami është paraqitur si një plak thinjosh, të cilin Krishti po e nxjerr prej varri duke e tërhequr
me dorën e Tij të djathtë, ndërsa me dorën e majtë është duke tërhequr Evën. Në anën e majtë të ikonës
paraqiten të drejtët e Dhiatës së Vjetër, të cilët jetuan dhe vdiqën përpara mishërimit, si Davidi dhe biri i tij
Solomoni, ndërsa në të djathtë paraqiten të drejtët e Dhiatës së Re, si për shembull Joan Pararendësi dhe
shën Josifi. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη,
2006, σελ. 72-73. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe
17; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 17.
367
-Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, tirana 2003, page 57-60.
368
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 149, faqe 107.
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Sipas kodikut, kisha e Shën Mërisë gjendet në lindje të lagjes Dukas. Kisha është
mbi pjerrësinë e kodrës dhe mendohet të jetë ndërtuar 369 në gjysmën e dytë të shek. XVII.
Kisha është një aniatëshe dhe përbëhet nga naosi, narteksi dhe hajati. Naosi është i tipit
njënefësh me kupolë dhe ka përmasa 7.90x4.80 metra. Dy çifte pilastrash e ndajnë
hapësirën e brendshme në tri pjesë. Pjesa qendrore është e mbuluar me kupolë, ndërsa
pjesa lindore përban mjedisin e altarit. Në pjesën perëndimore është hyrja. Naosi lidhet
me narteksin në anën perëndimore. Narteksi është i mbuluar me çati prej druri. Narteksi
dhe hajati janë shtuar në një kohë më të vonë. Hajati gjendet në anën jugore dhe përbëhet
nga një varg shtyllash prej druri, mbi të cilat mbështeten trarët e çatisë së kishës.
Muratura e kishës është me gurë çmërsi. Çatia e kishës është me tri kullime uji. Apsida
është ndërtuar me gurë të skuadruar dhe përbëhet nga shtatë nike, të cilat përfundojnë me
harqe 370.
Afresket e kishës 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 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 371. 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
ikonostasit 372.
Ikonostasi i kishës është gdhendur nga dy mjeshtër shqiptarë të ardhur nga
Kosturi dhe Kolonja. Mjeshtri i vjetër ka daltuar derën e bukur dhe ikonostasin e vogël,
ndërsa mjeshtri i ri ka daltuar pjesën tjetër, si edhe dragonjtë anash kryqit të mesit.
Mënyra e daltimit u përket ikonostaseve të stilit barok me renditje të thjeshtuar ikonash.
Ikonostasi ka përmasa 5.06x2.86 metra dhe është i praruar mbi një fushë të kuqe koral
dhe të kaltër kobalt. Ai është punuar në dru plepi dhe është datuar cekët; prandaj i përket
grupit të cekët petashuq. Druri i plepit është veshur me një shtresë allçie e shkumësi, të
-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.
370
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 46-47.
371
-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, mësues Konstandini, Tempulli,
faqe 51-55.
372
-Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe 11.
369
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gatuar me të bardhën e vezës dhe të lyer me ar. Në ikonostas janë vendosur tetë ikona të
mëdha, si edhe dy rreshta me ikona të vogla 373. Në rreshtin e parë janë 17 ikona, ndërsa
në rreshtin e dytë janë 12 ikona të vogla. Mbi to qëndrojnë dragonjtë me kryqin e
madh 374.
Interesante është 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” 375.
Dera e bukur e ikonostasit përbëhet prej dy kanatesh. Secili prej tyre është i ndarë
në tri pjesë. Në pjesën e sipërme të derës janë tri ikona, të cilat rrethohen nga bisqe, të
ndërprera prej një shiriti të cungët. Në ndarjen e poshtme janë dy ikona, të cilat rrethohen
me tulipanë të mbivendosur. Në mes të derës së bukur është një ndarëse e zbukuruar me
lulëza të këmbyera me dredhëza. Dera e bukur e ka ballëzinën të stolisur me bistakë
rrushi dhe zymbyla. Në të dyja anët janë gdhendur pëllumba, të cilët çukasin kokrra
rrushi, ndërsa zymbylat rrethohen me dredhëza të gjethëzuara. Në mesi të derës është
kryqi i gdhendur. Ai është i rrethuar me kufizë shumëkëndore, të cilën e mbajnë dy
grifonë, që përballen me putrat e tyre. Ky zbukurim përsëritet në gjithë faqen, i shoqëruar
me fazanë dhe luanë. 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 376. Sipas Kodikut të
kishës në vitin 1943 inventari i kishës është 377. Kisha e Shën Mërisë zotëronte toka,
373

-Sipas Kodikut të kishës në vitin 1943 në ikonostasin e kishës qenë këto ikona: Ikona e Jesu Krishtit pa
datë. Ikona e Shpërfytyrimit (Metamorfozës) Shën Sotirit, pa datë. Ikona e Shën Joan Pagëzorit, pa datë.
Ikona e Shën Gjergjit, dëshmorit të madh, pa datë. Në anë të mëngjër, ikona e Shën Mërisë, pa datë. Një
ikonë e vogël prej argjendi e Shën Mërisë, dhuruar prej Preksitheri N. Emekinit (1930). Një ikonë e Jesu
Krishtit, në fronin dhespotik, pa datë etj. Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe),
viti 1943, faqe 11; Andrea Llukani, Kodiku i kishave të Vithkuqit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018., faqe 6-7;
Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit, (Sipas kodikëve të Muzeut Historik Kombëtar), Muzeu Historik
Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 18-19.
374
-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIIIXIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 124-126.
375
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 381, faqe 185.
376
-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIIIXIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 124-126.
377
-Sipas Kodikut të kishës në vitin 1943 në këtë kishë ndodhen këto sende të shenjta.1-Në ajodhimë
(hierore) një ungjill në gjuhën elenishte, shtypur në vitin 1697. 2-Një ungjill në shqip, shtypur në Tiranë, në
vitin 1930. 3-Një antimis i shenjtë, shenjtëruar në vitin 1774. 4-Dy libra të meshës në gjuhën shqipe,
shtypur në Korçë, në vitin 1929. 5-Një palë rroba të meshës, të vjetra, pa petrahil. 6-Një potir i shenjtë me
gjithë veglat e tjera komplet, pa datë. 7-Një temjanicë, një mangall, një mashë, një xhezve për zeon. 8-Në
derën e bukur, një muthamen me pikturën e Jesu Krishtit, dhuruar prej Kostandin Thimi Bendos prej këtij
katundi, bërë në vitin 1932. 9-Dy shandanë prej tunxhi. 10-Një libër Lutësore, në gjuhën elenisht, shtypur
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korije dhe livadhe, të cilat përshkruhen në faqen 18 të kodikut 378. Kisha e Shën Mërisë
është shpallur monument kulture 379 në vitin 1963.
KISHA E "UNGJILLËZIMIT"
VITHKUQ, SHEK. XVII
Kisha e Ungjillëzimit gjendet në fshatin Vithkuq të Korçës. Naosi i kishës është
njënefësh me përmasa të brendshme 8.0x5.0 metra. Muratura e kishës përbëhet nga gurë
gëlqerorë dhe çmërsi, të përforcuar me breza druri. Çatia e kishës është me rrasa guri.
Apsida është e punuar me blloqe të rregullt me gur çmërsi dhe e zbukuruar me nike të
harkuara. Mbi apsidë gjendet një nike, e cila mbante ikonën e Ungjillëzimit të
Hyjlindëses 380.
Një mbishkrim mbi ballinën e pikturuar të kishës tregon kohën dhe ktitoren e
pikturimit të skenës "Gjyqi i fundit": Δέησις υην / δούλην του / Θ(εο)ύ Ιωά(ν)α μο/ναχί
εν μηνι έτούς ηουνιο στ α χ y στ (=1696). “Lutje e shërbëtores së perëndisë, murgeshës
Joana, viti 1696, në muajin qershor 6”. Skena "Gjyqi i fundit" duhet të jetë pak më e vonë
se koha e ndërtimit të kishës. Duke u nisur nga ky fakt, mund të hamendësojmë se kisha i
përket gjysmës së dytë të shek. XVI 381.
Ikonat e ikonostasit të kishës janë pikturuar nga i njëjti piktor. Mbi derën e bukur
të ikonostasit të kishës gjendet ky mbishkrim: Δευσυς κε τον δουλον Θανη Κυνη ετους Α
Χ Π Δ (=1684). “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Tani Kini, 1684” 382. Ndërsa mbi ikonën
e Shën Mërisë 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,
në Veneti, në vitin 1770. 10-Një libër Orollogj, në gjuhën elenisht, shtypur në Veneti, data e shtypjes i
mungon. 11-Një libër Apostull, në gjuhën elenisht, shtypur në Athinë, në vitin 1925 etj. Kodiku nr. 1,
Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe 11; Andrea Llukani, Kodiku i kishave
të Vithkuqit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 6-7; Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit, (Sipas
kodikëve të Muzeut Historik Kombëtar), Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 18-19.
378
-Sipas Kodikut të kishës në 2 janar të vitit 1943 kisha zotëronte korije, ara e luadhe. 1-Një korjie në
verilindje të kishës omonime, sipërfaqja prej gjashtëqind e tetëdhjetë (680) metra katrore që përmban vetëm
dru dushku dhe kufizohet nga lindja me arat e saj, nga perëndimi me kishën dhe arat e saj, nga veriu me
udhën dhe nga jugu me Koli Monin dhe vëllazërinë Kristo Rënxe. 2-Një arë në vendin që quhet Plepi në
lindje të kishës omonime, me sipërfaqe 2 ½ dy e gjysmë killë dhe kufizohet nga lindja me rrugën, nga
perëndimi me bregun e kishës dhe korijen, nga jugu me rrugën publike dhe vëllazërinë Metku dhe nga
veriu me përroin. 3-Një luadh me emeris arat e gjatën me sipërfaqe dhjetë killë 10 dhe kufizohet nga lindja
me përroin dhe nga perëndimi me rrugën publike, nga veriu me rrugën publike dhe nga jugu me përroin.
Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe 18; Andrea Llukani,
Kodiku i kishave të Vithkuqit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018., faqe 8; Melsi Labi, Kishat e manastiret e
Vithkuqit, (Sipas kodikëve të Muzeut Historik Kombëtar), Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 2021.
379
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 71.
380
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 55.
381
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 321, faqe 163.
382
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 292, faqe 161-162.
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1685” 383. Mbi ikonën e Joan Pagëzorit në ikonostasin e kishës kemi këtë mbishkrim: Δυα
χυρος .....δασκαλος Κονσταντινου. “me dorën .... e mësues Kostandinit” 384.
KISHA “BURIMI JETËDHËNËS”
DERVIÇAN, GJIROKASTËR, SHEK. XVII
Kisha “Burimi Jetëdhënës” është mbi fshatin Derviçan. Mendohet se është
ndërtuar në shekullin XVII. Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi është në formë
kryqi me kupolë. Ka përmasa të brendshme 6.85x3.80 metra. Kupola, që mbulon
bërthamën qendrore të kishës, ngrihet mbi një tambur të ulët. Kisha është e mbuluar me
çati dyujëse. Mjedisi i altarit ndahet nga pjesa tjetër me një ikonostas druri të gdhendur.
Në altar, krahas apsidës së bemës, janë edhe niket për protezisin dhe diakonikonin. Në
apsidën jugore dhe atë veriore ka dritare të vogla për ndriçimin e naosit. Në muret veriore
dhe jugore ka dritare të mëdha për ndriçimin e narteksit. Hyrja për në narteks bëhet në
anën perëndimore. Kisha ka tri apsida, të cilat janë të zbukuruara me elemente
dekorative, me nike të mbuluara me harqe të shkallëzuara, si edhe me korniza në formë
dhëmbësh sharre 385.
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” 386.
KISHA "FJETJA E SHËN MËRISË"
BISHTQETHËM, LUSHNJE, VITI 1700
Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" gjendet në fshatin Bishtqethëm të Lushnjes. Sipas
gojëdhënave kisha është ndërtuar në shekullin XII. Më pas rreth viteve 1600 u rrafshua
deri në themel nga turqit dhe u rindërtua pas një shekulli në vitin 1700. Kisha "Fjetja e
Shën Mërisë" është bazilikë trinefëshe me tavan. Ajo ka përmasat 17.50x8.60 metra dhe
përbëhet nga naosi e hajatet që e rrethojnë nga të tri anët. Çatia e kishës është e mbuluar
me tjegulla.
Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" në Bishtqethëm është pikturuar më 20 tetor të vitit
1798 nga dora e Joan Çetirit. 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 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,
383

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 316, faqe 162.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 317, faqe 162.
385
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 128-129.
386
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 703, faqe 270.
384
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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” 387.
Ikonostasi i kishës është prej druri me gdhendje. Nën kryqin e ikonostasit është
gdhendur viti 1828, që sipas Theofan Popës duhet të jetë data e gdhendjes së
ikonostasit 388. 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” 389. Disa ikona gjenden në fondin e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë 390.
Në vitin 1849 kisha u pajis me amvon. Kjo jepet në mbishkrimin që gjendet në
kolonën e amvonit: + Εζωγραφίσθη ο ναός ουτος κατά τό 1849 ετος το σωτήριον κ(αί)
ετελειώθη / εν μηνή απριλίου 25 διά χειρός Γεωργή Νικόλα Τζετίρη κ(αί) ανεψυού
αυτού / Ντήνη εκ τής πολιτείας Γραμποβας επί τού πανιερωτάτω του Μ(ητ)ρο / πολίτου
Βελεγράδων Κυρίου Ιωάσαφ κ(αί) τών ευρε / θέντων ιερέων πάππα Βασίλυ κ(αί) πάππα
Αθανάσι / καί πάππα Ηαννη, καί επιτρόπου αυτου Μάρκο / Ρόμπο Σουμπασσάδων δε
γέρωντων Κόλια / Θανάσι Στάς Ντρέτζκα Αβράμ Μήλε. Ιασήφ / Τοντο Γκήνη Στας
Κουκη, Συροφε Τζόρρι / Ναουμ Τζιόγκου Ντηνε Ντάκα, Πο / στολ Βέλιοια, Νας Πήνα,
Πισταν / Ντρέτζκα Κωσταντην Κόντα / Μηχαλ Νταβηδι, Τριφόν / Τόλι, Σωτήρ
Ντρέτζκα Γκή / ονη Χαλήλι, Μηχάλ Κοντακτζίου, Πάλη Γκούκα, Στε(φάν)....“U
pikturua ky tempull në vitin shpëtimtar 1849 dhe u përfundua në muajin prill 25, me
dorën e Gjergj Nikollë Çetirit dhe nipit të tij Ndinit, nga qyteti Grabovë, në kohën e të
shumëhirshmit mitropolitit të Beratit, zotit Joasaf dhe të priftërinjve prezent, at Vasilit
dhe at Athanasit dhe at Janit dhe kujdestarit të saj Mark Rombos, subashëve pleqve Koli
Athanasit, Stas Ndrezkas, Avram Milos, Josif Dodo Gjinit, Stas Kuqit, Sirofe Çorrit,
Naum Zikut, Ndine Dakës, Postol Veliojas, Nas Pinas, ristan Dreçkës, Kostandin
Kondos, Mihal Davidit, Trifon Tolit, Sotir Dreçkës, Gidhon Halilit, Mihal Kondakçiut,
Pali Gugës, Stefan...” 391.

387

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 174, faqe 114.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 215, faqe 125.
389
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 216, faqe 125-126.
390
-Gjatë procesit të katalogimit të ikonave që gjenden në fondin e Muzeut Historik Kombëtar kemi
mundur të evidentojmë këto ikona: Shën Mëria me Krishtin, me përmasat 19,5x29 dhe numër inventari
5799; Shën Mëria me Krishtin, me përmasat 80x61 dhe numër inventari 5878; Shën Nikolla, me përmasat
23x30.5 dhe numër inventari 5999; Shën Mëria me Krishtin, me përmasat 23x32 dhe numër inventari 6105.
391
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 225, faqe 129-130.
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Fasada jugore e kishës është pikturuar më 28 qershor 1853 nga Gjergj Çetiri. Kjo
vërtetohet me anën e mbishkrimit: 1835 Ιούνη 28. / Ιστορίθη ουτος / ο θείος ναός διά /
σινδρομής τόν χρι / στιανών καί επιτρό / που αυτού Ιωσήφ γήνη καί ιυός αυτού τρί /
φόνη δια χειρός γεώρ / γη τζετήρη καί ανεψι / ου αυτου ντήνη. / Η βοηθηά / Θεού. 1853
qershor 28. Është pikturuar ky tempull i hyjshëm me kontributin e të krishterëve dhe të
kujdestarit të tij Josif Gjinit dhe birit të tij Trifonit, me dorën e Gjergj Çetirit dh enipit të
tij Ndinit. Paçin ndihmën e Perëndisë 392.
Rreth një kambane që gjendet në kambanerinë e kishës është shkruar: 1859 ΔΙΑ
ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΡΑΠΛΑΝΙΤΩΝ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ “1859.
Me dorën e Gjergjit dhe Vasilit Caraplanitëve nga Janina” 393.
Më 25 mars të vitit 1863 janë pikturuar kolonat e kishës. Ky fakt vërtetohet me
anën e mbishkrimit që gjendet mbi një kolonë të kishës: 1863 μαρτιου 25. + ιστορίθησαν
τους στύλους κ(αί) επληθη το τεμπολον κ(αί) επιτροπόυ αυτου Ιωσήφ Γ(κ)ήνη καί ιου
αυτου τριφόνη γ(κ)ήνη καί εφιμερίου παπα Ιωαννου καί γεροντον υιών κόλα καί
πρεσβιτερα(σ) Λαινας. “U pikturuan kolonat dhe u la tempulli dhe kujdestar ishte Josif
Gjini dhe i biri i tij Trifon Gjini dhe famullitar Papa Jani, bijtë e pleqve Kola dhe
priftëresha Lena” 394. Po më 25 mars të vitit 1863 është gdhendur kryqi që qëndron mbi
ikonostasin e kishës. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi: 1863 μαρτίου 25. “1863 mars
25” 395. Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" në fshatin Bishtqethëm të Lushnjes është shpallur
monument kulture 396 në vitin 1963.
Në vitin 1987 kjo kishë iu nënshtrua procesit të restaurimit nga specialistët e
Institutit të Monumenteve të Kulturës, ndërsa në vitin 2002 Kisha Fjetja e Shën Mërisë në
Bishtqethëm u restaurua me fondet e Kishës Ortodokse. Kosto e punimeve kap shifrën e
10.000 dollarëve. Punimet u realizuan nga specialistët e Institutit të Monumenteve të
Kulturës nën drejtimin e Ing. G. Samimit 397.
KISHA E "BURIMIT JETËDHËNËS"
KORÇË, VITI 1707
Kisha e "Burimit Jetëdhënës" është ndërtuar në vitin 1707. Në pjesën veriore të
murit perëndimor të kishës gjendet mbishkrimi: Ο ναος ουτος τής Ζωοδόχου πηγής
ιδρύθη εν ετει σωτηρίω 1707, αρχιε / ρατεύοντος μέν τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Κορυτσάς καί Σελαδφό / πρου Ιωάσαφ, επιτροπευόντων δε τών κτιτόρων αυτης Μακου,
Χατζή Κώστη / καί Σιάμου. Κωνσταντίνος δέ καί Αθανάσιος Ζωγράφος ιστορησαν /
αυτόν τώ 1720. “Ky tempull i Burimit Jetëdhënës u ndërtua në vitin shpëtimtar 1707, në
392

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 231, faqe 132.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 237, faqe 134.
394
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 244, faqe 135-136.
395
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 243, faqe 135.
396
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 41;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 76.
397
-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Αποκατάσταση μνημείων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας,
Τίρανα, 2005, σελ. 198-199.
393
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kohën kur ishte peshkop i gjithëhirshmi mitropolit i Korçës dhe i Selasforit Joasafi, në
kohën e kujdestarisë së ktitorëve të saj Markut, Haxhi Kostës dhe Siamit. Piktorët
Kostandini dhe Athanasi e kanë pikturuar atë në vitin 1720” 398. Nga mbishkrimi mësojmë
se për të ngritur këtë tempull ka punuar i gjithë populli i Varoshit. Ktitorët e saj ishin
Marko Vasili, Haxhi Koçi dhe Shamo, të cilët, përveç ndihmave financiare dhe materiale,
janë përpjekur për të nxjerrë fermanin nga Stambolli.
Pranë kishës u ndërtua mitropolia 399 në ditët e kryepriftit Neofit nga Gjirokastra
më 15 korrik të vitit 1857. Mitropoliti Neofit pasi u mor vesh me tregtarët korçarë
themeloi Arkën për arsimin, e cila quhej Llaso 400. Çdo 30 janar në të kremten e Tre
Jerarkëve në kishën e "Burimit Jetëdhënës" në qytetin e Korçës lexoheshin emrat e
dhuruesve.
Në Kodikun e Mitropolisë së Korçës dhe Selasforit gjejmë emrin e Dhimitër
Kolecit, i cili në vitin 1756 ka gdhendur me mjeshtëri ikonostasin e kishës "Burimi
Jetëdhënës" në qytetin e Korçës. 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 dhe realizimin e përkryer të
figurave njerëzore të shenjtorëve 401.
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,
398

-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 329, faqe 165-166.
-Më 20 gusht të vitit 1894 Mitropolia e Korçës u dogj. Më pas ajo u rindërtua prej Thoma Adhamit në
vitin 1896. Ky i fundit ishte tregtar me origjinë nga Vithkuqi. Ndërtesa e Mitropolisë vazhdoi të
funksionojë deri në vitin 1967 kur u sekuestrua. Në vitet 1988-1989 ndërtesës iu bë një rikonstruksion,
sepse përdorej si shkollë ku përgatiteshin kuadrot e Partisë së Punës. Ndërsa në vitet 1995-1996
Mitropolisë së Korçës iu bë rikonstruksion tërësor me fondet e grumbulluara nga Kryeepiskopi Anastas.
Arben Gjata, Mitropolia e Korçës dhe ndërtesa e saj, Ngjallja, Tetor 2002, faqe 4.
400
-Kryetar i Llasos ishte vetë Mitropoliti Neofit Gjirokastriti, i cili çdo vit në të kremten e Tre Hierarkëve
lexonte emrat e dhuruesve. Më 12 nëntor 1876 u hartua rregullorja e Llasos, që përbëhej nga 12 nene dhe 5
kapituj. Sipas rregullores përmendeshin të gjithë dhuruesit, pavarësisht nga shuma që patën ofruar. Nga
dhuruesit mund të kujtojmë Dhimitër Çikën, i cili ka ofruar 8.000 lira angleze, Vangjel Kriston me 3.000
lira, Kostandin Filipin me 1.600 lira, Jorgo Noskun me 5.000 lira franceze etj. Dhuruesi kryesor ka qenë
Jovan Banga, i cili ka lindur në Korçë në vitin 1814. Mihal Sonellari, Një traditë, e cila jeton së bashku me
qytetin, Ngjallja, mars 2005, faqe 4; Alma Gjermani, Dhuruesit korçarë të shek. XIX, Tempulli, Nr. 13,
Korçë 2008, faqe 18-20; Dion Tushi, Fizionomitë filantropike korçare dhe kontributi i tyre në krijimin e
prototipave dhe karakterëve të denjë për t’u imituar, Tempulli, Nr. 19, Korçë 2016, Faqe 149-153.
401
-Fatbardha Shkupi, Mjeshtër shqiptarë, dekoratorë që kanë opunuar në Bullgari, Maqedoni dhe në
Shqipëri, Monumentet 2002, faqe 75.
399
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ndërsa në tri dritaret e pjesës fundore janë pikturuar Shën Jakovi, Shën Grigori dhe Shën
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 lule 402.
Nga ikonat e mëdha të ikonostasit mund të përmendim: Krishti Pandokrator, Shën
Mëria me Krishtin, Joan Pagëzori, Mbledhja e Kryeengjëjve etj. 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” 403. Në ciklin e dymbëdhjetë festave të mëdha Kostandin Zografi ka pikturuar
ikonat: Lindja e Krishtit 404, Darka mistike 405, Pendikostia 406, E diela e paralitikut,
402

-Kristofor Naslazi, Disa shembuj të dyerve mbretërore në shekujt XIV-XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë
2011, faqe 71-73.
403
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 356, faqe 178.
404
-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.
405
-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.
406
-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
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
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Kryqëzimi, Ngjallja e Llazarit, Hyrja në Jeruzalem, Analipsi, Fjetja e Hyjlindëses dhe
Zbritja në ferr, Mesipendikostia, E diela e Thomait, Lindja e Shën Mërisë, E diela e gjithë
shenjtorëve 407, Shën Mëria me skena 408, Sinodi I Ekumenik dhe beteja e Milviut etj 409.
Ikona e Sinodi I Ekumenik dhe beteja e Milviut 410 ka përmasa të mëdha dhe ka qenë
prapa fronit peshkopal.
Më 26 prill 1980, në mjediset e kishës “Burimi Jetëdhënës” u ngrit Muzeu i Artit
Mesjetar. Grupi i punës, që u mor me platformën e muzeut, përbëhej nga Skënder
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.
407
-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.
408
-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.
409
-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.
410
-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.
“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.
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Anamali, Andromaqi Gjergji dhe Pirro Thomo, me konsulencën shkencore të Aleks
Budës. Kishës iu shtua një pjesë në anën perëndimore, e cila u përdor për të siguruar
mjediset e punës së muzeut. Iu shtua edhe një pjesë në anën lindore, e cila u përdor për
mjediset e ekspozitës së muzeut. Projekti i modifikimit të kishës në muze u hartua nga
Pirro Thomo, Ali Muka dhe Skënder Luzati. Muzeu kishte sallën e ekspozitës së
përhershme, sallën e konferencave, laboratorin e restaurimit të ikonave, laboratorin
fotografik, mjediset e fondeve etj 411.

KISHA "FJETJA E HYJLINDËSES"
VOSKOPOJË, VITI 1712
Kisha "Fjetja e Hyjlindëses" ka qenë kisha katedrale e Voskopojës. Naosi është i
tipit bazilikal trenefësh me thollo me përmasa 38x15.30 metra. Kisha është ndërtuar me
gurë të skuadruar të lidhur me llaç gëlqereje. Apsida e kishës përbëhet nga disa nike të
harkuara nga sipër. Sipër tyre ka dekoracione me tulla të vendosura në formë kurrizi
peshku. 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 1712, në muajin shkurt 25” 412.
Në portën perëndimore gjendet skena "Fjetja e Shën Mërisë", që është afresku më
i bukur i kishës. Shën Mëria paraqitet e shtrirë në shtratin mortor e rrethuar prej apostujve
të kërrusur, mes të cilëve është edhe Krishti. Në apsidën e kungës gjendet Platitera si dhe
411

-Andrea Llukani, Kontributi i Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare, Le Radici, Anno 16, n. 3,
Settembre 2018, pagina 16.
412
-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.
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skena e "Burimit Jetëdhënës". Në pjesën lindore të apsidës është skena "Kungimi i
apostujve" 413. Në faqen e murit jugor të kishës dhe deri në faqen e murit perëndimor
gjenden 24 afresket që i kushtohen "Himnit Akathist". Çdo skenë nga "Himni Akathist"
shoqërohet me vargjet përkatëse. Në vijim kemi skenat "Ungjillëzimi i Hyjlindëses",
"Përshëndetja e Marisë me Elisabetën", "Dyshimi i Josifit", "Lindja e Krishtit",
"Udhëtimi i magëve" etj. Në këtë kishë katedrale nuk mungojnë edhe skenat nga Dhiata e
Vjetër: "Perëndia i shfaqet Moisiut", "Moisiu merr 10 porositë", "Sakrifica e Abrahamit",
"Vrasja e Abelit", "Tre djemtë në furrë" etj. Në tholot e dy nefeve janë paraqitur të drejtët
e Dhiatës së Vjetër Noe dhe Loti. Me medalione janë pikturuar patrikët dhe mbretërit e
Dhiatës së Vjetër. Në kishën "Fjetja e Hyjlindëses" në Voskopojë paraqiten edhe disa
skena të rralla si për shembull: "Shorti i apostujve", "Vrasja e Stefanit", "Vizioni i Pjetrit"
etj. Në ciklin e shenjtorëve paraqiten apostujt, oshënarët dhe martirët: Ky cikël përmban
nëntë skena nga jeta e Joan Pagëzorit: "Zaharisë i shfaqet engjëlli", "Zaharia përshëndet
Elisabetën", "Lindja e Joanit", "Elisabetën e ndjekin ushtarët", "Joani në shkretëtirë",
"Joani para Irodit", "Prerja e kokës së Joanit" etj. Në këtë kishë katedrale paraqiten katër
skena nga jeta e Shën e Premtes si dhe skena të martirizimit të shenjtorëve.
Ikonat e ikonostasit janë pikturuar prej dorës së jeromonak Kostandinit. Mbi
ikonën e madhe të Krishtit në ikonostas është shkruar: Χειρ Κωνσταντιν(ου) ιερομοναχου
α χ δ (=1604). “Dora e jeromonak Kostandinit” 414. Mbi ikonën e Shën Gjergjit dhe
ikonën e Shën Mitrit në ikonostasin e kishës është shkruar: Ημής στρατευόμεθα τώ
βασιλεί τών δυνάμε / ων εί καί πυρί κ(αί) βασάνοις αναδώσεται / ημάς ουκ άρνούμεθα
τής Τριάδος τήν / δύναμην. Χείρ Κωνσταν / τίνου ίερομονάχ(ου), από Χ(ριστο)ύ υ α ψ γ
(=17030. “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 jeromonak Kostandinit, prej
Krishtit 1703” 415.
Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar janë të
ekspozuara dy ikona të pikturuara nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1703: "Mbledhja e
Apostujve" 416, me përmasat 54x37 cm dhe numër inventari 3686 dhe "Ngritja e
Kryqit" 417, me përmasat 54x36 dhe numër inventari 3683. Ikona "Shpërfytyrimi" 418, me
përmasat 56.5x37 cm dhe numër inventari 1721 është e pikturuar nga David Selenica.
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 229.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 300, faqe 155-156.
415
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 323, faqe 163-164.
416
-Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1703. 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”. Dorian Koçi, Andrea Llukani,
Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe
58-59; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë
2017, faqe 47.
417
-Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1703. 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
413
414
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Gjithashtu në këtë kishë kemi mbishkrime me përmbajtje të teksteve liturgjike.
Mbi portën jugore në brendësi të kishës gjendet ky mbishkrim me përmbajtje nga kënga e
III e zbritësores së të kremtës së Ipapandisë: Τό στερέωμα τών επί σοί παποιθότων
στερέοσον Κ(ύρι)ε τήν Εκκλυσίαν / ήν εκτήσωτώ τιμίω σού αίματι. “O zot mbështetja e
atyreve që kanë besim në ty, mbështete kishën, të cilën e ndërtova me gjakun tënd të
çmuar” 419.
Në vitin 1887 është ndërtuar kambaneria e kishës 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” 420. 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” 421. Mbi
portën jugore jashtë kishës gjendet mbishkrimi: Εί μεν φίλος πέφυκες είσελθε χαίρων, εί
δ’εχθρός, καί βάσκανος καί / γέμων δόλου, πόρρω πόρρω πέφευγε τής ταύτης α ψ ι ε
(=1715). “Në qoftë se je mik hyr duke u gëzuar, nëse je armik dhe i urryer plot me
dinakëri (të keqe) larg, larg, ik nga kjo derë” 422. Ky mbishkrim nuk ekziston më, sepse
në tetor të vitit 1944 çatia e hajatit të kishës u dogj nga gjermanët. Kisha "Fjetja e
Hyjlindëses" është shpallur monument kulture 423 në vitin 1948.
KISHA E "SHËN MËHILLIT"
VOSKOPOJË, VITI 1722

“Ngritja e kryqit të nderuar shpëtimtar”. Në sfond paraqitet qyteti i Jerusalemit. Në të djathtë paraqiten
Shën Helena me një grup anëtarësh të këshillit. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave
pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 60-61; Ylli Drishti,
Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 49.
418
-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. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun
Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 96-97; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i
Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 74.
419
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 327, faqe 165.
420
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 478, faqe 209.
421
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 489, faqe 211.
422
-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. 328, faqe 165.
423
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 71.
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Kisha e "Shën Mëhillit" gjendet në në pjesën jugperëndimore të Voskopojës.
Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. Përmasat e brendshme të kishës janë 20.80x9.70
metra. Muratura e kishës është me gurë të latuar. Apsida gjithashtu është punuar me gurë
të gdhendur dhe përmban disa nike të harkuara dhe përfundon me një kornizë prej guri të
gdhendur 424.
Kisha e "Shën Mëhillit" është pikturuar në vitin 1722. Mbi portën perëndimore
brenda kishës gjendet mbishkrimi: Ανηγερθη εκ βαθρων γης ο θειος και πανσεπτος ναος
ουτος των πανμε / γιστων αρχηστρατηγων Μηχαηλ και Γαβρηηλ και πασων των
επουρανιων / δηναμεων ασωματων ...Δια χηρ(ος) και...ιστοριθη δια / εξοδών των
τιμηωτατων και ευγενεστατων αρχωντων επι..χριστια / ...Ιλιου Μαχαλα και δια
σηνδρομης των εβλαβεστατων επιτρο / πων .... του ιερεος ...Νικολαου / ...αρχιεπισκοπου
του μακαριωτατου ...Κυ(ρίου), Κυ(ρίου) / Ιωασαφ, επι ετους – Α. Ψ. Κ. Β. (=1722). “U
ndërtua prej themeli ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i kryestrategëve të
gjithëmëdhenj Mihael e Gabriel dhe të gjithë fuqive qiellore pa trup ... me dorën .... dhe u
pikturua me shpenzimet e arkondëve të shumënderuar dhe shumëfisnikë dhe të
krishterëve të lagjes së shën Illiut, dhe me kontributin e epitropëve të shumëdevodshëm
.... të priftit....Nikollë në kohën e kryepeshkopit të shumëlumturit Z.Z. Joasaf, në vitin
1722” 425.
Mbi faqen e murit verior të kishës, pranë afreskut të Shën Nikitës është shkruar:
Δεησις των δουλων του Θ(εο)υ Μηχαηλ ο του Ιωαννου και Μοχας και Δημητριου και
Ιωαννου Μ...1725. “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë, Mihalit të Janit dhe Mohas dhe
Dhimitrit dhe Janit Bibiani 1725” 426, që tregon porositësit e afreskut.
KISHA E "SHËN KOLLIT"
VOSKOPOJË, VITI 1722
Kisha e "Shën Kollit" është monumenti më i plotë ndër pesë bazilikat e
Voskopojës. Kisha është e tipit bazilikal me tre nefe me përmasa 33x17 metra dhe
përbëhet nga naosi, narteksi, hajati dhe kambaneria. Hajati gjendet në anën jugore të
kishës dhe mbështetet mbi kollona guri. Kisha e "Shën Kollit" mbulohet nga një çati
dyujëshe me rasa guri. Muret e kishës janë me gurë të latuar të lidhur me llaç dhe gëlqere.
Apsida përbëhet nga një varg nikesh të harkuara nga sipër dhe përfundon me një kornizë
tullash të vendosura në formë kurriz peshku. Kisha e "Shën Kollit" në Voskopojë ka
filluar së ndërtuari në qershor të vitit 1721 dhe ka përfunduar më 19 shtator 1722. Në
faqen e jashtme të murit të kishës mbi një kolonë të hajatit gjendet mbishkrimi i shkruar
me me copa tjegullash: Εν ετη Α Ψ Κ Α (=1721) αρχη εν μηνη ιουνηου ΙΘ. “Në vitin
1721 fillimi në muajin qershor 19” 427.
Pikturat janë realizuar prej David Selenicasit, i ndihmuar nga nxënësit e tij
Kostandinit dhe Kristos. Kisha ka përfunduar së pikturuari në muajin tetor të vitit 1726.
Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet mbi faqen e murit perëndimor ndërmjet dy
424

-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 70-71.
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 333, faqe 167-168.
426
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 341, faqe 172.
427
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 330, faqe 166.
425
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dritareve: 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 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” 428.
Ktitori i kishës Haxhi Jorgji 429, i cili 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. Mbi skenën e ktitorit, pranë portës jugore të kishës gjendet ky mbishkrim:
Ηγαπησα Κ(υρι)ε την ευπρεπειαν του οικου σου μη Κ(υρι)ε σηναπολεσης / μετα (τών)
αμαρτολων την ψηχην μου. “Dashurova o zot, mirëhiersinë e shtëpisë tënde o zot, mos e
humb shpirtin tim bashkë me mëkatarët” 430.
Afresket e hajatit të kishës së "Shën Kollit" në Voskopojë janë pikturuar në vitin
1750 prej Kostandin dhe Athanas Zografit. Kjo e dhënë jepet në mbishkrimin që gjendet
mbi portën jugore jashtë kishës: Ανιστορήθη ή παρούσα στέγη είς (το) 1750 /
αρχιερατεύοντος μέν τού πανιερώτάτου καί / λογιωτάτου Μ(ητ)ροπολίτου Κοριτζάς
Κυρίου Νικηφόρου, / διά χειρός Κωσταντίνου καί Αθανασίου εκ πόλεως Κοριτζάς /
αυγούστου 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” 431.
Ndërmjet skenave biblike në afresket e hajatit bie në sy një mbishkrim i pikturuar
në skenën "Tre djemtë në furrë të Babilonës": Δεησις των δουλων του Θεου Μανεντι και
Αθανασις Φιλιππου. “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë, Maneti dhe Thanas Filipi”.
Ndërsa në afreskun e "Shën Julitës dhe Kiriakut" po në hajatin e kishës është shkruar:
428

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 331, faqe 166-167.
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 227.
430
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 342, faqe 172-173.
431
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 352, faqe 176.
429

117

Δέησις τών δουλων του Θέου Κωνσταντίνου καί Αθανασίου Ζωγράφου. “Lutje e
shërbëtorëve të perëndisë Kostandin dhe Athanas Zografi” 432.
Mbi ikonostasin e kishës gjendet mbishkrimi: Επι ετους 1743. “Në vitin 1743”433.
Kjo pjesë e ikonostasit është e gdhendur me ornamente me reliev të lehtë. Ikonostasi i
kishës përbëhet prej shumë pjesësh ikonostasesh të ndryshëm. Në pavijonin e ikonave
pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar ikona: Hyrja e Hyjlindëses në
Tempull 434, me përmasat 55.5x41.5 dhe numër inventari 1719. Ikona është pikturuar nga
David Selenica në shek. XVII. Në Muzeun "Onufri" të Beratit është ekspozuar ikona
"Kostandini dhe Elena" 435, me përmasat 99.5 x 72.5 dhe numër inventari 18, që vjen nga
kisha e "Shën Kollit" në Voskopojë.
Nga kisha e Shën Kollit në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë janë të ekspozuara
dy ikona të pikturuara nga Kostandin Jeromonaku "Shën Gjergji" 436 dhe "Shën
Dhimitri" 437.

432

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 353, faqe 176.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 344, faqe 173.
434
-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, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 74.
435
-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.
436
-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.
433
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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 Korfjatit për kujtim të përjetshëm” 438. Mbishkrimi i mësipërm gjendet i gdhendur
mbi një pllakë sadefi në fronin peshkopal të kishës. Hyrja për në kishë bëhet nga
kambaneria, e cila është ndërtuar në vitin 1936. Gjatë tërmetit që ra në vitin 1960 kisha e
"Shën Kollit" pësoi dëmtime serioze, prandaj u restaurua në vitin 1962. Kisha e "Shën
Kollit" është shpallur monument kulture 439 në vitin 1963.
KISHA E "SHËN THANASIT"
VOSKOPOJË, VITI 1724
Kisha e "Shën Thanasit" gjendet në pjesën verilindore të Voskopojës. Kisha është
bazilikë trinefëshe me thollo dhe ka përmasat 20.25x15.4 metra. Kisha përbëhet nga
naosi dhe hajati. Kisha e "Shën Thanasit" në Voskopojë është ndërtuar në vitin 1724.
Këtë e jep mbishkrimi që gjendet mbi një pllakë guri mbi dritaren e apsidës: + Εκτισθι ο
θηος ναος του αγιου / Αθανασιου ετους α ψ κ δ (=1724). “U ndërtua tempulli hyjnor i
shën Thanasit, në vitin 1724” 440.
Kjo bazilikë i kushtohet patrikut të Aleksandrisë Athanasit të Madh dhe kremton
më 18 janar. Kisha u ndëtrua me kontributin e banorëve të lagjes Skameli. Këtë fakt e jep
mbishkrimi që gjendet pranë portës jugore të kishës: “U ndërtua dhe u themelua që nga
themeli ky tempull i gjithëhirshëm dhe i famshëm i atit tonë ndër shenjtorë, Athanasit të
Aleksandrisë, me kontributin, me shpenzimet shumë të rënda dhe të kujdesit të proesteve
shumë të nderuar e të zgjedhur si dhe të arkondëve dhe të ktitorëve të lagjes Skameli dhe
të krishterëve të devotshëm, kur ishte patrik shumë i lumturi, kryepeshkop i Justinianës së
437

-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.
438
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 359, faqe 179.
439
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 71.
440
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 338, faqe 171.
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parë të Ohrit zoti, zoti Joasaf, në vitin 7232 (=1724), indikti 2. Ndërtuesi Androniku i
ndërtoi një tendë Izraelit të ri që ti mësonte grigjës në mënyrë të gjithditur ligjin e Krishtit
të shkruar nga perëndia” 441.
Një mbishkrim që gjendet i gdhendur mbi një kryq të murosur në kolonën e dytë
të hajatit na bën me dije për ndërtuesit e kishës: Η μαστορι / ητουν απο / χοριον Κρι /
μη(ο)ι προτο / μαστορις Α(ν) / δρονης κε ο Μη / χαλις, Παβλος, / Μανθος, Κοστας.
“Mjeshtrat ishin nga fshati Krimi, kryemjeshtrit ishin Androniku dhe Mihali, Pavli,
Manthoja, Kosta” 442.
Afresket e kishës 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 /
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” 443.
Mbi faqen e murit verior të kishës pranë afreskut të Shën Mërkurit gjendet
mbishkrimi, i cili daton më 1722 dhe tregon ata që kanë porositur afreskun: Δεησις των
δουλων του Θ(εο)υ Δημητριου Μιχαηλ Γεωργιου Καντεζη. “Lutje e shërbëtorëve të
perëndisë, Dhimitër Mihalit dhe Gjergj Kadesit” 444. Gjithashtu mbi një pllakë guri të
murosur pranë portës jugore të kishës gjendet një mbishkrim me përmbajtje biblike dhe
liturgjike: “Ejani tek unë sa jeni, të lodhur e të ngarkuar dhe unë do tu mbroj juve.
Mësoni prej meje, sepse jam i butë edhe i përvuajtur në zemër edhe keni për të gjetur të
prejtur shpirtrat tuaj, sepse atë që vjen tek unë nuk kam me e nxjerrë jashtë, sepse nuk
kam ardhur të thërras të drejtët, por mëkatarët për pendim – 1724. I përjetshëm kujtimi,
gjithmonë të përkujtueshëm dhe të lumturve, ktitorëve të tij manastiri të shenjtë dhe atyre
që sjellin pemë dhe punojnë mirë në të” 445.
Në këtë kishë gjendet një skenë interesante, e cila paraqet një besimtar duke dalë
nga kisha pa përfunduar liturgjia hyjnore. Mbishkrimi thotë: “Çdo besimtar i krishterë që
nuk qëndron deri në fund të liturgjisë dhe del jashtë, aty e pret djalli, që i merr shpirtin
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 336, faqe 168-170.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 340, faqe 172.
443
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.345, faqe 173-174.
444
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 334, faqe 168.
445
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 337, faqe 170.
442
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dhe përfundon në ferr”. Skena është pikturuar në vitin 1745 prej Kostandin dhe Athanas
Zografit 446.
Pasi përfunduan pikturimin e kishës vëllezërit Korçarë Kostandin dhe Athanas
Zografi u morën me pikturimin e hajatit, të cilin e përfunduan më 28 qershor të vitit 1745.
Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës: +Ανιστορηθη
αυτη η στεγη ης 1745 / επιτροπευοντος του Κυρ Βρουσιου Σοφρωνι(ου) / δια χειρος των
αυταδελφων Κωνσταντινου και Αθα / νασιου εν μηνι ιουνιω 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” 447. Në skenën "Shtatë kupat e zemërimit të
Perëndisë" vëllezërit Zografi kanë shkruar: Δεησις του Κυριου Γιανκου Κουισορου.
“Lutja e zotit Janko Kuisorës”, ndërsa në skenën "Helmimi i ujërave" lexojmë: Δεησις
του Κυριου Θεοδωρου Παπα Γεωργιου Μαντουκα. “Lutje e zotit Theodhor Papa, Gjergj
Mandukës” 448. Hajati është i hapur në një harkadë me gjashtë hapësira, të cilat ndahen
nga kolonat e gurit. Në hajat gjendet dekoracione të shumta me tulla, tjegulla duke
formuar kryqe, korniza në formë kurriz peshku etj 449.
Në faqen e murit mbi kolonat e hajatit gjendet një mbishkrim i shkruar me copa
tjegullash të murosura: αρχι του / ναου εν μη / νη ιουνιου κε / εν ετη / Α. Ψ. Κ. Δ.
(=1724). “Fillimi i tempullit u bë në muajin qershor dhe në vitin 1724” 450. Gjithashtu në
murin mbi harqet e hajatit të kishës gjenden disa mbishkrime të punuar me copa
tjegullash e tullash: Θεοδο / που Αργι / πι επι / τροπη. “Kujdestaria e Theodor Argjirit”.
Παπικας Κοστα(ν)την ιερεος σηντρομι. “Kontribues prift Kostandin Papika”. +Θαν(α)ση
/ ος Δη / μητριος / σινδρ(ο)μητε. “Kontribues Thanas Dhimitri” 451. Mbishkrimi i fundit
është gdhendur mbi një kryq të punuar prej guri gëlqeror dhe daton më 1724. Kisha e
"Shën Thanasit" është shpallur monument kulture 452 në vitin 1948. Ikonat e kishës (17
copë), që datojnë në vitin 1724 fatkeqësisht janë vjedhur 453 më 09.09.2004.
KISHA E "SHËN KOZMAIT DHE DAMIANIT"
VITHKUQ, KORÇË, VITI 1736
Kisha e Shën Kozmait dhe e Damianit është rreth 20 metra jashtë murit rrethues të
manastirit të Shën Pjetrit në Vithkuq. Në katin e sipërm të kishës është faltorja, ndërsa
kati i poshtëm është përdorur si qimitir. Katet lidhen ndërmjet tyre me shkallë. Kisha ka
446

-Kliti Kallamata, Rreth tipareve të reja të programit ikonografik në pikturën murale të shek. XVIII, 2000
vjet art dhe kulturë kristiane në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 263.
447
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 346, faqe 174.
448
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 347, faqe 174.
449
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 73-76.
450
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 335, faqe 168.
451
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 339, faqe 171-172.
452
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 71.
453
-Kodi QKIPK 1764, viti 1724, materiali dru + ar. 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 45.
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muraturë të rregullt prej guri pa zbukurime. Hyrja për në kishë bëhet nga ana
perëndimore. Pranë hyrjes nga ana e majtë një palë shkallë të çojnë në qimitir. Kisha
mbulohet nga një çati dyujëse. Kisha e anargjendëve Kozma dhe Damian është ndërtuar
në vitin 1736. Këtë e vërteton mbishkrimi mbi portën e kishës: +Ετει άπο Χ(ριστο)ύ α ψ
λ στ (=1736) άνηγέρθη έκ βάθρών ή σέβασμία μονή αυτη / τόν αγίον Αναργήρον Κοσμά
καί Δαμιάνού, άρχήέρατεύοντος τού πανιέρπτάτου / καί λωγιότάτου Μ(ητ)ροπολίτου
άγίου Καστορίας Κυρίου Κυρίου Χρυσάνθου, ήγουμε/νέβοντος τού πανοσιότάτου καί
έδαισιμοτάτου Κυρίου Κυρίου Μεθοδίου. / Διά σηνδρομής τού έν μοναχοίς Κυρίου
Ανθήμου, καί διά έξόδου, τού αίδεσι/μοτάτου αγιου ήκόνομου π(α)πά κύρ Ιω(άννου)
προσκηνητόυ έκ τής Αυδονοχόρου/ Εγγής τόν / Σε(ρ)όν. Καί άνηστορήθη διά εξόδου
τών έντιμοτάτων άρχώντον Κυρίου / Σηρόπουλου έκ τής Αυδονοχόρου. Καί ου Κύρ
Παναγιώτου Ντεσινου έκ / Βηθηκουκίου είς μνημόσινόν τους έονηων. Α. Ψ. Ν. (=1750)
/ Διά χειρός Κωνσταντίνου καί Αθανασίου. –Απο Κοριτζά. -Μαίου – 18. “Viti prej
Krishtit 1736. Është ndërtuar që prej themeli ky manastir i nderuar i anargjirëve të
shenjtë, Kozmait e Damjanos, në kohën kur ishte peshkop i gjithëhirshmi dhe i
gjithëdituri mitropoliti i shenjti i Kosturit, zoti, zoti Krisanth, në kohën kur ishte igumen i
gjithëhirshmi dhe i shumënderuari zoti Metodi me kontributin e murgut Jan Haxhiut nga
Aidhonohori, afër Serës. Është pikturuar me shpenzimet e arkondëve të shumënderuar,
zotit Siropulit nga Aidhonori dhe zotit Panajot Denisit nga Vithkuqi, për kujtim të
përjetshëm të tyre, 1750 maj 18, me dorën e Kostandinit e të Athanasit nga Korça” 454.
Mjedisi i altarit ndahet nga naosi me një ikonostas prej druri të gdhendur, ikonat e
të cilit janë pikturuar prej Kostandin Shpatarakut 455. Mbi derën e bukur të ikonostasit
është shkruar: Δεησις του δουλου του Θ(εο)υ Κυριου Σηροπουλου εκ της Αηδονοχορι
εγγής τον Σερ(ρ)ον. “Lutja e shërbëtorit të perëndisë, zotit Siropulo nga Aidhonohori,
afër Serës” 456. Ndërsa mbi ikonën e Krishtit në ikonostas gjendet mbishkrimi: Χείρ
Κωνσταντήνου ίερο / διακόνου έκ Σπαθείας. / έτη άπό Χ(ριστο)ύ α ψ μ η (=1748). “Dora
e jerodhiakon Kostandinit nga Shpati, viti prej Krishtit 1748” 457. Mbi ikonën e
anargjendëve Kozma dhe Damian, që gjendet në ikonostasin e kishës, është ky
mbishkrim: Δεησις του δουλου του ευλαβαιστατου / δουλου του Θ(εο)υ Κυριου Χατ /
χηωαννου εκ της /
Αηδονοχορι εγγις των Σερ(ρ)ων. “Lutje e shërbëtorit të
shumëdevotshëm të perëndisë, zotit haxhi Janit, prift nga Aidhonohori, afër Serës” 458.
Kisha e Shën Kozmait dhe e Damianit në vitin 1948 është shpallur monument kulture 459.
KISHA E "SHËN KOLLIT"
PËRMET, VITI 1747
454

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 354, faqe 176-177.
-Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, dhjetor 1995, faqe 8.
456
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 350, faqe 175.
457
-Theofan Popa, Piktor Kostandini prej Shpati, Buletin për shkencat shoqërore, Nr. 4, Tiranë, 1995, faqe
21; Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 349, faqe 175.
458
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 351, faqe 175.
459
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 71.
455
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Kisha e "Shën Kollit" gjendet në qytetin e Përmetit. Kisha është ndërtuar në vitin
1747. Kjo datë gjendet e gdhendur mbi murin e kungës, jashtë kishës së "Shën Kollit" në
Përmet 460. Në vitin 1930 kisha pësoi një diegie, e cila zhduku plotësisht ikonostasin prej
druri të gdhendur. Vitet e fundit kjo kishës është rindërtuar dhe është pajisur me
ikonostasin e kishës së Ogdunanit. Gjithashtu prej kësaj kishe është marrë edhe froni
dhespotik. Në anën perëndimore të kishës kanë qenë disa konakë, të cilët shërbenin si seli
e mitropolisë. Aty qëndronte Mitropoloti i Korçës, i cili dy muaj në vit vinte të meshonte
nëpër kishat e Përmetit. Dihet që vite më parë kishat e Përmetit vareshin nga Mitropolia e
Korçës.
Pranë kishës gjenden disa varre, midis të cilëve shquhet ai i atë Stathi Melanit dhe
varri i Mitropolitit të Korçës Dorotheut, i cili u mbyt në Vjosë. Më 8 maj të vitit 1875
Mitropoliti i Korçës, Dhorothe Evelpidhi u mbyt në Vjosë. Trupi i tij u gjet pas një jave
në fshatin Peshtan. Imzot Dhorotheu kishte vendosur që Pashkët e atij viti t’i celebronte
në fshatrat e Përmetit, por nuk mundi që ta realizonte misionin e tij. Ndërsa po kthehej
për në Përmet, e zuri një shi i stuhishëm dhe i pafuqishëm që t’i rezistonte rrymës u mbyt
në Vjosë. Besimtarët menjëherë e përjetësuan në vargje: Në përrua të Velçishtit / Seç u
mbyt veqil i Krishtit / N’atë përrua të shkretë / Seç u mbyt veqili vetë / Atje ku s’kishte
asnjë pulë / U mbyt goxha dhespot me vulë. Lipsani i tij u varros në hieroren e Kishës së
"Shën Kollit" në Përmet. Imzot Dhorotheu përpara se të bëhej Mitropolit i Korçës ka
pasur një funksion shumë të rëndësishëm atë të Protosingjelit të Madh të Patriarkanës
Ekumenike 461.
KISHA E "SHËN E PREMTES"
SELCKË, LUNXHËRI, VITI 1755
Kisha e Shën e Premtes gjendet në anën veriore të Selckës. Ajo ka përmasa
15x8.5 m. Është ndërtuar në vitin 1755. Kjo datë gjendet e gdhendur mbi portën jugore të
kishës 462. Në vendin ku është ndërtuar kisha, më parë ka qenë një konizmë me ikonën e
Shën e Premtes, të cilën e kishin sjellë nga manastiri i Pepelit. Në një pllakë guri është
gdhendur viti 1759. Kisha është e tipit bazilikë, me hajat në anën jugore. Mbi hyrjen
jugore të kishës ngrihet kambaneria. Kisha përbëhet nga tri kube qendrore dhe dy kube të
vogla nëpër qoshe. Altari ndahet nga pjesa tjetër e kishës me anën e një ikonostasi prej
druri të gdhendur. Mbi të është skalitur një shqiponjë dykrenore dhe më lart, Krishti me
lugën e kungimit. Gdhendjet e tjera në ikonostas janë shpendë, dragonj, lule etj. Mbi
mbulesën 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 madhen Shën e Premte është e katundit Selckë, eparkia e
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.348, faqe 175.
-Stilian Adhami, Vështrim mbi kulturën popullore të trevës së Përmetit, Tiranë 2002, faqe 221-222.
462
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 585, faqe 241.
461

123

Drinopojës, Gjirokastër dhe është bërë me kontributin e epitropit, Zotit Vasil Gjika, 1823,
korrik 10" 463.
Ikona e Shën Kostandinit dhe Elenës daton në vitin 1800, ndërsa mbi ikonën e
Burimit Jetëdhënës është mbishkrimi: "Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Vasil Papa
Leontiu, 1832". Froni episkopal dhe amvoni i kishës janë skalitur më vonë 464. Disa ikona
nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë 465. Kisha e Shën e
Premtes është shpallur monument kulture 466 në vitin 1970.

KISHA E "PROFETIT ILIA"
VOSKOPOJË, VITI 1759
Kisha e "Profetit Ilia" gjendet mbi një breg në perëndim të Voskopojës. Kisha
përbëhet nga naosi dhe hajati. Në arkadën e këtij të fundit gjenden dekoracione të krijuara
nga alternimi i gurëve. Naosi është i tipit bazilikal dhe ka përmasa të brendshme
18.20x9.50 metra. Kisha është ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje 467.
Kisha është ndërtuar në vitin 1759. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi i gdhendur
mbi një gur jashtë apsidës së kishës: “Viti 1759” 468. Kambaneria 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” 469.
KISHA E UNGJILLËZIMIT
KOZARE, BERAT, VITI 1768
Kisha e Ungjillëzimit në Kozare të Beratit është e tipit bazilikal trinefëshe me
përmasat 17.50 x 11.50 metra. Sipas mbishkrimeve kisha është ndërtuar në dy faza.
Ndërtimi i parë i takon vitit 1768. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që është i gdhendur
mbi një gur: 1768 / ΜΑΗΟΥ / 9. 1768 / 9 maj 470. Në vitin 1791 kishës i janë shtuar
463

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 707, faqe 271.
-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 104-105;
Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë, 1996, faqe 41-42.
465
-Gjatë punës hulumtuese studimore e shkencore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të
evidentojmë disa ikona: ikona e Shën e Premtes me numër inventari 5634, ikona e Gjithë Shenjtorëve me
numër inventari 5840, ikona e Krishtit Pandokrator me numër inventari 5879, si edhe dy ikona të cilat janë
të dëmtuara dhe nuk kemi mundur t’i identifikojmë.
466
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
467
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 77-78.
468
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 360, faqe 180.
469
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 480, faqe 210.
470
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 136, faqe 103.
464
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narteksi dhe një hajat me një arkadë të ulët në anën jugore. Kjo dëshmohet nga
mbishkrimi mbi portën perëndimore jashtë kishës: Ανακενησθη (ο ναος) ουτος κατα το α
ψ υ α (=1791). “U rindërtua ky tempull më 1791” 471. Në pjesën jugore të kishës ndodhet
portiku i përbërë nga 8 kolona në formë rrethore prej guri ku mbështeten arkadat.
Narteksi është në formë drejtkëndëshi me përmasat 10.7 x 5.8 m. Struktura ndahet në dy
ambiente nëpërmjet një kolonade të përbërë nga tri kolona në formë katrore.
Kisha është pikturuar nga Joan dhe Naum Çetiri. 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” 472. Shpenzimet e pikturimit të kishës i ka
mbuluar Ndino Lala me vëllezërit e tij. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi jashtë portës
jugore të kishës: Εζωγραφισθη (η) ιστορια αυτη / δια δαπανης του Ντινο Λαλα / και των
αδελφων αυτου αιωνια τους η μνημη 1804. “U pikturua kjo pikturë me shpenzimet e
Ndino Lalës dhe të vëllezërve të tij, i përjetshëm kujtimi i tyre 1804” 473. Kisha e
Ungjillëzimit së Kozarës spikat për vlerat që prezanton ruajtja në gjendje të mirë e
afreskut mural, i cili shtrihet në gjithë sipërfaqen e brendshme të mureve. Në afresk
paraqiten skena të ndryshme biblike. Ndër afresket bie në sy ai i Shën Gjon Vladimirit 474.
Ikonostasi i kishës është realizuar më vitin 1812. Ky fakt vërtetohet nga një
mbishkrim që ndodhej i gdhendur në kryqin e ikonostasit 475. Ikonostasi ka përmasat
10x5 m dhe është i gdhendur me motive dhe dekorime të pasura. Ai është i veshur me
patinë ari. Në pjesën jugore të kishës 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-1855 476. Ndërsa në një
kambanë të vogël me përmasat 0.52 x 0.46 m është shkruar: 1875 DEPOSITO BRONZI
DI C.F. MULLER IN TRIESTE 477.
Enoria e Kozarës përbëhej nga 71 familje të krishtera. Kjo enori përmblidhte
fshatrat Kozarë, Fier, Havaleas, Stani i Kozarës, Ferras etj. Në kishën e Ungjillëzimit në
Kozarë shërbenin dy priftërinj, që kishin në kujdestari edhe familjet e krishtera të
471

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 164, faqe 111.

472

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 182, faqe 117.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 179, faqe 116.
474
-Sasho Cvetkovski, Portreti Svetog Jovana Vladimira u umjetnosti Balkana od XVII do XX vijeka,
Dukjanski Knez Sveti Vladimir 970-1016, Narodni muzej Crne Gore, faqe 175.
475
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 195, faqe 121.
476
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 235, faqe 133.
477
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 258, faqe 139.
473
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fshatrave Dragot dhe Daullas ku kishte paraklise 478. Kisha e Ungjillëzimit në Kozare të
Beratit në vitin 1963 është shpallur monumnet kulture 479. Pas viteve ’90 kisha nisi të
dëmtohej. Pjesë dekorative, zbukurime të gdhendura u bënë pre e trafikantëve. Në
gushtin e vitit 2003 kisha u grabit për të herë të dytë, duke u zhdukur ikonostasi, ndërsa
më 14 gusht 2014, kisha u dogj tërësisht.

KISHA E "SHËN KOLLIT"
SHALËS, KOLONJË, VITI 1769
Kisha e "Shën Kollit" gjendet në fshatin Shalës të Kolonjës. Kisha ka përmasa
22x12 metra dhe është ndërtuar më 1 gusht të vitit 1859. Kjo datë është gdhendur në një
gur mbi portën e kishës 480. Ikonat e ikonostasit të kishës janë pikturuar në vitit 1769 nga
një piktor anonim. Dyert e bukura janë të ekspozuara në pavijonin e ikonave pasbizantine
të Muzeut Historik Kombëtar, me numër inventari 3666. Në ikonën e Shën Mërisë dhe të
Joan Pagëzorit është shkruar viti 1769” 481. Gjithashtu mbi ikonën e Joan Pagëzorit është
shkruar: Δεησις του δουλου του Θεου Μιχαλι / ηος του Δήμου απο χω(ρίον) Σιαλιαση /
1769 απριληου – 7. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Mihailit, birit të Dhimës nga
katundi Shalësi 1769 prill 7” 482. Mbi ikonën e Shën Kollit gjendet mbishkrimi: Χείρ
Ιω(αννου) άξιον. “Dora e Jan i denjë” 483.
KISHA E "SHËN MËRISË"
PECA, SARANDË, VITI 1770
Kisha e "Shën Mërisë" është njënefëshe dhe ka përmasa të brendshme 9.10x4.40
metra. Muratura e kishës është me gurë pak të përpunuar, ndërsa qoshet janë punuar me
gurë të latuar. Apsida është pesëfaqëshe dhe është punuar me gurë të gdhendur.
Gjithashtu përmban elementë dekorativë 484.
Kisha e "Shën Mërisë" është ndërtuar dhe pikturuar në vitin 1770. Këtë fakt e
vërteton një mbishkrim që gjendet mbi portën perëndimore të kishës: +Αν(η0γέρθει κ(αί)
υστορίθυ ο θύος κ(αί) ηερος ναός τής Υπερευλογιμένης Ενδόξου / Δεσπύνης ιμών
Θεοτόκου κ(αι) Αύπαρθένου Μαρίας τόν Υσοδίον ης χορυον Πετζας το Θεοφιλε / στατο
κ(αι) λογιοτατο κυρίο κύρ Δοσιθέο τής αγιοτάτης επυσκοπης Ανδρυ(α)νο(υ)πολεος κ(αι)
Αρ / γιροκαστρου κ(αι) ευρεθεντον ηερεον παναγιοτη, ηερέος Γεοργίου ιερεος Νικολάου
478

-Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα, 1868,
σελ.55.
479
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 22;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 62.
480

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 446, faqe 203.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 373, faqe 183.
482
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 374, faqe 183.
483
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 497, faqe 212-213.
484
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 175.
481
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ιερεος / κ(αι) ευρεθέντον προεστον Αθανασυου Διαμάντη (Α)θανασυου Μερτηρι Κυρο
Γκυτζο Χρ(ι)στο Διμητριου / Νήκα μαργαρύτη Ν(ι)κα Κυριο Σπηρο Θανο κ(αι) υ ληποι
– ετει απο Αδαμ – 7278 – ετει Χριστ(ου) – 1770 – κ(αι) δυα χιρος εμου του αμαρτολου
Ιω(αννου) ιερεος εξο τον Ιοαν(ν)ινον, κ(αι) με τον τεκνον αυτου / ετελυοθυ εν μηνυ
Φευρουαρύου -10. “U ndërtua dhe u pikturua ky tempull hyjnor e i hirshëm i Hyrjes në
Kishë të së mbibekuarës, së lavdëruarës zonjës sonë Hyjlindëses dhe gjithmonë
virgjëreshës Mari të Hyrjes së Hyjlindëses të katundit Peca, në kohën e
shumëkrishtdashësit dhe të shumëditurit zotit, Kir Dositheut të peshkopatës së
shumëshenjtë, të Drinopojës dhe të Gjirokastrës dhe të priftërinjve prezent prift Panajotit,
prift Gjergjit, prift Nikollës dhe të proestëve prezent Athanas Dhiamandit, Thanasit,
mërtirit, zotit Gixho, Kristo Dhimitër Nikës, Margarit Nikës, zotit Spiro Thanos dhe të
tjerëve, viti prej Adamit 7278, viti prej Krishtit 1770 dhe me dorën time të mëkatarit prift
Janit, nga jashtë Janinës dhe me të bijtë e tij, u përfundua në muajin shkurt 10” 485.
KISHA E "SHËN GJERGJIT"
NOKOVË, LUNXHËRI, VITI 1772
Kisha e Shën Gjergjit gjendet në mes të fshatit Nokovë të Lunxhërisë. Ajo është
bazilikë trinefëshe. Kisha ka përmasat 17.17x9.30 metra dhe është ndërtuar në vitin 1772.
Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet mbi faqen e murit perëndimor të kishës:
Ανηστορηθη τε κ(αί) εκαλ(λ)οπήσθη ό θήος κ(αί) πάνσεπτως ναος το(ύ) αγίου /
μεγαλομάρτηρος Γεοργίου του τροπεοφόρου δηα σ(υ)νδρομης κοπου / τε δε κ(αί) εξόδου
τον τημηότατον Κηρηού Κήρ Κούστα Ηερέος, Κήρ Στωγιου / Δημα κ(αί) Κήρ Δημα ήού
Πετρου Προσκηνήτου κ(αί0 Κήρ Δημητρηου του Κέν / τρου. Αρχηερατε΄τον ηπο του
θεοφηλεστατου Δρη(ι)νουπολεος Κηριου Κηρ / (Δοσιθέου) έκ χόρας Μεσόβου διά
χηρός...1772. “U pikturua dhe u stolis ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i dëshmorit
të madh, Shën Gjergj bukurmundësit me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e të
shumënderuarve, zotit Kir, priftit Kusta, Kir Stogji Dhimës dhe Kir Dhimës, birit të Petro
Haxhiut dhe zotit Dhimitër Qendros. Në kohën e peshkopatit të fortperëndidashësit të
Drinopojës, zotit Dositheu nga katundi Meçovë, me dorën e...1772” 486.
Në afreskun e Shën Gjergjit 487 mbi portën veriore jashtë kishës është shkruar:
Δηά χειρός Δημητρίου Ιερέος τού Δήμα Βύτου 1810 “Me dorën e prift Dhimitrit të
Dhimo Vitos, 1810” 488.
Kisha është e mbuluar me sistem qemerësh me kupolë sferike. Muret e kishës janë
ndërtuar me gurë shtufi e çmërsi. Çatia e kishës është e mbuluar nga pllaka guri. Kisha
përbëhet nga narteksi, naosi dhe një hajat me çati druri në anën veriore. Në kishë hyhet
nga dera në anën veriore të saj. Kambaneria është ndërtuar vite më vonë. Narteksi ka një
shtyllë në mes dhe mbulohet me anën e një tavani prej druri. Narteksi lidhet me naosin
485

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 829, faqe 304.
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 84; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 598,
faqe 244-245.
487
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 68.
488
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 674, faqe 265.
486
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me një derë që gjendet në mur. Naosi, me anën e arkadave ndahet në tre nefe. Nefi
qendror është i mbuluar me qemer cilindrik, ndërsa nefet anësore janë të mbuluar me
tavan të rrafshët prej dërrase. Naosi ndriçohet prej dy dritareve të drunjta. Apsida e kishës
është zbukuruar me nëntë nike, të cilat përfundojnë me një kornizë në formë dhëmbë
sharre. Altari ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi prej druri 489. Burrat e fshatit
mblidheshin në hajatin e kishës së Shën Gjergjit dhe kuvendonin për problemet që i
shqetësonin. Pranë kishës gjendej shkolla, e cila ishte ndërtuar sipas një fermani sulltanor
të vitit 1902 490.
Ikonat e kishës së Shën Gjergjit në fondet e Muzeut Historik Kombëtar
Ikonat e kishës së Shën Gjergjit në Nokovë të Lunxhërisë janë pikturuar nga Joan
Athanasi në shek. XVIII. Gjatë punës hulumtuese 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, ka përmasa 57x104 cm. Në ikonë është mbishkrimi:
δέησις τού δούλου τού Θεού Κώστα Παναγιώτη 1798, νοεμβρίο(ου) 26 “Lutje e
shërbëtorit të Perëndisë, Kostë Panajotit 1798” 491.
Ikona e Shën Mërisë është në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, me
numër iventari 5916 dhe përmasa 58x102 cm. Në fondet e Muzeut është edhe ikona e
Joan Pagëzorit, me numër inventari 5954 dhe përmasa 57x102 cm. Mbi ikonën e Krishtit,
të Shën Mërisë dhe të Joan Pagëzorit, në ikonostasin e kishës është data 1796 492.
Ikona e Shën Gjergjit, e cila ka qenë e vendosur në proskinitarin e kishës ka
përmasat 55x74 cm dhe me numër inventari 5946. Në fondet e Muzeut gjendet edhe një
ikonë me përmasat 54x108 cm dhe me numër inventari 5611, e cila mendohet se është

489

-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (bazilikat), Monumentet 1/1981
(21), faqe 110-111.
490
-Përkthimi i Fermanit është: Në përgjigje të kërkesës së Patriarkanës Rume (Ortodokse) për rindërtimin e
shkollës rume në oborrin e kishës, që gjendet në fshatin Istekobol të sanxhakut të Gjirokastrës, i drejtohet
valiut të Janinës Osman Nuri Pashës (jepen gradat) dhe Mytesarifit të sanxhakut të Gjirokastrës Xhavit
Beut (jepen gradat) shkolla që gjendet në fshatin e lërtpërmendur, nga të katër anët është e rrethuar me
murin e kishës, baçja e së cilës në anën perëndimore është tokë shtetërore me taksë vjetore dy kurush; në
ndërtimin e godinës së shkollës me përmasa dhjetë metra gjatësi, gjashtë metra gjerësi dhe pesë metra
lartësi nevojiten tetë mijë e shtatëdhjetë kurus nga ndihmat e popullsisë së fshatit, i cili përbëhet nga
shtatëdhjetë e gjashtë familje, katërqind e tridhjetë e gjashtë vetë, burra e gra, të përkatësisë rume
(ortodokse) dhe nuk ka të huaj. Duke mos pasur problem me vendodhjen e ndërtimit të shkollës, duke
paguar edhe vlerën e të dhjetës së shkollës dhe në mbështetje të nenit njëqind e njëzet e nëntë të ligjit të
arsimit u nxor kjo urdhëresë për lejen e ndërtimit dhe ngarkohet valiu dhe mytesarifi i lartpërmendur për
ndërtimin në dimensionet e dhëna, të mos pengohet ndërtimi, të mos meren nga popullsia akçe me forcë,
apo të bëhet presion. Arkivi Qendror i Shtetit, fondi 139, dosja 47, fleta 1; Fermantar, Të shkruash
historinë me tolerancë, TIKA, 2005, faqe 75; Arqile Bërxholi, Lunxhëria. Mjedisi-banorët-ekonomiavendbanimet, Qendra e Studimeve Gjeografike, Shoqata Shqiptare e Gjeografëve "Pandi Geço", Tiranë,
2007, faqe 290-293.
491
-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. 649,
faqe 257-258.
492
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 643, faqe 257; Π. Πουλίτσα,
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι,
1928, σελ. 85.
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Fjetja e Hyjlindëses. Ikona Hyrja në Jeruzalem 493, me përmasat 34x25 cm dhe numër
inventari 3701 është ekspozuar në pavijonin e ikonave të Muzeut Historik Kombëtar.
Ikona është pikturuar në vitin 1769 nga ikonografi Joan Athanasi.
Gjatë punës hulumtuese studimore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi
arritur të evidentojmë edhe disa ikona të vogla 494. Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar
gjendet edhe 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. Në fonde
gjendet edhe një ikonë e paidentifikuar, me përmasat 23x31 cm dhe numër inventari
6091, e cila paraqet një shenjtor duke mbajtur një kryq në dorën e majtë.
Gjatë punës hulumtuese për katalogimin dhe iventarizimin e objekteve që gjenden
në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të evidentojmë një mbulesë prej
argjendi 495, me numër inventari 5675, e cila i përket ikonës së Shën Gjergjit, që ka qenë e
vendosur në proskinitarin e kishës së Shën Gjergjit në Nokovë të Lunxhërisë, Gjirokastër.
Ikonat e mëdha të ikonostasit, ajo e Shën Mëhillit 496 e Shën Thanasit 497 dhe e apostujve
493

-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, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 53.
494
-Rrethprerja e Krishtit, me nr. inventari 5763 dhe përmasat 26x34 cm; Kryqëzimi i Krishtit, me nr.
inventari 5764 dhe përmasat 25x33 cm; Joakimi dhe Ana, me nr. inventari 5769; Hyrja e Hyjlindëses në
tempull, me nr. inventari 5806 dhe përmasat 25x34 cm; Pendikostia, me nr. inventari 5846 dhe përmasat
25x34 cm; Darka Mistike, me nr. inventari 5865 dhe përmasat 25x34 cm; Ngjallja e Llazarit, me nr.
inventari 5868 dhe përmasat 27x34 cm; Prerja e kokës së Pararendësit, me nr. inventari 6002 dhe përmasat
27x34 cm; Shpërfytyrimi i Shpëtimtarit, me nr. inventari 6061 dhe përmasat 26x34 cm; Zënia e
Hyjlindëses, me nr. inventari 6069 dhe përmasat 24x34; E diela e të verbrit, me nr. inventari 6101 dhe
përmasa 26x33 cm; E diela e Thomait, me nr. inventari 6103 dhe përmasat 26x33 cm; Analipsi, me nr.
inventari 5994 dhe përmasat 25x34 cm etj. Ikona Mbledhja e Kryeengjëjve, me nr. inventari 6099 ka
përmasat 33x43 cm.
495
-Figura kryesore e mbulesës është Shën Gjergji me përmasa 49 cm. Ai ka veshur uniformë ushtarake. Më
pas vjen kali me përmasa 42 cm. 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.
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 gruri. Në mbulesën prej argjendi të ikonës, 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, Shtiza mbaron me një kryq, për të treguar vdekjen martire të
shenjtit. e cila ka përshkuar tej përtej gojën e dragoit. Andrea Llukani, Mbulesa prej argjendi e ikonës së
Shën Gjergjit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2017, faqe 13-14; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika,
Tiranë 2018, faqe 190-191; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX,
Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 111; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në
Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 156-157.
496
-Ikona daton në vitin 1797 dhe i përket një ikonografi që ka preferuar të ruajë anonimatin. Ajo ka
përmasat 102x53 cm dhe numër inventari nr. 43. Shën Mëhilli është pikturuar në këmbë në pozicion
ngadhënjyes. Në dorën e djathtë mban shpatën, ndërsa në të majtën ka mbërthyer “shpirtin“ e figurës së
mundur që ka vënë nën këmbën e tij. Veshja e tij me pelerinë të kuqe, fustanellë të gjelbër, këmbët e
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të shenjtë Pjetër dhe Pavël 498 janë pjesë e koleksionit të Galerisë Kombëtare të Arteve në
Tiranë. Kisha e Shën Gjergjit në Nokovë të Lunxhërisë është shpallur monument
kulture 499 në vitin 1963.
KISHA E "SHËN THANASIT"
LEKËL, TEPELENË, VITI 1774
Kisha e "Shën Thanasit" gjendet në fshatin Lekël të Tepelenës. Mbi një pllakë
guri mbi murin e kishës është shkruar data e ndërtimit: Εν ετει Α Ψ Ο Δ οικοδομηθη
1774. “Në vitin 1774 u ndërtua më 1774” 500. Mbi një ikonë të Shën Gjergjit dhe të Shën
Mitrit është shkruar: 1811 σεπτεμβρίου 4. “1811 shtator 4” 501. Në këtë kishë ka shërbyer
kleriku martir atë Gjergj Suli 502.
mbathura me çorape ngjyrë rozë i japin madhështi figurës së tij. Dy flatra të mëdha që zbresin deri afër
tokës shoqërojnë figurën e tij. Në ikonë 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”. Theofan Popa,
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 648, faqe 256-257; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και
Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 84.
Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana,
2000, page 82; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve
Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 82.
497
-Ikona ka përmasat 102.5x57 cm dhe numër inventari nr. 38. Shën Thanasi paraqitet i ulur në një fron të
madh e hijerëndë. Ai ka veshur veshje peshkopale. Me dorën e djathtë bekon, ndërsa me dorën e majtë
mban një Ungjill të hapur të vendosur mbi këmbën e majtë. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo,
Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 86; Ylli Drishti, Ikona shqiptare
Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 86.
498
-Ikona ka përmasat 102.5x50 cm dhe numër inventari nr. 49. Apostujt e shenjtë Pjetër dhe Pavël janë të
kthyer në gjysmëprofil përballë njëri-tjetrit. Ata mbajnë në duar maketin e një kishe. Piktori anonim ka
preferuar ti veshë apostujt me hiton të gjelbër dhe pelerinë ngjyrë kafe. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIIIXIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 84; Ylli Drishti, Ikona
shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 84.
499
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
500
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.601, faqe 245.
501
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 679, faqe 266.
502
-Ai ka lindur më 12 mars 1893 në fshatin Lekël të Tepelenës. Shkollën fillore e kreu në fshatin e lindjes,
ndërsa arsimin e mesëm e përfundoi në gjimnazin "Zosimea" të Janinës. Në 3 prill të vitit 1912 emigroi në
Amerikë. Më 1917 u rekrutua në ushtrinë amerikane. Atë Gjergji prej vitit 1919 ka qenë veprimtar i shquar
i Shoqërisë "Vatra" dhe kishte miqësi të ngushtë me Imzot Theofanin. Më 9 qershor 1929 u dorëzua klerik
prej Platonit, peshkopit rus të Nju Jorkut. Atë Gjergji shërbeu si famulltar i kishës së "Shën Ellias" në
Jamestovn. Më 8 dhjetor 1929 u transferua në kishën e "Shën Kollit" në Southbridge ku organizoi korin e
kishës dhe shkollat e katekizmit. Më 1 tetor 1930 Peshkopata e emëroi famulltar në kishën e "Shën Pjetrit
dhe Pavlit" në Filadelfia. Në vitin 1934 u kthye në Shqipëri, për të mbajtur lidhjet midis Kishës Ortodokse
Autoqefale të Shqipërisë dhe asaj të diasporës. Gjithashtu shërbeu si klerik në fshatrat e zonës: Lekël,
Labovë, Tërbuq, Hundkuq, Kodër, Peshtan etj. Vendosja e regjimit komunist e vuri në shënjestër edhe atë
Gjergjin, sepse kishte qenë në Amerikë dhe mbante korrespondencë me patriotët shqiptarë të diasporës. Atë
e arrestuan më 27 dhjetor të vitit 1946 me akuzën: "Bashkëpunëtor i anglo-amerikanëve dhe kundërshtar i
regjimit". Në gjyqin që u bë në 14 janar të vitit 1947 atë Gjergji u dënua me pushkatim. Xhelatët e kuq u
habitën nga qëndrimi i atë Gjergjit, i cili e dorëzoi shpirtin te Perëndia duke bërë shenjën e kryqit; Llukan
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KISHA E "PROFETIT ILIA"
NOKOVË, LUNXHËRI, VITI 1775
Kisha e Profetit Ilia gjendej mbi shpellën e Ngurëzës. Ajo është ndërtuar në vitin
1775 dhe kishte përmasa 7x3 metra. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi mbi portën
perëndimore të kishës: Ανηστορήθη τε κ(αί) εκαλ(λ)οπησθη ό θηος κ(αί) πανσεπτος ναος
του αγιου εν / δόξου κε πρ(ο)φήτου Ηλήου τού Θεσβήτου δηα σηνδρομης κ(αί) κόπου /
τού παπα κύρ Κούστα εύημερευον κ(αί) παπα Κύρ Σήνος, / έπη έτ(ος) 1778 έν μηνή
μαήου 26. Ανήγερθη εκ βόθρου / 1775 μαρτίου 20, + Δηα σήνδρωμης κ(αί) εξοδου του
παπα Κούστα ίου της Δεπακόντες. “U pikturua dhe u stolis ky tempull hyjnor dhe i
gjithënderuar i shenjtit të lavdëruar dhe profet Ilia Thesvitit me kontributin dhe përpjekjet
e zotit Papa Kusta, kur ishte famullitar zoti Papa Sino, në vitin 1778, në muajin tetor, 26.
U ndërtua që nga themeli më 1775, mars 28, me kontributin e të lartpërmendurit Papa
Kusta, birit të Dhepakondës”. Sipas mbishkrimit, kisha është pikturuar në vitin 1778 503.

KISHA E "SHËN E PREMTES"
PËRMET, VITI 1776
Kisha e "Shën e Premtes" gjendet në jugperëndim të qytetit. Kisha ka përfunduar
së ndërtuari më 20 prill të vitit 1776. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim i slkalitur
rreth një guri të rrumbullakët ranor, i cili gjendet në hajatin e kishës: Ηλιας Χρισσυτ. Ρ.
1776 απριλιου κ ανηγερθη ο ναος ουτος δια εξοδον ολον τον σι(ν)τροφον. Προτροπη δε
κε κτητορ. Λεοντιου Ηκονομου Π(α)π(α) τζελο. Κεγιλις Ηλιατης κ(αι) επιτροπος
Λεοντ(ι)ω. “Ilia Hirësi. 1776 prill 20 u ndërtua ky tempull me shpenzimet e të gjithë
shokëve. Nxitja dhe ktitori ka qenë Leondi, ekonomi, papa Celo. Dhe Fili dhe epitrop
Leonti” 504.
Prej këtij mbishkrimi mësojmë se kryemjeshtër në ndërtimin e kishës ka qenë Ilia
Kristo, ndërsa ktitor ka qenë ikonom Leonti. Kisha është e tipit bazilikë me tre nefe me
përmasat 12x16 metra dhe përbëhet nga naosi, narteksi, altari dhe hajati. Kisha mbulohet
me çati dyujëse me rrasa guri. Muratura e kishës është prej grurë shtufi të lidhur me llaç
gëlqereje. Apsida e kishës është shtatëfaqëshe dhe është punuar me gurë të skuadruar dhe
me nike me harqe tullash. Kisha është pikturuar në vitin 1808 nga Terpo Zografi 505.
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)
Stavro, Atë Gjergj Suli, martir i Kishës sonë Orthodhokse, Ngjallja, janar 1999, faqe 9; Jeta Suli, Llukan
Stavro, At Gjergj Suli, atdhetar dhe klerik i shquar, Argjiro, 2014, faqe 16-28.
503
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 609, faqe 248.
504
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, αρ. 48, σελ. 89. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998,
nr. 378, faqe 184.
505
-Stilian Adhami, Përmeti dhe përmetarët në faqet e historisë, Tiranë 2001, faqe 148-150.
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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 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” 506.
Afresket gjenden në faqet anësore të naosit, me brezin e madh të shenjtorëve,
brezin e madalioneve dhe mbulojnë harqet, qemerët dhe kupolat e kishës. Skenat biblike
janë nga Dhiata e Vjetër dhe Dhiata e Re. Këto skena fillojnë me "Krijimin e Adamit",
"Krijimi i Evës nga brinja e Adamit", "Dëbimi nga parajsa" etj. Këto afreske janë të
mbushura me motive nga bota bimore. Ambienti i altarit ndahet me naosin me anën e një
ikonostasi prej druri të gdhendur. Ikonostasi është gdhendur nga mjeshtër Dhimitri nga
Konica. Mbi ikonën e Shën Naumit në ikonstasin e kishës gjendet mbishktimi: Δια χηρος
δεησεος Νικολαου του Γουγα α ψ ν (=1750). “Me dorën dhe lutjen e Nikollë Gugës
1750” 507. Kisha e "Shën e Premtes" është shpallur monument kulture 508 më 1963.
Në vitin 1964 kisha e "Shën e Premtes" është përmbytur prej përroit që kalon aty
pranë. Uji i përzier me baltë shpërtheu derën jogperëndimore të narteksit dhe mbushi
naosin deri në lartësinë tre metra, duke shkaktuar dëme të mëdha në pikturën murale të
kishës. Punimet për kullimin e ujërave filluan në vitin 1967. Më pas u restaurua narteksi
dhe naosi. Gjithashtu muralet e kishës janë restauruar edhe në vitet 1981-1982 509.
KISHA E "SHËN GJERGJIT"
LIBOFSHË, FIER, VITI 1776
Kisha e "Shën Gjergjit" gjendet në Libofshë të Fierit. Kisha përbëhet nga naosi, i
rrethuar në tri anën prej hajateve si dhe nga kambaneria. Naosi i kishës ka përmasat
16.30x9.20 metra dhe është i mbuluar me një tavan druri të gdhendur. Gjithashtu edhe
ikonostasi është prej druri të gdhendur. Kisha është e ndërtuar prej gurësh shtufi të lidhur
me llaç e gëlqereje. Apsida është e ndërtuar me blloqe guri dhe zbukurohet nga shtatë
nike të harkuara nga sipër. Në anën lindore të muraturës së kishës gjenden dekoracione
antike, të cilat mendohet se janë marrë nga Apolonia 510.
Kisha e "Shën Gjergjit" në Libofshë të Fierit është ndërtuar në vitin 1776. Këtë
fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet i gdhendur mbi portat e kishës: “Në vitin
shpëtimtar 1776 u rindërtua ky tempull hyjnor i dëshmorit të madh, të lavdëruar shën
Gjergj tropeofor. U pikturua në vitin 1782 në kohën e peshkopatit të gjithhirshmit dhe të
-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.
507
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 355, faqe 177.
508
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 43;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 78.
509
-Stilian Adhami, Përmeti dhe përmetarët në faqet e historisë, Tiranë 2001, faqe 152.
510
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 209-214.
506
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shumëditurit mitropolit të Beratit, zotit, Joasaf, me kontriburtin dhe shpenzimet e të
gjithhirshmit e të shumëditurit igumenit të Ardenicës, zotit Kliment, dhe të muzikantit të
shumëditur igumenit zotit Manasi, të priftërinjve zotit Mihail Kartofilakut, zotit Papa
Nikollës, zotit Papa Vasilit, zotit Papa Thanasit, zotit Papa Petre, zotit Papa Kristi dhe të
subashëve zotit Nako Bushi, Gjergj Athanasit, Andresë Sem Danës, Filip Gjeçit, Nas
Vasilit, Doke Llukës, Pjetrit të Dhimitrit, Sotir Subashit, Pashkos, Semit të Rrapit, Stavre
Gjatës dhe të burrave të tjerë dhe të grave, të cilët ti meritoi zoti perëndi (për) mbretërinë
e qiejve. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Në muajin mars (10), Bush Dane dhe Kosta
Kandilapti” 511. Kisha 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” 512.
Në absidë ikonografët kanë pikturuar "Platiterën" dhe anash saj ëngjejt, skenën
"Kungimi i Apostujve" dhe "Etërit e Kishës". Nga shenjtorët e pikturuar kemi këta: Pavli
e Pjetri, Prokopi, Nestori, Damjani e Kozmai etj. Në faqen perëndimore të kishës gjendet
skena "Fjetja e Shën Mërisë", e cila dominon në gjithë fasadën. Poshtë saj gjenden
"Kryeëngjëlli Mihail" me shpatën në dorë, "Kostandini dhe Elena" etj. Në faqen veriore
të kishës gjenden skenat: "Kryqëzimi", "Ngjallja" dhe në fund "Mrekullitë e Krishtit pas
Ngjalljes", ndërsa në faqen perëndimore të narteksit gjendet skena e "Gjyqit të fundit".
Ikonostasi i kishës është gdhendur në vitin 1805. Kjo datë gjendet e gdhendur në
dru nën kryqin e ikonostasit të kishës 513. Sipas Theofan Popës ikonat e ikonostasit janë
punuar nga një piktor anonim me shpenzimet e besimtarëve. Ikona e Krishtit është
pikturuar me shpenzimet e Dokos dhe Jakos në maj të vitit 1808: Ιστοριθει η εικων αυτη
δια δαπανης του Ντοκο και Ιακο αδελφου αυτου και δια μνημοσινον του πατρος αυτου
αιωνια της η μνημι – 1808. Μαιου. “U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Dokos dhe
Jakos, vëllait të tij dhe për kujtim të babës së tij. I përjetshëm kujtimi i tyre, 1808 maj” 514.
Ndërsa ikona e Shën Mërisë u pikturua me shpenzimet e Sotir Nas Vaziut: Ιστοριθη η
εικων αυτη δια δαπανης του Σωτηρι νασι Βασιου και των αδελφων αυτου και θειος
αυτου Γεωργιου και Κονσταντιν(ος) εξαδελφος αυτου. “U pikturua kjo ikonë me
shpenzimet e Sotir Nas Vaziut dhe të vëllezërve të tij dhe të dajës së tij, Gjergjit dhe
Kostandinit kushuririt të tij të parë” 515. Ikona e Shën Gjergjit që është edhe shenjti i
kishës është pikturuar në vitin 1808. Këtë e vërteton mbishkrimi i gdhendur mbi ikonë:
Ιστοριθη η εικων αυτη δια δαπανης του Μαρη Σουμπασι και του Πετρος του Γκερκη
Τοδαρι και θειος του Φιλιπη και του αδελφου του ναουμ και Φιληπι και τον ανιψιον του
Ιανκο και το παιδι του Θαναση απο χορίου Λημποφσα. Αιωνια τους η μνημη 1808. “U
pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Mari Subashit dhe të Petrit të Gjergj Todhrit dhe daja
i Filipit dhe të vëllait të tij Naumit dhe Filipi dhe i nipi Jani dhe i biri i tij Thanasi, nga

511

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 138, faqe 103-104.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 157, faqe 109-110.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 181, faqe 117.
514
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 186, faqe 118.
515
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 187, faqe 118.
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katundi Libofshë. I përjetshëm kujtimi i tyre 1808” 516. Në ikonën e madhe të Shën Kollit
gjendet mbishkrimi: Ιστοριθη η εικων αυτη δια δαπανης του χωριου Μεγαλο Τζιφληκι –
αιωνια τους η μνημη – α ω η (=1808) απριλιου. “U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e
katundit Çifligu i Madh. I përjetshëm kujtimi i tyre - 1808 prill” 517. Ikona e Shën
Spiridhonit është pikturuar me shpenzimet e katundit Metaj. Këtë fakt e vërteton
mbishkrimi i gdhendur në ikonë: Ιστοριθη η εικων αυτη δια δαπανης του χωριου Μετανι,
αιωνια τους η μνημη. “U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e katundit Metani (Metaj) i
përjetshëm kujtimi i tyre” 518. Në ikonën e Kryeengjejve kemi këtë mbishkrim: Ιστοριθη η
εικων αυτη δια δαπανης του χωριου Ρρεθη και Ντιμος Μποχεικο αιωνια τους η μνημι α
ω η (=1808) Απριλιω. “U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e katundit Rrethi dhe Dhimo
Bohiko. I përjetshëm kujtimi i tyre, 1808 prill” 519. Ikona e Shën Thanasit është pikturuar
me shpenzimet e Janko Dimos dhe bitrit të tij Anastasit: δεησις των δουλων του Θεου
Ιανκο Ντημω και Αναστασιου υου αυτου αιωνια τους η μνημη α ω η (=1808) μαιου 10.
“Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Janko Dimo dhe Anastasit, birit të tij. I përjetshëm
kujtimi i tyre 1808, maj 10” 520.
Ikonostasi i kishës është varakosur në vitin 1817. Këtë e vërteton mbishkrimi që
gjendet mbi derën e bukur të ikonostasit: Αναστας του Ιω(αννου) Τιμο και Κωστα Τουκα
εβαρακοθη ουτος ο τεμπλος εις την αρχιερατειαν του αγιου Βελαγραδων Κιρ Ιωασαφ δια
συνδρομης και δαπανης του Δημητρη ωσα Θαναση και τω παπα του Στασα....ετους 1817,
Χηρ Νικολαου. “Anastasi i Jan Timos dhe Kostë Duka u lye me varak, ky ikonostas në
kohën e peshkopatit të shenjtit të Beratit zotit, Joasaf, me kontributin dhe shpenzimet e
Dhimitrit..Thanasit dhe Papa Stasit...viti 1817, dora e Nikollës” 521. Pas fronit peshkopal
gjendet një mbishkrim i shkruar mbi dërrasë: Ιστοριθη ουτος ο θρονος / επι του
πανιερωτατου / Μητροπολιτου αγιου Βελαγρα / δων κυριου Ιωασαφ, δια χειρ ναουμ και
γεωργιου τζετιλι 183α δεκ(εμ)β(ριου) κ / κ(αι) δια επιμελ(ε)ιας Στεφανος Γγετζη κ(αι)
επιτροπυ αυτου / κοτζι ντιμο και τος ευρεθεντον....“Ky fron u pikturua në kohën e të
gjithhirshmit mitropolitit, shenjtit të Beratit Joasaf. Me dorën e Naumit dhe Gjergj Çetirit
1831, dhjetor 20, dhe me kujdesin e Stefan Gjeçit dhe epitropit Koçi Dino dhe atyre që u
gjendën... ” 522. Tek një kambanë të kambanerisë 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” 523.
Kisha e Shën Gjergjit në Libofshë të Fierit në vitin 1963 është shpallur monument
524
kulture . Pranë kishë gjenden varrezat e fshatit. Në vitin 1968 u shkatërrua kambaneria
dhe kisha u kthye në magazinë të një reparti ushtarak. Gjatë viteve 1996-1998 kisha e
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 189, faqe 119.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 184, faqe 118.
518
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 185, faqe 118.
519
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 188, faqe 118-119.
520
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 190, faqe 119.
521
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 206, faqe 124.
522
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 217, faqe 126.
523
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 256, faqe 139.
524
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 27;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 58.
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"Shën Gjergjit" në Libofshë u restaurua me fondet e Kishës Ortodokse. Punimet u
përqendruan kryesisht në forcimin e muraturës së kishës. U bë rikonstruksioni i
kambanerisë. U riparua çatia e kishës dhe u bënë instalime të reja elektrike dhe
hidrosanitare. Gjithashtu u restauruan pikturat murale dhe u bë pastrimi nga dherat i
mjedisit rreth kishës etj. Kosto e punimeve kap shifrën e 75.000 dollarëve. Studimi për
restaurimin e kishës u realizua nga Reshat Gega, ndërsa punimet u realizuan nga
specialistët e Institutit të Monumenteve të Kulturës nën drejtimin e Ing. G. Samimit.
Punimet për restaurimin e afreskeve u kryen nga nga specialistët e Institutit të
Monumenteve të Kulturës nën drejtimin e S. Mihalçka. Mbikqyrësi i punimeve nga ana e
Kishës Ortodokse ishte arkitekt restaurator atë Teologu 525.

KISHA E "SHËN KOLLIT"
VANAJ, MYZEQE, VITI 1777
Kisha e "Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë gjendet në majën e një kodre dhe
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. Hyrjet për në
naos janë në anën jugore dhe perëndimore. Dyshemeja është e shtruar me pllaka guri në
formë drejtkëndëshe, ndërsa çatia e kishës është e mbuluar me tjegulla. Kisha është e
ndërtuar me gurë shtufi të lidhur me llaç balte, ndërsa shpatullat e dritareve janë ndërtuar
me blloqe gurësh të skuadruar. Apsida e kishës është shtatëfaqëshe me nike të harkuara
dhe me dekoracione antike. Kisha e "Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë është pikturuar
nga vëllëzërit grabovarë Gjergj dhe Joan Çetiri në vitin 1795. 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” 526. Gjithashtu 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” 527.
Në kishën "Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë kemi të pikturuara afreske me
skena nga Dhiata e Vjetër: "Krijimi i Adamit", "Krijimi i Evës", "Mëkati i protoplastëve",
"Dëbimi nga parajsa", "Vrasja e Abelit", "Përmbytja e Noes", "Shitja e Josifit", "Ngasja e
Josifit", "Josifi i shpjegon ëndrën faraonit", "Jakovi në Egjipt", "Sakrifica e Abrahamit"
etj. Në fasadën perëndimore të kishës paraqitet skena e "Gjyqit të fundit". Në brezin e
madh të shenjtorëve më këmbë ikonografët Çetiri ndërmjet skenave me hierarkët,
apostujt e martirët kanë pikturuar Nikodhimin e Beratit dhe Joan Vladimirin. Është për tu
525

-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë,
Tiranë 2005, faqe 195-197.
526
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 144, faqe 105-106.
527
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 169, faqe 112.
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theksuar se piktorët grabovarë Çetiri kanë zbukuruar me afreske edhe ambjentet e
jashtme të kishës. Afresku më i spikatur është ai i Shën Kollit, që është shenjti, të cilit i
kushtohet kisha. Shën Kolli paraqitet me veshje hieratike, stihar, fellon dhe epigonat.
Pranë kokës së shenjtit nga ana e djathtë është pikturuar Krishti dhe në të majtën paraqitet
Shën Mëria. Ky afresk është nga punët më të përkryera të vëllezërve Çetiri.
Ikonostasi dhe amvoni i kishës janë prej druri të gdhendur me cilësi të lartë
artistike. Tavani është prej druri të ngjyrosur. Ikonostasi i kishës është gdhendur në vitin
1811. Kjo datë është e gdhendur në dru nën kryqin e ikonostasit të kishës 528. Ikonat e
ikonostasit të kishës së "Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë janë pikturuar prej Kostandin
Zografit. Ikonat renditen sipas radhës në ikonostas. Në ikonën e madhe të Shën Mërisë në
ikonostas gjendet mbishkrimi: Δεησις των δουλων του Θεου / Νικολαου ιερεος και
Κωνσταν / τηνου αδελφου. “Lutje shërbëtorëve të perëndisë, prift Nikollës dhe e të
vëllait Kostandinit” 529. Në ikonën e Joan Pagëzorit është shkruar: Δεησις τον δουλον
Ρισταν Σουπασι. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Ristan Subashit”530. 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” 531.
Rreth një kambane 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 Argovasit” 532. 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” 533.
Kisha e "Shën Kollit" në vitin 1963 është shpallur monument kulture 534. Kisha e
"Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë gjatë viteve 1998-1999 është restauruar me fondet e
Kishës Ortodokse. Punimet restauruese kapën shifrat 72.000 dollarë. Realizimi i
punimeve u krye nga specialistët e Institutit të Monumenteve me drejtues Ing. G.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 192, faqe 119.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 280, faqe 147.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 284, faqe 148.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 151, faqe 107-108.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 238, faqe 134.
533
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 253, faqe 249-250.
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-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 27;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 58.
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Samimin. U kryen këto punime restauruese: riparimi i çatisë së kishës, riparimi i mureve,
sistemi elektrik, pastrimi nga dherat përreth mureve të kishës etj 535.

KISHA E "KRYEENGJËJVE"
GJIROKASTËR, VITI 1777
Kisha e Kryeengjëjve është në lagjen Varosh të qytetit të Gjirokastrës. Ajo është
ndërtuar në vitin 1777. Pas djegies më 1828, kisha u rindërtua në vitin 1883. Këtë fakt e
vërteton një mbishkrim mbi portën jugore të kishës: Εκτίσθη έκ θεμελίων τώ 1777, και
εις / τω 1828, άνεκαινίσθη τώ 1833 “U ndërtua prej themeli më 1777, u dogj më 1828, u
përtëri më 1833” 536.
Kisha është e tipit bazilikal. Ka përmasat 23.20x13.30 metra, pra relativisht të
mëdha. Brenda janë naosi dhe altari. Nëpërmjet dy arkadave kisha ndahet në tri nefe.
Secila prej arkadave ka gjashtë harqe, që mbështeten në muret lindore dhe ato
perëndimore. Nefet anësore mbulohen me qemerë cilindrikë në formë çerekrrethi. Çatia
është dyujëse dhe e mbuluar me rrasa guri. Muratura është me gurë shtresorë me
vendosje të rregult 537.
Hyrja për në kishë bëhet nga porta jugore dhe perëndimore. Të dyja portat
paraprihen nga portikë. Naosi ndriçohet prej pesë dritareve në anën jugore dhe pesë të
tjerave në anën veriore. Mjedisi i altarit përbëhet nga bema me apsidën rrethore. Protezisi
dhe diakonikoni kanë, gjithashtu nga një apsidë rrethore dhe nga një nike ndërmjet tyre
dhe bemës. Mbulesa e tyre është me qemerë cilindrikë. Apsida qendrore është
shtatëfaqëshe dhe përbëhet nga disa nike të cekëta, të punuara me gurë të gdhendur. Mbi
to kalon një kornizë prej guri, ku alternohen radhë të drejta me radhë në formë dhëmbësh
sharre 538.
Ikonostasi i kishës është prej druri të punuar me gdhendje. Në ikonën e Krishtit në
ikonostas është shkruar: Επ νεο τεμπλος δια (ανα)λοματον τον του Κιρ Γεοργακι
Αναστασιου απο Αργιροκαστρο “U përtëri ikonostasi me shpenzimet e zotit Jorgaq
Anastasit nga Gjirokastra”. Në ikonën e Shën Mërisë në ikonostas është mbishkrimi:
1833 κε εονια ι μνιμι κιρια Ζοιζα κε Βασιλικι του Παρας(κ)εβα απο Αργιροκαστρο.
“1833 dhe i përjetshëm kujtimi, zonja Zoica dhe Vasiliqi e Paraskevës, nga
Gjjirokastra” 539. Në ikonostasin e kishës bie në sy një ikonë e Shën Gjergjit, hipur në
kalë. Poshtë tij është gdhendur skena “Rënia e protoplastëve” 540.
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-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë,
Tiranë 2005, faqe 127-130.
536
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, Nr. 606, faqe
247.
537
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 152-153.
538
-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (bazilikat), “Monumentet”, Nr.
1, Tiranë, 1981 (21), faqe 112.
539
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, Nr. 709, faqe
271-272.
540
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 65.
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Në ikonën e Shën e Premtes është mbishkrimi: Ο ζογράφος Πέτρος τού
προτοψάλτης τής Μητροπόλεως Ιωαννίνων, 1841 Ιουνίου 5 “Piktor Petro, kryepsalt i
Mitropolisë së Janinës, 1841, qershor 5” 541. Në ikonën e Shën Gjergjit është shkruar: Δια
χηρός Νικολάου καί Ματθαίου άδελφού αύτου. Δεησης τού δουλου τού θεού Δημητρίου
Κώτζο Νάνο 1842 “Me dorën e Nikollës dhe Mattheut, vëllait të tij. Lutje e shërbëtorit të
perëndisë Dhimitër Koiza Nano, 1842” 542. 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” 543.
Mbi kapakët prej argjendi të ungjillit të kishës është mbishkrimi: 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” 544.
Kisha është e pikturuar me afreske tek apsida e hierores, në brezin e mesëm, si
edhe në murin e majtë. Bie në sy “Platitera”, me krahët e hapur, duke mbajtur Krishtin
ndër duar. Nën të gjendet skena “Kungimi i apostujve”. Poshtë kësaj skene dallohen Joan
Gojarti, Grigor Teologu, Athanasi i Aleksandrisë dhe Kirili i Aleksandrisë. Në një kolonë
të kishës është pikturuar Anastasia Farmakolitria. Nga shenjtorët e pikturuar në murin e
majtë të kishës dallojmë Shën Kristoforin dhe Shën Nikitën. Tek afresku i kryeengjëllit
është shkruar: “Me shpenzimet e Anastas M. Fandit”. Afresku ka përmasa 150x100 cm.
Në murin perëndimor të kishës, përballë me hieroren është një afresk i Shën
Gjergjit të Janinës 545, me përmasa 120x85 cm. Më 19 shtator të vitit 1839, Martiri i Ri i
Janinës u shpall nga kisha shenjt dhe kremtohet nga kisha më 17 janar 546. Që nga ajo
kohë Janina e ka shenjtin mbrojtës. Në afresk 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 palmën e martirizimit 547.
Përreth kishës kanë qenë varrezat e të krishterëve. Në vitin 1967 u shkulën me
buldozer, me pretekstin e zhvillimit urban të zonës. Ndërtimet e reja pa kriter, që u bënë
rreth kishës, u ngritën mbi kockat e njerëzve, sepse nga nxitimi një pjesë e varreve nuk u
zhvendosën. Kisha e Taksiarkëve u kthye në depo, ndërsa oborri i saj u kthye në mjedis
sportiv. Gjatë viteve 1992-1993 kisha iu nënshtrua një rikonstruksioni i cili kapi shumën
6.800.000 lekë ose 68.000 USD. Ndërhyrjet restauruese u përqendruan në konsolidimin e
konstruksionit si dhe rindërtimit të çatisë 548. Në vitin 1994 Komisioni i Kthimit të
541

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, Nr. 713, faqe
273.
542
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr. 715, faqe 273.
543
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr. 716, faqe 273.
544
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr. 682, faqe 266.
545
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 65; Andrea
Llukani, Paraqitja e Shën Gjergjit të Janinës me fustanellë shqiptare, Studime Muzeologjike nr. 6, Tiranë
2016, faqe 72-75.
546
-Κωνσταντίνος Δεσπότις, Αγοι της Ηπειρου, εκδοσεις Παρακαταθιακι, Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 115.
547
-Leonard Olli, Shenjtorë shqiptarë me kostume kombëtare, Metropol, 15 korrik, 2005, faqe 23.
548
-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë,
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005, faqe 155.
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Pronave ua ktheu besimtarëve vetëm kishën, ndërsa pjesa tjetër është mjedis sportiv i
shkollës 549.

KISHA E "SHËN THANASIT"
KARAVASTA, LUSHNJE, VITI 1778
Kisha e "Shën Thanasit" në Karavasta është ndërtuar në vitin 1778 dhe është
kishë e tipit bazilikal me përmasa 20x10 metra. Kisha është e ndarë me kolona me tri
nefe. Ikonostasi është i gdhendur në dru dhe ndan ambientin e altarit. Naosi rrethohet nga
të tri anët me hajate. Në qoshen veriperëndimore ka një kthinë, e cila përdorej si
pagëzimore. Kisha është e suvatuar nga jashtë. Apsida është e ndërtuar prej blloqe të
mëdhenj guri dhe është lënë e pasuvatuar. Ajo zbukurohet nga shtatë nike të harkuara nga
sipër. Në kornizën e apsidës janë përdorur detaje dekorative të mara nga Apolonia. Kisha
është pikturuar në vitin 1797 nga Gjergj dhe Joan Çetiri nga Grabova. Vëllezërit Çetiri
kanë pikturuar ikonat e ikonostasit dhe afresket e kishës. 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” 550.
Në përgatitjen e ikonave të ikonostasit të kishës së "Shën Thanasit" në Karavasta
vëllezërit Çetiri kanë përdorur tematikën e miniaturës. Në ikonën e madhe të Krishtit ata
kanë përfshirë miniaturat e apostujve. Në ikonën e madhe të Shën Mërisë kanë futur disa
miniatura të profetëve. Në ikonën e shenjtit të kishës, Shën Thanasit kanë futur disa
miniatura me skena nga jeta e tij. Gjithashtu ata kanë pikturuar "Krishtin me tri fytyra",
skenë që e hasim edhe tek Kostandin Shpataraku në Manastitin e Ardenicës. Ikonat e
brezit të sipërm të ikonostasit janë: "Lindja e Krishtit", "Darka mistike", "Puthja e Judës",
"Ungjillëzimi", "Fjetja e Shën Mërisë" si dhe disa skena nga "Himni Akathist".
Në kishën e "Shën Thanasit" në Karavasta kemi të pikturuara afreske me skena
nga Dhiata e Vjetër: "Krijimi i Adamit", "Krijimi i Evës nga brinja e Adamit", "Mëkati i
protoplastëve", "Dëbimi nga parajsa", "Vrasja e Abelit", "Përmbytja e Noes", "Shitja e
Josifit", "Ngasja e Josifit", "Josifi i shpjegon ëndrën faraonit", "Josifi përshëndetet me
vëllezërit", "Jakovi në Egjipt", "Sakrifica e Abrahamit" etj. Në brezin e madh të kishës
ikonografët Çetiri ndërmjet skenave me hierarkët, apostujt e martirët kanë pikturuar
Nikodhimin e Beratit dhe Joan Vladimirin. Afresku më i bukur është ai i "Gjyqit të
fundit", skenë që e hasim të pikturuar nga vëllezërit Zografi nëpër kisha e tjera si për
shembull në manastirin e "Ardenicës" dhe në kishën e "Shën Gjergjit" në Libofshë.

549
550

-Kisha e Kryeengjëjve në Gjirokastër, e drejtë ende e mohuar, “Ngjallja”, shtator 2009, faqe 8.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 170, faqe 113.
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Kisha e "Shën Thanasit" në vitin 1963 është shpallur monument kulture 551. Kisha
e "Shën Thanasit" në Karavasta gjatë vitit 1999 është restauruar me fondet e Kishës
Ortodokse. Punimet restauruese kapën shifrat 55.000 dollarë. Realizimi i punimeve u
krye nga specialistët e Institutit të Monumenteve me drejtues Ing. G. Samimin në
bashkëpunim me firmën ndërtuese "Elira" me president Sotiraq Kolën. U kryen këto
punime restauruese: riparimi i çatisë së kishës, riparimi i mureve, pastrimi nga dherat
përreth mureve të kishës për të shmangur lagështirën etj 552.
KISHA "FJETJA E SHËN MARISË"
SOPIK, POGON, VITI 1778
Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" është kisha kryesore e fshatit Sopik të Pogonit.
Kisha është bazilikë e ndërtuar me mur të gurtë të lidhur me llaç dhe gëlqereje. Çatia e
kishës është e mbuluar me plloça guri. Kisha ka përmasat 33x13 metra dhe përbëhet nga
narteksi, naosi dhe altari. Kisha e "Fjetja e Shën Mërisë" së Pogonit është pikturuar rreth
viteve 1920-1921 nga ikonografi Theodhos Jusi nga Hllomoja. Në kishën “Fjetja e Shën
Mërisë” së Pogonit gjendet një mbishkrim, i cili bën fjalë se suvatimi i kishës është bërë
me shpenzimet e tre priftërinje, që u vranë nga Ali Toska në Kakollako në vitin 1778:
Αρχησεν να σοφατισθη η θαυμαστη αυτη εκκλησια Ιανουαριου ΙΑ, ετε / λειωθη Μαιου
Δ δια συνδρομης των τι(μιωτα0των αοιμν(η)σθων ιερεων / Παπα Κωνς9ταντινου) Παπ.
Παν(αγιωτου) και Παπα ιωαννου τους οποιους / εφονευσεν ο Αλλη Τοσκας εις
κακολακον Μαιου ΙΔ 1778. “Filloi të suvatohet kjo kishë e mrekullueshme më 11 janar.
U përfundua më 4 maj me kontributin e priftërinjve të shumënderuar Papa Kostandinit,
Papa Panajotit dhe Papa Janit, të cilët i vrau Ali Toska, në Kakollako, maj 14, 1778”. Ky
mbishkrim gjendet i pikturuar mbi portën jugore të kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në
Sopik të Pogonit. Sipas gojëdhënës të tre priftërinjtë u vranë nga Ali Toska për shkak se
kishin strehuar në kishë Ali pashë Tepelenën dhe e kanë shpëtuar duke e nxjerrë jashtë
rrethimit, brenda një voze 553.
Sipas Dhimitër Bedulit këtë fakt e përmend edhe Aravatinoi në librin e tij
“Historia e Ali pashë Tepelenës” në faqen 22-23. Aravatinoi pohon se Ali pashë Tepelena
gjendej i rrethuar prej ushtrisë së Ahmet Kurt Pashës dhe ka shpëtuar në sajë të ndihmës
që i ofroi Papa Jani nga Sopiku. Vetëm se Dhimitër Beduli thotë se tre priftërinjtë u vranë
më 14 maj të vitit 1779, madje populli u ka ngritur një këngë, e cila këndohet dhe
kërcehet në çdo festë të fshatit. Ali pasha u premtoi sopiqotëve se do tu ndërtonte një
kishë me një ikonostas madhështor për nder të tre priftërinjve të vrarë.

551

-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 41;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 76.
552
-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë,
Tiranë 2005, faqe 193-194.
553
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 597, faqe 244.
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Ikonostasi i kishës është i gdhendur në dru arre dhe është punuar me shumë
mjeshtëri nga Nikolla Dibrani nga fshati Megarova i Manastirit 554. Ikonostasi 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 1832 555.
Sipas restauratorit Frederki 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
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 556.
Dyert e Bukura 557 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” 558. Mbi ikonën e Kryeengjëjve në ikonostasin e kishës është shkruar: δια
σινδρομοις τω(ν) κυριων αδελφων αναγνωστου παπα δημητριου ποτε γεωργιου
αποστολου δημητριου παναγιοτου λλιακηου, δημητριου παππακωστα αξαρχου σπυριδον
και σακελαριου αποστολου πρημικηριου παναγιοτου σακελαρ θεωδωρου του ιωανου
554

-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.
555
-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.
556
-Frederik Stamati, Fjetja e Shën Mërisë dhe një histori e panjohur me Ali Pashën, Standard, 13 shkurt
2015, faqe 18-19.
557
-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.
558
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 708, faqe 271.
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1836, μαρτιου ια πρεβεζα. Χυρ σπ(υ)ρ(ι)δ(ωνος). Ιερεος γεβζ δ(η)μ(η)τ(ριου), Βελ...“Me
kontributin e zotërinjve, vëllezërve Anagnosti Papa Dhimitrit, Gjergjit të dikurshëm,
Apostolit, Dhimitrit, Panajotit, Ljaliut, Dhimitrit, Papa Kostës, eksarkut Spiridhonit dhe
Saqellarit Apostol, Primiqirit Panajotit, Saqellar Theodhorit të Janit, 1836 mars 11
Prevezë. Dora e Spiridhonit, prift Gavz, dhmt Vel” 559.
Gjithashtu edhe ikonat e tjera të mëdha të ikonostasit janë punuar në vitin 1836 ne
Prevezë të Greqisë prej një piktori anonim. Bën përjashtim vetëm një ikonë çudibërese e
Shën Mërisë, e cila ka një histori interesante. Sipas gojëdhënës një njeri nga Sopiku duke
kullotur bagëtitë humbi pelën në pyllin në afërsi ku gjendet sot kisha. Kur u kthye vitin
tjetër e gjeti pelën së bashku me mëzin e saj duke kullotur dhe pranë saj një ikonë e Shën
Mërisë. Atëherë në atë vend u ngrit një shtyllë prej guri me kamare dhe u vendos ikona.
Një ditë tek po kalonte në atë vend Ali pashë Tepelena vuri re sikur Shën Mëria e ndiqte
me sy ngado që shkonte. Atëherë pyeti shoqëruesin e tij Jani Konomin: “Përse, or bir, më
shikon kështu kjo zonjë e juaj? Jani i tha: Diçka kërkon nga ty. Dhe Ali pashë Tepelena
pyeti: Çfarë kërkon nga unë? Jani iu përgjigj: Kërkon ti bësh shtëpinë sepse është pa
shtëpi. Ali pashë Tepelena urdhëroi që menjëherë të ndërtohej kisha. Ikona çudibërëse
sipër veshjes me argjend ka një mbishkrim “Me kujdesin e zotit Anagnost Ikonomit Papa
Janit 1836” 560.
Gjithashtu mbi mbulesën prej argjendi të ikonës është shkruar: “U përfundua
ikona me shpenzimet e kishës që ka kujtimin e Fjetjes së Hyjlindëses në katundin Sopik,
Vaso Papadhimo. U pikturua ikona e shënjtë e së mbishenjtës zonjës sonë Hyjlindëse dhe
gjithmonë Virgjëreshës Mari, në ditët e ekonomit të quajtur me emrin Papa Jan,
përgjegjës i vilajetit, dhe të tjerëv ekrerë të vendit, Jorgji Konomit, Anagnost ikonomit,
Kalinik murgut, kujdestarit të kishës Papa Kristos, ekonom Papa Kristos, Gjinos, Gjorgj
Thimi Ekzarkut, bir i Papa Kostë Kriskit, Cara danitëve vëllezërve Kristo e Vasil viti
1808, Papa Kristo rrëfenjësi, murgesha Krisanthi” 561. Fatkeqësisht ikona është
grabitur 562. Mbi një kandil të madh prej argjendi është shkruar: Βασηλ Αδαμ Διαμαντης
1793. “Vasil Adhami Dhiamanti 1793” 563. Mbi një triqer prej argjendi është shkruar: Ετη
1773 εκτητορες Χαρηση στεφανη Χαρηση Δημητριου ηπο χηρος Ευτηαστη του Σοτο
Στογιανη. “Viti 1773. Ktitorët Haris Stefani i Haris Dhimitrit me dorën e Eftiastit të Soto
Stiljanit”564. Rreth bazamentit të një kryqi gjendet ky mbishkrim: Σταυρος υπαρχει κτημα
της Υπεραγιας Θεοτοκου της σοπικης – 1794. “Kryqi është pronë e së mbishenjtës
Hyjlindëse së Sopikut 1794” 565. Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" në fshatin Sopik të Pogonit

559

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 712, faqe 272.
-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 21-22;
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 80-81.
561
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 670, faqe 264.
562
-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 50.
563
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 636, faqe 255.
564
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 600, faqe 245.
565
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 637, faqe 255.
560
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në vitin 1963 është shpallur monument kulture 566. 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; 2Pjesë 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.
KISHA E "SHËN SPIRIDHONIT"
VUNO, 1778
Kisha e "Shën Spiridhonit" gjendet në lagjen e poshtme të fshatit Vuno. Rreth saj
gjendet edhe dy ndërtesa të tjera. Godina e shkollës dhe ndërtesa e administratës kishtare.
Kisha është bazilikë dhe ka përmasa të brendshme 19.80x11.40 metra. Në anën
perëndimore të kishës gjendet hajati në formë katrore. Muratura është me gurë dhe e
suvatuar. Qoshet e mureve dhe shpatullat e dyerve e dritareve janë punuar me gurë të
gdhendur. Ndërtesa e administratës kishtare është dykatëshe dhe gjendet në anën jugore
të kishës. Ndërsa godina e shkollës gjendet në anën lindore të saj 567.
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 mbishkrimi 568 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” 569.
Në ikonën e Krishtit që gjendet në ikonostasin prej muri të kishës gjendet ky
mbishkrim: Δεησις τις δουλις του Θεου Νεζα Δημεα. “Lutje e shërbëtories së perëndisë,
Neza Dhimea” 570. Ndërsa në ikonën e Shën Mërisë është shkruar: +Δεησις της δου / λυς
του Θεου / Λιουκα(σ) διμε / εν ετ(ε)ι 1783 ης. “Lutje e shërbëtores së perëndisë, Lule
Dhima, në vitin 1783” 571. Në ikonën e Kryeengjëllit Mikael në ikonostasin e kishës
gjendet mbishkrimi: Δεησις του δουλου του Θεου Ιω(αννου) του Σακου. “Lutje e
shërbëtorit të perëndisë, Janit të Sakut” 572. Ndërsa mbi faqen e murit jugor pranë portës
566

-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
567
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 197-198.
568
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 137.
569
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 834, faqe 306.
570
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 842, faqe 308.
571
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 843, faqe 308-309.
572
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 841, faqe 308.
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së kishës është shkruar: +δεησις του δουλου του Θεου Πολημερου του Πηρο. “Lutje e
shërbëtorit të perëndisë, Polimerit të Piros” 573. Kisha e "Shën Spiridhonit" e fshatit Vuno
në vitin 1963 është shpallur monument kulture 574.
KISHA E "SHËN GJERGJIT"
FIER, VITI 1782
Kisha e vjetër e "Shën Gjergjit" u ndërtua në vitin 1782 nga një grup ndërtuesish.
Kisha kishte përmasat 26x20 m dhe përbëhej nga salla tri nefëshe, pagëzimorja dhe dy
portikë. Punimet për ndërtimin e kishës së "Shën Gjergjit" janë drejtuar nga kryemjeshtri
Gega. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet në pjesën e jashtme të apsidës: Ετους
1782 τιν εκαμεν αρχις / ο προτομαστορας γξεγκας εονια η μνιμι. “Në vitin 1782 e ka
ndërtuar që nga fillimi kryemjeshtri Gega. I përjetshëm kujtimi” 575. Porta veriore e kishës
është prej druri dhe daton më 27 janar 1783. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim i gdhendur
në të: ΕΤΟΥΣ 1783 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 27. "Viti 1783 janar 27" 576. Kisha e "Shën Gjergjit"
ishte zbukuruar me afreske të pikturuara prej Joan Çetirit.
Ikonostasi i kishës është gdhendur në vitin 1786. Kjo datë është e gdhendur nën
kryqin e ikonostasit të kishës 577. Ikonat e ikonostasit janë punuar nga Joan Çetiri. Ιkona e
Krishtit Pandokrator daton më 16 shkurt 1798 dhe është pikturuar nga Jan Çetiri. 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” 578. Gjithashtu edhe ikona e Shën Mërisë me Krishtin 579 daton më 1798.
Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar ikona
Shën Dhimitri me skena 580, me përmasat 102x70 cm dhe numër inventari 3669; Krishti
573

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 840, faqe 308.
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 86.
575
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 153, faqe 108.
576
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 159, faqe 110.
577
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 162, faqe 111.
578
-Ikona Krishti Pandokrator vjen nga kisha e Shën Gjergjit, Fier. 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.
579
-Ikona Shën Mëria me Krishtin vjen nga kisha e Shën Gjergjit, Fier. Ka përmasat 97x69.5x3.7 cm dhe
numër inventari 6791. Ikona është pikturuar nga Joan Çetiri në vitin 1798. 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 globin e gjithësisë. Në pjesën e sipërme të ikonës janë dy engjëj që mbajnë një mbishkrim. 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. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο
τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 188-189.
580
-Ikona është pikturuar nga Joan Çetiri në shek. XVIII. 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
574
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Pandokrator 581 me përmasat 90.5x67.5 cm dhe numër inventari 3676 është pikturuar në
vitin 1759 nga një ikonograf anonim; Shën Pjetri dhe Shën Pavli 582, me përmasat
90.5x67.5 cm dhe numër inventari 3662. Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi
mundur të identifikojmë disa ikona 583.
Në vitin 1923 në vend të kambanerisë së vjetër u ngrit kambaneria e re. Kjo kishë
u ka shërbyer besimtarëve për 185 vjet derisa u shkatërrua plotësisht më 23 prill të vitit
1967, në kohën që filloi ndalimi i fesë nga regjimi ateist. Në vitin 1992 në një cep të
truallit ku më parë gjendej kisha e vjetër, për të plotësuar nevojat e komunitetit ortodoks
u ndërtua një kishë e përkohshme me elementë parafabrikat, ndërsa më 12 janar të vitit
1997 Fortlumturia e Tij, Kryeepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Anastasi
kreu shërbesën e vendosjes së gurit të themelit të kishës së re katedrale. Kisha është e
tipit bazilikë dhe zë një sipërfaqe ndërtimi rreth 1000 metra katrorë, me lartësi në kupolë
23 metra dhe me kambaneri 30 metra të lartë. Kisha e re u projektua që të ishte sa më e
ngjashme me kishën e vjetër. Punimet ndërtimore i kreu firma vendase “Tris” me
administratorë Anastas Pone, Sotiraq Kola, Arqile Gjata dhe Artur Dafa. Teknik i
punimeve ka qenë Nikolla Subashi. Liturgjia e parë në katedralen e re është celebruar më
22 pril 2007 dhe pas dy vjetësh më 14 maj të vitit 2009 u krye shenjtërimi i kishës.
Shërbesa e shenjtërimit u kryesua prej Fortlumturisë së Tij, Kryeepiskopit të Tiranës,
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. 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. XIVXIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 58.
581
-Krishti Pandokrator është paraqitur në ikonë me lavdinë e Tij qiellore. Ai është duke bekuar me dorën e
djathtë dhe duke mbajtur Ungjillin në dorën e majtë. Ungjilli i Shenjtë tregon se Jisu Krishti qe mësues për
të gjithë njerëzimin. Mbi ikonë është shkruar: Ο ΣΟΤΗΡ ΤΟΥ ΚΟΖΜΟΥ “Shpëtimtari i botës”. 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 në kurorën Ο Ω Ν kanë kuptimin “AI QË
ËSHTË”, ose, e përkthyer në shqip, mund të shkruhen “JAM”. Në mes të ikonës është shkruar: +ΔΕΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΙΜΟΝ ΘΑΝΑΣΙ 1759 “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Simon Thanasit,
1759”. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar,
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 86-87; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik
Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 62.
582
-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”. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik
Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 62-63; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut
Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 48.
583
-Shën Gjergji me skena, me përmasat 53x47 cm dhe numër inventari 6068; Kryqëzimi, me përmasat
45x32 cm dhe numër inventari 6149; Fjetja e Hyjlindëses, me përmasat 42x30 dhe numër inventari 6077.
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Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Anastasit, me pjesëmarrjen e Mitropolitit të Beratit, Imzot
Ignatit, Episkop Nikollës, Episkop Andonit, klerikëve të kishës atë Ilia Bitës, atë
Dhimitër Loshit etj.
Kohët e fundit në qytetin e Fierit ka mbirë si “kërpudhat pas shiut” një "Shoqatë e
Intelektualëve Ortodoksë", kryetar i së cilës është Z. Harrilla Koliçi. Kjo shoqatë me anën
e disa prononcimeve në shtypin e shkruar ka ngjallur indinjatën e besimtarëve ortodoksë
fierakë. Me anën e disa hipotezave qesharake Z. Koliçi dhe pasuesit e tij, pretendojnë se
në themelet e kishës së Shën Gjegjit janë vendosur disa tuba inoksi 60 cm dhe në
brendësi të tyre gjenden fletë alumini me shkrime greke. Me këtë rast dua të qartësoj Z.
Koliçi se pretendimi i tij është i pavërtetë. Sipas tipikosë që zbatohet në Kishën
Ortodokse në gurin e themelit të çdo kishe duhet të jetë ky mbishkrim: “Me emrin e Atit
e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë. Kjo Kishë u themelua për nder dhe kujtim të Shën (aksh)
me dorën e Hirësisë së Tij, Peshkopit (aksh), në ditën (aksh) të muajit (aksh) të motit
(aksh) pas lindjes së Zotit Jesu Krisht” 584. Gjithashtu Llazar Çuko, me cilësinë e
koordinatorit të zyrës teknike pranë Mitropolisë së Beratit deklaron së në themelet e kësaj
kishe është vendosur vetëm guri i themelit me mbishkrimin përkatës në gjuhën shqipe
dhe jo tuba inoksi me fletë alumini siç pretendon Z. Koliçi dhe intelektualët që e pasojnë
atë.
KISHA E "SHPËRFYTYRIMIT"
GJIROKASTËR, VITI 1784
Kisha e Shën Sotirit është në lagjen “Pazar i Vjetër” të Gjirokastrës. Është
ndërtuar në vitin 1784. Kisha është e tipit bazilikë trinefëshe. Ka përmasa të brendshme
15.75x12.10 metra. Kisha përbëhet nga naosi, altari dhe narteksi. Brendësia e kishës,
nëpërmjet dy arkadave dhe dy pilastrave ndahet në tri nefe. Pilastrat katrore janë aty ku
ndahet narteksi me naosin. Narteksi mbulohet me qemerë cilindrikë. Një arkadë e kishës
kalon nga muri verior nëpër pilastrat e murit jugor. Kisha ka tri apsida, të cilat janë
zbukuruar me nike dhe përfundojnë me korniza guri të vendosura në formë dhëmbësh
sharre, të alternuara me radhë të drejta. Apsidat janë me shtatë nike, të mbuluara me
harqe gurësh. Çatia e kishës është me rrasa guri. Muratura është me gurë shtresorë me
detaje të shumta gurësh të gdhendur 585.
Mbi një pllakë bronzi të vendosur mbi faqen e murit perëndimor në brendësi të
kishës është mbishkrimi: + Ω θεατα, αί δύο έκκλησίαι τού Παντοκρά / τορος κ(αί) τών
Ταξιαρχών Θεού εύδοκούν / τος άνηγέρθησαν έκ βάθρων καί μεγα / λοπρεπώς ώς όράς
διά κοινών έξόδων / τών Χριστιανών τής πολητείας ταύ / της Αργυποκάστρου,
άρχιερατεύοντος / του θεοφιλεστάτου, κ(αί) λογιωτάτου έπισκό / που Κ(υρί)ου
Δοσιθέου – έτει σ(ωτη)ρίω Α Ψ Ο ΣΤ / -1776 –έν μηνί ίουνίοω Α. “O vështrues, këto dy
kisha, të Pandokratorit dhe e Taksiarkëve u ndërtuan me mirëdashjen e perëndisë që nga
themeli dhe në mënyrë madhështore sikurse i shikon, me shpenzimet e përbashkëta të

584
585

-Uratore e Kishës Orthodokse, e përktheu Imzot Fan S. Noli, Boston, Mass. 1941, faqe 364-365.
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 123-126.
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krishterëve të këtij qyteti, Gjirokastër, në kohën e shumë perëndidashësit peshkopit, zotit
Dositheut. Viti shpëtimtar-1776, në muajin qershor 1” 586.
Në narteks hyhet prej portës jugore dhe prej asaj perëndimore. Në gjysmën e
lartësisë së narteksit është shtuar një kat i dytë, ku mund të hipësh nëpërmjet një shkalle
të jashtme në anën veriore. Kati është shtuar në një kohë më të vonë se ndërtimi i kishës.
Naosi është trenefësh dhe mbulohet me qemerë cilindrikë. Ai ndriçohet prej dritareve që
janë në anën jugore, ndërsa mjedisi i altarit ndriçohet prej tri dritareve që janë tek apsidat.
Altari përbëhet nga bema, protezisi dhe diakonikoni. Bema ka apsidën rrethore, me fronin
peshkopal. Protezisi mbulohet me qemer cilindrik. Edhe diakonikoni mbulohet me qemer
cilindrik. Ai ka apsidën në anën lindore dhe një nike rrethore. Altari ndahet me anën e një
ikonostasi prej druri të gdhendur 587.
Ikonostasi i kishës është hijerëndë, i zbukuruar me motive të florës dhe të faunës.
Në parapet dhe në tambure ruhen piktura, si Ungjillëzimi, Darka e fundit, Kryqëzimi
etj 588. Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë ruhet pjesa kulmore e ikonostasit,
me numër inventari 6147 dhe ka përmasa 59x78 cm. Në ikonostasin e kishës mbi tri
ikonat e mëdha Krishtit, Shën Mëria dhe Kryeengjëjvet është mbishkrimi: Χείρ
Ιω(άννου) Αθανασίου Καπεσοβήτου. “Dora e Jan Athanas Kapesovitit” 589. Aktualisht
ikonat e kishës gjenden në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë. Gjatë punës
hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë disa ikona të mëdha 590. Ikonat e vogla
që vendosen sipër ikonostasit janë më shumë 591. Mbi ikonën e Shën Gjergjit të Janinës 592,
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë; 1998, nr. 605, faqe 246-247.
-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (bazilikat), “Monumentet”, Nr.
1, Tiranë, 1981 (21), faqe 113.
588
-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 311.
589
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr.774, faqe 285.
590
-Krishti Pandokrator, me numër inventari 5933 dhe përmasa 106x77 cm; Shën Mëria me Krishtin, me
numër inventari 5618 dhe përmasa 106x77 cm; Shën Vasili i Madh, me numër inventari 5612 dhe përmasa
100x90 cm; Shën Thanasi, me numër inventari 5563 dhe përmasa 70x45 cm; Shën Minai, me numër
inventari 5595 dhe përmasa 77x50 cm; Shën Kolli, me numër inventari 6145 dhe përmasa 67x44 cm dhe
Shën Gjergji, me numër inventari 5613 dhe përmasa 102x57 cm.
591
-Burimi Jetëdhënës, me numër inventari 5410; Riza e Krishtit, me numër inventari 5411; Pagëzimi i
Krishtit, me numër inventari 5419 dhe përmasa 39x45 cm; Tre Jerarkët, me numër inventari 5439 dhe
përmasa 29x33 cm; Shën Spiridhoni, me numër inventari 5449 dhe përmasa 30x22 cm; Shën Thomai, me
numër inventari 5497 dhe përmasa 36x28 cm; Mesipendikostia, me numër inventari 5498 dhe përmasa
40x30 cm; Shën Triadha, me numër inventari 5513 dhe përmasa 30x40 cm; Hyrja në Jeruzalem, me numër
inventari 5531 dhe përmasa 35x28 cm; Ungjillor Marku, me numër inventari 5549 dhe përmasa 30x40 cm;
Shën Thomai, me numër inventari 5576 dhe përmasa 34x30 cm; Pendikostia, me numër inventari 5762 dhe
përmasa 35x29 cm; Ngjallja e Llazarit, me numër inventari 5852 dhe përmasa 35x31 cm; Shën Filipi, me
numër inventari 5996 dhe përmasa 37x29 cm; Shën Gjergji, me numër inventari 6030 dhe përmasa 36x31
cm dhe Mandili i Shenjtë, me numër inventari 6055 dhe përmasa 27x31 cm.
592
-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
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me numër inventari 5524 dhe përmasa 31x23 cm është shkruar: Διά χηρός Ματθαίου Δ.
έκ Σαμαρίνης 1864 μαρτίου. “Me dorën e Mattheut Dh. nga Samarina 1864, mars 12” 593.
Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar gjendet edhe një ikonë, e cila në krye ka Krishtin
Pandokrator dhe poshtë nën tri nike, emrat që meshtari duhet të kujtonte gjatë celebrimit
të liturgjisë hyjnore. Ikona të tilla vendosen zakonisht pranë blatës së hyjëshme. Ikona e
videntohet me numër inventari 5992 dhe ka përmasa 43x31 cm. Kisha e Shën Sotirit
është në lagjen “Pazar i Vjetër” të Gjirokastrës në vitin 1963 është shpallur monument
kulture 594.
Si pasojë e braktisjes së plotë, kisha pati pësuar dëmtime serioze. Prandaj gjatë
viteve 1993-1995 ajo është rikonstruktuar. Vlera e rikonstruksionit është 3.200.000 lekë
ose 32.000 dollarë. Punimet u përqendruan në konsolidimin e konstruksionit dhe
rehabilitimin e brendshëm të kishës. U rindërtua gjithashtu kambaneria e kishës 595.
KISHA E "SHËN KOLLIT"
LIPË, PËRMETI, VITI 1786
Kisha e "Shën Kollit" gjendet në fshatin Lipë të Përmetit. Kisha është bazilikë
trinefëshe me përmasa 19x11.12 metra. Mbi një pllakë guri ranor të murosur në faqen e
jashtme të murit verior të kishës gjendet mbishkrimi: Εν ετει 1786 απρηλιου 30.
+Ανεκενισθη ο ω(αο)σ (ου)τος της μονης του αγιου Νικολαου δια ε /ξοδας της χορας.
Επι.../....παπα..../ Λολη τας.../ μαστορη..../Ετεφαν Μη(τρο).....“Në vitin 1786 prill 30. U
përtëri ky tempull i manastirit të Shën Kollit me shpenzimet e katundit. Në kohën e
...at...Loli...mjeshtrit..Stefan, Mitro” 596. Naosi ndahet nga mjedisi i altarit nga një
ikonostas druri të gdhendur. Mbi faqen e jashtme të murit verior, nën figurën e Shën
Spiridhonit gjendet mbishkrimi: Το στερεομα τον επη ση πεπηθοτον στερεοσον Κυριε
την εκκ(λ)σιαν ειν εκτησο το τημηο σου αιματη. “O zot, mbështetja e atyre që kanë
besim në ty, mbështete kishën, të cilën e ndërtove me gjakun tënd të çmuar” 597. Muratura
e kishës është me gurë shtufi të lidhur me llaç gëlqereje. Mbi portën veriore të kishës
është shkruar: +Ανιστοριθη ο θηος ουτος κε παν / σεπτος ναος του εν αγιους πατρος .
ημων Νικολαου του θαυμαστουργου / αρχιερατευοντος του πανιεροτα-του Κυριου /
Κωνσταντηνου ιερατευοντος Κυργιακου ιε / ρεος συηδρο-μητε κε επιστατες χριστοδουλι
Αγγελη / Δηαμαντι Προσκυνητου / ετη 1795. “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i
gjithnderuar i atit tonë ndër shenjtorë Nikollë çudibërësit, në kohën e peshkopatit të
“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.
593
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr.739, faqe 278.
594
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 90.
595
-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë,
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005, faqe 157.
596
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.384, faqe 185-186.
597
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.392, faqe 188.
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gjithhirshmit zotit Kostandin, në kohën kur ishte prift zoti Qiriako, kontribues dhe
kujdestarë Kristodhul Angjelin Dhiamandi, Haxhiu, viti 1795” 598. Duke u nisur nga
intrerpretimi i mbishkrimit vërtetohet se Kristodhul Angjeli ka qenë ai që ka financuar
pikturimin e muraleve të kishës në vitin 1795.

KISHA E "SHËN KOLLIT"
SELANI, POGON, VITI 1787
Sipas teologut Dhimitër Beduli kisha e "Shën Kollit të Selanit" në Pogon ka qenë
një paraklis shumë e vjetër dhe e pikturuar e tëra. Doktor Zeri, plak nga fshati tregon se
përveç afreskeve me karakter fetar, ka pasur në pronaos dhe shënime të ndryshme, për
ngjarje historike, sidomos në lidhje me veprimtarinë e Ali pashë Tepelenës. Mjerisht kjo
kishë është prishur më 1929 prej një farë H. Dhupi, për ta ribërë të re në mënyrë që ti
përmendej emri 599.
Në kishën e "Shën Kollit" në Selani të Sopikut në Pogon gjendet një mbishkrim, i
cili përmend emrin e Ali pashë Tepelenës: Ετους 1785 το εγραψα ο παπαδιμος οπου
ηλθεν και ελιτουργισαν με τον / παπαθανασι και ιταν και ο...γητι εις το ματανι και ο
ανεψιος / του ο Χριστος εκινο το κερον ιταν και ο αλη πασας με τον βελι / βγακμενοι
γι(α) τα ιοαν(ν)ενα με τρις χιλιαδες και...ρου το μεγα / σαβ(β)ατο απρι – 19 -. “Viti 1785
e shkruajti Papa Dhimo kur erdhi dhe meshoi bashkë me Papa Thanasin dhe ishte
edhe…..në dërstile dhe i nipi Kristoja, në atë kohë ishte dhe Ali Pasha me Veliun të nisur
për në Janinë me tre mijë dhe ….të shtunën e madhe, prill 19. Ky mbishkrim është
shkruar në murin e kishës së Shën Kollit” 600.
Gjithashtu në murin e kësaj kishe gjendet ky mbishkrim: Τον κερον ωντης ηλθεν
ο πα(π)α ιωανις με τον ιεροδιακονο Ευθυμιον τον / υιον του παπαδημου και ελητουργησε
εδω τοτας αποθανε και ο Δηκο / λαζος και ωταν και εκκαβογικε (=εγκαβωθηκε) στο
μαντανι του γιουση και (απ0οθανε / σε ετους 1786 απριλιου 20. “Në kohën kur erdhi
prift Jani me jerodhjakon Efthimin, të birin e Papa Dhimës dhe meshoi këtu, atëhere vdiq
dhe Dhiko Llazo, u verbua në dërstile të Gjushit dhe vdiq në vitin 1786, prill 20” 601.
Në murin e kishës është shkruar: “1786-Vetë jerodhiakoni i Papa Dhimës e
shkruajti që të më ndjejë. 1786 prill 20. Në kohën kur erdhi i biri i Papa Dhimës dhe
meshoi bashkë me Papa Janin e Koços dhe i biri i Papa Dhimës Efthimi, ishte atëherë
edhe jerodhiakoni, i cili atëherë ishte dhe mësues në Sopik, kur vdiq djali” 602.
Në murin e kishës gjendet e shkruar: “1787 mars 21. Më kujtohet kur erdhi Papa
Jani i Papa Qirkut kur ishte me Ali bej Fastanin dhe vrau Ali be Koxhabash (kryetar) në
të gjithë vilajetin” 603. Në murin e kishës gjendej ky mbishkrim: “Më 12 maj, në kohën
598

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.391, faqe 187-188.
-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 25-26;
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 87.
600
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 616, faqe 250-251.
601
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 619, faqe 251.
602
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 620, faqe 251-252.
603
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 623, faqe 252.
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kur vdiq Panajot Zhupa, në Vonicë, kushdo që të vijë të meshojë këtu në shën Kollë, në
Seljani ta kujtojë. E shkruaj unë Thanas Zhupa, viti 1800” 604. Po në kishën e "Shën
Kollit" në Selani të Sopikut në Pogon gjendet një mbishkrim, i cili përmend marrjen e
Sulit nga Ali pashë Tepelena: “1803 dhjetor 3. Kujtohem kur morën Sulin, vezir Ali
Pasha, atëherë kishte dërguar në Sul dhe Zison, të birin e Papa Janit, ekonomit bashkë me
argatët nga të gjitha vilajetet. Ishte me 600 argatë dhe i dërgoi Veli Pasha brenda në
Kungj me beun që të nxireshin kallogjerin ku ishin mbylur brenda dhe atëhere i vu zjarr
barotit Foto Xhavella atje ku bisedonte Zisoja me kallogjerin dhe e dogji brenda bashkë
me Kir Ziso bashkë me kallogjerin, ishte edhe Kristoja i Qirixhi Thanasit me Zison dhe u
dogj ai brenda së bashku me efendinë e tij dhe kushdo që të meshojë këtu t’i përmendi
dhe ka pagën prej perëndisë”. Ky mbishkrim është shkruar në murrin e kishës së Shën
Kollit 605.
Në murin e kishës së "Shën Kollit" është shkruar: “1807 dhjetor 20. Kujtohem kur
shkoi Gjergji i Papa Janit në Prevezë me sopikasit dhe me 120 argatë nga vilajeti. Nxorën
hunjtë për kalanë dhe bënë shtatë muaj dhe në qershor erdhën. Atëherë ishte dhe
Anagnosti, vëlla i Trogjirit, në vilajet me ekonomin dhe e mblodhën pkllonin (lloj takse).
U sëmur Anagnosti derisa erdhi në rrezik dhe me dashjen e perëndisë së shenjtë
shpëtoi” 606.
KISHA E "LINDJES SË SHËN MËRISË"
SKORE, POGON, VITI 1793
Kisha e "Lindjes së Shën Mërisë" gjendet në fshatin Skore të Pogonit. Kisha është
ndërtuar në vitin 1793. Në harkun e hyrjes veriore të kishës ëshë skalitur një shqiponjë
dykrenore me një kryq sipër saj. Anash gjenden dy luanë që qëndrojnë me këmbët e
pasme dhe dy këndeza në fund. Gjithashtu është gdhendur viti i ndërtimit të kishës 1793.
Në mbishkrim është shkruar: ΚΗΠΡΗΑΝΟΣ-1973. “Qipriano-1793” 607.
Kisha është bazilikë dhe ka përmasa 20x10 metra. Muratura e kishës është prej
guri të lidhur me llaç gëlqereje. Çatia e kishës mbulohet me plloça guri. Ikonostasi 608 i
kishës është gdhendur me nivel të lartë artistik. Në ikonostas janë gdhendur vazo me lule,
engjëj gjashtëkrahësh, zogj, drerë, dragonj etj. Dhjetë pëllumba gjenden në pjesën e
sipërme të ikonostasit dhe mbajnë nëpër qepat e tyre varëset e kandileve. Gjithashtu
dhjetë pëllumba të tjerë janë gdhendur në pjesën e mesit të ikonostasit. Ikonostasi, froni
dhespotik dhe amvoni janë gdhendur prej një mjeshtri nga Konica në vitin 1832. Kjo datë
është skalitur në amvonin e kishës. Froni peshkopal mbështetet mbi dy luanë. Gdhendjet
vijojnë me degë hardhish të ngarkuara me rrush. Në katër qoshet janë skalitur pëllumba
dhe sipër një kurorë. Ikonat e mëdha të ikonostasit të kishës janë ripunuar prej priftit të
604

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 653, faqe 259.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 661, faqe 261.
606
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 669, faqe 263.
607
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 71; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 634,
faqe 255.
608
-Ikonostasi aktualisht është i ekspozuar në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë.
605
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fshatit atë Qirjakos, i cili ka qenë ikonograf. Ikonat e vogla, që paraqesin festat
dhespotike janë 25, por nuk e kanë ndonjë shënim për kohën e punimit të tyre 609.
Gjithashtu në këtë kishë gjenden edhe mjaft ikona, që janë sjellë prej dhuruesve të
ndryshëm. Në ikonën e Krishtit në narteksin e kishës 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” 610. Në ikonën e Shën
Mërisë në narteksin e kishës gjendet mbishkrimi: Διά χειρός Στεφάνου Μ. Zωγράφου.
Τώ 1871 Μαίου 8 από χορίου Χιονάδες. “Me dorën e Stefan M. Zografit. Më 1871 maj 8,
nga Fjonjati” 611. Në ikonën e Shën Trifonit gjendet ky mbishkrim: Δέησις τών δούλων
τού Θεού τών εύλογιμένων ρουφετίου παχτζεβανίδων καί τών συνδραμούντων εν τώ
χώρα αυτών. Χείρ Φιλιυέου τή 20 σεπτεμβρίου 1859. “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë
të esnafëve të bekuar të bakçevanëve dhe të kontribuesve në vendin e tyre. Dora e
Filotheut, më 20 shtator 1859” 612. Në ikonën e Shën Efimisë është shkruar: Δέησις τόυ
δούλου τού Θεού. Χείρ Δημητρίου Νικολάου Χιοναδίτου ρκ 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” 613. Sipas Dhimitër Bedulit në
këtë kishë janë edhe mjaft ikona të tjera mbi të cilat ka mbishkrime kishtare 614.
609

-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 72-73;
Dhimitër Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 138.
610
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.719, faqe 274; Dhimitër Beduli,
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139.
611
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.752, faqe 280-281; Dhimitër Beduli,
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139.
612
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.734, faqe 277; Dhimitër Beduli,
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139.
613
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.747, faqe 280; Dhimitër Beduli,
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139.
614
-Në ikonën e Shën Spiridhonit në proskinitarin e dytë është shkruar: “Kjo ikonë e shenjtë dhe hyjnore e
atit të Shenjtë që i kushtohet Shën Spiridhonit mrekullibërës nga shërbëtorët e Perëndisë Dhimitër, Vasil,
Harallamb, Athanas, Dhimitër, Nikolla, Jorgjit në kishën e shenjtë dhe të hirëshme të Lindjes së
Perëndilindëses së Përmbishenjtë në përkujtim të tyre, të prindërve, të afërmve, fëmijëve dhe miqve, në
vitin 1860, korrik 27”. Mbi ikonën e Shën Minait, që paraqitet si ushtar i hipur mbi kalë është shkruar:
“Lutje e shërbëtorit të Perëndisë Moskos…1830, korrik 30”. Ikona e Shën Minait është hë hyrjen e djathtë
të altarit. Në ikonën e Shën Mërisë, në të djathtë të hyrjes për në altar është mbishkrimi: “25 janar 1815”.
Në ikonën e Kryeengjëjve është shkruar: “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë Anastasit…Konstandinit në vitin
1835”. Në ikonën e Krishtit është mbishkrimi: “Lutje e Krisidhës së Sulltanës dhe e Kristodhulit, prift
1851”. Në ikonën e Burimit jetëdhënës është mbishkrimi: “Kjo ikonë ekzistuese e z. Athanas Kasapit dhe
vëllait të tij Efthim të ….nga fshati Skore në kujtim të tyre dhe brezave për shpëtimin e vizitën e shërbëtorit
tënd Moskos 1832”. Në ikonën e Krishtit në narteks është shkruar: “Për shenjtoren Elisabet, motra e
Angjello ndaj prindërve, vëllezërve, bijve, 1860, korrik 21”. Në ikonën e Shën Mërisë, po në narteks është
mbishkrimi: “Me dorën e Stefan M. Zografit. Më 8 maj 1871 nga fshati hionadhes”. Mbi harkun e ngjalljes
në narteks është shkruar: “Kujto o Zot shërbëtorin tënd Dhimitër të …, Vasilit…1857”; Dhimitër Beduli,
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139-140.
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Mbi një kuti lipsanësh, e cila ka të gravuar Shën Triadhën gjendet ky mbishkrim:
Σωφρονίου Αρχιμανδρίτου της Μητροποεως Χαλκηδ. Χειρ Ζαχαριου φουρνα 1829
ζωγραφου. “Dora e piktor Zaharisë, nga Furna 1829” 615. Në një artofor prej druri të
skalitur, që është në altar 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...” 616.

KISHA E "BURIMIT JETËDHËNËS"
KËLLËZ, LUNXHËRI, VITI 1794
Kisha e Burimit Jetëdhënës është në fshatin Këllëz të Lunxhërisë. Në ikonën e
Krishtit, në ikonostasin e kishës është mbishkrimi: Εν ετη 1794. “Në vitin 1794”617.
Ndërsa në ikonën e apostujve të shenjtë Pjetër dhe Pavël është shkruar: Δέησις τού
δούλου τού Θεού Πέτρου τού Κόστα σήν τής συμβήας κέ τόν τέκνον. ¨ετη 1794. “Lutje
shërbëtorit të Perëndisë, Petros të Kostës me bashkëshorten dhe bijtë. Viti 1794” 618. Në
ikonën e Shën Thanasit është shkruar: Εν ετη χηληοστο επτακοσιοστο ογδοηκοστο
ογδοω (=1788). “Në vitin 1788” 619. Në ikonën e Kostandinit dhe të Elenës është shkruar:
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 Sikriati 620. Ndërsa pranë afreskut të Shën Stilianit
është mbishkrimi: Δέησις τού δούλου τού Θεού Δημητρήου Γκίκα Τζήτζο σήν τής
σινβήας κέ τόν τέκνον. Εν έτη 1790. “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Dhimitrit të Gjik
Çiços me bashkëshorten dhe fëmijtë. Në vitin 1790” 621. Në polieleun e kishës është
615

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.706, faqe 271; Dhimitër Beduli,
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139.
616
-Dhimitër Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 140-141.
617
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 638, faqe 256; Π. Πουλίτσα,
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι,
1928, σελ. 82.
618
-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. 640,
faqe 256.
619
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 628, faqe 253; Π. Πουλίτσα,
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι,
1928, σελ. 83.
620
-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.
621
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 630, faqe 254; Π. Πουλίτσα,
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι,
1928, σελ. 83.
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shkruar: Αφιερομα του Τζιτζο Κοστα στιν Κημησιν τις Θεοτοκου 1797. “Lutje e
shërbëtorit të perëndisë, Telit të Gjokë Kondit në vitin 1797” 622.

KISHA E "SHËN PROKOPIT"
TIRANË, VITI 1795
Kisha e vjetër. Kisha e Shën Prokopit u ngrit aty ku sot është oborri i
Presidencës. Ajo përfundoi së ndërtuari më 1795. Kisha i kushtohej Shën Prokopit dhe
kremtonte më 8 korrik. Në këtë ditë bëhej panair i madh ku merrte pjesë e gjithë
bashkësia ortodokse e Tiranës. Kisha e Shën Prokopit ka qenë një ndërtesë e thjeshtë, e
ulët, pa dritë të mjaftueshme, pa kambaneri. Në vend të kambanës përdorej toka, një copë
hekuri i petëzuar në formën e një paftë. Tokës i binte kishtari me anën e një çekiçi. Kisha
kishte një hajat të zakonshëm, ashtu siç e lejonin kanonet nga administrata osmane e
kohës. Pas mbarimit të shërbesës fetare burrat e bashkësisë ortodokse mblidheshin në
hajat dhe kuvendonin për problemet që i shqetësonin. Çatia e kishës ka qenë e stërmadhe
dhe mbulohej nga tjegulla vendi. Hyrja për në kishë realizohej nëpërmjet dy portave.
Përmasat e kishës qenë përafërsisht 22 x 13 m. Brendia e kishës ka qenë e varfër, muret
qenë të lyera me gëlqere, tavani prej dërrasash dhe dyshemeja ka qenë e shtruar me plloça
guri 623.
Ikonostasi ka qenë prej druri të gdhendur dhe kishte disa ikona të mëdha e të
vogla. Duke u nisur nga mbishkrimet që ato kanë mund të mendojmë kohën kur
ikonostasi është plotësuar me ikona. Përsa i përket datimit të kishës ka mendime të
ndryshme: Arkitekti Koço Miho, pa përmendur burimin është i mendimit se kisha është
themeluar në vitin 1720 624, ndërsa teologu erudit Dhimitër Beduli, duke u nisur nga
mbishkrimi i dy ikonave të mëdha që qenë dikur në ikonostasin e kishës, ikonës Jisu
Krishtit dhe të Shën Mërisë, të cilat datojnë më 15 maj të vitit 1797 (Ετος 1797, Μαίου
15) mendon se kisha është ndërtuar në vitin 1797 625.
Së fundmi në fondet e Muzeut Historik Kombëtar është gjetur ikona e Shën
Athanasit 626, e cila daton më 17 prill të vitit 1795. Në këtë vit datojnë edhe ikona e Shën
-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. 647,
faqe 257.
623
-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 183-184.
624
-Koço Miho, Trajta të profilit urbanistik të qytetit të Tiranës, Tiranë, 1987, faqe 83.
625
-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 183;
Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës së Shën Prokopit (1818-1922), Tiranë, 1997, faqe 23; Dhimitër Beduli,
Vlash Dhora, Kostandin Mara, Shënime për bashkësinë ortodokse të Tiranës, Neraida, Tiranë, 2007, faqe
15.
626
-Sot ikona e Shën Athanasit gjenden në fondet e Muzeut Historik Kombëtar. Mbi ikonë gjendet
mbishkrimi: Δέησις των δού/λω(ν) του θεου Πρεν/του Νίσκου κ(αί) τών / τέκνων αυτού Μαρ/κου κ(αι)
Αθανασίου / 1795 απριλιου 20. “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë Prend Nishkut dhe bijve të tij, Markut e
Athanasit, 1795 prill 20”. Ikona ka përmasat 93x59 cm. Shën Athanasi paraqitet në ikonë i ulur në fron mbi
një jastëk të kuq. Këmbët e fronit janë të gdhendura dhe të zbukuruara me motive floreale. Ai është me
veshje peshkopale. Me dorën e djathtë është duke bekuar, ndërsa në dorën e majtë mban ungjillin. Mbi supe
ka hedhur një omofor të kuq, ndërsa mbi gjurin e majtë i varet epigonati. Në anën e sipërme të ikonës
622
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Kollit 627, e Shën Gjergjit 628 dhe e Shën Harallambit 629. Në vitin 1938, me prishjen e
kishës së Shën Prokopit në Tiranë disa ikona i çuan në manastirin e Gjon Vladimirit,
ndërsa dy ikona atë të Krishtit dhe Shën Mërisë i shpunë në kishën e Ungjillëzimit në
Tiranë. Nisur nga mbishkrimet e ikonave mendojmë se ikonostasi ka përfunduar në vitin
1795. Më vonë janë shtuar ikona e Krishtit dhe ajo e Shën Mërisë, që datojnë më 15 maj
1797.
Në Kodikun e Kishës së Shën Prokopit gjejmë mjaft të dhëna, të cilat tregojnë për
shtimin gradual të inventarit të objekteve të dhuruara nga besimtarët. Nga kodiku
mësojmë se në vitin 1828 në kishën e Shën Prokopit ka pasur 2 ikona të mëdha dhe 9
ikona të vogla. Një ikonë ka qenë e veshur me serm. Bëhet fjalë për ikonën e Shën
Prokopit. Nga kodiku mësojmë gjithashtu, se në vitin 1834 kisha ka pasur 2 potire
kungimi, 15 kandille vaji, si dhe një ungjill me kapakë prej argjendi. Epitafi ka qenë
dhuratë nga haxhi Jorgji dhe një disk nga një grua shpresëtare 630.
Rreth kishës qenë varrezat e të krishterëve. Kisha rrethohej nga një mur i ulët në
formë pesëkëndëshi të çrregullt. Më 1886, besimtari Filip Nishku, në kujtim të birit të tij
Kozma, i cili kishte vdekur para kohe i bëri kishës mjaft meremetime. Ai rindërtoi çatinë
dhe e leu nga jashtë dhe nga brenda. Gjithashtu e pajisi kishën me disa ikona, ndër të cilat
mund të përmendim atë të Shën Kozmait, të Shën Filipit, të Shën Athanasit, të Shën
Kollit, të Shën Gjergjit, të Shën Dhimitrit, të Shën Harallambit etj. Filip Nishku ndërtoi
disa konakë rreth kishës, duke marrë formën e një manastiri. Ndërkohë ai hoqi tabelën e
vjetër me të dhënat mbi datën e ndërtimit dhe vuri një tabelë të re me të dhënat e tij 631.
Kisha e Shën Prokopit ka funksionuar deri në vitin 1938, kur në bazë të planit rregullues
të Tiranës së Re u shpronësua me 80 mijë franga ari dhe u prish 632.

djathtas është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ "Shën Athanasi" Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 45, faqe 67; Melsi Labi, Gjon Vladimiri, Princi që u bë shenjt, Muzeu Historik
Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 43-44; Melsi Labi, Joan Vladimir, The prince thet became Saint, Tirana,
2016, page 48-49.
627
-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.
628
-Në ikonën e Shën Gjergjit shkruhet: Δέησις των δούλου του Θεου / Δημητρίου καί Γεωργήου τού /
Πρεντη Γγηρύνγ(κ)η, 1795 απριλλίου / 10. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë Dhimitrit dhe Gjergjit të Prend
Gjiungit 1795 prill 10” . Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.46, faqe 67.
629
-Mbi ikonën e Shën Harallambit është shkruar: Δέης(ις) των δούλου του Θε/ου Μαρκου Αθανασίου /
του Πρέντου Νίσκου / 1795 απριλιου 4. “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë Mark Athanasit dhe Prend
Nishkut, 1795 prill 4”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.47, faqe 67.
630
-Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës së Shën Prokopit (1818-1922), Tiranë, 1997, faqe 23-24.
631
-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 186.
632
-Shpallja e Tiranës kryeqytet më 1925 solli ndryshimin e strukturës urbane. Për të realizuar planin
rregullues të qendrës së kryeqytetit u ngarkua arkitekti Armando Brazini, i cili në projektin e tij përcaktoi
boshtin e bulevardit të madh. Projekti u zbatua nga Ing. Eshref Frashëri, i cili për shkak të gjerësisë së
bulevardit dhe sistemimit të pallatit të ardhshëm presidencial nuk kundërshtoi shembjen e kishës të
parashikuar nga arkitekt Brazini. Vendimi për prishjen e kishës së Shën Prokopit është botuar në Fletoren
Zyrtare, Nr. 30, datë 17 maj 1927. Vendimi i shpronësimit Nr. 11, datë 11 shkurt 1937. Artan Shkreli,
Kisha e Shën Prokopit, Shqip, 4 maj 2012.
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Kisha e re. Projekti i kishës u realizua nga ing. Skënder Luarasi. Guri i themelit u
vu më 6 prill 1940 nga Kryeepiskopi Kristofor Kisi. Në murin e kishës ka qenë një pllakë
e mermertë ku shkruhej: Themelue në vitin 1940 në kohën e Kryepiskopit të Gjithë
Shqipnis Imzot Kristoforit, me pjesëmarrjen dhe bashkëpunimin e pleqësis kishtare dhe të
kujdestarisë së kishës së Tiranës, ndërtue me t’ardhunat e çpronësimit të kishës së vjetër
të Shën Prokopit dhe me ndihmat e popullit orthodhoks, projektue dhe drejtue prej ing.
Arch. Skënder Luarasit, zbatue prej sipërmarrjes Ing. Lucca e Co, Milano.
Kisha e Shën Prokopit përfundoi së ndërtuari më 20 maj të vitit 1945. Kisha ka
qenë e stilit bizantin e punuar me gurë të gdhendur deri në lartësinë dy metra dhe më pas
muri vazhdonte me tulla. Kisha ishte 23,5 metra e gjatë dhe 18 metra e gjerë. Dyshemeja
e kishës ishte e shtruar me pllaka mermeri të bardhë. Ikonostasi gjithashtu ishte prej
mermeri të bardhë dhe korniza fundore me mermer të zi. Ngjitur me kishën ishte shtëpia
dykatëshe e famullitarit, e cila përbëhej nga katër dhoma dhe dy salla të mëdha. Përurimi
i kishës u bë më 20 maj 1945 nga Kryeepiskopi Kristofor Kisi.
Mbyllja. Në shënimet e tij atë Marko Papajani thotë se më 25 maj 1960 në
kryesinë e kishës u zhvillua një mbledhje, në të cilën Kryeepiskop Paisi u komunikoi
vendimin e qeverisë në lidhje me prishjen e kishës. "...meqenëse në këtë vend tashti i
thonë kodra e "Dëshmorëve të Kombit", vend në të cilin ndodhet edhe kisha,
parashikohet që të bëhet një park i madh për kryeqytetin me liqenin artificial, kopshtin
zoologjik, ambiente të tjera sportive dhe për dëfrime, hotele, bufera etj....me një fjalë
kisha e "Shën Prokopit", nuk mund të qëndrojë më në atë vend, ku është ndërtuar dhe aq
më tepër që do të bëhet më shumë vend dëfrimi dhe hareje, se sa vend faljeje, gjë kjo që e
humbet kuptimin e adhurimit e faljes.... ". Më 20 tetor 1960 u hartua akti zyrtar i
shpronësimit dhe menjëherë filloi zbrazja e kishës nga orenditë. Të gjitha objektet e
shenjta, si ikonat, veshjet klerikale, disko-potirat, triqerët etj, u shpunë në kishën e
"Ungjillëzimit të Hyjlindëses". Froni dhespotik gjithashtu u vendos në kishën e
"Ungjillëzimit". Orenditë e tjera si tavolina, dollapë, karrige etj, u vendosën përkohësisht
në dhomën e shërbyesit, ndërsa një pjesë orendive iu dhurua manastirit të "Shën
Vlashit" 633.
Rihapja. Në ditët e lirisë fetare filluan shërbesat e para te shkallët e kishës së
"Shën Prokopit", e cila vazhdonte të ishte restorant. Në gazetën "Rilindja Demokratike"
të datës 11 korrik 1992, është shkruar: "Në pasditen e 7 korrikut 1992 grupe besimtarësh
drejtoheshin për nga kodrat e liqenit artificial të Tiranës, pikërisht në vendin ku më parë
ka qenë Kisha e Shën Prokopit (1941-1967). Nga komuniteti ortodoks i Tiranës, Shën
Prokopi festohet në mënyrë të veçantë, sepse ky i shenjtë është zgjedhur si mbrojtës i
qytetit të tyre. Ceremonitë fetare i kryesoi Kryeepiskopi i Titranës dhe i gjithë Shqipërisë,
Kryehirësia e Tij, Imzot Anastas Janullatos. Merte pjesë edhe drejtori i seminarit
teologjik "Ngjallja", bashkatdhetari ynë nga SHBA, atë Ilia Ketri. Në përfundim të
meshës hyjnore të gjithë besimtarët e klerikët me kryehirësinë e tij në krye, sipas një
tradite të vjetër bënë litaninë kishtare duke ardhur rrotull kishës së Shën Prokopit dhe
duke iu lutur Zotit për mbrojtjen e qytetit të tyre" 634.
633
634

-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 55-60.
-Andrea Llukani, Kronikë Fetare, Rilindja Demokratike, 11 korrik 1992, faqe 2.
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Kthimi i kishës ishte motivi i manifestimit të madh të datës 14 mars 1994, që nisi
udhën nga kisha e "Ungjillëzimit" për në kishën e "Shën Prokopit", e cila vazhdonte të
ishte restorant. Menjëherë pas liturgjisë hyjnore, të rinjtë ortodoksë me ikona ndër duar të
paraprirë nga kryqi, të cilin e mbante Kristi Çuko, me mbështetjen e qindra besimtarëve u
ndeshën me policinë në përpjekje për të futur kryqin në kishë, e cila vazhdonte të
përdhosej duke qenë vend dëfrimi. Vargu i gjatë i besimtarëve me të mbërritur te kisha e
"Shën Prokopit" bëri një litani përreth kishës dhe më pas mori pjesë në shërbesën e
Bekimit të Ujit, e cila u krye nga atë Jani Trebicka, atë Martin Rici dhe dhjakon Sotir
Xhaferri. Besimtarët iu lutën Shën Prokopit, i cili është edhe shenjtori mbrojtës i
bashkësisë ortodokse të Tiranës me qëllim që tu kthehej kisha. Në fund u lexua një
peticion drejtuar autoriteteve qeveritare 635.
Autoritetet të shtyrë nga interesa vetjake, nuk dëshironin që ta kthenin kishën,
kështu më datën 13 prill 1993, 21 të rinj ortodoksë u futën në argjërim dhe lutje në kishën
e "Ungjillëzimit" për të kërkuar kthimin e pronave të kishës. Ata nëpërmjet një
komunikate u bënë thirrje të krishterëve dhe gjithë popullit shqiptar: "Të na mbështesni
dhe të bashkoheni me ne, në lutjet drejtuar Zotit, Jisu Krisht që t’u ndriçojë mendjen
qeveritarëve tanë për të na rikthyer kishat, manastiret, pasuritë dhe pronat tona
shekullore, që mbahen akoma të sekuestruara pa të drejtë nga kjo qeveri demokratike.
Lusim Zotin së bashku që festën e Pashkëve ta festojmë me rikthimin e të gjitha kishave,
manastireve dhe pronave tona" 636.
Zemrat e ndezura të rinisë ortodokse ishin të ndezura për të kërkuar deri në fund
të drejtën e tyre të ligjshme, prandaj ata hynë në kishën e "Ungjillëzimit" për argjërim
shpirtëror. Kështu u motivua qëndrimi në kishë, që zgjati disa ditë. Përbërja e të rinjve
pjesëmarrës ishte e ndryshme, kishte të rinj nga rinia ortodokse me kryetar Andi
Nikollën, nga grupi i Ollgës nën udhëheqjen e Miron Çakos dhe grupimin e tretë e
përbënin studentët e teologjisë Artem Cici, Jorgo Papadhopulli, Foti Cici dhe Andrea
Llukani, të cilët sapo qenë kthyer për pushimet e pashkëve. Gjatë ditëve të argjërimit
shpirtëror të rinjtë luteshin vazhdimisht. Këto veprime të studentëve ortodoksë zgjuan
vëmendjen e opinionit shqiptar dhe qeveritarët qenë të detyruar që të bënin diçka.
Lekë Tasi dhe Aleko Dhima shkuan për të dorëzuar komunikatën e të rinjve në
zyrën e kryeministrit Aleksandër Meksi, por ishte e pamundur që të hynin. Gjithsesi
Aleko Dhima mundi të hynte në zyrën e kryeministrit Meksi, i cili duke e parë që nuk
mund ta shtynte më çështjen, përgatiti aty për aty vendimin e kthimit të kishës. Lajmin e
gëzueshëm për marrjen e kishës së "Shën Prokopit" e dha Kryeepiskopi Anastas, i cili
gjatë predikimit në liturgjinë hyjnore të datës 1 gusht 1993 njoftoi besimtarët, të cilët e
pritën me duartrokitje të nxehta. Me rastin e rimarrjes së kishës së "Shën Prokopit" më 15
gusht 1993 Fortlumturia e Tij, bëri përurimin duke celebruar Liturgjinë Hyjnore. Në
predikimin e Tij, Kryeepiskopi Anastas ndër të tjera tha: "Morëm truallin, por duhet të
ngrihet një kishë e bukur më e mirë se ç‘ka qenë më parë. Mund të jemi të varfër, por kur

635

-Kristina Hanxhari, Efrosina Noti, Shën Prokopi u përket besimtarëve ortodoks, Ngjallja, mars 1993,
faqe 3.
636
-Të rinjtë ortodoksë kërkojnë kthimin e pronave të kishës, Ngjallja, prill 1993, faqe 6.
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jemi të pasur në besim mos u shqetësoni. Le të shohim dhe shumë mrekulli të tjera. Dua
të falënderoj të gjithë ata që u përpoqën për këtë ditë" 637.

KISHA E "SHËN MËRISË"
QEPARO, HIMARË, VITI 1796
Kisha e "Shën Mërisë" gjendet në fshatin Qeparo të Himarës. Emri i
kryemjeshtrit që ka ndërtuar kishën gjendet tek një mbishkrim jashtë portës jugore të
kishës: 1796 / Ουστα Κοτει γρ / αφο. “1796. Usta Koti shkruajti” 638. Ndërsa mbi një gur
në anën e sipërme të murit verior jashtë kishës është shkruar: ΠΑΠΑ ΖΑΧΟ / 1796.
“Papa Zaho 1796” 639. Mbi ikonën e madhe të Krishtit në ikonostasin e kishës është
shkruar: Δεησης του δουλου του Θεου γγηκα Παση 1798. “Dhuratë e shërbëtorit të
perëndisë, Gjikë Pasi 1798” 640. Në ikonën e Shën Mërisë që gjendet në ikonostasin e
kishës gjendet mbishkrimi: 1851 Μαιου 10 / Δεησις του δουλου του / Υεου Σπυρου
ιερεος. / Αφιεροσε δια την ωυ / χην του πατρος του / 2000 (γροσια) δια το τε(μ)πλο / εις
μνημωσυνον / αυτου και των γο / νεων. “1851, maj 10. Lutje e shërbëtorit të perëndisë,
prift Spiros, i cili dhuroi për shpirtin e tet 200 grosh për tempullin, për kujtim të tij dhe të
prindërve” 641. Sipas një gojëdhëne 2000 groshët që dhuroi për ndërtimin e ikonostasit të
kishës prift Spirua i kishte marrë si zhdëmtim për vrasjen e të birit. Kambaneria e kishës
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” 642.
KISHA "FJETJA E SHËN MËRISË"
NË KALANË E BERATIT, VITI 1797
Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" gjendet në kalanë e Beratit. Ajo ka qenë kisha
katedrale e Beratit. Pranë saj gjendej ndërtesa e Mitropolisë. Kisha përbëhet nga naosi,
narteksi dhe hajati. Naosi është i tipit bazilikal me dy kupola dhe ka përmasa 20x10,9
metra. Kisha mendohet se është rindërtuar në rrënojat e një kishe të vjetër në vitin 1797.
Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet i gdhendur mbi gurin portal të kishës: ετους 1797
την Μαρτιου 9 / Ανεκα(ι)νισθη ο θειος ναος της Κοιμησεως Θεοτοκου δια συνδρομης
του πανιερολογιωτατου Βελαγρ(αδων0 Κυ(ριου) Ιωασαφ κοπου / απαντων των τε
κληρικων αρχοντων και λοιπων χριστιανων και κτητορων αυτου εις μνημοσυνον αυτον.
Ει μεν φιλος πεφυκες εισελθε / χαιρων, (ει δ’εχθρος και βασκανος και γεμων δολου,
πορρω πεφευγε / της πυλης ταθτης). “Viti 1797, muaji mars 9. U përtëri ky tempull i
hirshëm i Fjetjes së Hyjlindëses me kontributin e të gjithëhirëshmit dhe të gjithditurit të
637

-Andrea Llukani, Historiku i kishës së Shën Prokopit, Le Radici, Anno 15, nr. 3, Giugno 2017, pagina
17; Tiranasit falenderojnë Perëndinë për kishën që iu kthye, Ngjallja, shtator 1993, faqe 3,8.
638
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 854, faqe 312.
639
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 855, faqe 312.
640
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 858, faqe 314.
641
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 880, faqe 320-321.
642
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 882, faqe 321.
157

Beratit, Zotit Joasaf dhe me mendimin e klerikëve, të arkondëve dhe të gjithë të
krishterëve të tjerë dhe të ktitorëve të tij (tempullit), për kujtimin e tyre. Nëse je mik hyr
duke u gëzuar, në qoftë se je armik dhe i keq dhe plot me të keqe, ik larg nga kjo
portë” 643. Kisha u ndërtua prej kryemjeshtër Themeliut. Mbi një gur ranor të murosur në
kolonën e hajatit është shkruar: Ανωκοδομηθη ουτος ο θειος ναος δια χειρος / του
πρωτομαστορου Θεμελιου και φατρια αυτου, Ζαφιρου, Κωνσταντινου, λαζαρου,
Δημητριου.......“U ndërtua ky tempull hyjnor me dorën e kryemjeshtër Themeliut dhe
vëllazërisë së tij Zafirit, Kostandinit, Llazarit, Dhimitrit... ” 644.
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” 645.
Ikonostasi i kishës është i gdhendur në dru are dhe është i larë me ar 646. 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. Ikonat kryesore të ikonostasit
janë: "Krishti Pandokrator", "Shën Mëria", "Joan Pagëzori" dhe "Fjetja e Hyjlindëses".
Mbi ikomën "Fjetja e Hyjlindëses" është shkruar: Ιστορηθη η παρουσα εικων δια
συνδρομης και δαπανης του παπα Γεωργιου υιου παπα Ανδρεου και Γεωργα υιου
Ανδρεου κατα το 1814 ετος εν μηνι Μαρτιω 20. “U pikturua kjo ikonë me kontributin
dhe shpenzimet e Papa Gjergjit, birit të papa Andreut dhe Jorgos, birit të Andreut, në
vitin 1814 në muajin mars 20” 647. Ndërsa mbi ikonën e madhe të "Shën Spiridhonit"
gjendet ky mbishkrim: ιστορηθη η ηκων αυτη δια δαπανης του Στεφαν Καρμπουρναρας
1812 ιουλιου 10 χειρ Ιωαννου Τζετηρη. “U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Stefan
Karbunarës, 1812 korrik 19. Dora e Jan Çetirit” 648.
Brezi i sipërm përmban ikonat e festave. Tematika e ikonave të tjera është nga
Dhiata e Re: "Rrethprerja e Krishtit", "Burimi Jetëdhënës", "Mos më prek", "Pagëzimi i
Krishtit", "Shërimi i të verbërit" etj. Në dyert e bukura të ikonostasit janë të gdhendur dy
dragoj dhe në kulmin e derës gjendet një shqiponjë me kurorë sipër krerëve. Në derën
veriore ikonografi ka pikturuar "Kryeengjëllin Mikael", ndërsa në atë jugore gjendet
"Kryeengjëlli Gabriel". Sipas dr. Gazmend Mukës ikonat janë pikturuar prej pesë
autorëve të ateliesë Çetiri nën derejtimin e Joan Çetirit. Gjergj Prend Çetiri ka pikturuar
643

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 171, faqe 113.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 173, faqe 114.
645
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 241, faqe 135.
646
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 185.
647
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 202, faqe 123.
648
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 196, faqe 121.
644
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ikonat "Lindja e Krishtit" dhe "Shpërfytyrimi". Joan Çetiri ka pikturuar nëntë ikona:
"Mos më prek", "Shërimi i ulokut", "Gruaja samaritane", "E diela e të verbërit", "Burimi
jetëdhënës", "Hyrja në Jeruzalem", "Rrethprerja", "Vajtimi i mbivarrshëm" dhe
"Pagëzimi i Krishtit". Ndërsa firmën e Nikolla Gjergj Çetirit e mbajnë 14 ikona: "Lindja
e Shën Mërisë", "Fjetja e Shën Mërisë", "Lindja e Pagëzorit", "Mbledhja e apostujve" etj.
Naum Çetiri ka pikturuar tri ikona: "Hyrja e Hyjlindësës në tempull", "Pesëdhjetorja" dhe
një ikonë tjetër. Gjergj Nikollë Çetiri është autori i katër ikonave: "Ngjallja e Llazarit",
"Prekja e Thomait", "Shestja" dhe "Gjysëmpendikostia" 649. Në pavijonin e ikonave
pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar ikona "Tre skenat" 650 që vjen
nga kisha e Shën Mërisë në Berat.
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” 651. Në
kornizën prej druri të ikonës së Shën Mëhillit, pranë amvonit është gdhendur ky
mbishkrim: Τον ετος 1850 του επιτροπε / Θανας Πουνε. “Në vitin 1850 kujdestar Thanas
Pone” 652. Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" gjendet në kalanë e Beratit në vitin 1948 është
shpallur monument kulture 653.
Më 27 shkurt të vitit 1986 në ambjentet e kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë
e Beratit u vendos "Muzeu Kombëtar Onufri". Muzeu ka tri salla kryesore, në të cilat janë
ekspozuar ikonat më të mira të ikonografëve shqiptarë Onufrit, Nikollës, Onufër
Qipriotit, David Selenicës, Kostandin Shpatarakut, Joan Çetirit dhe të vëllezërve të tij.
Muzeu përbëhet nga salla qendrore e kishës nga altari si dhe nga disa mjedise ndihmëse.
Gjithashtu në muze janë ekspozuar kapakë ungjilli, kryqe, temjanica si dhe një antimis 654.
Mbi antimisin është stampuar mbishkrimi: Καθιερωθεν παρα του μακαριωτατου
σοφωτατου πατριαρχου της αγιας / πολεως Ιερουσαλημ και πασης Παλαιστινης Κυριου
Κυριου Παρθενιου / και αφιερωθεν τω παναγιου και χωοδοχω ταφω επι μακαριωτατου
Αχρι / δων Κυριου Ιωασαφ. Σπουδη μεν και δαπανη του πανοσιωτατου Κυριου /
Νεοφυτου του εκ Μοσχοπολεως – Χαλκογραφηθεν δε εν τη αυτη πολιτεια / παπα
649

-Gazmend Muka, Disa konsiderata për kontributin e Çetirëve në ikonat e katedrales "Fjetja e Shën
Mërisë" në Berat, Monumentet, 2/1990 (40), faqe 71-75.
650
-Ikona "Tre skenat" me numër inventari 3551 vjen nga kisha e Shën Mërisë në Berat. Ikona ka përmasat
45x33 cm dhe daton në shek. XVI. Në ikonë paraqiten tri skena. Në pjesën e sipërme janë dy skena “Hyrja
e Shën Mërisë në Tempull” dhe “Fjetja e Shën Mërisë”, ndërsa në pjesën e poshtme janë dy shenjtorë
luftëtarë Shën Gjergji e Shën Dhimitri. Pjesa tjetër e ikonës është e dëmtuar. 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, Tiranë 2018, faqe 13; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut
Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë,
2017, faqe 25; Ylli Drishti, Icons, Colektion of the National History Museum (14th-19th centuries),
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana, 2017, page 25.
651
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 226, faqe 130.
652
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 228, faqe 131.
653
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 22;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 62.
654
-Marita Beci, Disa vrojtime dhe sugjerime mbi gjendjen dhe problemet e ruajtjes së objekteve të
restauruar në muzeun "Onufri", Monumentet, 2/1990 (40), faqe 109.
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Δαμασκηνου Μοναχου του εκ Τρικκης. “U shenjtërua nga Patriku i shumëlumtur dhe i
shumëditur i qytetit 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” 655.
Kapakët e ungjillit janë prej argjendi të punuar artistikisht. Mbi to është shkruar:
Το ιερον τουτ(ο) ευαγγελιον / επειργασθη επι ανδρεου και Ιωαννου των του / παπα ειων
– και επι Νικολαου Ανα / στασιου τε και Κωνσταντιν(ου) / των του Ιωαννου τεκνων δια
συνδρομης / αυτων – και αφιερουη εν των / τω πανσεπτω ναω της Θεοτοκου /
Κοιμησεως 1729 Μαρτιου 30 / - δια χειρος του Μοσχοπολι / ηθεν Φιλιππιδου Αυανασιου
+. “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” 656. Potiri i shenjtë i kishës është prej argjendi i larë me ar.
Mbi bazamentin e tij gjendet mbishkrimi: +Το ποτηριον ηνε τις μητροπολης /
Βελαγραδον εν κερο του π(α)πα Ανδρεα επιτροπου ε(ξ) αρ(γυροποιου) Γιοργιου
επισκιοτ(ου) – 1757. “Potiri është i Mitropolisë së Beratit, punuar në kohën e papa
Andresë, nga argjendari Gjergj Episkioti-1757” 657. Mbi një dorezë argjendi të një kryqi
eksapterësh gjendet ky mbishkrim: Ουτος ο στ(αυ)ρος ε(ι)νε του Νηκολα Μηχοι. / Ουτος
ο τημηος και χ(ω)ομπ(ο)ιος στ(αυ)ρος εινε της αγιας μονης . της Κημησεως (της
Θεοτοκου) της Επισκοπης....και δη(α) σηνδ(ρομης).../της....“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..” 658. Rreth dorezës prej argjendi të shkopit peshkopal
gjendet mbishkrimi: =το παρον / χασδρανι / υπαρχοι του / αγιου Βελαγραδον Κυριον Με
/ θοδιου / εκ κομης Μπουμπουλι / μας και υνε δραμια 90 / ετους / 1745 / εκ χυρ(ος) / του
Γηανκου / Μοσχοπ / ολητη. “Ky skeptër (shkop peshkopal) është i shenjtit të Beratit,
zotit Metodit, nga katundi Bubullimë dhe është 90 derhem, në vitin 1745, nga dora e
Janko Voskopojarit” 659. Ndërsa në një eksapter është gdhendur mbishkrimi: Χρισικου
Στεργιος Διμητριου Γογου 1860 Ιο(υ)ν(ι)ος 21. “Argjendari, Stergji Dhimitër Goga 1860,
qershor 21” 660. Në një eksapter tjetër është shkruar: Ανεκαινισθησαν αι διο εξαπτερυα
της κοιμησεως επιτροπος Μιτους Ζαπος 1860 Ιουνιος 21. “U përtërinë dy eksapterat e
Fjetjes së Shën Mërisë kujdestar është Mit Zhapa 1860, qershor 21” 661.
Në hieroren e kishës "Fjetja e Shën Marisë" në Berat ndodhen lipsanët e
Gorazhdit dhe të Angjellarit. Shën Gorazhdi ishte nga Moravia, i cili e ushtroi
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 279, faqe 146-147.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 109, faqe 94.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 130, faqe 101.
658
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 105, faqe 93.
659
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 123, faqe 99-100.
660
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 239, faqe 134.
661
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 240, faqe 134-135.
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veprimtarinë e tij misionare në Berat ku edhe u martirizua. Lipsanët e shenjtorëve ruhen
në dy arka 662.
Mbi kapakun prej argjendi të arkës së lipsanëve të Gorazhdit dhe Angjellarit është
shkruar: Επιτροπευοντος του Κυριου Κ. Βεβετζκα. Δαπαναις του καθεδρικου ναουν της
Κοιμησεως της Θεοτοκου ακροπολεο(σ) / Βεραριου επι της αρχιερατειας του
Μητροπολιτου Βελεγραδων Κυριου / Ανθιμος. Ετος 1885 Ν(ο)ε(μ)β(ριου) 11 / Δια
χειρος Γανριηλ / Δ. Τιραναλη ετος / 1885 Νοεμβριου 11. “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” 663. Gjithashtu një ikonë e kësaj
kishe paraqet fjetjen e shenjtorëve sllavë. Ikona i përket ciklit të ikonave të mëdha të
ikonostasit të kishës dhe është realizuar nga Joan Çetiri. Në qendër të ikonës paraqiten
Gorazhdi dhe Angjellari. Arkitektura e banesave me çati të kuqe, kisha e vendosur në
pjesën shkëmbore, lumi dhe ura sipër tij i referohen Beratit, qytetit ku gjenden dhe
lipsanet e dy shenjtorëve sllavë.
KISHA E "SHËN TODRIT"
KADIPASHAJ, MYZEQE, VITI 1800
Kisha e "Shën Todrit" gjendet në fshatin Kadipashaj të Myzeqesë. Naosi është i
tipit bazilikal me përmasa të brendshme 14x8.40 metra. Kisha mbulohet nga një tavan
druri. Alatari i kishës ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi prej druri të gdhendur.
Narteksi gjendet në anën perëndimore të kishës dhe është dykatësh. Një palë shkallë prej
druri shërbejnë për tu ngjitur tek gjinekoniti. Kambaneria gjendet në anën perëndimore të
kishës. Muratura e kishës është prej guri dhe më pas vijon me rulla. Apsida është me
blloqe guri të latuar dhe zbukurohet nga disa nike të harkuara. Muratura e apsidës
përfundon me një kornizë tullash në formë dhëmbë sharre 664.
Kisha është ndërtuar në mars të vitit 1800. Kjo datë gjendet mbi portën
perëndimore në narteksin e kishës 665. Kisha e "Shën Todrit" në Kadipashaj është
pikturuar prej Joan Çetirit dhe nipit të tij Nikollës në vitin 1801. 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
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-Kostas Nihoritis, Tradita e kultit të shtatë shenjtorëve, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri,
Tiranë 2003, faqe 87-90.
663
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 265, faqe 141.
664
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 220-223.
665
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 175, faqe 115.
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i kujtoftë zoti ynë, Jesu Krisht në mbretërinë e qiejve” 666. Kisha e "Shën Todrit" në
fshatin Kadipashaj të Myzeqesë, në vitin 1963 është shpallur monument kulture 667.

KISHA E "SHËN GJERGJIT"
STRUMË, MYZEQE, VITI 1801
Kisha e "Shën Gjergjit" përbëhet nga naosi dhe hajatet. Naosi është njënefësh me
përmasa të brendshme 14.0x5.50 metra. Kisha mbulohet nga një tavan druri. Alatari i
kishës ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi pre druri të gdhendur. Kambaneria
gjendet në anën perëndimore të kishës, mbi portën hyrëse. Muratura e kishës është prej
guri. Apsida ka muraturë të thjeshtë dhe përfundon me një kornizë 668.
Kisha e "Shën Gjergjit" është pikturuar prej Joan Çetirit dhe nipit të tij Nikollës,
në vitin 1801. 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” 669.
KISHA E "SHËN KOLLIT"
KRUTJE E SIPËRME, LUSHNJE, VITI 1804
Kisha e "Shën Kollit" gjendet në Krutjen e Sipërme të rrethit të Lushnjës dhe
është ndërtuar në vitin 1804. Naosi është i tipit bazilikal trenefësh me përmasa 18x9
metra. Kisha përbëhet nga naosi dhe hajatet që e rrethojnë nga të tri anët. Naosi ndriçohet
nga dritare të mëdha, të cilat janë hapur në pjesën e sipërme të mureve verior dhe jugor.
Kambaneria e kishës është ndërtuar në vitin 1924 dhe gjendet në pjesën perëndimore të
kishës. Apsida është ndërtuar nga blloqe të mëdhenj gurësh të latuar. Ajo zbukurohet prej
disa nikesh të harkuara nga sipër. Muratura e apsidës mbyllet nga një kornizë tullash të
vendosura në formë dhëmbësh sharre 670.
Kisha e "Shën Kollit" në Krutjen e Sipërme është pikturuar më 17 shkurt të vitit
1811 nga Nikollë Çetiri. Mbi portën jugore brenda kishës gjendet mbishkrimi: “U
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 177, faqe 115-116.
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 41;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 76.
668
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 223-224.
669
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 176, faqe 115.
670
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 225-228.
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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” 671.
Ikonostasi i kishës është me gdhendje dhe i lyer me ar. Nën kryqin e ikonostasit
është gdhendur viti 1821 që sipas Theofan Popës mendohet të jetë viti i gdhendjes së
ikonostasit 672. Ikonat janë punuar nga Naum Çetiri në vitin 1821. 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” 673. 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” 674. Mbi ikonën e kryeengjëjve në ikonostas gjendet mbishkrimi: Ιστορηθη η
παρουσα εικων δια συνδρομες και δαπανης του Μαρτυρ Τζοκου και υου αυτου Γεωργιου
και της αιωνια τους η μνημη 1824. “U pikturua kjo ikonë me kontributin dhe shpenzimet
e Martir Çokut dhe të birit të tij Gjergjit dhe të shoqëruesve. I përjetshëm kujtimi i tyre1824” 675. Ikona e Shën Illiut në ikonostas është pikturuar në vitin 1824: Ετος 1824.
Ιστορηθη η παρουσα εικων δια δαπανης του Ναουμ Αβρααμ Κουκυ και των τεκνων
ευτου ων Τρυφον και Γεωργιου. “Viti 1824. U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Nas
Avram Kuqit dhe të bijve të tij, që janë Trifoni dhe Gjergji” 676.
Kisha e "Shën Kollit" në Krutjen e Sipërme të rrethit të Lushnjës në vitin 1963
është shpallur monument kulture 677. Gjatë punës studimore në fondet e Muzeut Historik
Kombëtar kemi mundur të evidentojmë këto ikona të vogla 678. Kisha ka përmasa të
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 193, faqe 119-120.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 207, faqe 124.
673
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 208, faqe 124.
674
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 221, faqe 128.
675
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 210, faqe 124.
676
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 211, faqe 124-125.
677
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 41;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 76.
678
-Darka Mistike, me numër inventari 5418 dhe përmasat 42x32 cm; Shestja, me numër inventari 5421 dhe
përmasat 40x31 cm; Ngjallja, me numër inventari 5424 dhe përmasat 42x32 cm; Kryqëzimi, me numër
inventari 5428 dhe përmasat 43x33 cm; Rrethprerja, me numër inventari 5432 dhe përmasat 41x34 cm;
Shpërfytyrimi, me numër inventari 5433 dhe përmasat 41x31.5 cm, me autor Naum Çetirin; E diela e të
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mëdha dhe u shërben tri fshatrave të Myzeqesë: Krutje e Sipërme, Fier i Ri dhe Kadiaj.
Një enori relativisht e madhe me rreth 900 familje të krishtera. Pranë kishës gjenden
varrezat e fshatit. Më ka rënë rasti të shkoj disa herë, sepse në to prehet në paqe miku im
më i mirë teologu Maksim Çuko. Në vitin 2002 kjo kishë u restaurua me fondet e Kishës
Ortodokse. Kosto e punimeve kap shifrën e 17.550 dollarëve. U riparua çatia e kishës
duke u zëvendësuar tjegullat, u bë pastrimi i pjesës perëndimore dhe kullimi i ujërave etj.
Punimet u realizuan nga një firmë ndërtimi vendase me president Ing. J. Basha 679.
KISHA E SHËN MËHILLIT
SHALËS,KOLONJË, VITI 1810
Kisha e "Shën Mëhillit" gjendet në fshatin Shalës të Kolonjës. Kisha ka përmasa
të brendshme 9.80x5.0 metra. Muratura e kishës përbëhet nga gurë shtufi të lidhur me
llaç gëlqereje. Qoshet janë punuar me gurë të mëdhenj dhe të latuar. Harku dhe shpatullat
e portës janë ndërtuar me gurë shtufi të gdhendur. Dritaret e kishës janë drejtkëndëshe.
Mbi to janë vendosur arkitrarë guri dhe mbi ta gjenden harqe shkarkuese. Çatia e kishës
është triujëshe e mbuluar me rrasa guri 680.
Kisha e "Shën Mëhillit" është ndërtuar në vitin 1415 dhe është rindërtuar në vitin
1810. Këto dy data gjenden të gdhendura mbi një pllakë pranë portës veriore të
kishës” 681. Mbi portën perëndimore të kishës gjendet mbishkrimi: “U ngrit dhe u ndreq
nga gërmadhat.....ky tempull i gjithnderuar i arkistrategut kryeengjëll Mihael me
kontributin dhe shpenzimet dhe të prishurat e të krishterëve ortodoksë të devotshëm...të
peshkopit të Korçës, zotit, zotit Neofit...Nikollës.... ” 682. Një kambanë të kishës së "Shën
Mëhillit" daton në vitin 1813 683. Kisha e "Shën Mëhillit" në fshatin Shalës të Kolonjës në
vitin 1963 është shpallur monument kulture 684.
KISHA E "SHËN KOLLIT"
TOSHKËZ, MYZEQE, VITI 1811
verbërit, me numër inventari 5434 dhe përmasat 32x42 cm; Pagëzimi i Krishtit, me numër inventari 5452
dhe përmasat 32x41 cm; Lindja e Hyjlindëses, me numër inventari 5485 dhe përmasat 42x38 cm; Prekja e
Thomait, me numër inventari 5486 dhe përmasat 42x32 cm; E diela e samaritanes, me numër inventari
5538 dhe përmasat 42x32 cm; Vajtimi mbi varr, me numër inventari 5581 dhe përmasat 42x32 cm;
Ungjillëzimi, me numër inventari 5781 dhe përmasat 32x42 cm, autor Naum Çetiri, Kryqëzimi, me numër
inventari 5796 dhe përmasat 38x32 cm; Shërimi i të verbërit, me numër inventari 6000 dhe përmasat 42x32
cm; Fjetja e Hyjlindëses, me numër inventari 6098 dhe përmasat 40x32 cm; Krishtlindja, me numër
inventari 6110 dhe përmasat 40x32 cm; Shën Mëria me Krishtin, me numër inventari 6126 dhe përmasat
30x21 cm; Hyrja e Hyjlindëses në Tempull, me numër inventari 6152 dhe përmasat 39x32 cm.
679
-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë,
Tiranë 2005, faqe 195-197.
680
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 84-85.
681
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 404, faqe 192.
682
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 506, faqe 214.
683
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 411, faqe 194.
684
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 34;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 58.
164

Kisha e "Shën Kollit" është ndërtuar në vitin 1811. Kisha përbëhet nga naosi dhe
hajatet, të cilat e rrethojnë nga tri anët. Naosi është njënefësh dhe i mbuluar me çati druri.
Kambaneria gjendet në pjesën perëndimore të saj. Muratura e kishës është me gurë të
lidhur me llaç gëlqereje. Më pas është suvatuar me një shtresë të hollë llaçi. Apsida është
ndërtuar me gurë të skalitur, të qarkuar me tulla. Në pjesën e sipërme përfundon me një
kornizë me tulla të vendosura në formë dhëmbësh sharre 685.
Kisha e "Shën Kollit" është pikturuar prej vëllezërve Çetiri në vitin 1811. 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”686. Naosi ndahet me altarin me anën e një ikonostasi prej druri të
gdhendur. Mbi kryqin e ikonostasit shkruhet viti 1813, i cili tregon kohën e gdhendjes së
ikonostasit 687. Kisha e "Shën Kollit" në vitin 1963 është shpallur monument kulture 688.
KISHA E APOSTUVJE TË SHENJTË PJETËR DHE PAVËL,
HOSHTEVË, ZAGORI, GJIROKASTËR, VITI 1811
Kisha e apostuvje të shenjtë Pjetër dhe Pavël në Hoshtevë të Zagorisë është
ndërtuar në vitin 1811. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi portën perëndimore të
kishës: "+Ετους 1811 ανηγερθει εκ θεμελιων ο / θειος ουτος ιερος ναος παρα των
κτιτορων / της και ιερεος Κυριλ(λ)ου και Διονισιου των μοναχων. Në vitin 1811 u
ndërtua prej themeli ky tempull hyjnor dhe i hirshëm prej ktitorëve të tij dhe prift Kirilit
dhe Dionisit dhe murgjëve" 689. Kisha është pikturuar më 1843 nga vëllezërit fjonjatas
Ziku, Joani, Nikolla, Matheu dhe Kostandini. Këtë fakt e mësojmë nga mbishkrimi mbi
portën veriore të kishës. Ιστοριθη ο θοιος ουτος και ιερος ναος των αγιων ενδοξων και
πανευημων Αποστολων Πετρου και Παυλου αρχιερατευοντος του πανε-ροτατου Κυρίου
Κυριου Νικοδιμου επιτροπος του δεσποτου Σακελαρ Κυριος ιερεος. Επιτροπευοντος
Κωστα ιερεος και ευημερευοντων Κωνστα και βασιλοιου των ιερεων δι επιμελιας του
Κυριου. Ιστορηθη δε δια χειρος Ζηκου, Ιωαννου, Νικολαου, Ματθεου και Κωνσταντινου
των αυταδελγων 1843 δικεμβριου 20. "U pikturua ky tempull hyjnor dhe i hirshëm i
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-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 228-229.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 194, faqe 120.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 199, faqe 122.
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-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 41;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 76.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 677, faqe 265.
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Apostujve të shenjtë e të lavdëruar Pjetrit e Pavlit, në kohën e peshkopatit të gjithhirshmit
zotit, zotit Nikodhim, epitropi i peshkopit prift Saqellar Qirku, në kohën e epitropisë së
Prift Kostës dhe në kohën kur ishin famulltarë priftërinjtë Konsta e Vasili nën kujdesin e
zotit. U pikturua me dorën e vëllezërve Zikut, Janit, Nikollës, Matheut dhe Kostandinit
1843, dhjetor 20" 690.
Gjatë punës hulumtuese dhe studimore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar
kemi arritur të evidentojmë 11 ikona dhe një pjesë nga ikonostasi. 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; 11Kryqëzimi, me numër inventari 6137 dhe përmasat 31x36 cm; 12-Pjesë ikonostasi, me
numër inventari 6154 dhe përmasat 39x177 cm.
Në koleksionin e Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë janë disa ikona: 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 691; 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 692.
KISHA E "SHËN KOLLIT"
ARGOVË, PËRMET, VITI 1812
Kisha e "Shën Kollit" gjendet në fshatin Argovë të Përmetit. Sipas gojëdhënës kjo
kishë është ndërtuar me ndërmjetësinë e Vasiliqisë, të shoqes së Ali pashë Tepelenës.
Kisha e "Shën Kollit" është ndërtuar në vitin 1812. Kjo datë gjendet e murosur në portën
veriore të kishës” 693. Kisha e "Shën Kollit" është bazilikë njënefëshe me kube
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 717, faqe 273-274.
-Në ikonë paraqitet Shën Mëria e mbajtur në krahë nga nëna e saj Ana. Të dy figurat kanë veshur mafor
në ngjyrë të kuqe të zbukuruar me shirita me gurë të çmuar. Mbi kokë mbajnë kurora. Shën Mëria qëndron
më këmbë. Me dorën e djathtë mban globin, ndërsa në dorën e majtë një shkop që mbështetet mbi supin e
saj. Mbi sfondin e artë në të dy anët e Shën Mërisë dhe Anës janë pikturuar lule të kuqe, që qëndrojnë mbi
re. Në pjesën e sipërme të ikonës dy engjëj mbajnë një shirit në formë harku mbi të cilin janë shkruar
pasazhe biblike. Në pjesën e poshtme të ikonës paraqiten dy skena biblike. Njera paraqet profetin Ilia që
ngjitet në qiell me karron e zharrtë, ndërsa skena tjetër paraqet një shenjtor, i cili nuk mund të identifikohet
sepse ikona është e dëmtuar. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria
nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 102; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i
Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 102.
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-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.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 407, faqe 192.
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hemisferike me përmasa 12x6.50 metra. Kisha është pikturuar prej Nikollë Postenalit në
vitin 1812. Mbi ikonën e Krishtit në ikonostasin e kishë është shkruar: Δια χειρος
Νικολαου ιερεος Ποστεναλης 1821. “Me dorën e Nikollë Postenalit 1812” 694.
KISHA E "SHËN MËRISË"
LEUSË, PËRMET, VITI 1812
Kisha e "Shën Mërisë" gjendet në fshatin Leusë të Përmetit. 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 695.
Kisha është ndërtuar në vitin 1812. Këtë fakt e vërteton një mbishkrim që gjendet
mbi portën veriore brenda kishës: +Ωκοδομηθη εκ βαθρων και ανιστορηθη ο πανσεπτος
ουτος / και θειος ναος της Υπεραγιας Ενδοξου Δεσποινης ημων Θεοτοκου / της
Ελεουσης δια συνδρομης κοπων τε και εξοδων των φιλοχριστων / και ευσεβων
χριστιανων ταυτης της θεοσωστου κωμης Ελεουσης καουμενης, / αρχιερατευοντος του
πανιερωτατου μητροπολιτου Κοριτζας και Πρεμετης / Κυριου Κυριου Ιωασαφ του εξ
Αγραφων / Δια χειρος χωγραφων 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” 696. “U ndërtua nga
themeli dhe u pikturua ky tempull i gjithnderuar dhe hyjnor i së mbishenjtës së lavdëruar
zonjës sonë Hyjlindëse së Eleusës me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e të
krishterëve krishtdashës dhe të devotshëm të këtij katundi të quajtur Leusë, që shpëtohet
prej Perëndisë, në kohën kur ishte peshkop i gjithhirshmi, mitropoliti i Korçës dhe i
Përmetit zoti, zoti Joasaf nga Agrafa (janë prishur dy rreshtat). Me dorën e piktorëve
Mihalit, Gjergjit dhe Gjergjit nga Fjonjati, në vitin shpëtimtar 1812, prill 18”697.
Gjithashtu mbi portën veriore jashtë kishës gjendet mbishkrimi: Εγω η θυρα, δι εμου εαν
της εισελθη σωθησεται. “Unë jam dera, në se ndokush hyn me anën time, do të
shpëtojë” 698.
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. Ikona e
madhe e Joan Pagëzorit në ikonostasin e kishës daton në vitin 1778. Kjo ikonë është
pikturuar nga një piktor anonim. Punë të tij janë edhe ikona e madhe e Krishtit, e Shën
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 422, faqe 419.
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 93-96.
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-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,
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698
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Mërisë, e Shën Mëhillit dhe ikona e Shën Spiridhonit 699. Mbi mbulesën prej argjendi të
ikonës së Shën Mërisë gjendet ky mbishkrim: ΑΦΙΕΡΟΘΙΚΕ Η ΤΗΣ (Υ)ΠΕΡΑΓΙΑΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ι ΕΛΕΟΥΣΑ Δ(Ι)Α ΨΙΧΥΚΙΝ / ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΔΙ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΥ ΑΡΧΩΝΤ(Ο)Σ (Ν)ΕΚΛΙΣΙΟΝ ΚΥΡΙΩ / ΚΗΡ ΜΙΧΑΛΑΚΙΣ
ΙΩΑΝΟΥ ΤΖΑΛΗ ΚΙ ΕΚ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΑΛΕΑΣ ΠΟΓΟΝΙΑΝΙΣ / ΑΠΟ ΧΟΡΙΟΝ
(Ο)ΣΤΑΝΙΤΖΑ ΒΕΝΕΤΟ ΔΗΑΜΑΝΤΙΣ 1764 ΑΠΡΗΛΙ 8. “Iu dhurua së mbishenjtës
Hyjlindëse Eleusa për shpëtimin e shpirtit, me shpenzimet e shumëfisnikut administrator
të kishave zotit Kir Mihallaqit, Jan Çali dhe nga atdheu Pogoniani i vjetër, nga katundi
Ostanica. Venetio Diamanti, 1764 prill 18” 700. Në ikonën e Fjetjes së Shën Mërisë në
ikonostasin e kishës është shkruar: Δια χειρος Κωνσταντινου ιγγλεσι εν
Κωνσταντινουπολει 1851 ιουνιου 8. “Me dorën e Kostandin Ingelsit, në Kostandinopojë,
1815 qershor 8” 701. Në epitafin e kishës është qendisur ky mbishkrim: ++ / εον / +και
τον γον / 1789 / +Παναγιοτη + σινβιας γωνεον τεκνον Αναστασι Διαμαντα Αναστασι Συ
/ μο και εν χορι η ολι. Νικολαω / Υ. Γονεον τεκνον Κασιανις. “Eon (2) dhe prindërit
1789 Panajoti, bashkëshortja, prindërit, fëmijtë, Anastasi, Dhiamjanda, Anastas Simo dhe
të gjithë në katund. Nikolla I. Prindërit fëmijët e Kasianisë” 702.
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. Kisha e "Shën Mërisë" në
fshatin Leusë të Përmetit në vitin 1963 është shpallur monument kulture 703.
KISHA E "SHËN THANASIT"
LESHNICË, PËRMET, VITI 1812
Kisha e "Shën Thanasit" gjendet në fshatin Leshicë të Përmetit. Kisha është
bazilikë njënefëshe me një kube të lartë cilindrike. Kisha e "Shën Thanasit" është
ndërtuar në vitin 1812. Në faqen e jashtme të murit lindor të kishës gjendet mbishkrimi:
1812 ΔΕΙΣΙΣ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Π(Α)ΠΑ ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. “1812. Lutje e
shërbëtorit të perëndisë Papa Kostandin” 704. Ikonat e ikonostasit janë pikturuar prej
ikonografit Petro Postenali. Mbi ikonën e Shën Mërisë gjendet mbishkrimi: 1815
σεπτεμβριου. Δια χειρος Πετρου Ποστεναλης. “1815 shtator. Me dorën e Petro
Postenalit” 705. Mbi ikonën e Joan Pagëzorit është shkruar: 1816 μαρτιου 8 / Κτητωρας
Κοστα(σ). “1816 mars 8. Ktitor (themelues) Kosta” 706.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 380, faqe 185.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 369, faqe 182.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 443, faqe 203.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 386, faqe 186.
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faqe 78.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 416, faqe 195.
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KISHA E "SHËN ILIUT"
BUHAL, PËRMET, VITI 1814
Kisha e "Shën Iliut" gjendet në fshatin Buhal të Përmetit pranë lumit Vjosë. Kisha
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 707.
Mbi portën jugore brenda kishës gjendet ky mbishkrim: Κατα τους 1814
ανιγερθει / εκ βαθρου, ο πανσεπτος ναος επιτροπευ-οντος, / του εντιμοτατου Κυριου
Χρηστου Τασι και κατα τους 1850 ιστορηθη / αρχιερατευοντος του πανιεροτατου
Κυριου Νεοφιτου και επιτροπου αυτου / αρχιμανδρητου Αγαθαγγελου και ευιμερευοντος Γεωργι του ιερεος και επιτροπευοντων των κυριων βαγγελι, και Η / λια, Ευθυμιου,
των αυταδελφων. Ιστορηθη δε δια χειρος Ζηκου, Νικολαου / Ματθαιου και
Κωνσταντινου, των αυταδελγων εκ κομης Χιοναδες / εκ της επαρχιας του αγιου βελλας.
1850 ιανουαριου 31. “Në vitin 1814 u ndërtua nga themeli ky tempull i gjithnderuar në
kohën e kujdestarisë së shumënderuarit, zotit Kristo Tasi, në 1850 u pikturua në kohën
kur ishte peshkop i gjithhirshmi, zoti Neofiti dhe kujdestar arkimandrit Agathangjeli dhe
në kohën kur ishte famulltar prift Gjergji dhe në kohën e kujdestarisë së vëllezërve
Vangjelit e të Ilisë Efthimit. U pikturua me dorën e Zikut, Nikollas dhe Kostandinit,
vëllezërve nga eparkia e shenjtit të Vellasë 1850 janar 31” 708. Pikturat murale në kishën e
"Shën Iliut" 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, është pikturuar faqet
veriore dhe perëndimore të kishës, ndërsa gjatë fazës së dytë, që i përket shek. XVIII
është pikturuar pjesa e brendshme e naosit. Kisha e "Shën Iliut" në fshatin Buhal të
Përmetit është shpallur monument kulture 709 më 1973.
KISHA E "KRYEENGJËJVE"
QESTORAT, LUNXHËRI, VITI 1817
Kisha e Kryeengjëjve gjendej në qendër të fshatit. Kisha ka qenë e tipit bazilikë,
me përmasa 15x9 metra. Në apsidën e kishës është shkruar viti 1817710, që tregon kohën
e ndërtimit ose të rindërtimit të kishës. Kisha ka pasur një ikonostas të gdhendur në dru.
Në ikonën e Krishtit është gjetur ky mbishkrim: Δέησις τού δούλου τού Θεού Στεφάνη
λεοντήου Λόκου. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Stefan Leond Lokut” 711.
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-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave në Shqipëri, Uegen, Tiranë 2004, faqe 145.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 413, faqe 194.
709
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 43;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 78.
710
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 689, faqe 268.
711
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 790, faqe 289; Π. Πουλίτσα,
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι,
1928, σελ. 80.
708

169

Kjo kishë ka pasur si relike të shenjtë një mbulesë të ikonës së Shën Mërisë, të
punuar me fletë argjendi në vitin 1802. Në të 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” 712.
Në ikonën e Kryeengjëjve është shkruar: Δέησις τού δούλου τού Θεού Νήκα
Πάνο. “Lutje shërbëtorit të perëndisë Niko Pano” 713. Në ikonën e Shën e Premtes gjendet
mbishkrimi: Δέησις τού δούλου τού Θεού Πρέμπτω τού Λέκο έν έτη 1817. “Lutje e
shërbëtorit të perëndisë Premtit të Lekës, në vitin 1817” 714. Ndërsa në ikonën e Shën
Harallambit është shkruar: “180..Dede”. Mbi një shumëkandilier prej argjendi gjendet ky
mbishkrim: Το παρον πολικανδιλο αφιεροθη (α)πο προιγουμενου Ανθιμου εξοδον
Κονομου απο χοριον Κατο Λαμποβο 1819. “Ky shumëkandilier u dhurua nga igumeni i
mëparshëm, Anthimi, me shpenzimet e ikonomit, nga katundi Labovë e Poshtme
1819” 715. Kisha e Kryeengjëjve është shkatërruar nga themelet dhe me traktor dhe është
hedhur në përrua.
KISHA E "KRYEENGJËJVE
PESHKËPI E SIPËRME, GJIROKASTËR, VITI 1817
Kisha e Kryeengjëjve gjendet në Peshkëpinë e Sipërme. Ka përmasat 9x7 metra.
Kisha mendohet të jetë ndërtuar në vitin 1817. Kjo datë është e gdhendur në një gur mbi
portën jugore jashtë kishës 716. Altari ndahet prej një ikonostasi të gdhendur. Në ikonën e
Krishtit në ikonostasin e kishës është shkruar: Ιστορήθησαν (οί) πανσέπτες καί άγιαις
(αύται) ίκόνες. Διά χειρός Άναστασίου άναγνώστου είου οίκονόμου Τζεπελλοβήτου
-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,
faqe 260.
713
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 789, faqe 289; Π. Πουλίτσα,
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι,
1928, σελ. 80.
714
-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. 691,
faqe 268.
715
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 699, faqe 270; Π. Πουλίτσα,
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι,
1928, σελ. 80.
716
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 690, faqe 268.
712

170

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” 717.
KISHA E "SHËN KOLLIT"
SELCKË, LUNXHËRI, VITI 1820
Kisha e Shën Kollit është në anën jugore të Selckës. Rreth kishës janë varrezat e
fshatit. Kisha është e tipit bazilikë, me përmasa 16x4.5 m, e ndërtuar prej guri dhe e
mbuluar me rrasa guri. Në kodikun e Mitropolisë së Gjirokastrës thuhet së kisha i përket
shek. XVIII dhe është inaguruar nga Mitropoliti Dhosithe. Kambaneria është mbi murin
perëndimor të kishës dhe daton në vitin 1820.
Naosi i kishës ka qenë pjesërisht i pikturuar me afreske. Ai ka formën e një tuneli,
i ndarë në katër breza. Në zbrazëtirën ndërmjet brezit të dytë e të tretë është Pandokratori
dhe në anën tjetër, Platitera. Në faqen e murit verior janë pikturuar dëshmorët e kishës, si
Shën Pandeleimoni, Shën Parashqevia, Shën Varvara, Shën Katerina, Shën Qirjaqi, Shën
Kristofori, Shën Evstathi, Shën Minai, Shën Prokopi, Shën Gjergji, profeti Ilia, Shën
Harallambi, Shën Athanasi. Afresket e sipërpërmendura paraqiten më këmbë, ndërsa mbi
ta kemi paraqitjet në bust, të cilat gjenden brenda medalioneve: Shën Gurie, Shën Flori,
Shën Ksanthi, Shën Theodhuli, Shën Lismaku, Shën Viktori, Shën Vicenti etj. Në faqen e
murit jugor të kishës gjenden: Shën Gjergji i Janinës, Shën Sava, Shën Efthimi, Shën
Antoni, Theodhor Tironi dhe Theodhor Stratilati, Shën Trifoni etj. Sipër medalioneve
janë pikturuar: Shën Isihi, Shën Herkuli, Shën Zmaragdi, Shën Androniku etj. Pikturat
murale të kishës mendohet se janë realizuar nga ikonografët e familjes Husi nga fshati
Hllomo 718. Ikonostasi është prej druri të gdhendur lehtë. Edhe amvoni dhe froni
peshkopal janë punuar thjesht. Në ikonën e Pandokratorit në fronin episkopal të kishës
është shkruar: 1877 Απριλίου 15 Χείρ Ιωάννου "1877, prill 15. Dora e Janit" 719. Në një
ikonë me skena në miniaturë nga jeta e Krishtit është shkruar: Μνησθητι κύριε τούς
δούλους σου Χριστοδουλου τού ποτέ Χριστοδουλου / σοτηρίου έκ Δρυ(ί)νουπόλεως
Χορίον Σέλτζη. 1854 Μαίου 10. / Χείρ Ιωάννου έκ Κονσταντινουπόλεως. "Kujto, o Zot
shërbëtorët e tu, Kristodhulin të dikur Kristodhul të Sotirit nga Drinopoja, katundi Selckë
1854 maj 10. Dora e Janit nga Kostandinopoja" 720. Në ikonën e Kryeëngjëllit Mihail
është shkruar: Δεησης δουλου του θεου Νικο Γκικα εκ Σελτσης. 1812 μηνι Φεβρουαριου
5. Και δια χειρος ημων Πετρου ιερεως εκ Βλαχογοραντζης. “Lutje e shërbëtorit të
Perëndisë, Niko Gjika nga Selcka. 5 shkurt 1812. Dhe me dorën tonë të priftit Petro nga
fshati i madh Vllahogoranxi”. Ndërsa në ikonën e Kryeëngjëllit Gabriel është shkruar viti
1819. Në vitin 2003 kisha e Shën Kollit iu nënshtrua një rikonstruksioni tërësor 721.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 705, faqe 271.
-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë, 1996, faqe 40-41;
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 102-104.
719
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 762, faqe 282.
720
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 725, faqe 275-276.
721
-Arqile Bërxholi, Lunxhëria Mjedisi-banorët-ekonomia-vendbanimet, Qendra e Studimeve Gjeografike,
Shoqata Shqiptare e Gjeografëve "Pandi Geço", Tiranë, 2007, faqe 336.
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KISHA E "SHËN GJERGJIT"
KUDHËS, HIMARË, VITI 1826
Kisha e "Shën Gjergjit" gjendet në Kudhës të bregdetit të Himarës. Mbi potirin e
kishës gjendet një mbishkrim, i cili na bën me dije se Papa Zaho ka qenë prifti i Kuçit. Ai
vuajti dënimin për dy vjet në burgun e Janinës në kohën e fushatës së Ali pashë
Tepelenës për islamizimin e popullsisë së krishterë. Sapo u lirua nga burgu Papa Zaho
shkoi në Kuç dhe e gjeti atë të islamizuar, prandaj u vendos në fshatin Kudhës, ku
dorëzoi shpirtin tek Perëndia në vitin 1848. Mbi potirin e shenjtë gjendet mbishkrimi:
Ετου(το) (το) πωτηρηον αφηαστη ης των γιερων τουτου Παπα Ζαχου / χωρηον Κουδηση
δεσποτε Βονγας πανη(ε)ροτατου – 1826 – Εκ χηρος εμου / του ταπηνου μαστορο
Γγηοκα. “Ky potir u bë për këtë kishë, Papa Zaho katundi Kudhës, peshkopi i
gjithhirshëm Vonga 1826. Nga dora ime e të përvuajturit, mjeshtër Gjoka” 722.

KISHA E "SHËN MËRISË"
ELBASAN, VITI 1833
Kisha e "Shën Mërisë" (Fig.21) gjendet në lagjen Kala 723 të qytetit të Elbasanit724.
Mendohet se është ndërtuar në vitet 1657 ose 1661. Më 11 nëntor 1818 kisha është diegur
tërësisht dhe u rindërtua në vitin 1833. Mbi një pllakë guri të vendosur në apsidë jashtë
kishës shkruhet: “U ngrit ky tempull hyjnor i nderuar me emrin e Hyjlindëses në vitin
prej Krishtit 1833, duke filluar më 21 janar e përfundoi më 20 maj. Kjo ngjau në ditët kur
ishte peshkop i gjithhirshmi, muzikanti i shumëditur, shenjti i Durrësit, zoti Krisanth dhe
në kohën e kujdestarisë së zotit Kostë Nasit, ku nxitës e shkaktar u bë doktori i
shkëlqyeshëm zoti.....nga Negadha. Dhe me kontributin dhe shpenzimet e të gjithë të
krishterëve të paharruar, që gjenden këtu, të cilët zoti ynë i kujtoftë në mbretëri të qiejve.
Amin, 1833 maj 20. Janar 20, 1833” 725. Teologu Theofan Popa sqaron se mitropoliti që
përmendet në mbishkrim ka qenë Krisanth Karmanlisi (1770-1846), i cili ka shkruar
metodën e re të paraqitjes së shenjave muzikore duke emërtuar tingujt e muzikës
bizantine: Pa, Vu, Ga, Dhi, Qe, Zo, Ni. Metoda e re u miratua nga Patriarkana Ekumenike
në vitin 1814. Gjithashtu emri i doktorit nga Negadha është shuar, me vendim të
pleqësisë së lagjes së krishterë të kalasë, pasi ai nuk ka qenë nxitës. Shuarja e emrit të tij
u bë pasi Krisanthi u transferua. Për ndërtimin e kishës punuan vllehët nga lagja e Shën
Kollit. Këtë e vërteton mbishkrimi jashtë apsidës 726 së kishës: + Ιστέρον μέν το οτι
πρωτομα / στορες μεν οι κτισαντες τον θει / ον και ίερον ούτον ναόν ύπή / χον ό Στέφο
Βλλάσσος, ό Μή / τρος Ζάπος ό Γεωργι(ος) Μπατά / νος καί ό Ιώαννης Πρέντου / ή δέ
πληρωμή τού έργου αύ / των γέγονε τάλαντα ξ (=60). “Duhet ditur, pra se kryemjeshtrit
722

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 873, faqe 318-319.
-Kalaja është ndërtuar nga Sulltan Mehmeti II, në vitin 1466.
724
-Sulltan Mehmeti II e quajti vendin Ilj-basan që e ka kuptimin vend dominues. Në gjuhën e popullit
shqiptohet Elbasan.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 52, faqe 69-70.
726
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 194.
723

172

që ndërtuan këtë tempull të hirshëm kanë qenë Stefo, Vlashi, Mitro, Zhapa, Gjergj Batani
dhe Gjon Prendi, kurse pagesa e punës së tyre ka qenë 60 tallanta” 727.
Kisha e "Shën Mërisë" shquhet për vlerat arkitekturore. Ajo është ndërtuar me
gurë dhe tulla. Kisha ka përmasat 27.70x12.40 metra dhe është bazilikë trinefëshe me tri
apsida nga lindja. Rreth apsidës së kishës gjenden edhe katër mbishkrime të tjera, të cilat
Theofan Popa i klasifikon në këtë mënyrë: 1-Një këngë kishtare nga libri Orologji i
Madh, e cila këndohet më 13 shtator. 2-Pjesë e uratës së fundit të liturgjisë së Gojartit. 3Kënga e tretë e zbritësores në të kremten e Ipapandisë. 4-Vargu i pestë në Himnin
Akathist 728. Pjesë përbërëse e kishës janë narteksi dhe gjinekoniti. Pikturat murale rreth
kubesë së kishës janë realizuar në vitin 1856.
Në vitin 1934 për të nderuar veprën e Kostandin Kristoforidhit, këtij dijetari dhe
patrioti të shquar, Kisha Ortodokse i ngriti një bust (Fig.22), i cili është akoma edhe sot
në Kishën e "Shën Marisë" në Elbasan 729. Busti u realizua nga Odhise Paskali dhe u
sponsorizua nga Kryepiskop Visarion Xhuvani 730.
Ikonostasi i kishës së "Shën Mërisë" në Elbasan. Ikonostasi i kishës (Fig.23)
është punuar me torno në vitin 1859 prej mjeshtër Filipit nga Reka e Dibrës 731. 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 (Fig.24) (Fig.25),
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” 732.
Mjeshtër Josifi mesa duket ka bërë prarimin e ikonostasit. Ikonostasi ndahet në tre
zona. Struktura e tij përbëhet nga: baza, troakset, 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
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 53, faqe 70.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 54, faqe 70-71.
729
-Mitropoliti i Korçës, Imzot Joani, Një vështrim i shkurtër historik mbi përkthimet fetare në kishën
orthodhokse, Ngjallja, mars 1999, faqe 7-8.
730
-Ky i fundit e pati marrë bustin në shtëpinë e tij dhe e kishte mbuluar me një çarçaf. Më pas ai thirri
motrën e Kristoforidhit. Pasi tërhoqi çarçafin dhe busti u zbulua, e motra u befasua dhe bërtiti: “Uuu,
Kosta”. Atëherë, Visarion Xhuvani u bind se skulptori kishte bërë një punë shumë të mirë, sepse e motra e
quante një bust të përkryer. Me të vërtetë është një bust që shpreh me besnikëri portretin shpirtëror dhe
fizik të Kostandin Kristoforidhit; Visarion Xhuvani, Në kishë, në parlament dhe në burg, 55, Tiranë 2007,
faqe 502.
731
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 195.
732
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 63, faqe 73.
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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 korintike 733.
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
(Fig.26) 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” 734. Ky mbishkrim vërteton se Mihal Anagnosti vinte nga
Samarina, një fshat vllehësh në Grebena.
Në pavijonin e ikonave dhe në fondin e Muzeut Historik Kombëtar gjenden disa
ikona (Fig.27-33) të pikturuara nga Mihal Anagnosti si edhe (Fig.34) Dyert e Bukura735
të kishës së Shën Mërisë në Elbasan. Në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë janë
disa ikona: "Shën Gjergji dhe Shën Dhimitri" 736 "Shën Dhimitri" 737, "Shën Kostandini dhe
733

-Era Xhaferraj, Evolucioni, estetika dhe liria krijuese në artin e ikonostasit, Art & Trashëgimi, nr. 7,
dhjetor 2016, faqe 138.
734
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 79, faqe 77.
735
-"Dyert e Bukura" të kishës së "Shën Mërisë" janë gdhendur nga mjeshtër Petro Filipi nga Reka 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 artistike. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i
ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 140-141;
Ylli Drishti, Icons, Colektion of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor
Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 82.
736
-Ikona 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.
737
-Ikona 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.
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Helena" 738, etj. Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të identifikojmë
edhe dyert anësore të kishës së Shën Mërisë, Kryeengjëllin Mihail (Fig.35) me numër
inventari 5922 dhe Kryeengjëllin Gabriel (Fig.36) me numër inventari 5937.
Tematika e ikonave është e ndryshme: 1-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. 2-Skena nga jeta e Krishtit: “Rrethprerja
e Krishtit”, “Hyrja në Jeruzalem”, “E diela e të verbërit” etj 739.
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 Krusheva, 1849” 740.
Objekte liturgjike të kishës. Rreth bazamentit të një temjanice prej argjendi është
gdhendur ky mbishkrim: Το παρον θημιατηριον ηνε της Ηπαιραγηας Θ(ε)ο(τοκου) ης το
/ Νεοκαστρον – Ελμπασανη και το εδοσε ο Ηοανης ηος του Μαρκου και / σε εγραψε
στην παρουσια αυτος και η μητηρ του ο Θ(εο)σ σιχορεσι -1729. “Ky thimjator është i së
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” 741. Ndërsa rreth
bazamentit të një kryqi prej argjendi që vendosej mbi tryezën e shenjtë shkruhet: Το
παρον τημηον σταυρον ηνε του Νικολαου ηερεος ηος του Πρεντη / απο Πρατασεση 1748. “Ky kryq i nderuar është i prift Nikollës, birit të Prendit, nga Brodosheshi,
1748” 742. Potiri i kungimit prej argjendi është punuar nga Jakov Popa në vitin 1780. Këtë
e vërteton mbishkrimi që gjendet rreth bazamentit të potirit: Το παρον ποτηριον υπαρχι
της Παναγιας Νεοκαστρου, εκτισυη με τα ασπρα τις εκλισιας επιτροπευοντος Παπα
Στιλιαν(ος) (Ν)οσις. Χηρ Αποστολι του Λεγομενου Ιακοβου του Μικρου Ιουνηο 11 + εν
1780. “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 mbiquajtur Jakovi i vogël,
qershor më 1780” 743. Kisha e "Shën Mërisë" më 1963 është shpallur monument
kulture 744.

738

-Ikona është pikturuar nga Mihal Anagnosti dhe daton në vitin 1828.Ikoan ka përmasat 38.5x29.5 cm
dhe numër inventari nr. 17. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX 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.
739
-Andrea Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime Muzeologjike nr. 5,
Tiranë 2015, faqe 53-55.
740
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 58, faqe 72; "Të parët që kanë
themeluar Krushevën kanë qenë shqiptarët, më pas kanë ardhur vllehët dhe më pas shqehtë"; Krusheva nga
një krushovar, Kalendari Kombiar, Sofje 1904, faqe 58.
741
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 26, faqe 60.
742
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 29, faqe 61.
743
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 40, faqe 65.
744
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 25;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 68.
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KISHA E "SHËN GJERGJIT"
DARDHË, KORÇË, VITI 1838
Kisha e "Shën Gjergjit" gjendet në fshatin turistik të Dardhës. Kisha 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” 745. 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” 746.
Mbi ikonën e Krishtit në ikonostas është shkruar: 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” 747. Gjithashtu
në ikonë e Krishtit 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” 748. Mbi ikonën e Shën Gjergjit në ikonostasin e
kishës gjendet mbishkrimi: Ηστορηθη αυτη η σεβασμια εικων δια συνδρομης μεν και
δαπανης ρουφο γκικα στρουλι. Δια χειρος Γεωργιου ποτε Γεωργιου Χωγραφου εκ
κ(ωμης) Λαρρειτου 1808. “U pikturua kjo ikonë e nderuar me kontributin e shpenzimet e
Rufo Zdrulit, me dorën e Gjergjit, dikur Gjergj Zografit nga katundi i Larit 1808” 749. Mbi
ikonën e Shën Mitrit gjendet ky mbiskrim: Χειρ θεοδο / που Π. / Ηλια / εκ κομης Δαρδα /
1887. “Dora e Theaor P. Ilia nga katundi Dardhë 1887” 750. Në ikonën e vogël të Shën
Mërisë në prosqinitarin e kishës është shkruar: Χειρ Αναστασιου Μπαλαματζη 1882
Δεκεμ. 6. “Dora e Anastas Ballmaçit 1882 dhjetor 6” 751. Në bazamentin e potirit të
kishës është gdhendur: 1896 δια χειρος Ν. Κ και Ναουμ Γ. Τη 14 αυγουστου. “1896-Me
dorën e N.K dhe Naum G. Më 14 gusht” 752. Kisha e "Shën Gjergjit" në fshatin Dardhë
është shpallur monument kulture 753 në vitin 1970.
KISHA E "PROFETIT ILIA"
KORÇË, VITI 1847
Kisha e "Profetit Ilia" gjendet në verilindje të Korçës. Sipas të dhënave që jep
Kodiku i Mitropolisë së Korçës kisha është rindërtuar në vitin 1847 me inisiativën e
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 438, faqe 201-202.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 438, faqe 201-202.
747
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 425, faqe 197.
748
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 433, faqe 200.
749
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 401, faqe 191.
750
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 477, faqe 209.
751
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 468, faqe 207.
752
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 485, faqe 210-211.
753
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 71.
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Mitropolitit të Korçës Neofitit. Kodiku na bën me dije se shpenzimet për rindërtimin e
kishës u mbuluan nga epitropi Kristo Godia. Për të rindërtuar kishën ndihma ofruan edhe
korçarët që banonin në Egjipt. Epitropi Ilo Grameno filloi mbjelljen e pemëve në kodrën
e Shëndëllisë. Muret e kishës u ndërtuan prej guri. Në anën veriore të kishës u ngrit
kambaneria. Gjatë viteve 1937-1938, në kohën kur Mitropolit i Korçës ishte Imzot
Kurilla kisha e vjetër u prish për tu ndërtuar kisha e re. Në atë kohë në kishën e "Profetit
Ilia" shërbente atë Stavro Kanxheri. Kisha e re u ndërtua me gurë.
Në vitin 1967, në kohën që filloi prishja e kishave, pensionistët e qytetit ndërhynë
në organet përkatëse me qëllim që kisha të mos prishej, por të ndryshonte destinacionin.
Kështu kisha e "Profetit Ilia" u përshtat në klub për pensionistët e qytetit. Në vitin 1970
në hieroren e kishës u vendosën makineritë e telekomit. Në ditët e lirisë fetare në vitin
1991 në këtë kishë u kremtua pashka e parë pas 25 vjet ndërprerje të lirisë së besimit.
Shërbesa e Ngjalljes u celebrua nga klerikët e mbijetuar atë Kristo Raci dhe atë Kosta
Kotnani. Më 17 mars të vitit 1991 në Kishën e "Shën Dëllisë" u zhvillua mbledhja, në të
cilën u themelua shoqata "Mbajtësit e Kryqit". Nismëtarët qenë Sotir Bambuli, Dhimitra
Cico, Berta Dhimitri, Grigor Mulla, Jani Trebicka etj. Në këtë mbledhje historike kishte
pjesëmarrës nga e gjithë Shqipëria, të cilët gjetën mikpritjen e familjeve ortodokse
korçare. Këshilli kishtar i kishës, i përbërë nga atë Sotiraq Dinka, Naum Tërova, Kristaq
Zisi dhe Arben Gjata pas shumë përpjekjesh arriti që në vitin 2003 të largonte nga
ambientet e kishës makineritë e telekomit. Menjëherë filloi rikonstruksioni i kishës.
Projekti u realizua nga arkitekti Raqi Themeli. Fondet për rikonstruksionin i përballoi
Mitropolia e Korçës. Më 20 korrik 2003 në ditën që kremtonte shenjti u bë përurimi i
kishës nga Mitropoliti i Korçës, Imzot Joani. Ikonostasi i kishës u dhurua nga Xhorxh
Shamata 754.
KISHA E "SHËN KOLLIT"
ELBASAN, VITI 1849
Kisha e Shën Kollit në Elbasan (Fig.37) mendohet të jetë ndërtuar rreth vitit 1700.
Vite më vonë ajo është djegur dhe është meremetuar në vitin 1849. Ky fakt vërtetohet nga
fermani i Sulltan Mexhitit (Fig.38) drejtuar Prefektit të Prefekturës së Ohrit, Haxhi Fahir
Beut dhe dijetarëve Naib Kadiut të kazasë së Elbasanit. Nga fermani mësojmë përmasat
që ka pasur kisha: 39 metra e gjatë, 28 metra e gjatë dhe 13 metra e lartë. Kisha ka pasur
dy dyer si edhe gjashtë dritare. (Fig.39) Kisha e Shën Kollit në Elbasan ka pasur një
ikonostas të gdhendur. Ikonat e mëdha janë pikturuar nga ikonografi Diço Zografi në
vitin 1855 755.
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-Arben Gjata, Kisha e Profetit Ilia, Tempulli Nr. 10, Korçë 2005, faqe 14-17.
-Përveç ikonave të mëdha të kishës së Shën Kollit në Elbasan, Diço Zografi ka pikturuar rreth dy mijë
ikona në Maqedoni, Bullgari dhe në Serbi. 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. Diço Zografi ka përkthyer një manual ikonografie të shkruar nga
vëllezërit Zografi. Në të, Diço ka lënë shënimet e tij. Ai ka qenë ikonografi më i shquar i kohës në
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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 (Fig.40)
me përmasat 105x67,5 cm dhe numër inventari 5947, ikona e Shën Harallambit (Fig.41)
me përmasat 102x62,5 cm dhe numër inventari 6025, si edhe ikona e Shën Athanasit
(Fig.42) 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 (Fig.43) 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 756.
Diço e mësoi artin e ikonografisë prej mësuesve të tij, Mihal dhe Dhimitër
Anagnostit gjatë kohës që kanë punuar së bashku në manastirin e Bigorskit. Ikonografi i
talentuar Diço Zografi në vitin 1853 ka pikturuar ikonat e kishës së Shën Gjergjit në
Vërnicë të Gollobordës 757. 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”.
Mbishkrimi është shkruar me alfabetin cirilik, ndërsa për datën ka përdorur greqishten
bizantine 758.
Dyert e bukura të ikonostasit të kishës së Shën Kollit
Dyert e bukura (Fig.44) të ikonostasit të kishës së Shën Kollit në Elbasan,
aktualisht gjenden në pavijonin e ikonave të Muzeut Historik Kombëtar. Ato kanë
përmasat 173.5 x 50/ 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.45) që Diço Zografi ka lënë në Dyert e bukura të
ikonostasit: Διά χειρός δήτζου ζ, 1859, “Me dorën e Diço Z, 1859” 759. Në kulmin e
Dyerve të bukura Diço Zografi ka pikturuar Krishtin Pandokrator. Në pjesën ballore të
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 tij. Sasho Cvetkovski, The icons of Dico Zograf from the churches in Deber
and Mala Reka, Struga 2013, page 299-310.
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-Andrea Llukani, Ikonat e Diço Zografit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime Muzeologjike nr. 7,
Tiranë 2017, faqe 43-45; Andrea Llukani, Ikonat e Diço Zografit në Muzeun Historik Kombëtar, Revista
Shkencore Ndërkombëtare Diskutime nr. 1, Shkurt 2018, Tetovë 2018, faqe 61-70; Andrea Llukani, Diço
Zograf icons in national Historical Muzeum, International Scientific Journal Diskutime No. February 1st,
Tetovo 2018, page 64-73; Andrea Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Kombëtar,
Studime Muzeologjike, Nr. 5, Tiranë, 2015, faqe 59; Andrea Llukani, Mihal Anagnosti, piktori i fundit i
artit pasbizantin në Shqipëri, Le Radici, Anno 13, n.3, Novembre 2015, pagina 23.
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-Kristofor Beduli, Ortodoksët e Gollobordës, Neraida, Tiranë, 2008, faqe 20.
758
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 59, faqe 72.
759
-Përkthimi është bërë nga autori i monografisë 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, Colektion of the National History Museum (14th19th 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 112113.
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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.
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 760.
Le të kthehemi tek fermani ku Sulltan Mexhiti i drejtohej Prefektit të Prefekturës
së Ohrit, Haxhi Fahir Beut, që kisha të rindërtohej sipas përmasave që ka pasur 761. Kisha
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-Andrea Llukani, Ikonat e Diço Zografit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime Muzeologjike nr. 7,
Tiranë 2017, faqe 43-45; Andrea Llukani, Ikonat e Diço Zografit në Muzeun Historik Kombëtar, Revista
Shkencore Ndërkombëtare Diskutime nr. 1, Shkurt 2018, Tetovë 2018, faqe 61-70; Andrea Llukani, Diço
Zograf icons in national Historical Muzeum, International Scientific Journal Diskutime No. February 1st,
Tetovo 2018, page 64-73;
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-Ferman i Sulltan Mexhitit: “Nderja e mburja e shokëvet, zot i gradës së tretë e kajmekam (prefekt) i
Sanxhakut (prefekturës) s’Ohrit Haxhi Fahir Beut dhe dritë e dijetarëve Naib Kadiut të kazasë s’Elbasanit
dhe ndera e shokëvet anëtarëvet të këshillit, paçin pushtetin e naltë, me t’u mbërrijt men ky urdhën i naltë i
jemi t’a dijnë se: Një kishë e Rumëvet (Orthodoksvet) që thirret kisha e Shënkollit në lagjen e Shënkollit,
një ndër lagjet e t‘Elbasanit, tue qenë se asht djegun, rajet e asaj lagje janë lutun për meremetimin e saj.
Kisha në fjalë asht vezhgue e matun me anë të organevet të Sheriatit dhe ka rezultue se asht tridhet e nantë
metër e gjatë (në tekst përmendet “Zira” që ka një gjatësi prej gjishtit të mesëm të dorës deri te brryli)
njëzet e tetë e gjanë e trembëdhet e naltë, me dy dyerë e me gjashtë dritore më ka tetë pëllambë nalt e katër
pëllambë gjanë. Me të vërtetë kisha në fjalë, e djegun, ka nevojë të meremetohet e të këthejë në gjendjen e
saj të përparëshme. Unë nxora urdhënin t’em të lumnueshëm dhe ilami me mazbata iu referuen
Shejhulislam e Mufti Ismet –Bej –zades dhe dijetarit erudite e shumë të vertytshmit Ahmed Arif – Hiqmet
– Beut, Zoti ua baftë të vazhdueshëm vërtytin, nga të cilët u kërkue fetvaja tue shtrue çashtja kështu: Kur
një kishë në një katund shkatërohet, t’interesuemit a mund e këthejnë atë në gjendjen e saj të mëparshme
pa i shtue gja. Gjegjëja qe se po, munden t’interesuemit m’e sjellë kishën në gjendjen e saj t’vjetrë. Në këtë
vështrim doli fetvaja. Kështu dhe unë, si mbas lejes së sheriatit të nderuem dhaçë lejen t’eme mbretnore për
meremetimin e kishës në fjalë dhe qita, burue prej mëshirës seme mbretnore Hatt ‘in t’em madhshtor tue
urdhënue që të veprohet simbas tij e simbas fetvas së ndritun. Dhaçë autorizimin tem mbretnor që kisha në
fjalë të meremetohet, aq gjatë, gjanë e naltë e me atë sipërfaqe siç ka qenë ma para, pa e kalue strukturën e
saj origjinale. Në qoftë se ndokush ka me guxue me lejue ndreqjen e saj ma e madhe se ishte ma përpara
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e Shën Kollit ka pasur edhe mjaft objekte liturgjike, të cilat nuk dihet se ku kanë
përfunduar. Mbi bazamentin e një kryqi prej argjendi është gdhendur: Ζ Ρ Π Ζ = 7187
(=1679), që do të thotë se kryqi 762 është gdhendur më 1679. Kisha e Shën Kollit në
Elbasan në vitin 1980 u prish nga themelet dhe në truallin e saj u ndërtua një pallat
banimi. Kisha është rindërtuar pas viteve 90-të.
KISHA E "SHËN E PREMTES"
HLLOMO, POGON, GJIROKASTËR, VITI 1858
Kisha e "Shën e Premtes" është ndërtuar në vitin 1855. Ktitor i kishës është
Panajot Pando, i cili me pëlqimin e fshatit prishi kishën e vjetër dhe rindërtoi të renë.
Skicat e kishës u përpunuan nga usta Jorgji nga fshati Vurbjan dhe për ndërtimin e kishës
kanë punuar rreth 90 ustallarë. Kisha ka kushtuar rreth 5000 lira dhe përfundoi së
ndërtuari në vitin 1858. Pasi përfundoi kisha Panajot Pando u dhuroi ustallarëve shtatë
pjata të mbushura me lira përveç hakut të punës. Kisha ka përmasa 20x15 metra. Çatia e
kishës ka qenë e mbuluar me plloça prej guri, ndërsa në vitin 1920 u mbulua me tjegulla
marsejeze. Sipas dy mbishkrimeve që gjenden, e para mbi portalin e portës jogore dhe e
dyta mbi faqen e jashtme të murit jugor vërtetohet se kisha është ndërtuar në vitet 18561857 763.
Kisha është pjesërisht e pikturuar prej piktorëve Stavro dhe Theodhos Jusit nga
Hllomoja. Në kubenë e altarit gjendet "Trinia e Shenjtë", ndërsa në kubenë tjetër gjendet
"Pandokratori", nën të paraqiten engjëj dhe në vijim skena të ndryshme nga jeta e
Krishtit. Në katër qoshet e kolonave mbajtëse paraqiten katër ungjillorët, ndërsa në
kubenë e tretë gjendet "Platitera". Nën të paraqiten profetët e vegjël dhe nën ta profetët e
mëdhenj. Nëpër harqet e kishës paraqiten shenjtorë të ndryshëm. Altari i kishës përbëhet
nga tre apsida. Në apsidën e mesit gjendet "Platitera me Krishtin në mes". Nën të
paraqiten "Dymbëdhjetë apostujt me Krishtin në mes". Nën skenën e apostujve paraqiten
hierarkët dhe dy dhiakonë më këmbë. Në proskomidhi gjendet skena "Zbritja nga Kryqi"
dhe anash saj është pikturuar Roman Melodiozi etj.
Ikonostasi i kishës është gdhendur në vitin 1859 prej mjeshtër Dhimitrit nga fshati
Hionadhes. Ky i fundit është shpërblyer me 5000 lira. Mbi derën e bukur të ikonostasit
është skalitur viti 1859, i cili tregon kohën e gdhendjes 764. Ikonat e mëdha të ikonostasit,
ajo e Krishtit, Shën Mërisë, Joan Pagëzorit dhe Shën e Premtes janë pikturuar nga një
ikonograf rus në vitin 1858. Në ikonën e Krishtit gjendet mbishkrimi: “P.A.Brozgallov
viti 1858” 765. Mbi ikonën e Ipapandisë është shkruar: Εργον Δημοσθενους Ι. Ζωγραφου
dhe ka marrë të holla prej rajavet, mbi ta ka me randue përgjegjësija dhe për ta ka m’u ba keq. Ju që jeni
Kajmekam (prefekt), Naib-Myfti e tjerë kështu t’a dijni dhe kështu të veproni, tue u ruejtë nga një veprim i
kundërt për sa u tha. Kështu t‘a dijni dhe nënshkrimit t’em t’i jepni besim. Shkrue në medis të muajit të
Seferul-hajrit (I dyti muej mbas kalendarit hënor) të vjetit njëmij e dyqind e gjashtëdhetë e gjashtë. V. 1266
– 1849”. Fermantar, Të shkruash historinë me tolerancë, TIKA, 2005, faqe 116-117; AQSH, F. 143, D.
1281, fl. 1.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 19, faqe 58
763
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 729, faqe 276.
764
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 731, faqe 276-277.
765
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 730, faqe 276.
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1875. “Punë e Dhimosten Zografit 1875” 766. Në ikonën e Shën Artemit gjendet
mbishkrimi: Εργον Φιλιππους Νικολαιδους 1863. “Punë e Filip Nikolaidhit 1863”767.
Mbi ikonën e Burimit Jetëdhënës është shkruar: δυα χειρος πετρου 1849. “Me dorën e
Petros 1849” 768.
Në pjesën jugore të altarit gjendet një paraklis, në të cilin është vendosur një
ikonë e Shën Mërisë. Ikona quhet "Hiri i Madh" dhe është e veshur me argjend. E veçanta
e kësaj ikone është se Shën Mëria e mban Krishtin nga ana e kundërt. Në anën e poshtme
të ikonës gjendet mbishkrimi: δια δαπανης του Κυριακου και συνδρομης του
αρχιμανδριτου. “Me shpenzimet e Qirjakos dhe kontributin e arkimandritit” 769.
Ikona ka një histori interesante. Fillimisht ka qenë në pronësi të manastirit të Shën
Harallambit në Etoli Akarni të Greqisë. Murgjit e manastirit bashkëpunuan me
kryengritësit grekë prandaj Ali pashë Tepelena urdhëroi shkatërrimin e manastirit.
Ndërkohë murgjit u shpërndanë ku të mundnin. Një mur i quajtur Dionis mori me vete
ikonën e Shën Mërisë. Udhës u kap nga njerëzit e Ali pashës dhe u burgos në Janinë. Me
ndërhyrjen e Vasiliqisë, gruas së Ali pashës u lirua nga burgu dhe vajti në Stamboll ku
filloi të mblidhte ndihma për të rimëkëmbur manastirin. Patriarkana e ndaloi të mblidhte
ndihma dhe ia mori ikonën çudibërëse. Me ndihmën e Ambasadës Angleze, murgu
Dionis arriti që ta merrte përsëri ikonën. Pas vdekjes së murgut Dionis ikonën e mori
Ambasada Angleze, prej së cilës e blenë emigrantët hllomjotë dhe e dërguan në fshatin e
tyre më 1830 770.
Gjithashtu rreth bazamentit të poririt të shenjtë është shkruar: κατεσκεβασθη δη
αξοδον τουτις ηκονος της υπ(εραγιας) Θεοτοκ(ο)υ Χλομου κατα επιτροπου Νικολα
Χατζη. Δηα χηρος...Γεοργιου, Ιωανου Μετζοβιτις. “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” 771. Mbi shandanin prej bronzi të kishë
gjendet një mbishkrim: ΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΛΑΒΩΣ ΤΟΔΕ ΑΝΕΘΕΝΤΟ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
κε ΜΑΡΤΙΟΥ απεβ. “Për kujtim të Argjirës së Panajot Dh. Sterjopullit e dhuruan me
devotshmëri bijtë Kostandini dhe Aleksandri, mars 1852” 772. Kisha e "Shën e Premtes"
është shpallur monument kulture 773 në vitin 1963.
KISHA E "SHËN KOSTANDINIT DHE ELENËS"
OGREN, PËRMET, VITI 1859
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 759, faqe 282.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 742, faqe 279.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 720, faqe 274-275.
769
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 798, faqe 290-291.
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-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 34-36;
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 96-97.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 771, faqe 284.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 722, faqe 275.
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-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
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Kisha e "Shën Kostandinit dhe Elenës" gjendet në fshatin Ogren të Përmetit.
Kisha ka madhësi 15x9 metra dhe është ndërtuar më 20 shtator të vitit 1859. Ky fakt
vërtetohet nga një mbishkrim që gjendet mbi portën perëndimore të kishës: Ουτος ο Ναος
Εκτισθη Εν ετη 1859 σεπτεμβριου 20. “Ky tempull u ndërtua, më 1859 shtator 20” 774.
Një pjesë të ikonave të mëdha të ikonostasit të kishës janë punuar prej Mihail dhe
Kostandin Zografit. Mbi ikonën e madhe të Krishtit 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” 775. Në ikonën e Shën Mërisë në ikonostasin e kishës është shkruar: 1823 δια
χειρος δημητριου Χαρισειογλου. “1823. Me dorën e Dhimitër Harislogu” 776. Mbi ikonën
e madhe të Shën Kostandinit dhe Elenës gjendet mbishkrimi: 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” 777. I njenjti piktor ka pikturuar
ikonat e Shën Mërisë dhe të Gjon Pagëzorit Mbi ikonën e Shën Gjon Vladimirit gjendet
mbishkrimi: Χειρ Κωνσταντινου Ιγγλεση 1865 ετος Δεκεμβριου 23. “Dora e Kostandin
Ingelsit, viti 1865 dhjetor 23” 778. Ikonat e kryeengjejve në ikonostasin e kishës janë
punuar prej A.N.Ballamaçit. Mbi ikonën e kryeengjellit Gabriel është shkruar: Δια χειρος
Α. Ν. Μπαλαματζης 1885 σεπτεμβριου 13. “Me dorën e A. N. Ballamaçit 1885 shtator
13” 779.
KISHA E "SHËN KOLLIT"
PESHTAN, TEPELENË, VITI 1861
Kisha e "Shën Kollit" gjendet në fshatin Peshtan të Tepelenës. Kisha ka përmasa
8x4.50 metra dhe është e stilit bizantin. Kjo kishë është ndërtuar fillimisht në vitin 1142
dhe është rindërtuar në vitin 1861. Kjo vërtetohet me anën e një mbishkrimi (Fig.52) të
gdhendur mbi një pllakë guri mbi portën veriore të kishës: ΤΩ ΠΡΟΤΩ ΧΤΗΣΕΟΣ
ΕΤΟΣ 1142, ΤΩ ΝΕΩ ΧΤΗΣΕΟΣ ΕΤΟΣ 1861. “Ndërtimi i parë në vitin 1142, ndërtimi i
ri në vitin 1861” 780. Sipas Theofan Popës viti 1142 duhet të ketë qenë ndonjë shënim nga
ndonjë kodik i vjetër, për të treguar ndërtimin e një kishe më të hershme nga kisha
ekzistuese.
Në librin e teologot Theofan Popa “Mbishkrime të kishave në Shqipëri”, botim i
Akademisë së Shkencave, në faqen 35 tek treguesi kronologjik i mbishkrimeve thuhet:
Mbishkrimi i ndërtimit të kishës së Shën Kollit në Peshtan i përket shekullit të XVIII. Ky
mbishkrim gjendet i shkruar me tulla të murosura, në faqen e murit verior të kishës së
Shën Kollit. Sipas përkthimit të Theofan Popës na jepet: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η ΑΛΑΛΕ
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 447, faqe 203.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 445, faqe 203.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 424, faqe 197.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 455, faqe 205.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 451, faqe 204.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 474, faqe 208.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 449, faqe 204.
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ΠΕΣΤΑΝΙ + “Shën Kolli .......i Peshtanit”. Kisha e Shën Kollit gjendet në mal, ndërmjet
katundit Peshtan dhe kalasë së Malëshovës 781.
Në kishën e Shën Kollit ka shërbyer kleriku i devodshëm atë Nine Fështi. Ky i
fundit ka emigruar në Sofje të Bullgarisë. Gjatë viteve të qëndrimit në Sofje u antarësua
në shoqërinë patriotike “Për shkronjat shqipe”. Pasi u kthye nga emigracioni u vesh prift
dhe filloi predikimet në gjuhën shqipe. Mitropoliti i Korçës e paralajmëroi që të hiqte
dorë, por prifti patriot vazhdonte punën për përhapjen e gjuhës shqipe. Atëherë
Mitropoliti vendosi ta takonte në Tepelenë dhe atë Nine Fështi bëri sikur iu bind kërkesës
së tij, por përpara se Mitropoliti të mbërrinte në Korçë, postieri kishte sjellë një pako për
të, brenda së cilës qenë rrasoja dhe mjekra e rruar e Nine Fështit. Mbi pako ishte shkruar:
“Merrini mjekrën dhe paçavuren tuaj. Shqipja na është më e dhimbsur”. Mitropoliti i
Korçës e mallkoi dhe e shkishëroi priftin patriot 782.
Në këtë kishë historike gjatë muajit maj në kohë thatësire, mblidheshin besimtarët
nga e gjithë krahina dhe luteshin që të binte shi 783. Kisha kremtonte më 6 dhjetor në të
kremten e Shën Nikollës zhvilohej panairi me pjesëmarrjen e banorëve nga e gjithë
krahina. Gjatë panaireve kishte shumë gjallëri, sepse grumbulloheshin edhe besimtarë
nga trevat e tjera duke shkëmbyer kulturën dhe traditat. Dita e panairit pritej me padurim
nga popullsia për arsye se përveç adhurimit të shenjtorit në Liturgjinë Hyjnore, tek oborri
i kishës zhvillohej aktivitet tregtar dhe më pas vijonte gostia e madhe kolektive.
KISHA E "SHËN SPIRIDHONIT"
NË LAGJEN GORICË TË BERATIT, VITI 1864
Kisha e "Shën Spiridhonit" gjendet në lagjen Goricë të Beratit. Kisha është e tipit
bazilikë trenefëshe dhe mendohet të jetë ndërtuar në vitin 1864. Hyrja për në kishë bëhet
nga narteksi. Në qemerin e harkuar të derës hyrëse është shkruar: “Kushdo që vjen këtu,
unë do ta pranoj me shumë dashuri”. Mbi kapakët e Ungjillit është shkruar: Στεργίου
Γόγου Μαγαρόβα 1874. “Stergji Gogë Magarova 784 1874” 785. Në një diskos të madh me
figurën e Shën Spiridhonit në reliev në mesin e kishës gjendet mbishkrimi: Στεργίου
Γόγου 1875. “Stergji Gogo 1875” 786.
Ikonostasi është prej druri me gdhendje. Në të janë vendosur ikonat sipas radhës.
Në mbulesën prej argjendi të ikonës së madhe të Shën Spiridhonit 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
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 500, faqe 213.
-Simo Tyto, Baba Dhame Peshtani, Tema, Tiranë 2001, faqe 60.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 252, faqe 138.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 257, faqe 139.
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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” 787.
Në pjesën verilindore të kishës gjenden disa afreske të dëmtuar. Kambaneria është
e punuar prej guri dhe gjendet në anën veriore të kishës. Në kapakët prej argjendi të
ungjillit të kishës 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 kontributin dhe mbikqyrjen e at
Dhimitrit Mani 1755, në kohën e kujdestarisë së zotit Sofronit” 788.
Rihapja. Më 20 nëntor 1990 një grup besimtarësh të lagjes Goricë të Beratit
vendosën ta rihapin kishën e "Shën Spiridhonit". Një përfaqësi e tyre e përbërë nga Lili
Karabina, Zoi Samarxhiu, Palush Pushi, Petraq Thanasi, Petraq Simsia, Vangjush Mile
dhe Mikela Oço shkuan për të marrë leje tek sekretari i komitetit të partisë Stathi Kavaja.
Në vijim grupi nismëtar shkoi tek shtëpia e kryetares së këshillit popullor të lagjes
Lediana Zhara, e cila pa hezitimin më të vogël ua dha çelësat e kishës. Kisha e Shën
Spiridhonit ishte kthyer në depo, ku magazinoheshin materiale ndërtimi, kazma, lopata,
çimento, gëlqere, rërë, trarë etj. Në pjesët anësore të kishës qenë vendosur rafte, në të
cilat kultivohej krimbi i mëndafshit. Binarët e skelave kishin dëmtuar afresket e kishës.
Sapo morën çelësat nismëtarët filluan pastrimin e kishës. Nismën e mori Mikela
Oço, i cili u pasua nga Pirro Angjeliu, Dhimitër Topi, Peçi Musha, Ilia Angjeliu, Vangjeli
Bojaxhiu, Eftali Përroi, Pandi Shulla, Kela Baboçi etj. Grupi nismëtar vendosi që kisha të
rihapej më 12 dhjetor të vitit 1990 ditën kur kremtonte Shën Spiridhoni, por duheshin
ende shumë materiale, të cilat do të mundësonin funksionimin e kishës. Besimtarët filluan
të ofronin atë çka kishte shpëtuar nga përndjekja e egër ateiste. Palush Pushi dhuroi
ikonën e "Darkës Mistike", ndërsa Petraq Simsia kishte ruajtur kryqin e kishës së "Shën
Spiridhonit". Grupi nismëtar kontaktoi me dhjakun Vangjel Xoxe, i cili e pranoi ftesën.
Menjëherë me kontributin financiar të besimtarëve u blenë pëlhurat e duhura dhe
rrobaqepësi Sotiraq Tapia qepi stolinë e dhjakut. Por që të celebrohej Liturgjia Hyjnore
nevojiteshin disko-potirët e shenjtë. Këto u siguruan nga besimtari Jorgji Naço, i cili i
kishte ruajtur me shprestari për vite me radhë, sepse babai i tij Fone Naço, kishte qenë
epitrop i kishës së Shën Spiridhonit. Të shenjtat i shpunë në kishë dhe ia treguan dhjak
Vangjelit, i cili shprehu keqardhjen duke thënë se këto nuk mjaftonin. Duhej patjetër
antimisi i shenjtë. Mellani Naço e kishte fshehur antimisin e kishës së Shën Spiridhonit
në sëndukun ku kishte rrobat e pajës. Dhjak Vangjeli me Zoi Samarxhiun shkuan në
shtëpinë e psaltit Ilia Thimi Koçi, i cili u dhuroi ungjillin dhe apostullin.
Më 22 dhjetor 1990 besimtarët kishin mbushur kishën e "Shën Spiridhonit" në
lagjen "Goricë" të Beratit, madje në këtë ditë të shënuar kishte pjesëmarrës edhe të feve
të tjera. Të gjithë prisnin me padurim të fillonte Liturgjia Hyjnore, por dhjak Vangjel
Xoxe doli tek dera e bukur dhe tha: “Unë jam dhjak dhe nuk më lejohet të celebroj
Liturgjinë Hyjnore, por kërkoj miratimin tuaj”. Në vijim ai pyeti besimtarët e pranishëm
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 261, faqe 140-141.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 129, faqe 101.
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në kishë: “a jam i denjë”, “a jam i denjë”, “a jam i denjë” dhe ata iu përgjigjën njëzëri “i
denjë”, “i denjë”, “i denjë”. Atëhere dhjakon Vangjel Xoxe filloi të lëçiste litanitë e
meshës hyjnore. Meqenëse dhjakon Vangjeli duhej të dorëzohej në gradën priftërore,
grupi nismëtar vendosi që ai të shkonte në Athinë. Në qershor 1991 një grup besimtarësh
Vangjel Çapi, Palush Pushi, Petraq Simsia dhe Petraq Thanasi shkuan në manastirin
"Pendeli" në Athinë. Më 25 qershor 1991 u krye dorëzimi i dhjak Vangjelit në prift nga
Ekzarku Anastas. Përveç përfaqësisë së ardhur nga Berati qenë të pranishëm edhe
sekretari i përgjithshëm i K.O.A.Sh-it Aleko Dhima dhe kryetari i shoqatës "Mbajtësit e
Kryqit", Sotir Babuli 789.
KISHA E "SHËN PJETRIT E PAVLIT"
NË ZHYMË TË MYZEQESË, VITI 1864
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” 790. 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” 791.
KISHA E "SHËN THANASIT"
PESHTAN, TEPELENË, VITI 1870
Kisha e "Shën Thanasit" gjendej anën në perëndimore të fshatit Peshtan dhe është
ndërtuar në vitin 1870. Kisha është ndërtuar me gurë të zi, të gdhendur e të lidhur me llaç
gëlqereje. Dyshemeja e kishës ishte e shtruar me pllaka të zeza prej guri. Kisha mbulohej
nga një çati me trarë. Kisha, hajati dha kambaneria qenë të mbulluara me plloça të zeza
guri. Në mesin e kishës varej një shandan i madh, nën të cilin gjendej një pllakë e bardhë
që tregonte qendrën e kishës. Naosi ndahej nga altari me anën e një ikonostasi prej druri
të gdhendur. Mbi ikonostas qenë gdhendur 12 pëllumba me krahët e hapur, në sqepin e
secilit varej nga një kandil. Për të ndezur kandilat dhe qirinjtë e shandanit përdorej një
shkallë druri. Në anën jugore të ikonostasit gjendej psaltiri 792.
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Gjithashtu edhe froni episkopal ishte prej druri të gdhendur. Në murin verior dhe
atë jugor të kishës qenë vendosur frone druri të lartë për tu ulur besimtarët. Gjinekoniti
me përmasa 6x6 metra gjendej në pjesën fundore të kishës. Hajati me përmasa 14x4
metra gjendej në anën veriore të kishës dhe ishte i shtruar me pllaka guri. Kambaneria
ishte 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 Stavro 793.

KISHA E "UNGJILLËZIMIT"
TIRANË, VITI 1874
Kisha e vjetër. Në lidhje me datën e përurimit të kishës së Ungjillëzimit (Fig.46)
kemi të dhëna të ndryshme. Dhimitër Beduli shkruan se kisha është përuruar më 1874 794,
ndërsa Koço Miho pretendon më 1876 795. Më i saktë është arsyetimi i Theofan Popës, se
kisha e Ungjillëzimit është përuruar më 1 shtator të vitit 1873. Ky fakt vërtetohet nga
mbishkrimi që gjendet në faqen e murit lindor të kishës: +Ωκοδομήθη ο ιερος ναος ου /
τος επονοματι της Υπεραγ / ιας Θ(εοτό)κου του Ευαγγελισμου ων τα / ονοματα μνησθειη
ο Θεος εν / τη βασιλεια αυτου. Εν ετει 1873. “U ndërtua ky tempull i hirshëm me emrin e
së mbishenjtës Hyjlindëses së Ungjillëzimit, emrat e të cilëve (ktitor e ndërtues) i kujtoftë
perëndia, në mbretëri të tij, në vitin 1873” 796.
Theofan Popa mbishkrimin e ilustron edhe me anën e një fotografie. Në atë kohë
në krye të Mitropolisë së Durrësit ka qenë Visarion Theohari nga Elbasani (1867-1899),
ose siç njihet ndryshe Visari Plak. Visarioni ka qenë njeri me kulturë dhe me njohje në
rrethet e Patriarkanës Ekumenike. Ai ka qenë anëtar i Sinodit të Patriarkanës. Që në
vajtjen e parë në mbjedhjen e sinodit mundi të siguronte beratin e Sulltanit për ndërtimin
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e kishës. Shënjtërimi i kishës së Ungjillëzimit u krye nga Mitropoliti i Durrësit Visarion
Theohari 797.
Kisha e Ungjillëzimit (Fig.47) ka qenë bazilikë trinefëshe me përmasat 24x18 m.
Naosi ndahej në tri nefe nëpërmjet arkadave të cilat mbështeteshin në shtylla, duke pasur
në qendër një kube. Pjesa e altarit ndahej nga naosi me anën e një ikonostasi prej druri.
Ikonat e mëdha dhe ato të vogla janë pikturuar në vitin 1892 prej një piktori anonim. Kjo
datë gjendet mbi ikonën e vogël të Ngjalljes së Llazarit 798. Ikonat e mëdha; ajo e "Krishtit
Pandokrator" 799 (Fig.48) dhe e "Shën Mërisë me Krishtin" 800 (Fig.49) janë pikturuar nga
ikonografët Mihal dhe Dhimitër Anagnosti në vitin 1830 801. Mbi ikonën e madhe të
Krishtit gjendet mbishkrimi (Fig.50): Διά χειρός ταπεινων ζωγραφων Μιχαηλ / καί
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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
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.
800
-Ikona e Shën Mërisë me Krishtin aktualisht është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë.
Ikona është realizuar nga Mihal e Dhimitër Anagnosti dhe 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.
801
-Kisha e Ungjillëzimit është përuruar më 1873 dhe dy ikonat datojnë më 1830. Ky fakt tregon se kanë
qenë porositur që më përpara.
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Δημητριου τού είού αύτού α ω λ (=1830). “Me dorën e piktorëve të përvuajtur Mihalit
dhe Dhimitrit, birit të tij, 1830” 802. Ikona e Shën Naumit (Fig.51) (Fig.52) aktualisht
gjendet në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë 803. Gjithashtu në Muzeun e Artit Mesjetar
në Korçë janë edhe disa ikona të vogla. Ungjillëzimi i Hyjlindëses 804,(Fig.53) Rrethprerja
e Krishtit 805,(Fig.54) Zbritja në ferr 806, Shën Gjon Vladimiri dhe Shën Thalaleo807,
(Fig.55) Shën Sava, Joan Damaskini dhe Shën Varvara 808. (Fig.56)
802

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë 1998, nr. 50, faqe

68.
803

-Ikona e Shën Naumit i përket shek. XVIII. Ajo ka përmasat 98x57 cm dhe numër inventari 3822.
Autori që ka realizuar ikonën ka preferuar të ruajë anonimatin. Shën Naumi paraqitet në moshë të pjekur,
me mjekër të gjatë. Ai ka veshur rroba murgërore. Në pjesën fundore të ikonës paraqitet manastiri i Shën
Naumit, nga njera anë dhe në anën tjetër një mrekulli e shenjtit. Dikur bujku që lëronte arat e manastirit
vjen e i thotë Shën Naumit se një ari i kishte ngrënë një ka dhe i kishte mbetur parmenda vetëm me një ka.
Atëherë Shën Naumi pasi mblodhi gjithë bujqit u tha: -Ejani të shihni mrekullinë, që bën Zoti edhe me
kafshët e egra. Nuk vonoi shumë dhe në anën e pendës që kishte mbetur bosh erdhi e hyri ariu. Bujku e
lëroi tokën me parmendën ku qenë mprehur bashkë një ka dhe një ari. Në kohën që do të lërohej toka e
manastitit ariu vinte dhe bujku e vinte në parmendë bashkë me kaun. Kjo ndodhi për tre vjet rresht, sepse
më pas Shën Naumi e la të lirë ariun dhe kaun nuk e mprehu më në parmendë. Kjo mrekulli e shenjtit është
fiksuar edhe në vulën e manastirit. Një parmendë me një ari dhe një ka duke lëruar tokën. Mbi skenën e
kaut dhe ariut në ikonë është shkruar: ΖΕΥΓΗ ΤΗΝ ΑΡΚΟΥΔΑ ΕΙC ΤΟ ΑΜΑΞΗ. “Mprehja e ariut në
parmendë”. Ikona ka edhe mbishkrimin e atij që ka porositur ikonën: ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ ΓΡΟΔΑΝ. “Lutje shërbëtorit të Perëndisë Grodanit. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις
ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 111-112.
804
-Ikona Ungjillëzimi i Hyjlindëses vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Tiranë. Ajo ka përmasat 40.7x29.6x3
cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 3786. Ikona është
pikturuar nga Athanas Zografi në vitet 1760-1780. Ikona është pikturuar me stilin barok. Kjo duket nga
zbukurimet e shumta. Shën Mëria është e ulur në një fron të skalitur me zbukurime të shumta. Pranë saj
është një tavolinë me mbulesë mbi të cilën është një libër i hapur në të cilin është shkruar: ίδου δούλη
κυρίου γενοιτό μοι κατά τό ρήμα σου. Përballë saj është engjëlli me veshje të florinjta, i cili i sjell lajmin e
mirë. Engjëlli është në pozicion kërcimi. Në njerën dorë mban një lule dhe dorën tjetër të ngritur lart tregon
pëllumbin e bardhë që zbret nga qielli. Në ballkonin sipër fronit të Hyjlindëses janë pikturuar Davidi dhe
Solomoni, duke mbajtur nga një pergamen në duar. Në pergamenin që mban Davidi është shkruar: άκουσον
θύγατερ και ίδε καί κλίνον τό ους σού καί επιλάθου τού λαύ σού. “Dëgjo vashë, shiko e vër veshin: harro
popullin tënd dhe shtëpinë e atit tënd”. (Pasltiri 45:10). Πολλαί θυγατερες εποίησαν δύναμιν, πολλαί δέ
εκτήσαντο πλούτον, συ δέ υπέρκεισαι καί ύπερήρας πάσας. “Shumë bija kanë bërë gjëra të mëdha, por ti i
kalon të gjitha ato”. (Proverbat 31:29). Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της
Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 162-164.
805
-Ikona Rrethprerja e Krishtit vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Tiranë. Ajo ka përmasat 40.6x31x3 cm.
Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 3788. Ikona është
pikturuar nga Athanas Zografi në vitet 1760-1780. Sipas ungjillit të Lukës (2,210 Josifi dhe Shën Mëria
tetë ditë pas lindjes e shpunë Jisuin në tempull për ti bërë rrethprerjen dhe për ti vënë emrin. Në qendër të
ikonës është një tavolinë e rrumbullakët me një kube nga sipër. Mbi të është Krishti foshnjë i mbështjellë
me fasho. Josifi dhe maria janë përballë njeri-tjetrit në dy cepat e tavolinës. Ata kanë kryqëzuar duart në
pizicion lutjeje. Njeri nga priftërinjtë me gërshërë në dorë është afruar drejt foshnjës, ndërsa prifti tjetër
përballë tij lexon uratat e rrethprerjes. Në pjesën e poshtme të ikonës është Shën Vasili i Madh. Kjo për
faktin se Rrethprerja dhe Shën Vasili kremtohen në të njejtën ditë, më 1 janar. Ευγενια Δρακοπουλου,
Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 164-166.
806
-Ikona Zbritja e Krishtit në ferr vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Tiranë. Ajo ka përmasat 41.5x31x3.5 cm.
Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 3755. Ikona është
pikturuar nga Athanas Zografi në vitet 1760-1780. Figura kryesore është Krishti, duke tërhequr Adamin
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Gjatë viteve 1922-1923 kisha e Ungjillëzimit 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 Durrësi, ndërsa afresket janë punuar nga ikonografi
Vangjel Zengo. Mbi kubenë qendrore u pikturua Pandokratori. U shkrua dyshemeja me
pllaka qeramike. Në hyrjen kryesore të kishës u shtua hajati. Para hyrjes kryesore u
ndërtua një shtesë ku u vendos pangari i shitjes së qirinjve etj. Me gjithë meremetimet që
u bënë pamja e kishës ndryshoi krejtësisht. Në korrik të vitit 1933 një grua shpresëtare,
Maria Niça i dhuroi kishës 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 kambanat u vendosën në kambaneri dhe Kryepiskop Kristofor Kisi bëri
bekimin e kambanave 809.
Kisha e re e Ungjillëzimit. Shenjtërimi i kishës së "Ungjillëzimit të Hyjlindëses"
në Tiranë (Fig.57) u bë më 21 mars 1965, me pjesëmarrjen e Kryeepiskop Paisit,
Mitropolitit të Gjirokastrës Damjanit, Mitropolitit të Beratit Qirillit dhe të Episkopit
Stefan Lasko. Gjithashtu mernin pjesë ikonom Marko Papajani, ikonom Thanas Grapshi,
saqellar Petro Doçi etj. Besimtarët të paraprirë nga klerikët bënë tre litani dhe u futën në
kishë, ku u zhvillua shërbesa e shenjtërimit. Projekti i kishës u realizua nga ing. Skënder
Luarasi. Kisha u ndërtua nga ndërmarrja "21 Dhjetori" me shpenzimet e shtetit si
kompensim i kishës me të njejtin emër që u prish nga plani rregullues i qyetit, sepse mbi
truallin e kishës u ngrit hoteli pesëmbëdhjetë katësh. Andromaqi Zengo ka realizuar me
nga varri. Në dorën e majtë që e ka të ngritur lart mban një shtizë me të cilën ka shqyer vargonjtë e vdekjes.
Në pjesën e sipërme të shtizës është një kryq i kuq. Një aureolë e rrethon të tërin, e cila simbolizon dritën e
lavdishme. Prapa Krishtit katër engjëj mbajnë lambadha të bardha.Anash Krishtit paraqitet Joan pagëzori
në pozicion lutjeje. Eva është me duart e kryqëzuar. Në anën tjetër të ikonës paraqiten të drejtët e Dhiatës
së Vjetër, të cilët jetuan dhe vdiqën përpara mishërimit, si Davidi dhe biri i tij Solomoni, etj. Poshtë në
shpellën e errët të ferrit djalli nxjerr flakë nga goja e tij. Duart e tij janë të lidhura me zinxhirë. Ευγενια
Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 166-167.
807
-Ikona Shën Gjon Vladimiri dhe Thaleleo vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Tiranë. Ajo ka përmasat
40.8x30x3 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 3803.
Ikona është pikturuar nga Athanas Zografi në vitet 1760-1780. Të dy shenjtorët paraqiten në këmbë. Në
sfond janë pikturuar pemë të vogla. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της
Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 168-169; Dukljanski Knez Sveti Vladimir 970-1016, 1000 godina
Crnogoeske Drzavotornosti, Narodni muzej Crne Core, Podgorica 2016, page 218; The cult of St Vladimir
of Duklja 1016-2016, Matica Crnogorska, 2016, paqe 33.
808
-Ikona Shën Sava, Joan Damaskini dhe Varvara vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Tiranë. Ajo ka përmasat
41x31.3x2.6 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 3815.
Ikona është pikturuar nga Athanas Zografi në vitet 1760-1780. Të tre shenjtorët paraqiten në këmbë. Shën
Sava (439-532) ka qenë asket në Kapadoki. Në ikonë paraqitet në moshë të thyer duke mbajtur në njerën
dorë komposkinin dhe në dorën tjetër një pergamenë të shkruar. Joan Damaskini ka lindur në Damask. Ai
ka qenë shkrues i shumë himneve kishtare si edhe reformator i muzikës bizantine. Në ikonë paraqitet me
veshje murgerore në njerën dorë mban një libër të hapur, ndërsa në dorën tjetër mban pendën. Shën Varvara
ka jetuar në vitet e mbretërimit të Maksimilianit (286-3050. Në ikonë paraqitet me veshje të dekoruara me
motive bimore. Në njerën dorë mban kryqin e martirizimit, ndërsa në dorën tjetër mban një pendë. Në
pjesën e poshtme të ikonës është shkruar 1829. Ky vit duhet të jetë shtuar më vonë, sepse ikona është
pikturuar nga Athanas Zografi ndërmjet viteve 1760-1780. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις
ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 170-171.
809
-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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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
168 000 lekë. E veçanta në afresket e Andromaqi Zengos është se emrat e shenjtorëve
janë shkruar shqip 810.
Mbyllja. Atë Marko Papajani në kujtimet e tij ka shkruar: "Më datën 20 mars
1967 në mbrëmje kisha u mbyll, ndërsa më 7 prill 1967 u rihap duke i kryer rregullisht
shërbesat për tu mbyllur përfundimisht më 31 maj 1967". Kisha u kthye në palestër
(Fig.59) ku stërviteshin gjimnastët 811.
Klubi Sportiv "17 Nëntori" për të përmbushur nevojat e tij ka bërë disa shtesa dhe
ndryshime në planimetrinë e kishës. (Fig.58) Salla kryesore e kishës ishte katandisur si
mos më keq nga mosvënia dorë mbi të. Dritaret me xhama të thyer, suva të rrëzuara, çatia
pjesërisht e rrënuar dhe lagështira ishte e pranishme kudo. Pluhuri i përzier me
lagështirën kishte fëlliqur muret dhe kishte ndotur parketin e dyshemesë. Afresket e
pikturuara me mjeshtëri nga motrat Zengo i kishin lyer me një shtresë të trashë gëlqereje
që të mos dukeshin, megjithatë lagështira kishte mundur të zbulonte fytyrat e katër
ungjillorëve, të cilët qenë pikturuar në harqet që mbanin kubenë e kishës. Llambadarët e
mëdhenj qenë dëmtuar, ndërsa ballkoni ku qëndronte kori ishte shndërruar në magazinë.
Kambaneria si kullë nuk qe dëmtuar falë propozimit të shefit të Klubit "17 Nëntori",
Lame Konomi, për t’u përdorur nga alpinistët për ngjitje dhe zbritje. Dyshemeja ishte e
shtruar e gjitha me parket dhe nëpër mure qenë ngulur ganxha, të cilat shtrëngonin veglat
gjimnastikore.
Rihapja. Kisha e "Ungjillëzimit" në Tiranë u rihap më datën 4 mars 1991.
Pararendësit e rihapjes së kishës qenë dhjakon Spiro Findiku, Nasi Hobdari dhe Llazar
Pjeshkazini. Kisha ishte në një gjendje të mjerueshme si në mjediset e brendshme, ashtu
edhe në ato të jashtmet. Kishte shumë punë për t’u bërë, prandaj u lëshua kushtrimi për
ndihmë. Besimtarët që iu përgjigjën të parët thirrjes qenë: Niko Hobdari, Filip Nito, Spiro
Vojo, Spiro Bejleri, Petrika Shalësi, Todi Janku, Dhimitraq Kobuzi, Milto Mima, Lekë
Tasi, Aleko Dhima, Gazmend Leka, Pavllo Hobdari, Koçi Paci, Minella Mihali,
Dhimitraq Kobuzi, Arian Koja, Petrika Trako, Niko Kavaja, Kristaq Tasho, Andrea
Llukani, Krisanthi Zoto, Drita Papajani, Llazar Nushi, Prokop Shundi, Leonidha Kllapi,
Sandër Çoka, Thoma Valera, Grigor Laçka etj.
Të gjithë emrat u shënuan në ditarin e kishës. Fillimisht u munduam ta sillnim
kishën në gjendje të paraqitshme, prandaj puna e parë qenë pastrimet, u hoq parketi i
vjetër dhe u bënë mjaft rregullime. Na duhej ikonostasi, i cili kushtonte mjaft, prandaj
menduam që me dërrasën e parketit, të përshatur në kuadrate 3X3 metra të bënim një
ikonostas të thjeshtë. Gjithashtu ajodhima qe e sheshuar në një nivel me pjesën tjetër të
kishës dhe e mbushëm me zhavor e beton me qëllim që ta ngrinim mbi kuotën e
përgjithshme të dyshemesë ashtu siç kishte qenë dikur. Hyrja kryesore e kishës ishte e
murosur, prandaj biseduam me shefat e Klubit 17 Nëntori për ta shembur, sepse po
810
811

-Kristofor Beduli, Familja e Agjiografëve Zengo, Ngjallja, qershor 2000, faqe 9-10.
-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 41-44.
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afronin pashkët dhe nuk na mbetej shumë kohë. Përveçse përkushtimit vullnetar të
besimtarëve që punonin pa shpërblim na duheshin edhe fonde financiare për materialet që
nevojiteshin, prandaj u bëmë thirrje të krishterëve që të na ndihmonin me sa mundësi
kishin. Menjëherë si në "Paravolinë e vejushës së varfër" shprestarët ortodoksë ofruan atë
që kishin për rikonstruksionin e kishës. Ndihma në të holla dhanë: Krisanthi Zoto, Gaqo
Bushaka, Petraq Roko, Ollga Karafili, Vasil Loli, Fiodor Prifti, Miti Theodhosi, Luiza
Stasoli, Dhimitër Gjika, etj. Të gjitha pengesat u kapërcyen vetëm falë vullnetit dhe
përkushtimit të besimtarëve. Nasi Hobdari dhe dhjakon Spiro Findiku vajtën në
"Kinostudio" dhe në "Muzeun Etnografik" ku mund të gjenin materiale të nevojshme për
mjediset e kishës. Me ndërmjetësinë e Petraq Ramës takuan drejtorin e "Kinostudios" z.
Teodor Laço, i cili si ortodoks që ishte kontribuoi për kthimin e objekteve kishtare. Froni
episkopal ishte dëmtuar, prandaj besimtari Todi Janku u muar me riparimin e tij. Kandilat
u pastruan nga Milto Mima dhe Prokop Shundi, por ato që ishin nxirë nga mospërdorimi
Llazar Pjeshkazini i shpuri për t’i pastruar te Ndërmarja Artistike "Migjeni", ku u lanë me
acid, u luçiduan dhe u llakuan. Atë Gaqo Pjetri kishte në shtëpi një kryq bronxi, të cilin e
solli në kishë. Filip Nito dhe Dhimitër Kobuzi morën përsipër të hapnin 12 gropa, tek të
cilat do të vendoseshin shufrat tek udha në mes të kishës aty ku kalojnë priftërinjtë gjatë
Hyrjes së Madhe.
Niko Hobdari siguroi kordonin e kuq 40 metërsh, i cili u pre në copa dymetroshe
dhe u vendos në shufra nga Thoma Valera dhe Andrea Llukani. Për veshjen e ikonostasit
me letër imituese punuan Sandër Çoka dhe Lekë Tasi. Gazmend Leka pikturoi skenën e
"Kryqëzimit të Krishtit". Ikonat e para që u vendosën në ikonostas i solli dhjakon Spiro
Findiku nga shtëpia. Besimtari Koço Zoto solli nga Greqia me shpenzimet e tij, gjashtë
kandile për ikonostasin, një temianicë dhe një kryq. Ing. Petrika Shalësi, Spiro Beleri,
Vane Mazniku, Qirjo Nikolla u morën me meremetimet e mureve të kishës. Përveç
burrave nuk duhet mohuar kontributi i grave shprestare, të cilat pastronin kishën dhe
kujdeseshin për gjithçka. Midis tyre mund të veçojmë: Elpiza Xhimitikun, Amalia Maçin,
Kristanthi Zoton, Luiza Sastolin, Drita Papajanin, Tefta Kuqen, Tefta Piten, Evanthi
Manglaran, Florika Papajanin, Dr. Keti Noçka etj 812.
Liturgjia e parë. Në mëngjesin e 31 marsit 1991 kambana e kishës së
"Ungjillëzimit" kumboi gëzueshëm, duke i ftuar të gjithë besimtarët në kishë. Liturgjia
hyjnore u kryesua nga atë Gaqo Pjetri, me pjesëmarrjen e dhjak Spiro Findikut dhe
kryedhjakon Sotir Kanxherit, zëri i ëmbël i të cilit kumboi përsëri në kishën e
"Ungjillëzimit të Hyjlindëses". Në rolin e kryepsaltit ishte teologu Dhimitër Beduli me
psaltët Petro Ketri, Niko Kavaja dhe Kristaq Tasho. Liturgjia Hyjnore u zhvillua në
praninë besimtarëve të shumtë që kishin mbushur kishën. Në këtë ditë të shënuar qenë
ftuar edhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare, si dhe Trupi Diplomatik i Akredituar në
Republikën e Shqipërisë, që u përfaqësua nga Ambasadori i Jashtëzakonshëm dhe
Fuqiplotë i Rumanisë George Miku etj 813.
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-Nasi Hobdari, Llazar Pjeshkazini, Lekë Tasi, Ringjallja e Kishës së Ungjillëzimit në Tiranë, Maluka,
Tiranë 2007.
813
-Nasi Hobdari, Liturgjia e parë Hyjnore, në kishën e shndërruar në palestër, Ngjallja, prill 2006, faqe 9.
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Në liturgjinë hyjnore me rastin e rihapjes së kishës predikimin e mbajti teologu
Dhimitër Beduli, dhe në vijim përshëndetën: përfaqësuesi i Komunitetit Bektashian Musa
Mara, përfaqësuesi i Komunitetit Mysliman Islam Kadëna, Sekretari për problemet fetare
të Partisë Demokratike Galip Kallajxhiu dhe Ambasadori Rumun George Miku 814.
Rikonstruksioni i kishës. Trualli mbi të cilin ishte ndërtuar kisha e
"Ungjillëzimit" në Tiranë ishte pronë e Murat Spahiut dhe vëllezërve të tij. Këta të fundit
sipërfaqen që zinte kisha e dhuruan si vend i shenjtë që ishte dhe pjesën tjetër e shitën me
172 $ për metër katror. Fondet për blerjen e kishës u grumbulluan nga Fortlumturia e Tij,
Kryeepiskopi Anastas. Më 10 prill 1993 përfundoi shtrimi i kishës së "Ungjillëzimit" me
mermer të bardhë. Gjithashtu u shtrua edhe pagëzimorja, e cila ka një vaskë pagëzimi në
formën e kryqit të veshur me mermer. Gjithshtu u vendos edhe ikonostasi i paraklisit,
ikonat e të cilit u pikturuan nga ikonografi i talentuar Josif Çano. Më 24 mars 1994 në
vigjile të kremtimit të "Ungjillëzimit të Hyjlindëses" Kryeepiskopi Anastas përuroi
kambanerinë e kishës, së cilës iu bë një rikonstruksion i plotë dhe u pajis me pesë
kambana të reja. Më 20 dhjetor 1995 në Kishën e "Ungjillëzimit të Hyjlindëses" u
vendosën ikonostasi i ri, froni dhespotik dhe amvoni (Fig.60). Ikonat e ikonostasit janë
pikturuar nga murgeshat e manastirit të Species në Greqi. Në 24 dhjetor 1996 në hyrje të
kishës së "Ungjillëzimit" në Tiranë u vendos një pllakë mermeri, në të cilën shkruhet:
"Kisha e Evangjelizmoit. U përtëri tërësisht pas persekutimit dhe u plotësua në vitin
1993-1996 me kujdesin dhe fondet e mbledhura nga Kryeepiskopi i Tiranës dhe gjithë
Shqipërisë Anastasi". Më 18 mars 2002 në ikonostasin e kishës së "Ungjillëzimit" u
shtuan edhe katër ikona, të cilat janë punuar me mjeshtëri nga motrat e manastirit të
Species. Midis tyre binte në sy ajo e "Shën Kozmait", ikona e "Anastas Persianit", ikona
e "Shën Astit", etj 815.
KISHA E "SHËN GJERGJIT"
KORÇË, VITI 1881
Kisha e "Shën Gjergjit" ka qenë në vendin ku gjendet sot biblioteka e qytetit. Nuk
dihet me saktësi koha e ndërtimit të saj, por dihet që i ka fillimet nga vitet e mesjetës së
hershme. Në vitin 1881 korçarët pasi prishën kishën e vjetër filluan ndërtimin e kishës së
re. Punimet ecën mirë por sapo përfundoi gjysma e mureve disa turkoshakë u ankuan tek
Porta e Lartë në Stamboll se të krishterët korçarë nuk po ndëronin kishë por një
kështjellë. Porta e Lartë menjëherë i pezulloi ndërtimet dhe dërgoi në Korçë arkitektë për
të vërtetuar nëse të krishterët po ndërtonin kishë apo kështjellë. Pas verifikimit u dha
fermani sulltanor për vazhdimin e punimeve të kishës. Projekti i kishës së "Shën Gjergjit"
u realizua nga mjeshtri Naum Trasha, i cili e kishte origjinën nga Opari, ndërsa bamirësi
Anastas Lakçe financoi ndërtimin e kishës. Muret e kishës u ndërtuan prej blloqe të
mëdhenj guri, të cilët lidheshin me njeri-tjetrin me plumb.
Kisha përfundoi së ndërtuari në vitin 1905. Mbi portën e brendshme ishte
vendosur një pllakë e madhe, në të cilën shkruhej emri i ktitorit dhe viti i ndërtimit.
814
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-Nasi Hobdari, Lekë Tasi, 5-vjetori i Liturgjisë së parë, Ngjallja, prill 2006, faqe 10.
-Andrea Llukani, Një nga ata, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 63.
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Ikonat dhe afresket e kishës u pikturuan prej disa ikonografëve korçarë nga Dardha,
Hoçishti dhe Ziçishti. Ikonostasi ishte prej druri me gdhendje. Mbi ikonën e madhe të
Shën Mërisë në ikonostasin e kishës është shkruar viti 1790 816.
Në këtë kishë më 1914 atë Josif Qirici mbajti meshën e parë në gjuhën shqipe.
Kori i kishës gjithashtu këndonte në gjuhën shqipe. Në kishën e "Shën Gjergjit" në Korçë
më 24 nëntor të vitit 1923 Imzot Jerotheu dhe Imzot Kristofori dorëzuan në gradën
episkopale Theofan Nolin. Menjëherë pas dorëzimit, Imzot Theofani u shpall "Mitropolit
të Durrësit, Gorës e Shpatit, primat dhe Eksark të tërë Ilirisë, detit të Perëndimit dhe
gjithë Shqipërisë". Gjithashtu u zgjodh kryetar i Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse
Autoqefale të Shqipërisë. Hirësia e Tij, Jerotheu u shpall Mitropolit i Korçës dhe Hirësia
e Tij, Kristofori, Mitropolit i Beratit. Ky Sinod, i cili nuk u pranua nga Patriarkana
Ekumenike vazhdoi të funksionojë deri në trazirat e vitit 1924 kur Imzot Theofani u
detyrua të largohej nga Shqipëria. Është për të ardhur keq që në vitin 1967 kjo kishë u
rrafshua krejt për të shuar kujtesën historike të saj. Blloqet e mëdhenj prej guri u përdorën
për ndërtimin e pallatit të sportit të qytetit 817.

KISHA E "SHËN GJERGJIT"
VITHKUQ, SHEK. XVIII
Kisha e Shën Gjergjit gjendet në lindje të lagjes Grekas. Kisha përbëhet nga
naosi, narteksi dhe hajati. Naosi është i tipit bazilikal trinefësh dhe ka përmasa të
brendshme 12x9.80 metra. Pjesa qendrore e kishës është e mbuluar me çati katërujëshe,
ndërsa pjesët anësore mbulohen me çati njëflegërshe. Muratura e kishës përbëhet nga
blloqe të rregullta guri çmërsi, të cilat përforcohen me breza druri. Apsida është e punuar
me nike të larta dhe të harkuara nga sipër. Narteksi është shtuar në një kohë më të vonë.
Në anën jugore të kishës është hajati. Çatia e kishës mbulohet me plloça guri. Kisha e
Shën Gjergjit mendohet të jetë ndërtuar në shekullin XVIII 818.
Ikonostasi i kishës është shumë i bukur. Ikonat janë në gjendje të mirë dhe me një
ngjyrë floriri të çmuar. Mbi një ikonë të Shën Mërisë në ikonostasin e kishës gjendet ky
mbishkrim: ........οικονα κυριας θ(εοτο)κου.......μετα της πανσε/πτου ζωγραφη.....τον
μεγιστον ναον της μεταμορφωσεως πλησιον / της Νικολητζας. Ιωαννου του Νιτζου του
Γεωργι παπα Στεφανου, εις / μνημοσηνον αυτού εν ετη α(πο) κ(τη)σ(ε)ος κοσμου 71ΣΤ9
(7169=1661), / εν μηνη ιανουαριω....“.... Ikona e zonjës Hyjlindëse .... mbas pikturimit të
nderuar në tempullin e madh të shpërfytyrimit afër Nikolicës. Jan Niça i Gjergj papa
Stefanit, për kujtimin e tij. Në vitin prej krijimit të botës, 7169 (=1661), në muajin
janar” 819. Mbi ikonën e Joan Pagëzorit në ikonostas është shkruar: Δουλ(ο)υ Θε / ου
Μαρκο / Τελε- / αχπε (=1685). “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Marko Tele, 1685”820.
Në ikonën e taksiarkëve gjendet ky mbishkrim: Δεησις των δούλων του Θεου το
816

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 387, faqe 186.
-Arben Gjata, Kisha e Shën Gjergjit, Tempulli Nr. 8, Korçë 2003, faqe10-15.
818
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 55-56.
819
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 310, faqe 160.
820
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 318, faqe 162.
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πουγετηον / των μπακαλαδων της Κορυτζας ετει / 1767, μαρτιω-27. “Lutje e
shërbëtorëve të perëndisë të esnafit të bakenjve të Korçës, viti 1767, mars 27” 821. Në një
ikonë të Shën Mërisë, kundrejt fronit peshkopal gjendet mbishkrimi: μνηστητη / Κ(υρι)ε
την ψη/χη τη δουλη του Θ(εο)υ / Τηελα. “Kujto o zot, shpirtin e shërbëtores së perëndisë,
Tiela” 822. Në ikonën e Pandokratorit në fronin peshkopal të kishës gjendet mbishkrimi:
Δε(ησις τού) δουλου τ(ού) Θ(εο)ύ Κόστα (και τής συμ) / βήου αυτου Καλη (και) τ(ων)
τεκ / νον η ...ετος / .....“Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Kosta së bashku me të shoqen e
tij, Kalinë dhe fëmijët....viti... ” 823. Sipas kodikut të kishës në faqen 21 mësojmë se në
këtë kishë ka pasur edhe ikona të tjera 824. Gjithashtu, sipas kodikut të kishës mësojmë se
në këtë kishë, që ndodhet në lindje të lagjes Grekas pranë rrugës publike, ndodheshin
edhe mjaft sende të shenjta 825. Afresket e kishës janë dëmtuar nga bora e madhe që pati
rënë në vitet 1895-1896. Ka mundur të shpëtojë vetëm afresku në murin lindor të kishës.
Kisha është rindërtuar në vitin 1896 826.
KISHA E "SHËN MITRIT"
BOBOSHTICË, KORÇË
Kisha e "Shën Mitrit" gjendet në perëndim të fshatit Boboshticë të Korçës. Kisha
është njënefëshe me apsidë trifaqëshe. Muratura e kishës është me gurë ranorë të lidhur
me llaç gëlqereje si dhe me copa tjegullash të vendosura ndërmjet gurëve. Muret e kishës
janë të pikturuar me afreske të cilat po i analizojmë. Në apsidë gjendet "Shën Mëria"
ndenjur mbi një fron pa mbështetëse duke mbajtur Krishtin në pëqi dhe anash saj janë
pikturuar dy engjëj të pëkulur nga ajo në pozicion lutjeje. Nën pikturën e Shën Mërisë
gjendet brezi me tematikë liturgjike, jerarkët e kishës Shën Vasili i Madh, Joan Gojarti,
Grigor Teologu, Joan Përdëllimttari, Athanasi i Aleksandrisë, dhe Grigor Çudibërësi. Ky
821

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 372, faqe 183.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 509, faqe 215.
823
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 514, faqe 217.
824
-Një ikonë e Krishtit, e Shën Joan Pagëzorit, pa datë. 7-Ikonë e Shën Mitrit pa datë, e Shën Thanasit e
vjetër dhe pak e prishur. 8-Ikona të tre hierarkëve, Shën Vasilit, Shën Grigorit dhe Shën Joan Gojartit, bërë
me ndihmën e bakenjve të Korçës, më 27 mars të vitit 1767. 9-Në anë të mëngjër, ikona e Shën Mërisë dhe
e Shën Gjergjit, të dyja pa datë. 10-Ikona e kryeengjëllit Mihail, e Shën Kollit, pa datë. 11-Ikona e Shën
Joan Pagëzorit dhe një ikonë e Shën Mërisë, e vjetër. Ka një shkrim që shënon se është konizmë e kishës së
madhe të shpërfytyrimit, që ka qenë pranë katundit Nikolicë dhe është bërë në vitin 1595. 12-Një ikonë e
Jesu Krishtit në fron të dhespotit, pa datë. 13-Një ikonë e Shën Joan Theologut. Në fundin e saj janë këta
shenjtorë: Shën Pjetri e Shën Pavli dhe dy etërit e mëdhenj, si edhe një ikonë e vogël që mban fytyrën e
lindjes së Jesu Krishtit. Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe
21.
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-Sende të shenjta. 1-Në ajodhimë (hierore) një ungjill në gjuhën elenishte, shtypur në Janinë, në vitin
1719. 2-Një antimis i shenjtë, i vjetër por i përkryer, vetëm me një kryq të shenjtë, dhuruar në vitin 1768. 3Dy shandanë të tunxhtë, një temjanicë, dy shtroja në altarin e shenjtë, njëra prej pambuku, dhuruar prej
Gaqo Sotirit dhe tjetra prej mëndafshi, dhuruar prej Sotir Pano Tolës. 5-Në proskomidhi, dy ikona të vogla,
një me Jesu Krishtin dhe tjetra me Shën Mërinë, Shën Gjergjin dhe Shën Mitrin. Kodiku nr. 1, Regjistrimi i
kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe 21; Andrea Llukani, Kodiku i kishave të Vithkuqit,
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 8-9; Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit, (Sipas kodikëve të
Muzeut Historik Kombëtar), Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 21.
826
-Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Gjergjit, viti 1943, faqe 21.
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i fundit është kthyer nga altari. Në murin jugor të apsidës gjendet Klimi i Aleksandrisë.
Në anën veriore të apsidës, në nikën e prothesit gjendet Shën Stefani. Sipër në apsidë
gjendet "Shestja", ndërsa nën të gjendet skena e "Ungjillëzimit".
Mbi faqen e murit perëndimor dallohen tri skena, dy prej të cilave janë shumë të
dëmtuara, ndërsa skena e tretë është "Krishti papa Pilatit". Nën to mbi portë gjendet
skena "Fjetja e Hyjlindëses". Në anën veriore të portës gjenden "Shën Kostandini dhe
Elena", ndësa në anën jugore të portës afresket janë zhdukur. Në fasadën perëndimore të
kishës në narteks, mbi nikën e harkuar nga sipër gjendet "Shën Mëria" në gjysmëfigurë
me Krishtin në duar. Në anën veriore të portës gjendet skena "Pagëzimi i Krishtit", ndërsa
në anën jugore janë disa afreskë të dëmtuar dhe të paidentifikuar. Nëpër faqet e hyrjen në
naos gjenden Shën e Premtja dhe Shën Varvara. Këto janë afresket që ruhen në gjendje të
mirë në kishën e "Shën Mitrit" në Boboshticë të Korçës. Përsa u përket skenave të tjera të
pikturës kishtare ato janë të dëmtuara dhe të paidentifikuara 827. Kisha e "Shën Mitrit" në
fshatin Boboshticë të Korçës më 1963 është shpallur monument kulture 828.
KISHA E "SHËN MËHILLIT"
MINGUL, LUNXHËRI, SHEK. XVIII
Kisha e Shën Mëhillit është në Mingul të Lunxhërisë. Kisha përbëhet nga naosi,
narteksi dhe hajati. Naosi është bazilikë me kupolë dhe ka përmasa të brendshme
8.20x7.80 metra. Dy radhë me kolona mbajnë arkadat gjatësore. Nefi qendror është më i
lartë se nefet anësore. Ai mbulohet me kupolë, e cila është e vendosur mbi një tambur të
lartë. Kolonat lidhen me muret me anën e harqeve, duke krijuar nefe anësore e bërthama
katrore të mbuluara me kësula sferike. Në murin verior dhe atë jugor ka dritare të vogla,
të cilat shërbejnë për të ndriçuar kishën. Në anën jugore të naosit është një hajat, i cili
është ndërtuar në një kohë më të vonë se ndërtimi i kishës. Dyshemeja e kishës është e
shtruar me pllaka guri të bardhë. Muratura është me gurë shtufi, të vendosur në mënyrë të
çrregullt. Tamburi është cilindrik dhe i suvatuar. Muret nuk kanë punime dekorative 829.
Mjedisi i altarit ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi prej druri. Altari ka
apsidën e bemës, protezisin, si edhe dy nike për diakonikonin. Protezisi mbulohet me
anën e një qemeri cilindrik me prerje treçerek rrethi. Diakonikoni mbulohet, gjithashtu
me qemer cilindrik. Altari ndriçohet nga një dritare në murin jugor dhe nga një dritare
tjetër mbi apsidë. Naosi ndriçohet nga një dritare e madhe në anën veriore, si edhe nga dy
dritare në anën jugore. Në tamburin e kupolës janë gjithashtu edhe katër dritare të vogla.
Muret e kishës janë ndërtuar me gurë shtufi, të lidhur midis tyre me llaç gëlqeror. Nga
ana e jashtme muret përfundojnë me një kornizë të rrafshët. Çatia e kishës është me
rrjedhje uji nga veriu dhe nga jugu. Përmbi çatinë e mbuluar me rrasa guri del bazamenti
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-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 157-159.
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 71.
829
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 147-148.
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i kupolës. Mbi të është vendosur tamburi cilindrik. Nga mënyra e ndërtimit kisha
mendohet se është e shek. XVIII 830.
Mbi faqen e murit verior të kishës është mbishkrimi:+Ανηστορίθυ κ(αί)
έκαλ(λ)οπήσθη ό θύ(ος) κέπάν / σεπτος ναός τόν πανμεγίστον ταξηαρχών / Μηζαήλ κέ
Γαβρηήλ δυ΄σ σηνδρομής τού Κήρ Ανδρύ / α Σέβη άρχηερατεύον ήπό τού
θεοφηλεστάτου Δρ(υ)η / νουπολεος Κυρίου Κυρίου Δοσιθ(έ)ου τ(ού) έκ Μεσόβ(ου) /
χήρ Κ.... “U pikturua dhe u stolis ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i Taksiarlëve të
gjithmëdhenj Mikaelit dhe Gabrielit, me kontributin e zotit Andrio Sevi, në kohën e
peshkopatit të shumëperëndidashësit të Drinopojës, zotit Dhositheu nga Meçova, dora e
K..” 831.
Altari ndahet prej një ikonastasi druri të gdhendur. Ikonat e ikonostasit janë
pikturuar nga një piktor anonim në vitin 1788. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim, në
ikonën e apostujve Pjetër dhe Pal në ikonostasin e kishës: Εν έτει 1788 “Në vitin
1788..” 832.
Pothuajse të gjitha ikonat e kishës janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar,
833
Tiranë . Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar gjendet edhe ikona e Kryeengjëllit
Mihail, e veshur me argjend, që vendosej te proskinitari i kishës. Ikona evidentohet me
nr. inventari 5807 dhe ka përmasa 30x24 cm. Një ikonë tjetër interesante është Ngjalla,
me nr. inventari 5888 dhe përmasa 45x65 cm, e cila shoqërohet me 12 skena nga jeta e
Krishtit. Në hierore, pranë blatës së hyjshme ka qenë një triptik, në hapësirën qendrore të
të cilit gjendej ikona e Krishtit dhe poshtë saj, tri ndarje, ku janë shkruar emrat që
meshtari do të kujtonte gjatë celebrimit të liturgjisë hyjnore. Anash Krishtit janë Shën
Mëria dhe Joan Pararendësi. Poshtë tyre ka nga dy ndarje, ku janë shkruar emrat që do të
kujtonte meshtari. Triptiku identifikohet me nr. inventari 5479 dhe ka përmasat 36x50
cm. Duam të shtojmë se kemi evidentuar edhe dyert e bukura të ikonostasit me nr.

830

-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (bazilikat), “Monumentet”, Nr.
1, Tiranë, 1981 (21), faqe 102-103.
831
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 82-83; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr.
780, faqe 286; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ.
68.
832
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 624, faqe 253.
833
-Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë ikonat e mëdha të ikonostasit, të cilat
janë: Krishti Pandokrator, me nr. inventari 5873 dhe përmasa 65x88 cm; Shën Mëria e tipit Odigitria, me
nr. inventari 6144 dhe përmasa 67x88 cm; Kryeengjëlli Mihail, me nr. inventari 5893 dhe përmasa 51x84
cm; Joan Pararendësi, me nr. inventari 5884 dhe përmasa 65x88 cm; Shën Thanasi, me nr. inventari 5659
dhe përmasa 59x88 cm; Mbledhja e Kryeengjëjve, me nr. inventari 5839 dhe përmasa 54x97 cm; Shën
Triadha, me nr. inventari 5607 dhe përmasa 41x73 cm.
Nga ikonat e vogla që gjenden në pjesën e sipërme të ikonostasit kemi evidentuar: Fjetja e Hyjlindëses, me
nr. inventari 5450 dhe përmasa 26x27 cm; Shën Mëria me Krishtin, me nr. inventari 5483 dhe përmasa
30x42 cm; Mandili i Krishtit, me nr. inventari 5493 dhe përmasa 30x43 cm; Shën Pjetri dhe Pali, me nr.
inventari 5913 dhe përmasa 53x61 cm; Ngjallja e Krishtit, me nr. inventari 6012 dhe përmasa 27x41 cm;
Shën Dhimitri, me nr. inventari 6021 dhe përmasa 25x24 cm; Shën Harallambi, me nr. inventari 6057 dhe
përmasa 20x25 cm; 40 shenjtorët, me nr. inventari 6070 dhe përmasa 22x30 cm etj,.
196

inventari 5662 dhe 5663. Një numër i madh ikonash janë të paidentifikuara. Kisha e Shën
Mëhillit në Mingul të Lunxhërisë më 1963 është shpallur monument kulture 834.
KISHA E "FJETJES SË SHËN MËRISË",
PESHTAN, VITI 1893
Kisha “Fjetja e Shën Mërisë” ndodhet në perëndim të Peshtanit. Ajo është
ndërtuar në vitin 1893 prej mjeshtrit Dhamo Opari. Kjo dëshmohet nga një mbishkrim i
gdhendur në gur përmbi derën e kishës. (Fig.61) Për ndërtimin e kishës ka kontribuar i
gjithë fshati, madje edhe banorët e besimit bektashian. Sipas një legjende të hershme një
nuseje prej fisit të Bazajve iu shfaq në vegim Shën Mëria, e cila kërkonte strehë. Atëherë
plaku i urtë Rush Baze hodhi idenë për ndërtimin e kishës, duke kontribuar me dy lira ari.
Nismën e tij e mbështeti i gjithë fshati 835.
Kisha ka përmasat 4 x 10 metra dhe ka qenë e ndërtuar me gurë të lidhur ndërmjet
tyre me llaç gëlqereje. Çatia e kishës ka qenë e mbuluar me rasa guri të zeza. Pas vitit
1967 kisha u shkatërrua dhe u kthye në stallë bagëtish. Me kalimin e viteve çatia e kishës
ra dhe mbetën vetëm muret. Përpjekje për rindërtimin e kishës ka pasur kohë pas kohe.
Koço Fështi 836 në kohën kur ishte kryeepitrop në kryesinë e kishës ka folur me Dhimitër
Bedulin për ta rindërtuar kishën. Përgjigjja e Bedulit ishte: -Nga Peshtani duhet të
dërgoni fillimisht një djalë në seminar, që të shkollohet dhe të bëhet prift dhe më pas e
rindërtojmë kishën, sepse kishë pa prift nuk ka.
Nismën për rindërtimin e kishës në vitin 2018 e mori publicisti Mero Baze, i cili
fillimisht ftoi në Peshtan Mitropilitin e Korçës, Hirësi Joanin. Ky i fundit e ngriti çështjen
e rindërtimit të kishës “Fjetja e Shën Mërisë” në mbledhjen e radhës të Sinodit të Shenjtë
të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, ku gjeti mbështetjen e Kryeepiskopit
Anastas dhe të Mitropolitit të Gjirokastrës, Hirësi Dhimitrit. Në prill 2019 një përfaqësi
nga Peshtani pati një takim me Mitropolitin e Gjirokastrës, Hirësi Dhimitrin në Tepelenë,
ku morën bekimin për fillimin e punimeve për rindërtimin e kishës “Fjetja e Shën
Mërisë”. Në përfaqësi qenë shtatë peshtanakë: Mero Baze, Aljosha Jorgo, Josif Gjoka,
Spiro Koraj, Telo Meshini, Gjeno Kume dhe Klodian Kume. U kryen këto punime:
834

-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
835
-Guri Baze, Peshtani, Tiranë 2004, faqe 10.
836
-Koço Fështi (1916-2005) ka ka lindur në Peshtan më 1916. Ai ka qenë nga besimtarët më të devotshëm
të Kishës Ortodokse. Në vitet e persekutimit të kishës, Koço mbante lidhje me të krishterët e fshehtë si Atë
Kozmain, Petro Xhuvelin, Dhimitër Bedulin, Joan Pelushin, Theofan Popën, motrat Cico, Vangjel Plepin,
Dhimitër Sinjarin, Atë Dhanilin, Papa Marko Papajanin, Dhjak Spiro Findikun, Elpiza Xhimitikun, Eleni
Kallojeropulun etj. Zoti Fështi ka qenë nga nismëtarët e hapjes së Kishës Katedrale të Ungjillëzimit. Ai u
zgjodh në këshillin e parë kishës, ku me përvojën e tij modeste dha një ndihmesë shumë të çmuar. Koço
Fështi jo vetëm që predikonte fjalën e Perëndisë kudo ku shkonte, por afroi në kishë mjaft bashkëfshatarë të
tij, Erion Priftin, Andrea Llukanin dhe Kristo Kumen. Më 30 tetor 2005 besimtari i devotshëm Koço Fështi
me origjinë nga Peshtani i Tepelenës, fjeti përgjithmonë më Zotin në moshën 90-vjeçare. Andrea Llukani,
Nismëtarët, Botimet Trifon Xhagjika, Tiranë 2005, faqe 61-62; Kristofor Beduli, Qofshin të paharruar,
Ngjallja, nëntor 2005, faqe 11.
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Forcimi i mureve ekzistuese të kishës, çatia u bë e re dhe u mbulua me tjegulla të zeza, u
suvatua kisha nga brenda, u pajis me dritare dhe dyer, u shtua hajati dhe kambaneria etj.
(Fig.63)
Sipas Kodikut të kishës Fjetja e Shën Mërisë në Peshtan, më 15 gusht 2018 u
celebrua liturgjia hyjnore pas 50 vjetësh. Liturgjia u krye nga at Romano Tralo. Në psaltir
ishte priftëresha Jolanda Tralo. Fjalën e rastit në emër të besimtarëve e mbajti Llukan
Stavro, i cili ndër të tjera tha: “Ne, peshtanakët e pranishëm, por dhe ata që nuk ndodhen
këtu, e ndiejmë veten të lumtur, që Perëndia na solli këtë ditë të shënuar, që po
përjetojmë rihapjen e kishës së Shën Mërisë në ditën e fjetjes së saj, më 15 gusht. Fshati
ynë nëpër kohëra mbeti një bazë e fuqishme e ortodoksisë në rrethin e Tepelenës, krahas
Leklit dhe Kodrës. Aty funksiononin pesë kisha dhe disa konizma, që përhapnin besim,
dashuri dhe dritë Perëndie. Nga fshati ynë kanë dalë klerikë të dëgjuar dhe sot është rasti
për t’i kujtuar me respekt, si: Papa Spiro Kume, Papa Nine Fështi 837, Papa Jani Kume838,
Papa Aleks Prifti, Papa Thanas Prifti 839. Më vonë punoi këtu Atë Gjergj Suli nga Lekli, i
cili në janar të vitit 1948 u pushkatua nga regjimi komunist për idetë e tij demokratike.
Pas tij aty punuan Papa Andon Januzi dhe Papa Vangjel Tyto nga Malëshova. Nga fshati
ynë ka dalë teologu i shquar Andrea Llukani, i cili për shumë vite ka punuar pranë
Kryepeshkopit Anastas dhe ka qenë pedagog në Akademinë Teologjike të Shën Vlashit.
Gjatë viteve të demokracisë edhe vëllezërit bektashianë kërkonin që këtu të ndërtohej
qoftë edhe një kishë ortodokse nga ato të dikurshmet. Në këtë aspekt rindërtimi i Shën
Mërisë u bë me interesimin e veçantë të zotit Mero Baze. Z. Mero, duke qenë një
837

-Atë Nine Fështi ka lindur në Peshtan të Tepelenës. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa arsimin
e mesëm në Sofje të Bullgarisë. Gjatë viteve të qëndrimit në Sofje u antarësua në shoqërinë patriotike “Për
shkronjat shqipe”. Pasi u kthye nga emigracioni u vesh prift dhe filloi predikimet në gjuhën shqipe.
Mitropoliti i Korçës e paralajmëroi që të hiqte dorë, por prifti patriot vazhdonte punën për përhapjen e
gjuhës shqipe. Atëherë Mitropoliti vendosi ta takonte në Tepelenë dhe Atë Nine Fështi bëri sikur iu bind
kërkesës së tij, por përpara se Mitropoliti të mbërrinte në Korçë, postjeri kishte sjellë një pako për të,
brenda së cilës qenë rrasoja dhe mjekra e rruar e Nine Fështit. Mbi pako ishte shkruar: “Merrini mjekrën
dhe paçavuren tuaj. Shqipja na është më e dhimbsur”. Mitropoliti i Korçës e mallkoi dhe e shkishëroi
priftin patriot. Simo Tyto, Baba Dhame Peshtani, Tiranë 2001, faqe 60.
838
-Atë Jani Kume (1867-1944) ka lindur në Peshtan më 1867, në një familje me tradita. Prindërit e tij
Anastasi dhe Parashqevia e edukuan që në fëmijëri me dashurinë tek Perëndia. Shkollën fillore e kreu në
fshatin e lindjes. Në moshën e rinisë emigroi në Rumani e Bulgari së bashku me vëllanë e tij Dhame
Kumen. Në Rumani kreu Seminarin Teologjik dhe në vijim shërbeu si klerik i Kishës Ortodokse. Atë Jani
Kume është matuar në vitin 1895 me Parashqevinë nga fisi i Lenajve. Në vitin 1924 kthehet në Shqipëri ku
shërbeu si klerik në varësi të Mitropolisë së Gjirokastrës. Gjatë viteve që shërbeu si klerik ka marrë ofiqe të
shumta. Fillimisht u gradua Ikonom dhe vite më vonë Kryqmbajtës. Kryqin e madh të stavroforit e ruan me
shprestari nipi i tij Lefter Risto Kume. Përveç detyrës së klerikut ortodoks Atë Jani Kume para viteve 1919
ka dhënë mësim në shkollën e Peshtanit. Papa Jani ka ditur ta mbajë me dinjitet rason e priftit duke u bërë
shembull frymëzimi për brezat. I pajisur me një kulturë të lartë teologjike, të cilën e kishte fituar gjatë
viteve që kishte studiuar në Rumani, por edhe gjatë kohës që ka shërbyer si Ikonom Stavrofor në
Mitropolinë e Gjirokastrës, Atë Jani Kume në vitin 1939 nuk pranoi priftin unit në Peshtan. Në vazhdim të
traditës së Atë Jani Kumes një prej stërnipave të tij Kristo Lefter Kume ka kryer Akademinë Teologjike
“Ngjallja e Krishtit” në Shën Vlash të Durrësit, të cilën e ka përfunduar me rezultate të shkëlqyera duke u
shpallur studenti më i mirë. Llukan Stavro, Bukurinë Shën Thanasit ia jep besimi ynë dhe jo mermeri që
doni të sillni ju, Ngjallja, nëntor 2005, faqe 9,10.
839
Llukan Stavro, Plagët e Krishtit i puth çdo ditë, Gjirokastër 2006, faqe 3.
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personalitet i dëgjuar i mediave dhe duke pasur shoqëri dhe njohje të afërt me figura të
larta të politikës dhe të besimeve fetare, e vuri në rrugë të mbarë zgjidhjen e kërkesës
sonë dhe, ja sot nën kujdesin e Kryepeshkopit Anastas dhe përkrahjen e Mitropolitit të
Korçës, Joanit dhe Mitropolitit të Gjirokastrës, Dhimitrit tek ngrihet para nesh kisha e
Shën Mërisë, më e bukur dhe më e pajisur se ç’ka qenë ndonjëherë më parë. Me
interesimin e Zotit Mero u ndërtua ura e madhe mbi Vjosë, u hap dhe u asfaltua udha që
të shpie në fshat, Peshtani u shpall fshat turistik. Peshtanin kohët e fundit e vizituan
Kryeministri dhe ministra të qëverisë, e vizitoi Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij, Joani
dhe ja sot kemi midis nesh Atë Romanoin, i cili celebroi këtë meshë historike pas një
ndërprerjeje mbi gjysmëshekullore në kishën e rindërtuar të Shën Mërisë. Një fshat
turistik nuk mund ta përfytyrosh dot pa një objekt fetar. Kjo kishë dhe ndërtimi më vonë i
Shën Thanasit do t’ia ngrenë më shumë vlerat fshatit tonë, krahas natyrës së
mrekullueshme, që i ka falur Perëndia. Për ndërtimin e kësaj kishe gëzohen të gjithë
peshtanakët, të krishterët e bektashianët, kudo që ndodhen, gëzohen shpirtrat e
bashkëfshatarëve të fjetur, që prehen në krahët e Perëndisë dhe balta mbi varret e tyre
këtu rreth e rrotull do të ndrijë akoma më tepër. Po gëzohet më shumë edhe nëna jonë e
Madhe, Zonja Shën Mëri, emrin e së cilës mban kjo kishë që e rihapim sot pas 51 vitesh.
Ta gëzojmë përjetë këtë kishë të bukur”. Në vijim përshëndeti Atë Romano Tralo.
Interesant është fakti se në meshë morën pjesë rreth 300 vetë, duke përfshirë edhe banorët
që i përkasin besimit bektashian.
Në Kodikun e kishës gjithashtu janë shënuar emrat e dhuruesve: Klodian Kume
ka dhuruar 20 karrige; 5 ikona të mëdha: Krishti Pandokrator, Shën Mëria me Krishtin,
Joan Pagëzori, Fjetja e Shën Mërisë dhe Shën Elisabeta; pangarin e shitjes së qirinjve,
proskinitarin (ikonëmbajtësin), psaltirin etj. Ikona e Shën Mërisë që vendoset në
proskinitar (ikonëmbajtës) është dhuruatë nga ikonografi Blendi Gramo. Një besimtare
me mbiemër Xhaferri dhuroi dhjetë mijë lekë të reja, disa ikona të vogla dhe mbulesa për
kishën. Pasditen e 15 gushtit në kishën “Fjetja e Shën Mërisë” në Peshtan u pagëzuan dy
djem të rinj nga fshati. 15 gushti i vitit 2018 do të mbetet i paharruar në kujtesën e
peshtanakëve, sepse në këtë ditë të shënuar kambana e vjetër, e cila kishte përjetuar
ngjarje nga më tragjiket kumboi përsëri, duke i ftuar besimtarët të merrnin pjesë në
celebrimin e Liturgjisë Hyjnore. Rrugëtimi i kambanës është ky: Me prishjen e kishave
në vitin 1967 kambana u hoq nga kisha e Shën Thanasit në Peshtan dhe përfundoi në
fshatin Luftinjë, ku e përdornin për të mbledhur anëtarët e kooperativës. Në vitet e
demokracisë me prishjen e sistemit kooperativist kambana u hoq nga pema ku kishte
qëndruar e varur për shumë vjet. Kambanën e mori Hajro Latifi dhe e ruajti në shtëpinë e
tij. Në vitin 1995 besimtari i devotshën Llukan Stavro u interesua dhe e gjeti kambanën,
duke e sjellë në Tepelenë. Pasi e mbajti ca kohë në shtëpinë e tij ai e dorëzoi kambanën
tek autoritetet kishtare të Tepelenës. Kambanës i mungojnë dy veshë nga katër që ka
pasur dikur. Gjithashtu i mungon edhe pjesa metalike, që godiste kambanën për lëshimin
e tingullit. Mbi kambanë gjendet mbishkrimi: Industria shqiptare, Korçë, Spiro V. Naçe.
Kambana e Katundit Peshtan Tepelenë 17.4.1938 840. (Fig.62)

840

-Llukan Stavro, Vasil Rrapi, Toponimet e Peshtanit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2009, faqe 37.
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Pas lejimit të ushtrimit të fesë në vitin 1990, shumë peshtanakë, u lidhën me
kishën ortodokse duke ndjekur seminare e shkolla teologjike dhe duke qenë ortodoksë
aktivë në ringjalljen e kësaj kishe nga rrënojat. Bashkë me këtë ringjallje shpirtërore, në
të ardhmen lutemi me gjithë shpirt që dhëntë Perëndia për rikonstruksionin edhe të
kishave të tjera të fshatit tonë, (Fig.64) me qëllim që kjo traditë t’u përcillet edhe brezave
që do të vijnë 841.

841

-Andrea Llukani, Erion Prifti, Peshtani, rrënjë të thella në traditën ortodokse, Ngjallja, qershor 2001,
faqe 10.
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KREU I TRETË
MANASTIRET
Manastiret kanë qenë qendra të mëdha shpirtërore me karakter social. Nëpër
manastire ka pasur njerëz të ditur dhe me kulturë. 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. Gjithashtu shumë manastire të tjera
sponsorizonin shkollat e krahinës. Në disa manastire ka pasur punishte, të cilat
zbukuronin kodikët, qepnin veshjet e shenjta, gdhendnin ikonostasët etj. Manastire të
tjerë kanë botuar libra të ndryshëm fetarë, kanë pasur biblioteka të pasura, ose kanë
organizuar konferenca. Qendrat monakale kanë zhvilluar aktivitete bamirësie, duke
ndihmuar njerëzit në nevojë etj. Në disa manastire ka pasur qendra shëndetësore dhe
jetimore. Gjithashtu nëpër manastire është kultivuar arti i pikturimit të ikonave dhe
muzika bizantine.
Nëpër kishat e manastireve gjenden mjaft objekte të shenjta me argjend si për
shembull: kapakë ungjijsh, potirë të shenjtë, lugë kungimi, kryqe, eksapterë, temjanica,
kuti për mbajtjen e lipsanëve të shenjtorëve, artoforë, kolimvithra pagëzimi, etj. Nga
mbishkrimet që gjenden të skalitura 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. Por nuk mund të lëmë pa përmendur edhe
ikonostaset e famshme të gdhendura nga dalta e mjeshtrave dhe të lyer me ar, frone
episkopale, amvone, psaltirë, si dhe epitafët e famshëm e mbulesat e shenjta të qendisura
me fije ari. Në panairet e këtyre manastireve merrnin pjesë shumë 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 duke ekspozuar traditat dhe folklorin e zonës.
Manastiret janë ndërtuar kryesisht gjatë kohës së Justinianit në shekullin VI, të
Kostandin Pogonatit në mesin e shekullit VII dhe të dinastisë së Maqedonëve prej
shekullit IX deri në shekullin XI. Këto manastire janë ndërtuar nëpër vende të dukshme,
në majë të kodrave, në male, në ishuj etj. Shumë manastire janë rrethuar nga mure të larta
prej guri. Brenda mureve kanë qenë qelitë e murgjve. Qendra e çdo manastiri ishte kisha
katedrale, e cila në më të shumtën e rasteve ishte me kupolë. Në brendësi të kishave
gjejmë afreske, ikonostase, ikona dhe sende të tjera të shenjta me vlerë. Zakonisht pranë
katedrales gjendej trapezaria, e cila përbënte vendin e grumbullimit të murgjve për vaktet
e ushqimit. Nëpër manastire ka pasur arhondari, në të cilat priteshin pelegrinët.
Arhondaritë zakonisht janë ndërtuar pranë portës së manastirit, kanë qenë dhoma me
oxhak dhe me stola rreth e qark, të cilat shërbenin për ata që vinin për pelegrinazh në
manastir 842.
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-Georgios Giakumis, Manastiret dhe murgëria në kishën ortodokse të Shqipërisë (Shek. VII-XIV), Art &
Trashëgimi, Nr. 7, dhjetor 2016, faqe 73-78.
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MANASTIRI I SHËN MËRISË,
BALLSH, SHEK. VI
Bazilika e manastirit të Shën Mërisë në Ballsh ka qenë qendra më e rëndësishme
të antikitetit të vonë dhe e mesjetës në peshkopatën e Gllavenicës. Kohë pas kohe,
bazilikës i janë shtuar mjedise ndihmëse. Fillimisht bazilika Fjetja e Hyjlindëses është
ndërtuar në shekullin VI pas Krishtit 843. Për ndërtimin e kishës 844 janë përdorur materiale
nga kishat paleokristiane të Bylisit, si pjesë kolonash, kapitele, pilastra, bazamente etj.
Në lidhje me përcaktimin e peshkopatës së Gllavenicës nga studiues të ndryshëm
ka pasur mendime kontradiktore. Theofan Popa e lokalizon Gllavenicën në Ballshin e
sotëm 845. Ky version u përforcua nga gërmimet arkeologjike të Skënder Anamalit në vitin
1980 846. Ndërsa në vitin 1987, Koço Zheku e lokalizoi Gllavenicën në Bylis 847.
Gllavenica përmendet në mbishkrimet e shkruara në greqishten e vjetër me emrin
Κεφαληνια-Κεφαλονια, Γλαβηνιτζα-Γλαβενιτζα prej shek. IX e deri në vitin 1751.
Artifakti më i hershëm mbetet zbulimi i një mbishkrimi në rrënojat e kishës së Ballshit, i
cili bën fjalë për kthimin e mbretit Boris në fenë e krishterë 848.
Gjatë Luftës së Parë Botërore një oficer austriak i quajtur Kamilo Prashniker
zbuloi në Ballsh të Mallakastrës një mbishkrim në greqishten bizantine të gdhendur në
një shtyllë mermeri të lartë 1.60 metra. Mbishkrimi u zbulua në vitin 1918, ndërsa
ushtarët austriakë punonin për të nxjerrë gurë nga gërmadhat e kishës së Ballshit:
...εβαπτίστη ο αρχων Βουλγαρείας Βορης ο μετονομασθείς Μιχαηλ συν τω εκ Θ(εο)ύ
δεδομενω αυτω εθνει. ε(ίς) τους σ τ ο δ (6374=866). “....u pagëzua sundimtari i
Bullgarisë Borisi Car, i quajtur Mihal së bashku me popullin e tij, të dhënë prej
Perëndisë në vitin 6374” 849. Mbishkrimi daton më 6374, që është dhënë sipas kalendarit
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-Aleksandër Meksi, Arkitektura Paleokristiane në Shqipëri, Monumentet Nr 2/1985 (30), faqe 21.
-Kisha është e tipit bazilikal trenefëshe me narteks dhe eksonarteks. Bazilika ka përmasa 22.50x17.20
metra. Secila nga nefet përfundon me apsida, dy në formë gjysmërrethore, ndërsa ajo e qendrës është
trifaqëshe. Brenda absidës gjendet një podium me tri shkallë. Narteksi lidhej me naosin nëpërmjet dy
portave, ndërsa një portë e tretë lidhte kishën me paraklisin. Muret e bazilikës janë ndërtuar me gurë të
skuadruar të lidhur me llaç të kuqërremtë me breza tullash. Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të
Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 26-27.
845
-Theofan Popa, Gllavenica e lashtë dhe Ballshi i sotëm, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria
shkencat shoqërore, Nr. 2, 1964, faqe 235-242; -Theofan Popa, Gllavenica e lashtë dhe Ballshi i
Mallakastrës, Studime historike, Nr. 2, 1964, faqe 22.
846
-Skënder Anamali, Bazilika e Ballshit, Iliria, Nr. 7-8, 1977-1978, faqe 301-30.
847
-Koço Zheku, Gllavenica dhe problemi i lokalizimit të saj, Monumentet, Nr. 2, 1987, faqe 97.
848
-Kristjanizmi i bullgarëve u bë në këto rrethana: Një motër e mbretit bullgar Boris u zu robinë nga
bizantinët në luftë dhe e çuan në Kostandinopojë, ku u trajtua me shumë dashamirësi nga perandoresha
Teodora. Ajo pranoi të kalonte në fenë e krishterë duke u pagëzuar me emrin Maria. Kur u kthye në
Bullgari u përpoq të bindte të vëllanë, mbretin Boris, për t’u pagëzuar. Pagëzimi i tij, u bë në një ceremoni
madhështore në kishën e Ballshit dhe nuni i tij, u bë perandori bizantin Mihali III (842-867) me anën e një
përfaqësuesi të tij. Borisi (852-889) mori emrin e nunit, Mihal. Shembullin e Borisit e ndoqi i gjithë
populli. Melsi Labi, Andrea Llukani, Historia e Krishtërimit, Streha, Tiranë, 2015, faqe 80-81; Δημήτριος
Γόνης, Εκκλησιαστή Ιστορία των Εκκλησιών της Βουλγαρίας και Σερβίας, Αθήνα 1996, σελ. 31-35.
849
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 82, faqe 79.
844
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bizantin, ku sipas kalendarit të ri Gregorian i përket vitit 866 pas Krishtit. Ai dërgua në
Durrës, në vendin ku mbaheshin objektet arkeologjike.
Gllavenica përmendet në zbarkimin e parë të normanëve në bregdetin shqiptar në
fundin e shek. IX. Gjatë fushatës së dytë të normanëve në vitet 1107-1108, në Gllavenicë
u vra fisniku norman Robert de Monteforte. Ndonëse mbante titullin dukë, ai u varros me
shpejtësi dhe mbi varrin e tij u vendos shtylla e gurit mbi të cilën ishte gdhendur kthimi i
mbretit Boris në krishtërim. Duke mos njohur greqishten gurgdhendësi shkruajti në
pjesën e mbetur të shtyllës 14 vargje në gjuhën latine. +Hic est subpositus de Forti
Mon(t) e Robert(us) Corpore formosus prob(us) armis vir generos(us) Subduce Normanni
Cuntis quoq inventutis dives floreret in anni(s) Deseruit mundun D(omi)niq(ue petendo
sepulcr(um) Hic obiit Ph(o)eb(o) (i)a(m) sub Libra quat(er) ort(o) Det Roberto tib(i)
(S)ua gandia rex para(disi). "+Këtu është varrosur Robert de Forti Monte. I hirshëm në
trup, trim në armë, burrë bujar nënkomandant i normanëve. Që në krye edhe mbi të gjithë
englezët Angli(s) duke qenë në moshë më të bukur të rinisë e braktisi botën duke kërkuar
varrin e zotërisë. Këtu vdiq i ri kur dielli lindi për të katërtën herë në hyllësinë e librës. Të
dhëntë o Robert. Mbreti i paradisit gëzimet e veta" 850. Shtylla e gurit shërbeu si epiraf
varri për kalorësin norman 851.
Një ndër elementet arkitektonikë paleokristianë, që janë gjetur në kishën e
Ballshit është një kolonë monolite, në të cilën është gdhendur vertikalisht mbishkrimi i
Pakatianoit. Mbishkrimi është zbuluar në vitin 1904 nga profesori i universitetit të
Vjenës, Karl Patch 852. Ai është gdhendur në një pilastër monolite prej mermeri të bardhë.
Pilastri është zbukuruar me vile rrushi dhe gjethe hardhie, të cilat janë gdhendur me
mjeshtëri. Ajo ruan gjurmë që tregojnë se dikur ka shërbyer si kolonë e vendosur në anën
e djathtë të hyrjes të një altari 853.
Anët e gurit janë të zbukuruara me ornamente florale. Në faqen kryesore gjendet
një kornizë e gjerë me dhëmbëza dhe një shkop margaritarësh kufizojnë një fushë të
ngushtë. Poshtë gjendet një ornament hardhie i stilizuar me dy zogj të vendosur në
mënyrë simetrike. Kuptimi i këtij mbishkrimi është: -Pakatianoi duke iu lutur Zotit së
bashku me gruan e tij Aglaia dhe të bijën Pakta, ia kushtojnë këtë kishë Shën Andreut 854.
Gjithashtu si materiale ndërtimi janë përdorur shtylla me mbishkrimin e kthimit të
mbretit Boris në krishterim (shek. IX) dhe epitafit të Robert de Monteforte (shek. XII), si
edhe mbishkrimet e Viktorinit. Katër blloqet me mbishkrime paleokristiane janë sjellë
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 83, faqe 80.
-Ilirjan Gjika, A është Gllavenica mesjetare Ballshi i sotëm?, Fjala, Nr. 179, 24-30 prill, 2005, faqe 7.
852
-Karl Paç (1865-1945) ka lindur në Kovaç të Bohemisë. Studimet e larta i përfundoi në Universitetin e
Pragës. Pasi mbrijti doktoraturën në vitin 1893, filloi mësimdhënien në Universitetin e Vjenës. Po këtë vit u
emërua drejtor në Muzeun Zemaljski të Bosnjë-Hercegovinës. Në vitin 1904 themeloi Institutin e
Hulumtimeve Ballkanike në Sarajevë. Prej 1921 ka qenë profesor në Universitetin e Vjenës dhe drejtor i
Institutit Ballkanik aty. Në vitet 1922-1924 punoi në Shqipëri, ku ndihmoi në përpjekjet për ngritjen e një
muzeu kombëtar. Hasan Ceka, Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Akademia e Shkencave, Tiranë 2009, faqe
1911.
853
-Koço Zheku, Gllavenica dhe problemi i lokalizimit të saj, Monumentet, Nr. 2, 1987, faqe 97.
854
-Koço Zheku, Krishtërimi në Shqipëri gjatë shekujve V-VI, Ngjallja, mars 1994, faqe 9; Koço Zheku,
Peshkopata e Bylisit-një nga peshkopatat më të hershme në Shqipëri, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në
Shqipëri, Tiranë 2003.
851

203

nga Bylisi në Ballsh për tu përdorur thjesht si gurë ndërtimi. Mbishkrimet e skalitura në
gur bëjnë fjalë për ndërtimet e mureve rrethuese. Pas shkatërrimeve që pësoi Bylisi nga
barbarët në vitet 547-551 u rindërtua nga perandori Justinian I. Për ndërtimin e mureve
rrethuese u kujdes Viktorini, i cili shfrytëzoi muret e mëparshme, ndërsa në anën lindore
dhe veriore ndërtoi mure të reja me trashësi 2, 20 m. Mbishkrimet janë zbuluar nga
arkeologu Skënder Anamali gjatë gërmimeve të viteve 1975-1983 855. Përmbajtja e tyre
është:
1. + ώ ξένε μή παρίδης τής Βυλλίδ(ος) τήν χάριν ή ποτε τιχαι πεπτωκότα
άνέγειρεν ό θρασύς Βικτωρίνος. “O i huaj, mos hiq shikimin tënd nga bukuria e Bylisit,
në murret rrethuese të të cilit, dikur të rrënuara, i rindërtoi Viktorini guximtar”.
Mbishkrimi është shkruar mbi një bllok guri gëlqeror të ripërdorur, i cili rrethohet
nga një kornizë rreth 4 cm e gjerë. Tek emri Bullidos mungojnë dy gërmat e fundit.
Mbishkrimi gjendet në Muzeun Arkeologjik në Tiranë.
2. + Θεού προνοία καί θεοτόκου παρθένου όρθως(?)ύπουργών τώ κόπω καί τοίς
τροποις Ιουστινιανου τού κρατίστου δεσπότου Μύσων έγείρας καί Σκύθων τά φρούρια
καί τής Ιλλυρίκης σύν Θρακη πάση χώρας κτίζει τό τείχος εύσεβώς τή Βυλλίδι ό
Βικτωρίνος ής στρατηγική φύσις.+ “Me providencën e Perëndisë dhe të hyjlindëses
virgjëreshë, duke i shërbyer drejt qëllimit e mënyrave të veprimit të Justinianit,
sundimtarit shumë të fuqishëm, që ngriti kështjellat e Myzisë, Skythisë e territorit të
Ilirikut, me gjithë Trakinë, vetë Viktorini njeri me aftësi strategjike i ndërtoi me
përvuajtëri muret rrethuese të Bylisit”.
Duke u nisur nga përmbajtja ky mbishkrim ka një rëndësi të veçantë. Në pjesën e
parë të mbishkrimit përmenden kështjellat që ka ndërtuar Justiniani në Myzi, Skythi në
territorin e Ilirikut, me gjithë Trakinë. Pjesa e dytë e mbishkrimit përmend Viktorimin që
ndërtoi muret e Bylisit.
3. +Ούκετι βαρβάρους όλοφύρομε ούδε δειμένω αύτόχειρος έργάτου λαχούσα
Βιλτωρίνου τού μεγάλου. “S’ankohem më e nga barbarët s’kam frikë, sepse gjeta te
Viktorini i Madh një që më ndërtoi me duart e tij”.
Në kohën e ndërtimit të mureve të Bylisit rreziku i barbarëve ka qenë i madh.
Sipas Prokopit të Çezaresë në mesin e shek. VI barbarët zbritën deri në kufijtë e
Epidamnit. Bëhet fjalë për sulmet e skllavenëve në vitet 547-548 dhe të gepidëve në vitet
549-550.
4. Ούκ άν ληθης τοίς ρίθροις δοθήσεται Ιουστινιανού τό ονομα άλλ ούδ ό μικρός
καί άναρίυμητος χρόνος γερών καλύψει τούς πόνους Βικτωρίνου είς ύψως άυτου τών
άρετών επηρμένων. “Kurrë s’do ti dorëzohet hendeqeve të harrimit, emri i Justinianit
shumë të fuqishëm, as koha e gjatë e pallogaritshme, duke ikur, s’do ti mbulojë dot
mundimet e Viktorinit virtytet e të cilit janë ngritur lart me mburrje”.
Mbishkrimi i fundit ka humbur gjatë Luftës së Parë Botërore, ndërsa tre
mbishkrimet e tjera u zbuluan në gërmimet e vitit 1983 gjenden në Muzeun Arkeologjik
të Tiranës. Nga mbishkrimet e mësipërme del qartë se Viktorini ka bërë vetëm
rindërtimin e mureve të Bylisit. Viktorini ka qenë arkitekt i njohur për fortifikimet
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-Skënder Anamali, Katër mbishkrime nga Bylisi, Monumentet, Nr. 1, 1987, faqe 62-63.
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ushtarake. Ai portretizohet me epitete si "guximtar", "i madh", "me aftësi strategjike" etj.
Poezitë janë bërë në harkun kohor ndërmjet viteve 549-550 856.
Në afërsi të kishës Fjetja e Hyjlindëses në Ballsh qenë konakët e manastirit, të
cilët përmenden në një dokument të vitit 1019 të perandorit Vasili II. Ky i fundit i njihte
të drejtën manastirit të mbante rreth 90 murgj e shërbyes. Manastiri rrethohej nga një mur
i lartë, i cili e mbronte atë nga sulmet e armiqve 857.
Në pavijonin e lashtësisë të Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar një
858
pilaster (kolonë në formë kuadratike e cila përdorej si element dekorativ) me numër
inventari 1377, që i përket kishës Fjetja e Hyjlindëses në Ballsh. Nga kisha Fjetja e
Hyjlindëses në Ballsh në pavijonin e lashtësisë të Muzeut Historik Kombëtar gjendet një
hark 859 i një dritareje me numër inventari 1379.
Më 10 mars të vitit 1937, mësuesi M. Milova ka gjetur në Ballsh një mbishkrim, i
cili na bën me dije se më 4 nëntor të vitit 1751 ka vdekur peshkopi i Gllavenicës, Nikifor
Agavati 860. Sipas Theofan Popës fakti që peshkopi i fundit i peshkopatës së Gllavenicës
ka vdekur në vitin 1751, ndërkohë që Ballshi ishte islamizuar krejtësisht dhe qendra
peshkopale po braktisej na bën të mendojmë se bëhet fjalë për ndonjë peshkop plak, i cili
ka kaluar vitet e fundit të jetës në manastirin e Shën Mërisë 861. Bazilika e manastirit të
Shën Mërisë në Ballsh është shpallur monument kulture 862.
MANASTIRI I DYZETË SHENJTORËVE,
SARANDË SHEK. VI
Manastiri i "Dyzetë Shenjtorëve" gjendet në juglindje të portit të Sarandës, në
rrëzë të një kodre. Prej këtij manastiri e ka marrë emrin qyteti i Sarandës, Άγιοι Σαράντα,
që do të thotë “Dyzetë Shenjtorët” 863. Manastiri i "Dyzetë Shenjtorëve" e ka pasur
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-Moikom Zeqo, Hulumtime Arkeologjike, Albanopol, Tiranë 2009, faqe 134-135.
-Neritan Ceka, Skënder Muçaj, Bylisi, Migjeni, Tiranë 2004, faqe 104.
858
-Pilasteri ka përmasat 137 x 35 x 28 cm dhe është i zbukuruar me motive bimore në reliev. Në faqen
ballore është gdhendur një enë më grykë të hapur, prej së cilës dalin dy bisqe rrushi. Këta formojnë dy
medalione. Në të parin paraqitet një zog me një vesh rrushi, ndërsa në të dytin një gomar duke kafshuar një
vesh rrushi. Skënder Anamali, Rreth skulpturës dekorative arkitektonike të bazilikës së Ballshit, Iliria, Nr.
2, 1981, faqe 238; Andrea Llukani, Epitafi i Gllavenicës, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 27.
859
-Harku është prej mermeri të bardhë dhe ka përmasat 93 x 52 cm. Në faqen e përparme janë skalitur
katër breza, të cilat kanë motive të ndryshme. Dy brezat e sipërm kanë një radhë dhëmbëzash dhe një motiv
litari. Rripi qendror ka si motiv lulen e palmës, e cila është e rrethuar nga dy bisqe, që dalin nga fundi i saj
dhe duke u ngritur formojnë një rreth. Pjesa e poshtme ka trajtën e një drapëri hëne. Në mesin e harkut
është gdhendur një kryq i vogël. Në dy anët e kryqit zhvillohet nga një degëz e valëzuar dhe hapësirat e
formuara gjatë valëzimit janë mbushur me figura gjysma palmetash. Skënder Anamali, Rreth skulpturës
dekorative arkitektonike të bazilikës së Ballshit, Iliria, Nr. 2, 1981, faqe 240; Andrea Llukani, Epitafi i
Gllavenicës, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 27.
860
-Μηνι νοε(μβριω) δ. Ημερα / παρας(κ)ευη εκοιμηθη / ω αγι(ος) αρχιε(ρ)ευς Γλαβηνητ / ζης (;)
Νικηφορ(ος) ο Αγαβατης / ετ(ος) Α Ψ Ν Α (=1751). “Muaji nëntor 4. Ditë e premte. Fjeti peshkopi i
shenjtë i Gllavenicës (?) Nikifor Agavati, viti 1751”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,
Tiranë 1998, nr. 127, faqe 101.
861
-Theofan Popa, Glavenica e lashtë dhe Ballshi i sotëm, Studime Historike, Nr. 2, viti 1964, faqe 240.
862
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 27.
863
-Gazmend Muka, Bazilika që i dha emrin Sarandës, Monumentet 2002, faqe 15.
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kulmin e zhvillimit në shekullin VI dhe ka shërbyer si qendër pelegrinazhi. Në manastir
janë bërë ndërtime të shumta dhe modifikime të pjesëve të veçanta, në funksion të shtimit
të numrit të pelegrinëve. Manastiri përbëhet nga kisha, portikët, baptisteri, vaskat e
pagëzimit, qelat e murgjve, ambientet për akomodimin e pelegrinëve, sternat, parakliset,
si dhe vendi për ruajtjen e relikeve të shenjta. Nga gërmimet arkeologjike të realizuara
prej vitit 2002 deri në vitin 2013 nga Instituti i Arkeologjisë janë gjetur objekte të
shumta, të cilat i përkasin fushave të arkitekturës, skulpturës, pikturës murale,
mbishkrimeve kishtare, objekteve prej metali, kocke dhe qelqi, monedhave, qeramikës
etj 864.
Bazilika madhështore e Dyzetë Shenjtorëve ka shërbyer si seli peshkopale865.
Kisha e manastirit ka përmasat 43 x 23 metra. Muret anësore të kishës janë ndërtuar me
gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. Bazilika e
manastirit është shtatëkongëshe, me nga tre konga në çdo nef dhe një apsidë të dalë. Çatia
ka qenë madhështore me qemerë të kryqëzuar, të cilët mbështeteshin në gjysmëkupolat e
shtatë apsidave. Në anën perëndimore të kishës qenë dy nartekse, prej të cilëve pelegrinët
sodisnin panoramën e gjirit të Sarandës dhe ngushticës së Korfuzit. Hyrja në kishë
realizohej nëpërmjet tri dyerve të mëdha. Muret e kishës janë rrënuar gjatë Luftës së Dytë
Botërore, në vitin 1944 nga artileria gjermane.
Në anën e jashtme të mureve perëndimorë dhe veriorë gjenden katër mbishkrime
me tjegulla të kuqe, të cilat përmendim tre emra dhuruesish, Qirjakon, Theodhorin,
Parigorin, ndërsa dhuruesit të katërt i dihet vetëm shkronja e parë e emrit (M). Në faqen e
murit perëndimor të manastirit gjendet një mbishkrim i shkruar me tulla: +.......βοήθι τώ
δούλω σου Κυριάκ(ο)σ “....ndihmo shërbëtorin tënd Qiriako” 866. Në fundin verior të
fasadës perëndimore është një mbishkrim, i cili tashmë është mbuluar nga çatia e
narteksit të jashtëm: +(Κ)ε βοηθι τω δουλω σου Θεοδορω. “Zot ruaje shërbëtorin tënd
Theodhorin”. Disa fragmente të një mbishkrimi të tretë gjenden në fundin perëndimor të
murit verior: +Κε βοηθι τω δουλω σου .....“Zot ruaje shërbëtorin tënd.... ”. Ky mbishkrim
është evidentuar nga Evangjelidhis, i cili e ka vizituar manastirin në fillimet e shek. XX.
Ndërsa Ugolini përshkruan një mbishkrim të shkruar në dy radhë me tjegulla të kuqe në
murin verior të kishës: +Κε βοηθι τω δουλω σου M .....“Zot ruaje shërbëtoren tënde M....
”. Mishkrimet janë shkruar me shkronja të formuara nga tjegulla të kuqe dhe copa
qeramike të vendosura në mur, të cilat kanë një lartësi që varion nga 44 cm deri në 13 cm.
Shumica prej tyre janë rreth 20 cm. Bazilika e Dyzetë Shenjtorëve është shpallur
monumet kulture 867 në vitin 1970.
Kulti i Dyzetë Shenjtorëve të Sebastisë

864

-Skënder Muçaj, Monumenti i Dyzetë Martirëve të Sebastisë, një qendër e rëndësishme pëlegrinazhi e
Antikitetit të Vonë, Art & Trashëgimi, Nr.7, dhjetor 2016, faqe 84.
865
-Kosta Lako, Qyteti dhe peshkopata e Anchiasmosit (Sarandës) në krishtërimin e hershëm, 2000 vjet art
dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 47.
866
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 901, faqe 325.
867
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 46;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 80.
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Në vitin 320, në Sebasti të Armenisë u martirizuan 40 shenjtorë. Ata qenë ushtarë
nga vende të ndryshme, por shërbenin në të njëjtin repart. Guvernatori i provincës
Agrikola i kishte komunikuar armatës së tij një dekret të Likinit, i cili i urdhëronte të
gjitha legjionet të bënin flijime për perënditë pagane. Grupi prej 40 ushtarësh u paraqit
tek eprorët dhe deklaruan se ishin të krishterë. Guvernatori mendoi t’i ekzekutonte me
anën e një torture të mundimshme. Ai urdhëroi që shenjtorët t‘i zhvishnin dhe t‘i hidhnin
në liqenin e akullt të Sebastisë. Për t`i tunduar më shumë, pak më larg përgatitën një
banjo të nxehtë. Ai që do të pendohej dhe do të pranonte t`i bënte fli idhujve, do të
shkonte në banjo për t`u ngrohur. Martirët vrapuan drejt pellgut, u zhveshën dhe u
krodhën në liqenin e akullt. Mjerisht njeri prej tyre u tundua, braktisi ujin e ftohtë të
liqenit dhe u hodh në banjon e nxehtë, por në vend të shpëtonte gjeti vdekjen. Njerit prej
rojeve iu shfaq një vizion. Ai vuri re se prej qiellit po zbrisnin kurora mbi kokat e 39
ushtarëve, që gjendeshin në ujrat e ftohta të liqenit. Njera prej kurorave qëndronte në
qiell, pra ishte ajo e ushtarit që dezertoi, prandaj roja u zhvesh dhe u hodh në ujë. Kështu
u plotësua numri i 40 martirëve. Emrat e tyre janë: Kirion, Klaud, Domn, Sevirian, Eftik,
Kirill, Theudhul, Vikrat, Agiu, Isik, Evnoik, Meliton, Ilia, Aleksandër, Saqerdon, Ual,
Prisik, Hudhion, Irakli, Ekdhiq, Joan, Filoktimon, Flavio, Ksanth, Valer, Nikolla,
Athanas, Theofil, Lisimak, Gai, Klaud, Smarad, Sisin, Leont, Aet, Akaq, Domet, Gorgon,
Julian dhe Agall. Të krishterët pasi i dogjën trupat e shenjtorëve, hirin e tyre e hodhën në
lumë 868.
Nga Sebastia kulti i Dyzetë Shenjtorëve është përhapur në Mesdheun Lindor.
Shën Grigori i Nisës në librin e tij “Jeta e Makrinës” përmend një martirium të Dyzetë
Shenjtorëve të Sebastisë. Dyzetë Shenjtorët e Sebastisë nderoheshin edhe në Qesari, ku
reliket e shenjta mbaheshin në një martirium. Këtë fakt e përmend Shën Vasili i Madh
(330-379) në shkrimet e tij. Manastire të dedikuar Dyzetë Shenjtorëve gjendeshin në
Kalcedoni dhe në Theodosiopolis të Armenisë. Ndërsa në Kostandinopojë qenë nëntë
kisha detikuar Dyzetë Shenjtorëve 869.
Rrethanat se si u sollën reliket e Dyzetë Shenjtorëve nga Sebastia në Sarandë janë
të panjohura. Gjithsesi, prania e manastirit dhe pelegrinët e shumtë që vinin nga vise të
largëta për të nderuar martirët vërteton faktin që reliket kanë ekzistuar. Pelegrinët hynin
në dhomën e nëndheshme nëpërmjet një kalimi në anën veriore të kishës. Në vijim nga
një korridor mbërrinin pranë një porte të vogël. Pelegrinët duhet të futeshin në pesë
paraklise të vogla dhe në fund arrinin në vendin ku mbaheshin reliket e shenjta të Dyzetë
Martirëve të Sebastisë. Pasi faleshin para relikeve të shenjta pelegrinët ktheheshin
nëpërmjet korridorit oval, i cili i shpinte në katër paraklise të tjerë dhe më pas dilnin në
nga kompleksi i jashtëzakonshëm nëntokësor 870.
Përhapjen e kultit të Dyzetë Shënjtorëve në viset shqiptare e vërtetojnë ikonat e
afresket e shumtë që paraqesin martirizimin e tyre. Një afresk gjendet në bazilikën e
rrënuar të Peshkëpisë, në Nivicë, ndërsa një afresk tjetër është në konkat anësore të
868

-Andrea Llukani, Arti kishtar në Shqipëri, Trifon Xhagjika 2014, faqe 264.
-John Mitchell, Arkeologjia e pelegrinazhit gjatë Antikitetit të Vonë në Shqipëri: Bazilika e Dyzet
Shenjtorëve, Monumentet 2004, faqe 7.
870
-Gazmend Muka, Bazilika që i dha emrin Sarandës, Monumentet 2002, faqe 38-39.
869
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manastirit të Kakomesë 871. Gjatë punës për studimin dhe katalogimin e objekteve që
gjenden në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të evidetojmë një ikonë të
Dyzetë Shenjtorëve 872. Ikona është pikturuar në shek. XIX nga Mihal Anagnosti dhe ka
qenë në kishën “Lindja e Shën Mërisë” në Elbasan. Aktualisht ikona është pjesë e fondit
të Muzeut Historik Kombëtar dhe identifikohet me numër inventari 6109.
MANASTIRI I CEPOS,
KARDHIQ, GJIROKASTËR SHEK. VI
Sipas Kronikës së Dropullit (Tο Χρονικο της Δροπολης), kisha e Shën Kollit në
manastirin e Cepos është themeluar në kohën e perandorit Konstandin Pogonati (668685). Perandori kishte dëgjuar se në malin Drinus (Sopot) gjendeshin 12 skite. Prandaj
urdhëroi të ndërtohej një kishë e vogël, por shumë e bukur në Gurin e Lartë pranë skiteve,
duke i dhënë kështu shumë privilegje kësaj kishe në fshatin Gardis (Kardhiq) në grykën e
Zoilias (Zhulatit) dhe Homilis (Humelicës). Në manastir banonin 70 kallogjerë, ndërsa
në skitet pranë tij, 12 asketë 873.
Kisha e Shën Kollit në manastirin e Cepos është rindërtuar nga Andronik
Komneni (1183-1185). Perandori përdëllimtar, duke dëgjuar për mrekullitë që bëheshin
në kishën e Shën Nikollës në Gurin e Lartë, menjëherë dërgoi fjalë dhe rindërtoi kishën
nga themelet, sepse ishte e vogël dhe e bëri të bukur me një çati të mbuluar me plumb.
Kësaj kishe i dhuroi fshatrat Mashkullorë (me 30 shtëpi), Çepezë (me 12 shtëpi),
Eleftherehori (me 30 shtëpi), Peca (me 30 shtëpi), Muzina (me 100 shtëpi), Krogi (me 30
shtëpi), Dhrovjani (me 300 shtëpi) dhe Leshnica (me 150 shtëpi) bashkë me qelitë, që
qenë në varësi të atij kryeprifti. Të jenë në varësi të manastirit dhe të mos ndërhyjë
ndonjë kryeprift tjetër. Ato ti përkasin vetëm shenjtit të Drinopojës dhe të gjithë Kaonisë.
Në atë kohë episkop i Drinopojës ka qenë Athanasi 874.
Këtë fakt e thekson edhe një dorëshkrim, që është djegur kur u dogj pazari i
Gjirokastrës. Në të thuhej se manastiri i Cepos është themeluar në shek. VI, në majën
shkëmbore të malit të Sopotit. Koha e shkatërrimit të tij ka mbetur e panjohur. Dihet
vetëm se perandori Andronik Komneni (1183-1185) e ka rindëruar atë 875.
Për një kohë (1185-1318) ka qenë qendër e mitropolisë së Drinopojës. Manastiri i
Cepos administrohej direkt nga patriku i Kostandinopojës dhe gëzonte statusin e
manastirit stavropigjik.
Në kohën e lulëzimit të tij, manastiri ka pasur toka, vreshta, pyje, livadhe etj. Ka
pasur gjithashtu lipsanë shenjtorësh dhe veshje klerikësh të stilit rus. Të ardhurat vjetore
të manastirit kanë qenë 250 lira turke. Kisha e manastirit i është kushtuar Shën Kollit dhe
feston më 6 dhjetor 876.
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-Ioannis Vitaliotis, Sarandë-Bazilika e 40 shenjtorëve. Raport paraprak për afresket-pikturat
paleokristiane, Monumentet 2007, faqe 70.
872
-Andrea Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Komëbtar, Tiranë 2016, faqe 54-55.
873
-Φιλιππας Λιτσιος, Tο Χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ. 22.
874
-Φιλιππας Λιτσιος, Το χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ. 25-26.
875
-Ι. Πετρίδη, Ιερά Μονή Τσέπου, Η Φωνή τής Ηπείρου, τεύχη 352-361, (1899-1900).
876
-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4.
208

Kisha e Shën Kollit ka përmasa 25x17 metra. Në një pllakë guri ranor të murosur
në anën e majtë të portës jugore është një mbishkrim, i cili na bën me dije se kisha është
rindërtuar në vitin 1799: + / Ανακενιση ου / τος ο θηος ναως / ηταν δεσποτις / Γαβρ(ι)ηλ
βοίθηα κε / σηνοριτε χουμε / λιτζα Μασακολορα, / Μα(να)στηρι, πουφετη / ον ακαρδηκι
1799 / δια χιρος Ιγιση. “U rindërtua ky tempull hyjnor, kur ishte peshkop Gabrieli.
Ndihma ka qenë e kufitarëve të Humelicës, Mashkullorës, Manastirit, esnafit të Kardhiqit
1799, me dorën e Igisit (ose Paisit)” 877.
Igumenët e manastirit kanë qenë: Nektari (e panjohur koha), Jeromonak Joasafi
(1500), Papa Stergios (1776), Papa Krisanthi (1788), Jeromonak Gavrili (1789), Jeremia
(1809), papa Aleks Laboviti (1818), Jeromonak Grigori (1824), Neofiti (1857) 878.
Manastiri i Cepos ka qenë vend pelegrinazhi, sepse aty janë bërë shumë shërime. Të
sëmurët vinin nga vise të ndryshme në ditën e panairit dhe laheshin me ujin që buronte
prej manastirit. Në jugperëndim të manastirit kanë qenë skitet e asketëve 879.
Në një kambanë është shkruar: Αφιερομα / απο ενα χριστιανον / απο την Ηπειρον
/ εις το μοναστηριον / του αγιου Νικολαου εις την Υψηλην 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” 880.
Prej manastirit të Cepos, strategët ushtarakë kontrollonin me lehtësi lëvizjet e
ushtrive, që vinin nga gryka e Dragotit dhe e Tepelenës, nga brendësia e luginës së
Drinos dhe nga Delvina nëpërmjet qafave të Skërficës dhe Taroninës. Më 21 korrik të
vitit 1911 në manastirin e Cepos u mblodh një kuvend me përfaqësuesit e çetave nga të
gjitha kazatë e Vilajetit të Janinës. Në kuvend morrën pjesë rreth 800 vetë. Kuvendi i
dërgoi një memorandum Portës së Lartë, me anën e të cilit përkrahte kryengritjen e
Malësisë së Madhe. Në kërkesat drejtuar qeverisë synohej njohja e kombësisë shqiptare
dhe formimi i një njësie territoriale administrative autonome. Kuvendi i manastirit të
Cepos i parashtroi Portës së Lartë kërkesën për autonomi brenda kuardit të Perandorisë
Osmane 881.
Manastiri i Cepos ka qenë vend tubimi për kuvendet e labëve. Ai ka pritur dhe ka
përcjellur shumë luftëtarë, duke filluar që nga Çelo Picari, Çerçiz Topulli, Hito Lekdushi,
Mustafa Matohiti, Shefqet Peçi etj. Gjatë Luftës së Dytë Botërore ushtarët fashistë dogjën
të gjallë një murgeshë të manastirit, sepse nuk u tregoi se nga kishin kaluar partizanët, të
cilët qenë strehuar në Manastirin e Cepos. Nga kompleksi i vjetër i manastirit, ka
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 88; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 651, faqe 258.
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-Νικόλαος Μουστακίδης, Περί τής Μονής Υψηλής Πέτρας, “Εκκλησιαστική Αλήθεια”, Αθήναι, 1907,
σελ. 139.
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-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών Κυριακίδη",
Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 116-118.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 664, faqe
262.
881
-Memorandumi është firmosur nga 45 përfaqësues, 13 nga Delvina, 12 nga Gjirokastra, 8 nga
Kurveleshi, 7 nga Filati dhe 3 nga Himara. Apostol Pango, Delvina, histori e shkurtër, Maluka, Tiranë,
2008, faqe 114-115.
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shpëtuar vetëm kisha dhe një nga konakët 882. Gjatë viteve të persekutimit të fesë,
manastiri i Cepos qe kthyer në repart ushtarak 883.
MANASTIRI I SHËN NAUMIT, SHEK. IX
Manastiri i Shën Naumit 884 është themeluar rreth vitit 900. Mbi portën e
manastirit është një mozaik, i cili paraqet një bujk duke punuar tokën. Në njërën anë të
parmendës ka një ka dhe në anën tjetër një ari. Kjo ka të bëjë me një mrekulli të Shën
Naumit. Dikur bujku që lëronte arat e manastirit vjen e i thotë Shën Naumit se një ari i
kishte ngrënë një ka dhe i kishte mbetur parmenda vetëm me një ka. Atëherë Shën Naumi
pasi mblodhi gjithë bujqit u tha: -Ejani të shihni mrekullinë, që bën Zoti edhe me kafshët
e egra. Nuk vonoi shumë dhe në anën e pendës që kishte mbetur bosh erdhi e hyri ariu.
Bujku e lëroi tokën me parmendën ku qenë mprehur bashkë një ka dhe një ari. Në kohën
që do të lërohej toka e manastitit ariu vinte dhe bujku e vinte në parmendë bashkë me
kaun. Kjo ndodhi për tre vjet rresht, sepse më pas Shën Naumi e la të lirë ariun dhe kaun
nuk e mprehu më në parmendë. Kjo mrekulli e shenjtit është fiksuar edhe në vulën e
manastirit. Një parmendë me një ari dhe një ka duke lëruar tokën.
Kisha e manastirit është bizantine e tipit në formë kryqi. Ikonastasi i kishës së
Shën Naumit është punuar në vitin 1711. Në këtë vit janë pikturuar edhe ikonat e shenjta.
Kjo vërtetohet nga një mbishkrim, i cili thotë: “Këto ikona janë pikturuar në kohën e të
përndriturit dhe të shumënderuarit igumen zotit Gavril dhe bashkëudhëtarëve të tij
kryemurgjve Hierofant dhe Theodhosia, nga dora e zografit Kostandin në vitin 1711”.
Vite më vonë, më 1802, kisha e manastirit të Shën Naumit u dogj. Bashkë me kishën u
dogj edhe arkivi e biblioteka 885. 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 886.
Në vitin 1818 është ndërtuar guzhina e manastirit. Pranë guzhinës me shpenzimet
e Ismail beut nga Plasa u hap një pus, i cili furnizonte me ujë të pijshëm një çisternë
pranë tij. Më 1819 u ndërtua furra e bukës, ndërsa në vitin 1828 me shpenzimet e fisit
Ballamaçi u ndërtua një urë e gurtë mbi lumin Drin. Në urë qe vendosur edhe një pllakë e
gurtë, ku qenë gdhendur motivet e legjendës “Shën Naumi dhe ariu”. Në një pllakë tjetër
thuhej se ura qe ndërtuar me kontributin e vllehëve të fisit Ballamaçi, në vitin 1828. Në
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-Engjëll Serjani, Përtej Gurit të Lartë të Manastirit të Cepos, “Shqip”, 21 mars 2008, faqe 28.
-Γιώργου Γιακουμή, Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα, 1994,
σελ. 64.
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Naumi ndërroi jetë më 23 dhjetor të vitit 910.
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vitin 1865 manastirin e Shën Naumit e ka vizituar konsulli austriak Johan Hann, i cili ka
lënë shënimet e tij. Hajati i manastirit është ndërtuar në vitin 1877 me fondet e besimtares
Parashqevi Kota nga qyteti i Korçës 887. Në vitin 1878 u ndërtua kulla ku rrinin rojet e
manastirit. Manastiri i Shën Naumit ka qenë nën mbrojtjen e Hysein begut.
Panairi i Shën Naumit
Për shkak të fuqisë mrekullibërëse të Shën Naumit, manastiri ka qenë qendër
pelegrinazhi, jo vetëm për popullsinë e krishterë, por edhe për atë myslimane. Panairi
fillon në virgjile të së kremtes. Pelegrinët e kalojnë natën duke u lutur në kishën e
manastirit. Të nesërmen vijon ceremonia kishtare me pjesëmarrjen e hierarkëve më të
lartë të kishës vendore. Tregtarë të shumtë nga Maqedonia, Bullgaria dhe Shqipëria
shesin produktet e tyre, ndërsa grupet folklorike japin programin e tyre. Për të strehuar
pelegrinët e shumtë që vinin nga vise të largëta të Shqipërisë dhe të Maqedonisë, në
ambientet e manastirit u ndërtuan konakë. Çdo qytet ose fshat mund të ndërtonte konakët
e vet. Nga trojet shqiptare u ndërtuan konakët e korçarëve, të voskopojarëve etj. Në
konakët e manastirit kishte salla të mëdha të ndërtuara nga tregtarët maqedonas: të
Bitolës, të Strugës, të Ohrit etj. Zjarret e shumtë e kanë shkatërruar manastirin. Ndër ta
mund të përmendim zjarrin që ra në vitin 1875. Nga zjarri u dogjën dhomat e korçarëve,
pallati i igumenit të manastirit, çardaku i Ohrit, çardaku i Voskopojës dhe dhomat e haxhi
Sinës. U dogj edhe dhoma ku ruheshin sendet e shenjta të manastirit, kodikë, objekte
liturgjike kishtare etj. Këto të fundit ruheshin në një sunduk. Ndër librat që u dogjën qenë
edhe dy shërbesat e Shën Naumit, që qenë botuar në Shtypshkronjën e Voskopojës.
Panairi i Shën Naumit mbahej më 23 dhjetor, ditën që kremtonte shenjti.
Meqenëse e kremtja binte në ditë dimri dhe nga moti i keq vinin pak njerëz, në vitin 1727
me vendimin e Sinodit të Shenjtë të peshkopatës së Ohrit panairi u spostua më 20 qershor
(sipas kalendarit të vjetër), për ta bërë pelegrinazhin më të plotë 888. Sot manastiri feston
sipas kalendarit të ri, më 3 korrik.
Edhe në kohën që Konferenca e Ambasadorëve ia ktheu manastirin Mbretërisë
Serbe-Kroate e Sllovene panairi i Shën Naumit zhvillohej regullisht. Për lehtësimin e
pelegrinazhit të shtetasve shqiptarë në manastirin e Shën Naumit, Konferenca
Ambasadorëve më 6 nëntor 1925, hartoi një rezolutë. Disa nga nenet e rezolutës janë: “U
lejohet shtetasve shqiptarë, që në përputhje me dispozitat e këtij protokolli, të kalojnë
lirshëm dhe gjatë gjithë vitit kufirin për të kryer pelegrinazh në manastirin e Shën
Naumit. Kalimi i kufirit do të bëhet nga rruga, që nis nga fshati shqiptar Tushemisht, në
jug të liqenit të Ohrit dhe të çon në manastirin e Shën Naumit, ose udha që ndjek pjesën e
poshtme të luginës së Çëravës. Pelegrinazhi duhet të bëhet gjatë ditës, që nga lindja e
diellit deri në perëndim të tij dhe pa armë. Pelegrinët duhet të jenë të pajisur me karta
identiteti të lëshuara në gjuhën serbe e shqipe nga nënprefekti kompetent shqiptar. Këto
karta përveç përshkrimit fizik të pelegrinit, do të përmbajnë datën e krijimit të tyre si dhe
firmën dhe vulën e autoritetit që i ka lëshuar. Ato do të jenë të vlefshme për një vit dhe do
të mund të rinovohen pas skadimit të këtij afati. Me hyrjen e tyre në territorin e
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-Gjergji Gusho, Mbi përhapjen e krishtërimit dhe të kishave në rrethin e Pogradecit, Pogradec 2000,
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-Robert Elise, Shenjtorët e krishterë të Shqipërisë, Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 38.
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Mbretërisë Serbe-Kroate e Sllovene, pelegrinët, të pajisur me karta do të duhet të
paraqiten në postën kufitare, e cila do të ngjisë vizën e saj dhe datën e kalimit mbi kartë.
E njëjta procedurë do të duhet të kryhet në dalje. Pelegrinët mund të qëndrojnë në
territorin e Mbretërisë Serbe-Kroate e Sllovene maksimumi tri ditë” 889.
Kulti i Shën Naumit
Kulti i Shën Naumit u përhap në Shqipëri. Atij i janë kushtuar ikona dhe afreske
të shumtë. Një ikonë e Shën Naumit e pikturuar nga ikonografi Nikollë Guga në vitin
1759, është në Muzeun e Artit Mesjetar të Korçës. Afreske të Shën Naumit ka në faqet
jugore të kishave të Shën Thanasit dhe Shën Kollit në Voskopojë. Gjithashtu një afresk i
tij është në skajin lindor të arkadave të kishës së Shën Mihalit në Voskopojë. Një ikonë e
Shën Naumit është në kishën e Shën Gjergjit në fshatin Shipskë. Një afresk është në
kishën e anargjendëve Kozma e Damjan në Vithkuq të Korçës, ku Shën Naumi paraqitet
bashkë me Nikodhin Vithkuqarin 890.
Shën Naumi bën pjesë në kultin e shtatë shenjtorëve sllavë 891, të cilët janë
pikturuar në shumë kisha të Shqipërisë. Afresku më i vjetër që paraqet kultin e shtatë
shenjtorëve “Οι αγιοι Επτάριθμοι” është në manastirin e Shën Naumit. Afresku daton më
1806 dhe është pikturuar nga Terpo Zografi. Një ikonë e shtatë shenjtorëve është në
Muzeun Onufri në Berat. Ikona është pikturuar në vitin 1812 nga Joan Çetiri 892. Në
manastirin e Ardenicës është një afresk i shtatë shenjtorëve me përmasat 1,5 x 2m.
Afresku është pikturuar nga Kostandin dhe Athanas Zografi në vitin 1744. Afreske të
tjerë me shtatë shenjtorët gjenden në kishat e Libofshës dhe të Vanajt në Myzeqe. Një
afresk është në manastirin e Shën Pjetrit dhe Pavlit në Vithkuq, i cili daton më 1764.
Si e humbëm Shën Naumin
Në vitin 1925 Mbreti i Shqipërisë Ahmet Zogu i dhuroi Mbretit të Serbisë Pashiq
Manastirin e Shën Naumit në shkëmbim të disa kullotave në Vermosh. Kjo marrëveshje u
miratua edhe nga parlamentet e të dy vendeve. Historiani Paskal Milo në lidhje me këtë
marrëveshje thotë: “Zakonisht nuk është praktikë dhurimi i tokave të një shteti dhe ky
ishte një veprim i gabuar dhe i dënueshëm duke ditur që Konferenca e Londrës e kishte
njohur Shën Naumin si tokë shqiptare”. Ndërsa Akademiku Arben Puto në lidhje me
dhurimin e Shën Naumit thekson: “Sipas të drejtës ndërkombëtare ky akt dhurimi nuk
mund të kontestohet, pasi marrëveshja është miratuar edhe nga parlamentet e të dy
vendeve”. Mbreti i Serbisë Pashiq mbështeti Ahmet Zogun që të vinte në pushtet dhe ky i
fundit i dhuroi një nga manastiret më të bukur të Shqipërisë. Ahmet Zogu me mbështetjen
politike që i dhanë serbët mundi të rrëzonte kryeministrin Fan Noli 893.
Në vitin 1941 manastiri i Shën Naumit iu kthye Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë. Të gjitha konferencat e fuqive të mëdha, si për shembull Konferenca e
Ambasadorëve e vitit 1922, Traktati i Firences i vitit 1913, Gjyqi Ndërkombëtar i Hagës
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-Kaliopi Naska, Shën Naumi dhe diplomacia e kohës, Kristalina-KH, Tiranë 2012, faqe 673.
-Max Demeter Peyfus, Shtypshkronja e Voskopojës 1731-1769, Tiranë 1989, faqe 151.
891
-Kultin e shtatë shenjtorëve sllavë e përbëjnë: Kirili, Metodi, Klementi, Gorazhdi, Naumi, Sava dhe
Angjellari; Kostas Nihoritis, Tradita e kultit të shtatë shenjtorëve në Shqipëri, 2000 vjet art dhe kulturë
kishtare në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 87.
892
-Leon Çika, Ylli Drishti, The icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana 2009, page 76.
893
-Paskal Milo, Ja si e humbën Shën Naumin, Gazeta Shqiptare, 29 gusht 2003, faqe 7.
890

212

dhe vendimi i 31 dhjetorit të vitit 1924, që u morën me përcaktimin e kufinjve të
Shqipërisë e njohën manastirin e Shën Naumit si manastir shqiptar.
Në manastirin e Shën Naumit më vitin 1942 është dorëzuar në gradën episkopale
Irine Banushi, i cili me vendim të Sinodit të Shenjtë të K.O.A.Sh-it u emërua episkop i
Strugës 894, Prespës dhe Caredvorit. Pas bashkimit të trojeve shqiptare gjatë pushtimit
italian, u bë edhe riorganizimi i kishës. Kështu katër episkopatave ekzistuese iu shtuan
edhe ato të Prizrenit, të Peshkopisë dhe Strugës 895. Mitropolit i kësaj të fundit u emërua
Imzot Irine Banushi 896.
Hirotonia u krye nga Kryepiskop Kristofor Kisi dhe Episkopi i Korçës
Agathangjel Çamçe. Episkop Irine Banushi qëndroi në manastirin e Shën Naumit deri më
7 mars 1942 dhe më pas u kthye në Tiranë, duke mos u lejuar të kryente detyrën
funksionale si episkop i Strugës, Prespës dhe Caredvorit.
MANASTIRI I "SHËN KOLLIT",
MESOPOTAM, SARANDË, SHEK. XI
Kisha e manastirit të Mesopotanit i është kushtuar "Shën Kollit" dhe kremton më
6 dhjetor 897. Ky manastir është themeluar në shekullin XI, në kohën e Kostandin
Monomakut (1042-1054) mbi një tempull të vjetër pagan. Manastiri i Mesopotamit ka
qenë në varësi të Patriarkanës së Kostandinopojës. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë
qenë 80 lira. Manastiri është i rrethuar prej një muri të lartë të ndërtuar me gurë. Kisha e
manastirit është ndërtuar me tulla dhe me materiale që janë marrë nga ndërtesa antike.
Gjithashtu është e zbukuruar me afreske dhe me mozaikë. Kisha përbëhet nga naosi,
narteksi dhe mjedisi i altarit. Muratura e kishës përbëhet nga tri breza. Ai i poshtmi është
prej gurësh të mëdhenj gëlqerorë dhe të skuadruar. Brezi i mesëm është ndërtuar me tulla
dhe me gurë çmersi, ndërsa ai i sipërm është ndërtuar me tulla të holla dhe përfundon me
një kornizë në formë dhëmbësharre 898.
Një mbishkrim që është gdhendur mbi një pllakë guri të murosur në kolonën e
madhe verilindore të kishës tregon se kisha është restauruar më 20 janar të vitit 1793 prej
papa Thanasit nga fshati Rokadhes: 1793 ιανουαριου κ / παπα Θαναση του / Παπα
Πανου χορηο(ν) Ρακαδ(ε)σ. “1793, janar 20. Papa Thanasi i Papa Panos, katundi
Rakadhes” 899.
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Dyshemeja e kishës është e shtruar me pllaka të mëdha prej guri gëlqeror të
vendosura estetikisht duke formuar figura gjeometrike. Gjithashtu në dyshemenë e
narteksit gjendet një vizatim, i cili përbëhet nga tri rombe në mes dhe dy kuadrate anash.
Mbi majat e rombeve janë gdhendur tri lule zambaku. Dyshemeja e portikut është si ajo e
naosit. Në pjesën veriore gjenden tri panela mozaiku. Paneli i parë ka përmasa 80x80
centimetra dhe përbëhet nga një sfond i bardhë, në të cilin janë vizatuar katër gjela duke
parë njëri-tjetrin. Në panelin e dytë me përmasa 100x90 centimetra, paraqitet një dragua
me krahë të hapur, i cili është figuruar me gurë të bardhë me konture të kuqe. Në murin
verior paraqitet një derr i egër dhe pas tij një qen, i cili është duke sulmuar derrin. Në
brezin e poshtëm të murit lindor paraqiten një shqiponjë, dy dragonj dhe një luan 900.
Shqiponja paraqitet në pozicionin ballor me gjoksin e dalë përpara. Ajo është në
këmbë me krahët e ngritura përpjetë. Në artin bizantin kjo figurë ka simbolikën e
shqiponjës perandorake. Pas shqiponjës është figura e një dragoi me krahë gati për
fluturim. Trupin e ka si zvaranikët të zgjatur dhe bishtin e ka me nyje. Dragoi ka vetëm
dy këmbët e pasme. Koka i ngjan një langoi. Në vijim kemi një figurë që është kombinim
ndërmjet trupit të luanit, ndërsa koka i takon një qeni. Duke u nisur nga pozicioni i dy
këmbëve të para duket qartë se sapo ka filluar vrapin. Në faqen veriore të apsidës, në linjë
horizontale me atë të dragoit të parë është një dragua. Ai ka trup luani, që tejzgjatet në
pjesën fundore dhe shndërohet në gjarpër 901.
Një mbishkrim i gdhendur mbi ikonostasin e kishës vërteton se është gdhendur në
vitin 1892: +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” 902. Kisha e "Shën Kollit"
ka formë katërkëndëshi këndëdrejtë. Në të gjenden katër kube me madhësi 18.30x11.30
metra. Kisha e manastirit të "Shën Kollit" është shpallur monument kulture 903 në vitin
1848.
MANASTIRI I POJANIT
FIER, VITI 1282
Manastiri i Pojanit gjendet pranë qytetit antik të Apolonisë. Manastiri i është
kushtuar "Fjetjes së Shën Marisë" dhe kremton më 15 gusht. Manastiri ka qenë qendër e
rëndësishme kishtare 904. Ndërhyrja e fundit në konakët e manastirit është bërë rreth
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viteve 1916-1918 nga misionet luftarake austro-italiane, ndërsa në vitin 1960 manastiri u
kthye në muze arkeologjik dhe u ndalua kryerja e riteve fetare 905. Ky manastir ka qenë në
gjendje të mirë ekonomike. Manastiri "Fjetja e Shën Mërisë" në Pojan ka pasur në
pronësi të tij: 1-tokë bujqësore 530 dynym, 2-livadhe e kullota 170 dynym, 3-rrënjë ulliri
300 copë 906.
Kisha e Fjetjes së Hyjlindëses është e tipit me kryq, i brendashkruar me kupolë.
Kisha përbëhet nga eksonarteksi, narteksi, naosi dhe altari. Në anën veriore të kishës
gjendet një paraklis i vogël. Naosi ndahet me altarin nëpërmjet një ikonostasi prej druri të
gdhendur. Muratura e kishës përbëhet prej dy brezash. Në brezin e parë janë përdorur
blloqe masive prej guri, të cilat janë nxjerrë nga rrënojat antike të Apollonisë, ndërsa
brezi i sipërm është ndërtuar me tulla. Muret përfundojnë me korniza tullash në formë
dhëmbësharre. Gjatë rindërtimit të çatisë së kishës, në anën jugore është vendosur një
pllakë me një shqiponjë dhe anash saj një kryq. Apsida e kishës është pesëfaqëshe, ndërsa
tamburi është dymbëdhjetëfaqësh. Arkitektura e kishës është e tipit kryeqytetas. Kjo
tregon për një lidhje të arkitekturës së Pojanit me atë të Kostandinopojës 907. Në vitin
1778 mbi murin perëndimor të narteksit u ngrit kambaneria, ktitor i së cilës ka qenë
igumeni Joasaf. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi: Ω ηγούμενος Υωάσαφ ω κτήτωρας
1778. “Ktitori është igumen Joasafi 1778” 908. Rreth një pagëzimore prej guri, e cila
gjendej në narteksin e kishës është shkruar: Ανε(γέ)ρθη καί όκοδομήθη ύ πα(ρ)όν φυάλι
διά συνδρομής καί έξό-δου Στεφάνου τ / ου πρωτοπρ(ες)βυτ(έ)ρ(ο)υ καί Αν(α)στα(σίου)
πρ(ω)τοπρ(εσβυ)τ(έ)ρ(ου). Γεώργιος ό μαίστορ. “U ngrit dhe u ndërtua kjo kupë guri me
kontributin, shpenzimet e Stefan Protoprezviterit dhe Anastas Protoprezviterit, mjeshtër
Gjergji” 909.
Kisha mendohet të jetë ndërtuar gjatë viteve 1272-1282, gjatë viteve të sundimit
të perandorit Mihail Paleologut dhe të birit Andronikut II Paleolog 910. Gjatë viteve që
përmendëm më sipër të dy perandorët atë dhe bir kanë sunduar së bashku. Një nga
ktitorët kryesorë ka qenë perandori Andronik Paleologu II (1282-1328) piktura e familjes
së të cilit ndodhet edhe sot në brendësi të narteksit të kishës. Këtë e vërteton mbishkrimi
që gjendet mbi fasadën e eksonarteksit të kishës mbi kokën e Andronik Paleologut: +
Ανδρόνικος εν Χ(ριστ)ώ τώ θ(ε)ώ πιστός / βασιλεύς Ρώμ(η)ς Κομνηνός Δούκας
Αγγελ(ο)σ / ο Παλεολόγος. “Androniku besnik në Krishtin, perëndinë, mbret i
bizantinëve, Komnen, Angjel Duka Paleologu” 911. Gjithashtu edhe mbishkrimi që gjendet
mbi kokën e Mihail Paleologut përmend të njejtin fakt: Νέος Κων(σταν)τίν(ος)
Κομνην(ός) Δούκ(ας) Αγγελ(ος) / ο Παλεολόγος ό ώς άλη / θώς φιλόχριστος κ(αί)

905

-Koço Zheku, Kisha e Shën Marisë në Manastirin e Apolonisë, Ngjallja, mars 1997, faqe 10.
-Petrika Shalësi, Dokumente që provojnë pronësi të Kishës, Ngjallja, korrik 1996, faqe 12.
907
-Aleksandër Meksi, Arkitektura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 1983, faqe 222-226.
908
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 146, faqe 106.
909
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 285, faqe 148.
910
-Theofan Popa, Saktësime rreth datimit të kishës së manastirit të Apolonisë, Studime historike, Nr. 1,
1967, faqe 137-146.
911
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 86, faqe 82.
906
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φιλομόναχος +. “Kostandini i ri, Komnen, dukë, Angjel Paleologu, si krishtdashës dhe
murgdashës i vërtetë” 912.
Në brendësi të kishës ruhen disa copëza afreskesh. Në eksonarteksin e kishës
gjendet afresku me përmasa 1.32x3.330 metra, në të cilin paraqitet perandori i
Kostandinopojës Mihail VIII Paleologu me familjen e tij 913. Majtas perandorit paraqitet
gruaja e tij dhe midis tyre paraqitet djali Androniku II Paleolog. Mihaili dhe Androniku
kanë veshur stoli dhe mbi kryet kanë kurora perandorake, fakt ky që tregon se gjatë
ndërtimit dhe pikturimit të kishës (ndërmjet viteve 1272-1282) ata kanë qenë
bashkësundimtarë. Djathtas perandorit Mihali paraqitet Shën Mëria, me maketin e kishës
në duar dhe me faqe të kthyer nga ai që tregon se perandori i ka dhuruar asaj tempullin.
Perandori Mihail paraqitet me veshje ceremoniale perandorake të rëndë. Ky afresk e
identifikon perandorin Mihail si ktitor të rindërtimit të kishës së "Shën Marisë", por edhe
si ktitor të afreskeve të kishës. Në faqen e rrafshët të nikes së prothesit gjendet skena e
"Zbritjes nga Kryqi", e cila paraqet Krishtin të sapozbritur prej kryqit. Pranë Krishtit
paraqitet Shën Mëria dhe një engjëll. Në këtë kishë vetëm këto dy afreske të dëmtuara
kanë mundur ti rezistojnë kohës 914.
Të dy afreskët janë me vlera artistike, ndonëse ndryshojnë nga stili i punimit. Ky
fakt vërteton se afreskët janë punuar në kohë të ndryshme dhe nga ikonografë të
ndryshëm 915. Në vitin 1762 ikonat e ikonostasit të kishës janë ritokuar, gjë e cila
vërtetohet me anën e një mbishkrimi mbi ikonën e Shën Mërisë me Krishtin, e cila është
e ekspozuar në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar. Nga kisha
Fjetja e Hyjlindëses në Pojan në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik
Kombëtar, janë ekspozuar 4 ikona, prej të cilave tre janë ikona të mëdha dhe një është
ikonë e vogël. Ikonat datojnë në vitin 1762. Ato janë: 1-Krishti Pandokrator, me përmasat
110,5x74,5 cm dhe numër inventari 3670. 2-Shën Mëria me Krishtin 916, me përmasat
110,5x73 cm dhe numër inventari 3668. 3-Fjetja e Hyjlindëses, me përmasat 109,5x67

912

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 87, faqe 82.
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 159.
914
-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 164-168.
915
-Viktori Puzanova, Mbi artin bizantin dhe post-biznatin shqiptar, 55, faqe 93.
916
-Në ikonë Shën Mëria paraqitet bashkë me Krishtin foshnjë. Me dorën e saj të djathtë Hyjlindësja tregon
të Birin, duke na thënë: "Ja Shpëtimtari, Mesia që prisnit". Foshnja Krisht me dorën e djathtë është duke
bekuar, ndërsa në dorën e majtë mban një pergamenë të mbështjellë role. Në vellon e Hyjlindëses shquhen
tri yje, që tregojnë virgjërinë e saj të përhershme, para lindjes, gjatë lindjes dhe pas lindjes. Sfondi i ikonës
është realizuar me teknikën e stukorelievit. Mbi ikonën e Shën Mërisë është mbishkrimi: Μετα δευτεραν
εστορηθη / 1762. “U pikturua për së dyti më 1762“. Ikonat e ikonostasit janë ritokuar prej Dhimitrit: 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. 132, nr. 133, faqe 102. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun
Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 92-93. Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i
Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti,
Tiranë 2017, faqe 65; Ylli Drishti, Icons, Colektion of the National History Museum (14th-19th centuries),
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 65.
913
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cm dhe numër inventari 3671. Ikona e vogël Hyrja në Jerusalem 917 ka përmasat 34x30
cm dhe numër inventari 3677. Gjatë punës për kartelizimin dhe studimin e ikonave që
janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të evidentojmë disa ikona nga
kisha Fjetja e Hyjlindëses 918. Kisha Fjetja e Hyjlindëses në Pojan në vitin 1963 është
shpallur monument kulture 919.
Trapezaria e manastirit gjendet në anën perëndimore të manastirit. Trapezaria
ka një sipërfaqe prej 70 metrash. Muratura përbëhet nga dy breza: pjesa e poshtme është e
ndërtuar me gurë të mëdhenj dhe tulla ndërmjet tyre, ndërsa pjesa e sipërme është
ndërtuar me kluasonazh me dy tulla vertikale. Apsidat janë trifaqëshe dhe në pjesën e
poshtme janë njëlloj me muret, ndërsa pjesa e sipërme e tyre është e ndërtuar me tulla. Në
secilën faqe kanë nga një nike të shkallëzuar me harqe tullash. Trapezaria është restauruar
në vitin 1962 920.
Pjesa më e madhe e mureve të brendshëm të trapezarisë është e pikturuar me
afreske. E veçanta është se skenat biblike nuk nisin me ciklin e festave të mëdha,
gjithashtu nuk radhiten sipas kronologjisë, por janë dhënë vetëm disa skena nga Dhiata e
Re, disa murgj dhe martirë, pra ashtu siç e ka kërkuar porositësi, ose si ka preferuar
ikonografi. Mbi faqen e murit perëndimor paraqitet skena "Larja e këmbëve të Krishtit
nga gruaja mëkatare". Në këtë skenë ndonëse të dëmtuar paraqitet Krishti, gruaja
mëkatare dhe katër persona të tjerë. Krishti paraqitet duke bekuar gruan mëkatare të
gjunjëzuar para tij. Skena "Dasma në Kanë" ruhet në gjendje të mirë. Sipër apsidës
gjendet skena "Lutja në Gjetsimani", në të cilën Krishti paraqitet duke u lutur. Nën këtë
skenë vjen brezi me shenjtorë në medalione dhe në vijim brezi me shenjtorë më këmbë.
Në faqen e murit lindor paraqitet skena "Krishti duke predikuar në sinagogë". Sipër
apsidës gjendet një skenë e paidentifikuar. Nga kjo skenë ruhen vetëm tri fragmente
figurash me brerore. Nën to gjendet brezi ku shenjtorët paraqiten me medalione, por për
shkak të mungesës së nënshkrimeve nuk mund të identifikohen. Nën to gjendet brezi me
shenjtorë në këmbë. Në faqen e murit jugor gjendet një skenë shumë e dëmtuar dhe e
paidentifikuar. Nën të gjendet "Deisis" dhe majtas saj "Larja e këmbëve të apostujve". Në
anën e djathë gjendet skena "Krishti mëson apostujt mbi përulësinë". Nën të djathtë të
917

-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar,
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 88-89.
918
-Shën Mëria me Krishtin, me përmasat 30x35 cm dhe numër inventari 5772; Shën e Premtja, me
përmasat 30x35 cm dhe numër inventari 5835; Shën Thomai, me përmasat 30x40 cm dhe numër inventari
5841; Shën Dhimitri, me përmasat 110x65 cm dhe numër inventari 5920; ikonë e paidentifikuar, me
përmasat 62x61 cm dhe numër inventari 5921; Shën Kolli. Me përmasat 110x65 cm dhe numër inventari
5935; Trinia e Shenjtë, me përmasat 120x66 cm dhe numër inventari 5942; Ngjallja, me përmasat 93x59,5
cm dhe numër inventari 5966; Ungjillori Lluka, me përmasat 62x61 cm dhe numër inventari 5970; Apostull
Pavli, me përmasat 30x35 cm dhe numër inventari 5991; Shën Spiridhoni, me përmasat 30x35 cm dhe
numër inventari 6011; Ngjallja, me përmasat 62x61 cm dhe numër inventari 6023; Pagëzimi i Krishtit, me
përmasat 62x61 cm dhe numër inventari 6026; Shën Thanasi, me përmasat 30x35 cm dhe numër inventari
6049; Shestja me përmasat 93x75 cm dhe numër inventari 6113.
919
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 27;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 58.
920
-Aleksandër Meksi, Arkitektura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 1983, faqe 227-228.
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apsidës gjendet skena "Profeti Ilia në mal", ndërsa majtas "Ava Zosima kungon Marinë
Egjiptiane". Nën profetin Ilia gjendet "Shën Damaskini" 921.
MANASTIRI I ZVËRNECIT
VLORË, SHEK XIII-XIV
Manastiri i Zvërnecit gjendet në veriperëndim të qytetit të Vlorës, midis Kepit të
Triportit dhe fshatit Zvërnec. Me shtrirje në Lagunën e Nartës, në një ishull piktoresk me
selvi të latra manastiri të befason me pamjen e tij. Kisha e manastirit i është kushtuar
"Fjetjes së Hyjlindëses". Kisha është e tipit me kryq dhe kupolë. Sipas Aleksandër Meksit
kisha ka dy faza ndërtimi. Ajo përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi ka formën e një
kryqi të lirë dhe përbëhet nga apsida, një protezis gjysmërrethor dhe diskonikoni. Pjesën
më të madhe e zë tamburi me kupolën. Narteksi është një zgjatim katërkëndor. Ngjitur
me të është eksonarteksi dhe kambaneria. Fasada e eksonarteksit përbëhet nga shtatë
harkada të mbështetura në gjashtë kolona 922.
Në dyshemenë e naosit të kishës mbi një pllakë prej guri gëlqeror me përmasa
1.87x0.67 metra gjendet një mbishkrim: Κόντος έντάυθα Καραντζάς / άνακαιται +
γεννάδας ρίζης έλθών / έξ εύγεν(ού)σ + ευγενέστατος κλάδος +++ “Këtu prehet Kondos
Karanxhas, burrë fisnik me preardhje prej një fisi fisnik, degë tepër fisnike” 923.
Mbishkrimi është vendosur në një fushë të sheshtë të rrethuar prej dy piastrash korintikë
dhe një harku në profil. Nën mbishkrimin është gdhendur një kafkë njeriu e rrethuar nga
një gjarpër të kurorëzuar prej dy kockash. Ana Komnena përmend një dukë që quhej
Argiros Karanxhas, i cili u dërgua nga Kostandinopoja në Durrës, i paisur me dy letra.
Njëra prej tyre ishte për dukën e Durrësit, Joan Komnenin, ndërsa tjetra ishte për parinë e
këtij qyteti 924. Këtë dëshmi për misionin e komandantit Argjiro Karanxhas në vitin 1091,
na e jep Ana Komnena, në librin e saj “Aleksiada” 925. Argjiro duhet të ketë qëndruar në
Durrës për një periudhë të shkurtër pothuajse dy mujore. Për fatin e tij nuk dihet gjë se
ç’ndodhi më tej. Ndoshta varri brenda kishës së Shën Marisë në manastirin e Zvërnecit i
përket atij.

921

-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 180-183.
-Aleksandër Meksi, Arkitektura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 1983, faqe 128-129.
923
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 278, faqe 144-145.
924
-Argjiro Karanxha u nis drejt këtij qyteti me qëllim të dyfishtë. Si fillim ai do të dorëzonte letrën e parë
e cila i kërkonte dukës Joan, që të shkonte në Kostandinopojë për të dhënë shpjegime pasi dyshohej për
veprimtari komplotiste. Qëllimi kryesor i Argjiros ishte ta bindte atë që të nisej drejt kryeqytetit ndërsa ai
vetë të merrte drejtimin e Durrësit. Ndërkohë që letra e dytë me të cilën perandori e kishte ngarkuar
Karanxhasin ishte tepër sekrete. Atë ai do ta përdorte në rast se vërtetohej fakti se duka Joan ishte vërtet
komplotist. Atëherë Argjiroja do ta hapte këtë letër në prani të parisë së Durrësit për të arrestuar Dukën
Joan, që ishte njëkohësisht edhe nip i perandorit. Por në këtë mision u përdor vetëm letra e parë. Joan
Komneni ju bind vullnetit të perandorit dhe u nis drejt vendodhjes së tij në Filipoli të Bullgarisë. Këtu
perandori Aleks e priti dhe pasi u bind se akuzat e përhapura për të nipin ishin të rreme e nisi përsëri drejt
Durrësit ku e "thërriste detyra". Burime tregimtare bizantine për historinë e Shqipërisë, shek X-XV, Tiranë
1975, faqe 107.
925
-Alexias, vol II. Lib VIII, 7.8 faqe 19-23.
922
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Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është
ekspozuar ikona Deisis 926, me përmasat 119x50 cm dhe numër inventari 3692. Pas
apsidës së kishës “Fjetja e Hyjlindëses” gjenden disa varre të krishtera, prej të cilëve më i
spikaturi është varri i Marigo Pozios, e cila ka qëndisur flamurin kuq e zi me shkabën
dykrenare, që u valëvit prej Ismail Qemalit në vitin 1912 në Vlorë 927. Kisha e e "Fjetjes
së Hyjlindëses" është shpallur monument kulture 928 në vitin 1963.
Ishulli i Zvërnecit lidhet me tokën me urë druri 280 m të gjatë, e cila u ndërtua në
vitin 1998 me fondet e Kishës Ortodokse. Gjithashtu janë restauruar edhe komakët e
manastirit, godina e priftërinjve etj. Në janar të vitit 2003 rinisën punimet restauruese, të
cilat kapin vlerën e 16 milion lekëve. Me këtë restaurim u zbulua çatia e kishës 929.
MANASTIRI I SHËN GJON VLADIMIRIT
ELBASAN, VITI 1381
Manastiri i Gjon Vladimirit është ndërtuar në vitin 1381. Ktitor i manastirit është
princi Karl Topia 930. (Fig.1) (Fig.2) Aktualisht, guri i madh arkitra 931 i portalit të derës
926

-Ikona i përket një autori anonim dhe daton në shek. XVII. Ikona paraqet skenën Deisis (Lutja). Është e
ndarë në pesë hapësira. Në qendër të ikonës është Krishti mbi fron. Anash tij qëndrojnë Shën Mëria dhe
Joan Pagëzori, të cilët i luten për shpëtimin e botës. Anash tyre qëndrojnë Shën Pjetri dhe Shën Pavli. Ikona
është pjesërisht e dëmtuar. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun
Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 42-43; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i
Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti,
Tiranë 2017, faqe 40-41; Ylli Drishti, Icons, Colektion of the National History Museum (14th-19th
centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 40-41.
927
-Qëndistarja e flamurit të pavarësisë është varrosur në vitin 1932. Pas vitit 1967 manastiri ishte vend i
braktisur dhe askujt nuk i shkonte ndër mend se ku mund të ndodhej varri. Në mesin e viteve 1980 në
adresë të Seksionit të Kulturës së Komitetit Ekzekutiv të rrethit të Vlorës mbërrin një letër, që e dërgonte
një plak nga Kolonja, i afërm i Marigo Pozios. Ai cili këmbëngulte se në varrezën e këtij manastiri ndodhej
varri i Marigosë, i cili tek pjesa e poshtme kishte një kryq hekuri të ngulur në tokë. Kjo letër bëri që të
nisnin kërkimet dhe kështu u gjend varri i saj, që sot përbën një tjetër vend pelegrinazhi për shqiptarët dhe
një vlerë të shtuar të këtij manastiri. Ilirjan Gjika, Manastiri i Shën Mërisë së Zvërnecit, Fjala, 23-30 janar
2005, faqe 18; Ilirjan Gjika, Manastiri i Zvërnecit dhe historitë rreth tij, Le Radici, Anno 15, n.1, Marzo
3017, pagina 14.
928
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 86.
929
-Joan Stratobërdha, Kisha e Manstirit “Fjetja e Hyjlindëses”, në Zvërnec, Ngjallja, maj 2003, faqe 11.
930
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (Shekujt VII-XV), Uegen, Tiranë, 2004, faqe 69.
931
-Sipas një gojëdhëne, kjo kishë është ngritur mbi themelet e kishës së Trinisë së Shenjtë, e cila u shemb
nga tërmeti. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim, i gdhendur në gurin e madh arkitra të portalit të derës
jugore të kishës: Χρη γηνωσκ(ειν) οτι ο ναος ουτος έκατελυθη απο σοισμου παντελως θεμελίου εις την
διακρατησιν και εν ημεραις αυθεντεβοντος πα/σης χωρας Αλβανου πανυψιλωτατος πρωτος Καρλας ο
Θεωπιας ανειψιος δε και αιματος ρυγας της Φραγγιας. Αυτος δε/ανοικοδομησεν τον πανσεπτον ναον
τουτον του αγιου Ιωαννου του Βλαδημηρου και ανιγειρεν αυτω(ν) εκ βαθρου μεχρι τε/λους εκ πιστεως δε
και ξεουσι(σ) καρδια(σ) απο Χ(ριστο)υ γεννησεως εως οικοδομησεως του ναου ετη Α.Τ.Π. (1380) απο δε
κτισεως κοσμου ει/σιν ετη σωψ (6890=1382) αυθεντεβοντος δε εως τοτε κβ ετος ιωδικτιον(ος) της Ε.Ο.
(ηλιου) κυ(κλος) ά (σεληνης) κυ(κλος) ιδ εκτηστη δε ο ναος(ον) ορ(α)σ.Δ. μεγηστως (ως) πρη(ν) ο πα/λεος
ναως. “Duhet ditur se ky tempull u shemb nga tërmeti deri në themel gjatë sundimit dhe në ditët kur
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jugore të kishës së manastirit të Gjon Vladimirit (Fig.3) gjendet në Muzeun Historik
Kombëtar.
Në një mbishkrim (Fig.4) (Fig.5) (Fig.6) të gdhendur mbi një pllakë mermeri me
përmasa 50x48 centimetra, që gjendet e murosur në anën jugore të kishës shkruhet:
An(n)o ab incarnacione d(omi)ni n(ost)ri Je(s)u Chri(sti) MCCCLXXXI i(n)di(ction)e V
reg(na)nte i(n) Albania serenis(s)i(mo) pr(in)cipe d(omi)no Karulo Thopia pr(i)mo de
domo Fra(n)ci(a)e, an(n)o d(omi)n(at)ionis XXII una cum il(l)ustris(s)imo suo filio pr(ri)
mogenito d(omi)no Georgio ha(n)c eccl(esi)a(m) fecit. “Në vitin e mishërimit të zotit
tonë Jesu Krisht 1381, indikti 5, kur zotëronte në Shqipëri shumë i kthjellti princi zoti
Karl Topia i parë, prej shtëpisë së Francës, në vitin XXII të zotërimit të tij dhe me të birin
e tij shumë të ndriturin, të parëlindurin zotin Gjergj, ka ndërtuar këtë kishë” 932.
Mbishkrimi është shkruar në latinisht. Ka nëntë radhë. Shkronjat e përdorura janë të tipit
frakturë. Ato janë me sigla e shkurtime.
Në një mbishkrim tjetër, që gjendet mbi gurin e madh të portalit të derës jugore të
kishës thuhet: "Këtë kishë të shenjtë të Gjon Vladimirit e ka ndërtuar Karl Topia, zoti i
Arbërit, në të 22-tin vit të zotërimit të tij dhe e mbaroi atë në të 24-tin vit të zotërimit të
tij" 933. Mbishkrimi është shkruar në dy radhë me alfabet cirilik kishtar. Mbi një gur në
murin jugor të manastirit është stema e Karl Topisë 934, e cila është gdhendur nga
Dhimitër Shpati. (Fig.7) (Fig.8)

zotëronte mbi të gjithë vendin e Albanit i ndrituri Karl Topia i parë, nip dhe prej gjaku i mbretit të Francës.
Ky e ndërtoi këtë tempull të gjithënderuar të Shën Gjon Vladimirit dhe e ngriti prej themeli deri në mbarim
nga besimi dhe zemra e përvëluar. Prej lindjes së Krishtit deri në ndërtimin e tempullit janë vjet 1380 dhe
prej krijimit të botës janë vjet 6890 dhe deri atëherë vjet 22 të zotërimit të tij, indikti 5, cikli i diellit 1, cikli
i hënës 14 dhe është ndërtuar tempulli që shkon katër herë më i madh se ka qenë më parë tempulli i vjetër”.
Mbishkrimi ka përmasat 2.20x0.27 metra. Ka pesë radhë. Ai është shkruar në greqishten bizantine, me
shkronja të mëdha, me shkurtime e sigla dhe me gabime drejtshkrimore e gramatikore. Theofan Popa,
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 2, faqe 49-50.
932
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 3, faqe 50-51
933
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 4, faqe 51.
934
-Stema ka përmasat 0.98x0.68 metra. Ajo mban mbishkrimin: Ετουτα τα / (ση)μαδηα αυθε(ν) / του μεγα
Καρλα Θ(ε)οπηα. “Këto janë shenjat e zotit të madh, Karl Topisë”. Stema është e tipit dyfaqësh. Në njërën
faqe është stema e Topiajve. Stema ka një kryq të madh. Në katër hapësirat që krijon kryqi, gjenden 20
kryqe, 4 prej të cilëve janë të mbyllur në rreth. Në anën tjetër është stema e anzhuinëve. Ajo përbëhet nga 8
zambakë të gdhendur. Zambakët simbolizojnë fronin francez të dinastisë anzhuine. Stema ndahet me një
vijë të pjerrët, e cila tregon se është pasardhës nga martesë jolegjitime. Vija horizontale tregon shifrën
1000, ndërsa tri vijat vertikale japin shifrën 300 (secila nga 100). Tetë zambakët e gdhendur tregojnë
shifrën 80, ndërsa një vijë e vogël vertikale tregon numrin 1. Të gjitha së bashku japin shifrën 1381, që
është viti i themelimit të manastirit. Sipër stemës është një përkrenare, e cila ndahet me anën e një kryqi.
Përkrenarja ka pëlhurë të ojnëzuar dhe të zbukuruar me zambakë. Për kreshtë përkrenarja ka një luan që
qëndron mbi këmbët e pasme. Luani mban mbi krye një kurorë princësh të stolisur me tri pendë struci.
Mbishkrimet dhe emblema, vërtetojnë marrëdhëniet e princëve shqiptarë me kishën. Kancelaritë e zotërve
të Arbërit kanë pasur njerëz me kulturë të gjerë. Aranitasit kishin sekretar që zotëronte tri gjuhë: latinisht,
sllavisht dhe greqisht, ndërsa Karl Topia vendosi që mbishkrimet t‘i kishte në tri gjuhë: greqisht, sllavisht
dhe latinisht. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 5, faqe 52; Moikom
Zeqo, Imazhi arkeologjik si retrospektivë, Arnissa Edition, 2013, faqe 50-51; Gjin Varfi, Heraldika
shqiptare, Dituria, Tiranë 2000, faqe 42; Jaho Brahaj, Emblema Shqiptare, Eurorilindja, Tiranë 1997, faqe
17.
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Kisha e Shën Gjon Vladimirit (Fig.9) gjendet në anën veriore të manastirit.
Është e tipit të bazilikës, e ndarë në tri nefe me dy rreshta kolonash. Përreth kishës kanë
qenë dy konakë, (Fig.10) njëri në anën jugore dhe tjetri në anën perëndimore. Ndërmjet
kishës dhe konakëve të manastirit ka një oborr. Në anën veriore, manastiri është i rrethuar
me mure, të cilat i kanë rezistuar kohës. Porta e madhe është e mbuluar me një qemer të
shtrirë 935. Në vitin 1865 u ndërtua një pus (Fig.11) brenda mureve rrethuese të manastirit.
Këtë e vërteton një pllakë guri e gdhendur që gjendet mbi faqen e murit në qemer: Ετος
1865 νοεμβριον η κτιτορος υπαρχει ο αρχιμανδριτης ο υγουμενος Χατζη Γρηγοριος
ιεροθυτης......Η Μαγδαληνης Μοναχη της εις ενδηξιν των μεταγενεστερων
πρωτομαστορο Αθανασιος και Στοιανης. “Viti 1865 nëntor 8. Ktitor është arkimandriti,
igumeni Haxhi Grigori meshtari, Murgesha Magdalena për tu treguar brezave të
ardhshëm, kryemjeshtër është Athanasi dhe Stojani” 936. (Fig.12) (Fig.13)
Shumë tërmete e kanë rrënuar kishën dhe ajo është ndërtuar me kontributin e
besimtarëve elbasanas dhe të mitropolitit Visarion Theohari 937. Edhe luftërat e shumta
kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në manastirin e Gjon Vladimirit; por ai është
rindërtuar me donacionet e të krishterëve elbasanas. Në një dokument arkivor, që daton 1
shtator 1935, përshkruhen dëmet dhe grabitjet që iu bënë manastirit. Dokumenti është
marrë nga një shënim që ka bërë D. Jakovi në Lutjesore 938.
Sipas një dokumenti arkivor, vërtetohet që konakët janë ndërtuar ndërmjet viteve
1850-1865 nga igumeni i manastirit, Haxhi Papa Grigori, i cili ka lënë një shënim në
kodik 939. Në kodik, igumeni i manastirit Haxhi Papa Grigori ka shkruar se në vitin 1862
murgesha Maria Magdalena ndërtoi me shpenzimet e saj dhomën që ndodhet afër dhomës
sime për të birin Artemin, me kusht që të mos e trazojnë këtë gjersa të jetë i gjallë 940. Kjo
dhomë banimi quhej “qoshku i Artemit”. Konakët me qoshqe janë ndërtuar në kohën kur
në manastir ka qenë igumen Haxhi Balla. Ky i fundit sipas Kolë Tupes, ka qenë rreth 60
vjet igumen në manastir 941.
Në faqen 83 të kodikut të manastirit të Shën Gjon Vladimirit shënohet se në vitin
1898, murgu Haxhi Artemi shpenzoi 1541 groshë për ndërtimin e një pjese të manastirit.
Këtë akt bamirësie e bëri për kujtim të shpirtit të së ëmës, murgeshës Maria
Magdalenë 942.
Në mesin e shek. XIX, kisha e manastirit është shkatërruar nga tërmeti 943 dhe
është rindërtuar në vitin 1901. Kisha ka pasur përmasat 18x12x8 metra. Muret e kishës
935

-Gentian Joan Stratobërdha, Shën Joan Vladimiri, një kishë tjetër në restaurim, Ngjallja, nëntor 2004,
faqe 5-6.
936
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 61, faqe 72-73.
937
-Visarion Theohari ka qenë njeri energjik dhe me kulturë. Ai ka qenë i njohur në rrethet e Patrikanës
Ekumenike. Imzot Visarioni (1867-1899) ka qenë për 32 vjet mitropolit i Durrësit. Dhimitër Beduli, Kishë
dhe kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, faqe 210.
938
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 16, fleta 1.
939
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 3, fleta 316.
940
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 3, fleta 320.
941
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 15, fleta 10.
942
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 3, fleta 327.
943
-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet mbi derën perëndimore të kishës: Ναος Αγ. Ιωαννου του
Βλαδιμηρου ανοικοδομηθεις επι του Πανιερωτατου Μητροπολιτου Αγ. Δυρραχ. κ.κ. Προκοπιου
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janë prej guri të lidhur me llaç gëlqereje. Çatia qëndron mbi tetë shtylla prej guri. Në
faqen jugore të kishës janë përdorur mjaft elemente guri të punuar, si stela varresh a
arkitrarë, të marrë nga objekte të tjera. Dyshemeja e kishës është e shtruar me pllaka guri.
Në qendër të saj është një rozetë rrethore. Hyrja kryesore është në anën perëndimore të
kishës. Nga veriu dhe jugu ka porta më të vogla. Për të hyrë në kishë, duhet të zbresësh
tri shkallë. Në apsidën e kishës i ka rezistuar kohës afresku i Platiterës, ku Shën Mëria
paraqitet me duart e hapura duke u lutur dhe me Krishtin në krahëror. Në hijerore kanë
qenë disa ikona të lara me argjend: Ungjillëzimi, Lindja e Krishtit dhe Analipsi. Nga
iventari i të shenjtave të kishës mund të përmendim: ungjillin e shtypur në Vendeik më
1795; eksapterët, që datojnë më 1738; një kryq, që përdorej në ditën e Ujit të Bekuar dhe
në kryq tjetër, që përdorej për shërbesën e ajazmës; një tas argjendi, që përdorej për të
mbajtur naforën; një temjanicë e disa kupa kungimi; një kuti e vogël lipsanësh; një perde
e qëndisur, që vihej tek Dera e Bukur 944.
Sipas një dokumenti arkivor, mësojmë se më 20 shkurt të vitit 1910, Stas Nosi
filloi punën për ndërtimin e konakëve të manastirit të Shën Gjon Vladimirit. Ata
përfunduan më 6 korrik 1913 dhe u hapën më gusht 1914 945. Për ndërtimin e konakëve
manastiri ka shpenzuar 70453 groshë. Qoshkun e madh e ka bërë Sefedin beu, prandaj
quhet “qoshku i Sefedinit”. Në manastir ka qenë edhe “qoshku i dhjakut” ose oda e
dhiakut 946.
Sipas një njoftimi të revistës “Predikimi”, mësojmë se manastiri i Shën Gjon
Vladimirit kishte për pelegrinët 15 dhoma të mëdha, ku mund të flinin rreth 100 veta947.
Në vitin 1935, patriku i Serbisë, Varnava i dhuroi manastirit të Shën Gjon Vladimirit një
kambanë, e cila peshonte 300 kg 948. 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.
Gjatë viteve 1940-1941, me fillimin e luftës italo-greke, në manastirin e Shën Gjon
Vladimirit u vendos shtabi i përgjithshëm i ushtrisë italiane. Në manastir kanë qëndruar
personalitetet më të larta të ushtrisë italiane. Në vitin 1941, Badolio ka qëndruar rreth një
javë në manastir. Në këtë kohë, një pjesë e manastirit është djegur nga pakujdesia e
ushtarëve italianë. Edhe më 14 mars të vitit 1944, me largimin e ushtrisë gjermane,
manastiri u dogj (Fig.14) përsëri. Zjarri përfshiu konakët e manastirit dhe një pjesë të
kishës 949.
αφιερωματι του εκ της συνοικιας Καστρου Ελβασαν. Αειμνηστου Δυρραχ. Βησσριωνος τη μεριμνη και
επιστασια του επιτροπυ κ. Σπυριδωνος Ι. Τζουφκα. Ελβασαν πρωτη μαρτιου 1901. "Ndërtuar gjatë kohës
së Tërëshenjtit Mitropolitit durrsak Imzot Prokopit me mbetjet e kishës së Lagjes Kastro të qytetit të
Elbasanit, nën kujdesin dhe mbikqyrjen e Epitropit Spiridhon Xhufka, Elbasan, Mars, 1901". Arkivi
Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 15, fleta 12.
944
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 15, fleta 15.
945
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 15, fleta 12.
946
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 15, fleta 10.
947
-Predikimi, nr. 49, 31 maj, viti 1935.
948
-Predikimi, nr. 50, 30 qershor 1935.
949
-R. Gega, L. Papajani, F. Guralumi, Manastiri i Shën Gjon Vladimirit, Projekt restaurimi dhe rivlerësimi
ambiental e arkitektonik (Dispensë).
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Në vitin 1948 Instituti i Shkencave shpalli një listë paraprake me monumentet e
kulturës që mbroheshin nga shteti 950. Ndërmjet tyre ka qenë edhe manastiri i Shën Gjon
Vladimirit në Elbasan. Vendimi i Rektoratit të Universitetit të Tiranës i vitit 1963 e
përfshiu kishën e manastirit të Shën Gjon Vladimirit në listën e monumenteve, që
mbroheshin nga shteti. Megjithatë në vitin 1967, manastiri i Gjon Vladimirit u kthye në
repart ushtarak. Në ambientet e konakëve të manastirit kanë qenë rezervat e shtetit.
Ikonostasi i kishës 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.15) është fotografuar nga studiuesja me
origjinë skoceze, Margaret Hazllëk (1885-1946) 951. Ky ikonostas u dogj më 14 mars të
vitit 1944 dhe bashkë më të u dogjën ikonat e pikturuara nga Kostandin Shpataraku 952.
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. Këto ikona pothuajse janë djegur 953. Disa prej ikonave që kanë shpëtuar
aktualisht janë në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë: "Joan Teologu" 954,
"Shën Nikolla" 955, "Gjithë shenjtorët" 956, "Mbledhja e Kryeengjëjve" 957, "Shën Ilia"958
dhe "Shën Dhimitri" 959.
950

-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 25;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 68.
951
-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.
952
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 16, fleta 11; Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit
XVIII, Ngjallja, dhjetor 1995, faqe 8.
953
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 16, fleta 24.
954
-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 6061.
955
-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
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.
956
-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
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Pjesa e mbetur nga ikonostasi (Fig.16) është në Muzeun Historik Kombëtar 960. 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 961 të ikonostasit janë gdhendur nga Dhimitër Koleci.
Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar janë edhe dyert anësore 962 të ikonostasit.
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.
957
-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.
958
-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.
959
-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.
960
-Era Xhaferraj, Evolucioni, estetika dhe liria krijuese në artin e ikonostasit, Art & Trashëgimi, nr. 7,
dhjetor 2016, faqe 138; 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,
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 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 Jovana Vladimira u Albaniji, Dukljanski Knez Sveti Vladimir 970-1016, 1000 godina
Crnogoeske Drzavotornosti, Narodni muzej Crne Core, Podgorica 2016, page 139.
961
-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
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Ikona e Pantokratorit 963 në ikonostas (Fig17) është pikturuar nga Kostandin
Jeromonaku 964 dhe daton në vitin 1693. Sipas Theofan Popës, kjo ikonë i përkiste kishës
së Shën Gjergjit në Kosovë të rrethit të Lushnjes 965, por e kanë çuar në kishën e
manastirit të Gjon Vladimirit pas djegies që pësoi ai në vitin 1944 966. Në fondet e Muzeut
Historik Kombëtar u gjet edhe ikona (Fig.18) e Shën Mërisë me Krishtin 967.
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

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.
962
-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.
963
-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, Colektion of the
National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana
2017, page 50.
964
-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.
965
-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.
966
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 22, faqe 50-60.
967
-Shën Mëria është e ulur në fron mbi dy jastëkë. Në prehër mban Krishtin foshnjë. Ikona ka përmasa 9358 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.
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e të gërshetuara me njera-tjetrën. Motivi kryesor në to është zambaku i stilizuar968.
Mënyra si janë kompozuar figurat dhe modeli i kornizës na bën të mendojmë se këto
ikona i përkasin të njenjtit autor 969.
Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar u gjet edhe një ikonë (Fig.19) e Shën
Gjon Vladimirit 970, e cila mendohet se ka ardhur nga kisha e Shën Mërisë në Elbasan. Në
vitin 1938, me prishjen e kishës së Shën Prokopit në Tiranë 971 disa ikona i çuan në
manastirin e Gjon Vladimirit. Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar gjenden edhe disa
ikona të tjera, të cilat kanë qenë në manastirin e Gjon Vladimirit. Ndër to mund të
përmendim ikonat e vogla të ikonostasit me skena: "Fjetja e Shën Mërisë",
"Ungjillëzimi", “Mbledhja e Kryeengjëjve” etj.
Panairi i Shën Gjon Vladimirit. Të kremten e shenjtit, më 4 qershor, në
manastir bëhej panair i madh. (Fig.20) Prandaj thirrej paria e disa qyteteve e u bëhej një
pritje madhështore. (Fig.21) Sipas studiuesit gjerman Hahn, panairi zgjaste tri ditë.
Pelegrinëve u jepej bukë, ullinj dhe djathë. Ata hidhnin të holla aq sa e kishin menduar.
Paratë i mblidhte kujdestari i manastirit 972.
Ndërmjet të tjerave, aty bëhej edhe pazari i shitjes së gjedhit. Pelegrinët nga
Tirana, Durrësi, Dibra, Korça, Berati, Struga, Ohri dhe Manastiri vinin një ditë më parë,
pra që më 3 qershor. Kishte njerëz me probleme shëndetësore, që flinin natën në kishë,
duke iu lutur shenjtit të bënte mrekullinë. Gratë vinin rroba të ndryshme pranë arkës së
shenjtit, ndërsa burrat fërkonin qeleshet dhe festet tek arka e shenjtit 973.
Të tjerë këndonin në oborrin e kishës, ndërsa tregtarët ambulantë u shërbenin
pelegrinëve me produkte ushqimore. Pas liturgjisë hyjnore zhvillohej ceremonia e
rrotullimit të lipsanit tri herë rreth kishës. Arka me lipsanët e shenjtit dilte nga dera jugore
e kishës. Procesionin e paraprinin eksapterët dhe kryqi; pastaj vinin priftërinjtë që mbanin
arkën me lipsanet e shenjtit; më pas vinte populli me qirinj të ndezur. (Fig.22) Të gjithë
me lutje, psalme dhe litani shoqëronin arkën me lipsanet e shenjtit. Më pas, arka vendosej
mbi një tavolinë përpara kishës dhe priftërinjtë shpërndanin pambukun që kishin lipsanet
e shenjtit. Njerëzit prisnin në radhë dhe pasi puthnin arkën, merrnin pambukun dhe
968

-Kristofor Naslazi, Disa konsiderata për piktorin mesjetar mjeshtër Kostandin Jeromonaku,
Monumentet, Nr. 2/1989, faqe 68-71.
969
-Ikone di Albania, Arte sacra dal XIV al XIX secolo, Ancona, 2002, pagina 72.
970
-Në qendër të ikonës është Gjon Vladimiri, duke mbajtur kokën e prerë në dorën e majtë, ndërsa në dorën
e djathtë palmën e martirizimit. Në kokë mban kurorën princërore. Ai ka veshur një stihar të gjatë të
stolisur me gurë të çmuar. Mbi stiharin ka veshur një dollamë të kuqe. Në anën e majtë të ikonës është
shkruar: Shën Gjon Vladimiri, ndërsa në anën e djathtë është pikturuar Krishti. Në sfondin e ikonës janë
pikturuar manastiri dhe fshati Shijon. Autori që ka pikturuar ikonën është anonim, sepse nuk e ka lënë të
shkruar emrin e tij. Dukljanski Knez Sveti Vladimir 970-1016, 1000 godina Crnogoeske Drzavotornosti,
Narodni muzej Crne Core, Podgorica 2016, page 217.
971
-Kisha e Shën Prokopit u prish në bazë të planit rregullues të Tiranës së Re, sepse mbi të do të kalonte
shëtitorja qendrore e kryeqytetit, prandaj disa ikona i shpunë në manastirin e Shën Gjon Vladimirit. Në
bazë të vendimit të komisionit përkatës komuniteti ortodoks u shpronësua me 80 mijë franga ari. Dhimitër
Beduli, Kodiku i kishës së Shën Prokopit të Tiranës (1818-1922), botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 1997, faqe
25.
972
-Johan Georg von Hahn, Studime shqiptare, Instituti i Dialogut dhe Komunikimit, Tiranë, 2007, faqe
233.
973
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 16, fleta 16.
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largoheshin me shprestari. Pambukun e vendosnin në djepet e fëmijëve për mbarësi, e
mbanin me vete kur udhëtonin ose e mbanin në këndin e lutjes në shtëpi. Më pas, të
gjithë të pranishmit drekonin së bashku 974.
Kjo traditë vazhdoi deri më 4 qershor të vitit 1964. Prej asaj dite, panairi i Shën
Gjon Vladimirit nuk u zhvillua më. Më 14 korrik 1964, kryepeshkopi Paisi Vodica i
dërgoi një letër kryetarit të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehut, me anën e së cilës e
vinte në dijeni mbi disa ngjarje që kishin ndodhur nëpër kishat dhe manastiret e
Shqipërisë. Kryepeshkopi e vinte në dijeni Kryeministrin se në Elbasan, kryetari i
Komitetit Ekzekutiv të Rrethit, Miti Rapo, me preteksin për të shmangur sëmundjen e
brucelozës, më 3-4 qershor 1964 nuk lejoi të zhvillohej panairi në Shën Gjon Vladimir.
Jo vetëm besimtarët nuk u lejuan të shkonin, por edhe personeli i manastirit nuk u lejua të
meshonte 975.
Në vitet e demokracisë manastiri është restauruar tërësisht dhe shërben si vend
pelegrinazhi. Manastiri i Gjon Vladimirit është një qendër shpirtërore dhe kulturore jo
vetëm për rrethin e Elbasanit, por edhe për tërë Mitropolinë e Tiranës dhe të Durrësit.
Komuna e Bradasheshit, e ka kthyer 4 qershorin në festë lokale, duke organizuar
aktivitete të shumta kulturore dhe artistike. Përveç besimtarëve ortodoksë, në këtë festë
marrin pjesë edhe ata që u përkasin besimeve të tjera fetare. (Fig.23) Pelegrinë të shumtë
vijnë nga Mali i Zi dhe nga Maqedonia 976.
MANASTIRI I ARDENICËS
FIER, VITI 1477
Manastiri i Ardenicës ngrihet mbi një kodrinë që dominon fshatin Kolonjë të
Myzeqesë. Mbi portën e hyrjes është data 1 maj 1477 977, që mendohet të jetë data e
ndërtimit. Kisha e manastirit i është kushtuar "Lindjes së Shën Marisë" dhe kremton më 8
shtator 978. Ardenicë ka kuptimin burim uji, ndërsa Theofan Popa në librin “Mbishkrime
të kishave të Shqipërisë’’ thekson se fjala Ardenicë vjen nga greqishtja, që do të thotë
freksuese. Shën Mëria me lutjet e saj i freskon besnikët nga zjarri i mëkateve 979.
Manastiri rrethohet nga mure guri të lartë. Hyrja për në manastir është nga ana lindore
nëpërmjet një porte me qemerë. Oborri është i shtruar me kalldrëm. Hajatet janë
dykatëshe dhe shërbejnë si qeli për murgjit. Kati përdhes përdorej si hambar për
bereqetin. Në mjediset e manastirit gjendet një mulli për prodhimin e vajit të ullirit.
Manastiri i ka fillimet veta në shekullin X me kishëzën e "Shën Triadhës", e cila ka
përmasa të brendshme 5.15x3.06 metra 980.
974

-Andrea Llukani, Kult Svetog Jovana Vladimira u Albaniji, Dukljanski Knez Sveti Vladimir 970-1016,
1000 godina Crnogoeske Drzavotornosti, Narodni muzej Crne Core, Podgorica 2016, page 135-145.
975
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Dosja Nr. 1228, viti 1964, faqe 2.
976
-Ledia Lleshi, Pelegrinazh në kujtim të shenjtit, që iu pre koka, Metropol, 5 qershor 2006, faqe 10.
977
-Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα
1868, σελ. 74.
978
-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 56.
979
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, faqe 95.
980
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 207-209.
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Manastiri i Ardenicës ka disa faza ndërtimi. Formën si manastir e ka marrë në
shekujt XIII-XIV, në kohën e Despotatit të Epirit. Kisha e "Lindjes së Hyjlindëses"
mendohet t’i ketë fillimet e saj në shekujt XV-XVI. Nektar Tërpo Voskopojari ka
nënshkruar në një gravurë në manastirin e Ardenicës. Në të është shkruar një lutje e
shkurtër drejtuar Hyjlindëses në katër gjuhë, greqisht, latinisht, arumanisht dhe shqip.
Gravura ka këtë tekst në shqip të shkruar me alfabetin grek: Ανασσα Μητρο Παρθενε /
βοηθησον τοις δουλοις σου. Regina mater et Virgo auxilia / re Servis touis. / α ψ λ α
(=1731). / ο Ιερομόναχος Νεκτάριος. "Virgjin Mamë e perëndis uro prë ne fajtorët". 1731
Nektar Jeromonaku". Në gravurë paraqitet Shën Mëria me Krishtin e vogël ndër duar.
Ajo daton në vitin 1731 dhe poshtë saj është nënshkrimi i hieromonak Nektarit 981. Në atë
kohë Nektar Tërpo Voskopojari ishte igumeni i manastirit të Ardenicës. Gjithashtu
mendohet që në fund të shekullit XVII manastiri të jetë shkatërruar. Forma e sotme e tij i
përket një rindërtimi të shekullit XVIII 982. Në këtë shekull janë rindërtuar kisha e
"Lindjes së Hyjlindëses", kishëza e "Shën Triadhës", si edhe pjesë të tjera të manastirit.
Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet në një pllakë guri mbi faqen e jashtme të murit
jugor të kishës së "Shën Triadhës": + Α Ψ Ο Η (=1778) ΜΑΙΟΥ Α. Ανεκαινήσθησαν εκ
βάθ / ρων τά γύρουεν κτήρια επί / αρχ(ιερατείας) (τ)ού Β(ε)λ(ε)γ(ράδων) Ιωάσαφ και η /
γ(ου)μ(ένου) Κλ(ή)μ(εντος) καί μανασσή / Ιερ(ο)μοναχου τε Μωυση ιεροθ(εου), /
Ιακώβ(ου) Θεοδοσίου, Δανιήλ, Θεο / κ΄λτου, Διονυσί(ου), Ιωαννικίου μονα / χου δε
Κυρίλλου καί Αθανασίου δ / ιακόνου ων μνησθητι / Κ(ύρι)ε έν τη βασειλεια σου. “1778
maj 1. U përtërinë prej themeli godinat përqark në kohën kur ishte peshkop i Beratit
Joasafi dhe në kohën e igumenëve K.L.M. dhe Manasiut, Jerotheut, Jakovit, Theodhosit,
Danielit, Theoklitit, Dionisit, Joanikit dhe murgut Kirillit dhe dhiakon Anastasit, kujtoji o
zot në mbretërinë tënde" 983.
Ky mbishkrim na bën me dije se manastiri është rindërtuar më 1 maj të vitit 1778.
Gjithashtu në murin jugor të kishës së "Shën Triadhës" gjendet një mbishkrim tjetër:
Διεκαιωίσθησαν εκ βάθρ(ων) τά γύροθεν κτήρια επί αρχιερατεύοντος Β(ε)λ(ε)γ(ράδων)
Κ(υρίου) Βασιλείου επις(τα)τεύοντος οικ(ο)ν(ο)μου. Χρήστο Λέσι, συμβούλον τέ Σπύρο
Γίνη, Ιακόβου Βόσδου, Νικολάου Γέργι ιερέος δε Μάρκου. Υπό τών εκ Δίβρα μαστότων
Σαλή καί Σα.... Πραμτ. Γριγόρι Ζή. “U rindërtua prej themeli godinat përreth, në kohën e
peshkopatit të Beratit zotit Vasilit në kohën e kujdestarisë të ekonom Kristo Leshit, të
këshilltarëve Spiro Gjinit, Jakov Bozdos, Nikollë Gjergjit dhe prift Markut, prej
mjeshtërve nga Dibra Sali dhe Sa...Pramt. Grigor Ziu” 984.
Manastiri ka pasur një bibliotekë të pasur dhe një shkollë të mesme. Fama dhe
emri i madh i manastirit bënë, që ai të krijonte një bibliotekë me rreth 32.000 vëllime, e
cila fatkeqësisht u dogj në vitin 1932. Biblioteka ndodhej në të majtë sapo hyn në
manastir dhe thuhet që ishte e para në Shqipëri në atë kohë. Aty gjendeshin mijëra
981

-Sipas Theofan Popës gravura ka mundësi të jetë marrë nga libri Pistis i Nektar Terpo
Voskopojarit.Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 111, faqe 94-95.
982
-Ilirjan Gjika, Manastiri i Ardenicës, qendër e rëndësishme fetare, historike dhe kulturore, Dita, 24 maj
2018, faqe 20.
983
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 148, faqe 106-107; -Τιτος
Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 162.
984
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 274, faqe 144.
228

vëllime, të cilat qenë vepra të rralla të kulturës dhe të identitetit të popullit shqiptar,
dokumente me vlera të çmueshme historike, duke përfshirë edhe një pjesë të
korrespodencës së Ali pashë Tepelenës. Manastiri ka qenë në gjendje të mirë ekonomike.
Gjatë shekujve XVII-XVIII biblioteka e manastirit u pasurua me një fond të madh
librash, sidomos nga ndihmat e shoqërisë “Shoqata e Manastirit të Ardenicës”, e cila i
sillte librat jo vetëm nga Europa Perëndimore, por edhe nga Hungaria e Polonia 985. Për
ekzistencën e bibliotekës dëshmon arkeologu i njohur Leon Rei 986, drejtuesi i misionit
arkeologjik francez në vitet 1924-1938. Pas djegies së bibliotekës nuk kemi njoftime për
ekzistencën e ndonjë vëllazërie murgjërore në manastir, i cili administrohej nga laikë dhe
shërbesat i kryente zakonisht një prift i martuar.
Gjatë viteve të Rilindjes Kombëtare, manastiri Ardenicës ka qenë vatër arsimi dhe
kulture. Shkolla në gjuhën shqipe u çel në shekullin XIII. Në fillim të shekullit XX në
këtë shkollë kanë dhënë mësim Jani Minga, Anastas Laska, Kozma Dhima, Spiro
Saqellari, Papa Isaia, etj. Shkolla e manastirit të Ardenicës kishte mbi 200 konviktorë.
Drejtor i shkollës ka qenë Jani Minga, Mësues i Popullit 987.
Ndër administratorët e manastirit përmendet Luc Bozdo, i cili ka meremetuar
qelitë e dhomat e djegura 988. Në një rasë guri të shkruar në greqishten bizantine thuhet se
më 1905 Ikonom Kristo Leshi ka ndërtuar godinat rreth manastirit 989. Në kohën kur ishte
kujdestar Llaz Bozo, më 1925 është ndërtuar kambaneria 990.
Në mungesë të burimeve ujore manastiri përdorte stera për mbledhjen e ujit të
shiut. Janë katër të tilla, nga të cilat mund të përmendim sterën pus, atë jugore që ndodhet
ngjitur me kishën e madhe, sterën ngjitur me kishën e vogël, etj 991.
985

-Sipas dëshmisë që jep Mitropoliti i Beratit, Anthim Aleksudhi, gjatë shekujve XVII-XVIII manastirit i
vinin ndihma financiare, nga një shoqatë me qendër në Hungari dhe Poloni. Anëtarët e saj ishin
voskopojarë që merreshin me tregti në këto vende dhe ndihmat që mblidhnin në këto vende ja dërgonin
manastirit me miqtë dhe të afërmit e tyre në Shqipëri. Emrat e tyre ishin shkruar në diptikun e manastirit
dhe përkujtoheshin me nderim edhe në ceremonitë fetare që organizoheshin në Ardenicë. Ανθιμου
Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα 1868, σελ. 75.
986
-Në ditarin e tij ai na tregon se, diku nga fundi i viteve 1920, kur kishte nisur të organizonte fushatat e
gërmimeve në Apoloni, e lajmëruan në mënyrë konfidenciale se në bibliotekën e Manastirit të Ardenicës
ishte një kodik i vjetër, që fliste për hitorinë e Apolonisë. Për të parë këtë kodik, Leon Rei shkoi në
Ardenicë ku nga studimi i tij ka lënë edhe shënimet përkatëse, në të cilin flitej për historinë e krishtërimit
në Apoloni dhe murgun Polian. Leon Rei, Hyjnitë kishin të drejtë, Shtëpia Botuese Dituria, Tiranë 2013.
987
-Naun Kule, Rrëfimet e Ardenicës, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1999, faqe 67; Naun Kule, Mësonjtorja
e parë shqipe në Myzeqe, Globur R, Tiranë, 2008, faqe 18; Naun Kule, Myzeqeja dhe myzeqarët ndryshe,
Kumi, Tiranë, 2018, faqe 144.
988
-Pan. Manastiret kryesorë të Dhioqezës së Beratit, Jeta Kristiane, Tiranë, 1943, faqe 175-178.
989
-Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë,
2000, faqe 92.
990
-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. Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi martir i Kishës Orthodhokse
Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë, 2000, faqe 80.
991
-Reshat Gega, Arkitektura dhe restaurimi në manastirin Fjetja e Shën Mërisë në Ardenicë, Monumentet,
1, Tiranë 1988, faqe 149-150.
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Manastiri "Lindja e Shën Marisë" në Ardenicë zë një sipërfaqe prej 2500 metra
katrorë dhe ka pasur në pronësi: 1-toka bujqësore 1900 dynymë, 2-kullota 1504 dynymë,
3-korije 397 dynymë, 4-livadhe 576 dynymë, 5-pyje rreth manastirit 20 dynymë, 6-drurë
frutorë 3 dynymë, 7-rrënjë ullinj 1050 copë etj 992.
Në vitin 1967 një grup të rinjsh nga Fieri shkuan për të shkatërruar manastirin,
por ai u mbrojt prej Imzot Irine Banushit, i cili ndodhej i internuar në Ardenicë. Ai u foli
gjimnazistëve: “Historia nuk do të na e falë. Ky manastir nuk ka vetëm vlera fetare për
kombin tonë, por edhe historike, pasi në 10 maj të vitit 1451 në manastir janë kurorëzuar
heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti me Donikën”. Të rinjtë dhe mësuesit e tyre u bindën
dhe manastiri shpëtoi. Vendosja e repartit ushtarak në të i solli mjaft dëme. Përsëri me
ndërhyrjen e Imzot Irineut, manastiri u shpall monument kulture në mbrojtjen e shtetit.
Meritë ka edhe teologu Theofan Popa, i cili në atë kohë punonte në Institutin e
Monumenteve të Kulturës dhe kontribuoi mjaft për ruajtjen e kishave. Rreth vitit 1988-89
manastiri u hap si qendër turistike, ku kisha shërbente si muze, ndërsa godinat rrethuese
të tij si bar, restorant, hotel, madje edhe disko. Kjo situatë vazhdoi deri të "Enjten e
Madhe" të Pashkëve të vitit 1996, kur manastiri u mor prej Kishës Ortodokse Autoqefale
të Shqipërisë dhe shërben si një fidanishte për jetën murgjërore.
Kisha "Lindja e Shën Marisë" u ringrit mbi themelet e kishës së vjetër. Punimet
për rindërtimin e kishës nisën më 10 maj të vitit 1743. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim
që gjendet i gdhendur në një pllakë të murosur në murin lindor jashtë kishës: Α Ψ Μ Γ
(=1743) – μαί Ι / Ανεκαινισθη ο ναος ουτος εκ / βάθρων αρ(χ)ιερατευοντος του αγιου
Μ(η)τ(ροπο)λή / του Κ(υρι)ου Μεθοδιου εκ κωμης Μπουμπουλι(μα) / και
ηγουμε(ωευόντων) Νε(ο)φιτού Α(ν)τωνιου οι κ(αί) κτιτορες. “U rindërtua ky tempull
prej themeli në kohën e peshkopatit të Mitropolitit të shenjtë, zotit Metodit, nga katundi
Bubullimë dhe në kohën kur ishin igumenët Neofiti dhe Andoni - ktitorët” 993.
Gjithashtu, një mbishkrim tjetër që gjendet mbi portën perëndimore brenda naosit
të kishës na vëtreton se rindërtimi i kishës ka përfunduar më 20 shkurt të vitit 1744. +
Εκτισται τό ιερόν τούτο τέμενος επί πανιερωτάτου μητροπολίτου Βελογράδων / Κυρίου
Μεθοδίου καί Αντωνίου καθηγουμένου ιερομονάχων τε Παγκρατίου Κλή / μεντος,
Βικεντίου, Μανασσή, Μητροφάνους ιεροδιακόνων Ιωσήφ καί Ιεροθέου / μοναχών
Βασιλέ(ι)ου Θεοκλήτου, Κοσμά, Ιωσκείμ ους διά τούς πόνους αύτών γένοιτο / επιτυχείν
τής ούρανίου βασιλαίας. Ετος εκ τής ενσάρκου ικονομίας εν μηνί Φευρουαριου / Α Ψ Μ
Δ (=1744) Κ. “U ndërtua ky tempull i hirshëm në kohën e të gjithhirshmit, mitropolitit të
beratit, zotit Metodit dhe igumen Andonit, jeromonakëve Pankratit, Klimentit, Vikentit,
Manasiut, Mitrofanit, jerodiakonëve Josifit dhe jerotheut, murgjërve Vasilit, Theoklitit,
Kozmait, Joakimit, të cilët për mundimet e tyre fitofshin mbretërinë e qiejve. Viti i
ekonomisë së mishëruar 1744, në muajin shkurt 20” 994. Kisha është bazilikë trinefëshe
dhe përbëhet nga naosi, narteksi dhe kulla e kambanerisë. Naosi ka përmasa 24.35x10.80
metra dhe ndriçohet prej dritareve, që gjenden në pjesën e sipërme të mureve verior,
jugor dhe lindor. Muratura e kishës përbëhet nga gurë shtufi të lidhur me llaç gëlqereje.
992

-Petrika Shalësi, Dokumente që provojnë pronësi të Kishës, Ngjallja, tetor 1996, faqe 3.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 115, faqe 96-97.
994
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 117, faqe 96-97.
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Afresket janë pikturuar nga vëllezërit korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi dhe datojnë
në vitin 1744. Kjo shikohet në 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” 995.
Në faqen lindore në apsidë paraqitet "Shën Mëria me Krishtin e ulur në prehër"
dhe nën të është skena "Kungimi i Apostujve". Në dy anët e apsidës janë pikturuar figura
peshkopësh dhe shenjtorësh. Në faqen jugore është skena "Lindja e Shën Mërisë", duke
vijuar me skena të tjera që i kushtohen jetës së saj. Më pas ka skena nga jeta e Krishtit.
Në faqen perëndimore, në qendër është pikturuar skena "Fjetja e Shën Mërisë", "Mohimi
i Pjetrit", "Rrahja e Krishtit", "Ipapandia" etj. Në këtë radhë përveç afreskeve me skena
biblike të bie në sy Joan Kukuzeli, i cili ishte me origjinë nga Durrësi. Duhet theksuar se
është i vetmi afresk që i kushtohet këtij shenjti, që hodhi bazat e muzikës bizantine. Në
vijim është pikturuar "Shën Kostandini dhe Elena". Në faqen veriore janë pikturuar skena
nga cikli "Mundimet e Krishtit", për të vijuar me subjekte nga mrekullitë e tij pas
ngjalljes 996.
Ikonostasi që ndan hieroren nga naosi është i gdhendur në dru arre. Simbolika e
gdhendjeve, që zbukurojnë ikonostasin është marrë nga bota bimore dhe shtazore. Në
pjesën qendrore të ikonostasit thellësia e gdhendjeve është më e madhe. Përmasat e
ikonostasit janë 8.75 m gjatësi dhe 4.5 m lartësi. Në qendër të ikonostasit është kryqi i
gdhendur, në të cilin ikonografi Kostandin Shpataraku ka pikturuar me shije të hollë
artistike skenën e "Kryqëzimit". Në dyert e bukura janë pikturuar "Kryeengjëlli Gabriel"
dhe "Shën Mëria". Anash "Kryeengjëllit Gabriel" është pikturuar "Profeti Solomon",
ndërsa anash "Shën Mërisë" është pikturuar "Profeti David". Të dy profetët mbajnë nga
një përgamen në dorën e majtë. Në një pllakë guri në hierore gjendet mbishkrimi, i cili
vërteton se gdhendjet e ikonostasit, amvonit dhe fronit dhespotik janë realizuar nga një
grup gdhendësish nga Dibra e Madhe (Golloborda). Amvoni është i skalitur dhe i stolisur
me ikona, të cilat paraqesin shenjtorët në këmbë.
Kostandin Shpataraku, ka pikturuar ikonat e lëvizshme të ikonostasit, të cilat
datojnë vitin 1744. Në ikonostas janë 7 ikona të mëdha. Djathtas ndodhet "Krishti
Pandokrator" 997 me përmasat 116 x 74 cm, ndërsa në të majtë gjendet "Shën Mëria në
Fron" 998 me po ato përmasa. Në vijim renditen ikonat "Lindja e Shën Mërisë"999 me
995

-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.
997
-Ikona "Krishti Pandokrator" ka përmasat 116 me 74 cm. Krishti paraqitet si sundimtar i plotfuqishëm i
botës. Ai është ulur në një fron madhështor dhe ka veshur rrobë hieratike, sako dhe omofor të madh. Mbi
kokë ka kurorën mbretërore. Në të dy anët e ikonës Kostandin Shpataraku ka pikturuar 12 medaljone
floreale, brenda të cilave janë pikturuar shenjtorë. Froni i artë është madhështor dhe i zbukuruar me
motive floreale dhe gjeometrike në linjë të zezë. Në ikonë gjendet mbishkrimi: Δια δαπάνης τού ρουφετίου
των χαλκεων τίς Μοσχοπόλεος. Από Χ(ριστο)υ α ψ μ δ (=1744). / Χείρ Κωνσταντίνου ίεροδιακόνου έκ
Σπαθείας. “Me shpenzimet e esnafit të bashkëpunuesve të Voskopojës. Prej Krishtit 1744. Dora e
jerodhiakon Kostandinit nga Shpati”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.
120, faqe 98-99; Ylli Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i artit mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, faqe 30.
998
-Ikona "Shën Mëria në Fron" ka përmasat 116 me 74 cm. Shën Mëria paraqitet në një fron të stolisur,
duke mbajtur në prehër Krishtin fëmijë që bekon. Anash saj janë pikturuar 12 medaljone florealë nga 6 në
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përmasat 115.5 x 75 cm, "Joan Pagëzori" me përmasat 106 x 46 cm, "Shën Kolli në Fron"
me përmasat 116 x 77 cm, "Joan Teologu" me përmasat 114 x 74 cm, dhe "Mbledhja e
Kryeengjejve" me përmasat 115 x 74 cm. Ikonat janë realizuar në vitin 1744, me
shpenzimet e esnafëve të bakërxhinjve dhe të muratorëve voskopojarë.
Me interes është ikona e "Shën Gjon Vladimirit", e cila shoqërohet nga 12 skena
nga jeta e tij. Në ikonë Kostandin Shpataraku ka pikturuar 76 personazhe me veshje të
ndryshme mbretërore, strategë, klerikë, shërbëtorë, ushtarë etj. Në skenën e dymbëdhjetë
paraqitet princi Karl Topia (1359-1388). Skena e princit Karl Topia është unikale, sepse
është rasti i vetëm i pikturimit të tij në Shqipëri 1000. Aktualisht, ikona është në Muzeun
Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë 1001.
secilën anë. Veshja e Krishtit dhe e Shën Mërisë është zbukuruar me elegancë dhe fantazi me motive
floreale të pikturuara në ar. Në ikonë gjendet mbishkrimi: Από Χ(ριστο)υ α ψ μ δ (=1744) Δια δαπάνης τού
/ ρουφετίου των μπακαλάδων τής Μοσχοπόλεος. "Prej Krishtit 1744. Me shpenzimet e bakejve të
Voskopojës". Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 119, faqe 98.Ylli Drishti,
Kostandin Shpataraku, piktori i artit mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, faqe 30.
999
-Ikona "Lindja e Shën Mërisë" ka përmasat 115.5 me 75 cm. Figura kryesore e ikonës është Shën Ana, e
cila është pikturuar djathtas në një krevat të madh me këmbë të arta. Mbi krevat janë vendosur një jastëk e
një mbulesë e bardhë e qëndisur. Veshja e Shën Anës është e kuqe me jakë e mëngë të arta të qëndisura me
motive floreale. Pjesa e këmbëve është mbështjellë me një mbulesë blu me drapëri të shumta të arta. Shën
Ana ka mbuluar kokën me një shami të bardhë të lidhur nga pas dhe të qëndisur mbi ballë. Mbi të është
pikturuar brerorja e artë. Flokët e saj i zbresin anash mbi supe. Pranë Shën Anës janë tre shërbëtore me
sendet e duhura për lindje. Ikona është e organizuar në dy pjesë. Pjesa e sipërme, që përbëhet nga 5 figura
dhe pjesa e poshtme, që përbëhet nga 5 figura, por me përmasat tre herë më të vogla. Figurat që paraqiten
në ikonë kanë një dritë të qetë, në ngjyrë okre në ngjyrë ulliri me hije gri në jeshil anash. Shikimi dhe dora
e Shën Anës është drejt asaj, që i afrohet me tabaka ndër duar. Në gjithë skenën mbretëron një qetësi dhe
dramacitet, që pasqyrohet nëpërmjet pikturimit të figurave. Interesante është figura e shërbyeses në pjesën e
poshtme të ikonës, që me të dy duart tjerr lesh me furkë dhe me këmbët tund djepin ku është vendosur
foshnja. Në ikonë gjendet 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 tregtarëve të çikërrimave të
Voskopojës". Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 119, faqe 98. Ylli Drishti,
Kostandin Shpataraku, piktori i artit mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, faqe 31.
1000
-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. Skena mbi kryet e
shenjtit, duke filluar nga ana e majtë titullohet "Lindja e shenjtit". Pas saj vjen skena e dytë, "Kur shenjti
mëson Shkrimin e Shenjtë" dhe vijon me skenën, "Kur e kurorëzuan shenjtin princ". Skena e tretë "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
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Ikonat e vogla janë 23 copë. Ato kanë përmasat 43 x 34 cm dhe paraqesin aspekte
nga jeta e Krishtit dhe e Shën Mërisë. Ndër to mund të përmendim: "Ungjillëzimi",
"Lindja e Shën Mërisë", "Lindja e Krishtit", "Lindja e Pagëzorit", "Kryqëzimi i Krishtit",
"Pendikostia", "Shërimi i të paralizuarit", "Hyrja e Shën Mërisë në Tempull", "Shërimi i
të verbërit", "E diela e Samaritanes", "Shestja", "Mos më prek", "Zbritja në ferr"1002,
"Shpërfytyrimi", "Rrethprerja", "Mbledhja e Apostujve" etj.
Mbi ikonostasin e kishës varen katër kandila të mëdhenj prej argjendi të cilat
mbajnë datat: 1725, 1740, 1745, 1756 1003. Mbishkrimi që gjendet mbi kapakët prej
argjendi të Ungjillit daton në vitin 1745. + 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” 1004.
Në muajin shkurt të vitit 1754 është ndërtuar hajati i kishës. Kjo vërtetohet me
anën e një mbishkrimi të gdhendur në gur mbi harkun e parë të kolonës së hajatit
perëndimor të kishës 1005. Artofori është punuar prej argjendi me ornamente vegjetale në
reliev. Mbishkrimi që gjendet në të vërteton se është punuar në gusht të vitit 1813: 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

dykrenore ari. Skeptri, që mban në dorë princi Karl Topia, ngjan me ata që mbanin peshkopët e kishës
perëndimore. 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”. 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; Dukljanski Knez Sveti Vladimir 970-1016,
1000 godina Crnogoeske Drzavotornosti, Narodni muzej Crne Core, Podgorica 2016, page 179-182.
1001
-Dhimitra Lazidhu, Dhimitra Drosaqi, Manuali i restaurimit të ikonave nga Muzeu i Artit Mesjetar
Korçë, Selanik, 2008, faqe 162-163; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci,
Tiranë, 2003, faqe 35-37; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας,
Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 136-141.
1002
-Ikona "Zbritja në ferr", 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 nfritur 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.
1003
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 122, faqe 99.
1004
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 121, faqe 99.
1005
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 128, faqe 101.
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të Zotit Daniel. Me dorën e Postolit, birit të Jakovit elbasanasit" 1006. Për këtë artofor ka
shkruar Irine Banushi 1007. Fatkeqësisht ky artofor me vlerë për trashëgiminë tonë
kulturore është grabitur nga njerëz keqbërës dhe gjendet në një muze të Athinës.
Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar janë dyert anësore të ikonostasit të kishës
së manastirit të Ardenicës me numër inventari 6153 dhe 6155, si edhe një ikonë e vogël e
Shën Mërisë me numër inventari 5843. Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut
Historik Kombëtar është ekspozuar një ikonë e madhe e Shën Gjergjit, me përmasat
97x60 dhe numër inventari 3667 1008. Kisha "Lindja e Shën Marisë" është shpallur
monument kulture 1009 në vitin 1948.
MANASTIRI I JOAN TEOLOGUT
CERKOVICË, SARANDË, VITI 1478
Manastiri i Joan Teologut gjendet në fshatin Cerkovicë të Sarandës. Kisha e
manastirit i është kushtuar "Joan Teologut". Si ktitor i manastirit përmendet hieromonak
Grigori. Në vitin 1471 manastiri u dogj dhe u rindërtua në vitin 1478 me kujdestarinë e
hieromonak Gjerasimit, i cili ishte me origjinë nga Derviçani. Vite më vonë më 1843 u
rindërtua tërësisht me fondet e hieromonak Arsenit nga Vllahia. Manastiri i Teologos ka
pasur toka, ullishta etj. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 200 lira turke. Në vitin
1876 në manastir ka pasur shkollë për fëmijët e zonës përreth. Manastiri u shkatërrua në
vitin 1878 me kryengritjen e Lëkurësit. Kisha e manastirit është rindërtuar në vitin 1883.
Kjo datë gjendet e gdhendur në mur, mbi portën perëndimore jashtë kishës”1010.
1006

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 198, faqe 122.
-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.
1008
-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, Colektion of the National History Museum (14th-19th centuries),
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 60.
1009
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 41;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 76.
1010
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 892, faqe 323.
1007
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Rindërtimi i kishës është bërë prej mjeshtrit Kola Kostandin Zhapo. Këtë fakt e vërteton
mbishkrimi që gjendet i gdhendur mbi një gur mbi murin përëndimor të kishës: 1883
μαστορας κολα Κον(σταντίνος) – ζααπο πο...στονανι. “1883 Mjeshtri Kola Konstandin
Zhapo” 1011. Mbi një kuti lipsanash prej argjendi është shkruar: Ασιμοθι δια εξοδου του
μοναστιριου επη ετους 1779 / ηγουμενου Θεοφανου(σ) ιερομοναχου γρ(΄0)σ(ια) 400. “U
punua prej argjendi me shpenzimet e manastirit në vitin 1779 në kohën e igumenit,
jeromonak Theofanit, grosh 400” 1012. Mbi kryqin e madh prej argjendi gjendet
mbishkrimi: Διά σινδρομης και (ε)ξοδον Χρισανθου μοναχου του προσκυνιτου Ευγε /
νιου, καλινίκου, τον ιερομοναχον, μοναστηριου Ιωανου του Θεολογου / Μαλτζανη α ω κ
θ (=1829) μαρτιου ιε. “Me kontributin dhe shpenzimet e murgut Krisanth Pelagrinit,
Evgjenit dhe Kalinikut jeromonakëve të Manastirit të Jan Theologut të Malçanit, 1829,
mars 15” 1013. Mbi një kuti të vogël lipsanësh është shkruar: Η παρουσα θηκη του αγηου
πανσεβαζμηου μαναστηρηου Θεολογου / ηπαρχια(σ) Δελβι(ν)ου δ(ι)α χ(ε)ιρος
καθιγουμενου Κυρ καλ(λ)η(νί)κου, Κιρ / Ευγεν(ι)ου ηερομοναχη 1832. “Kjo kuti është e
Manastirit të shenjtë e të gjithnderuar të Teologut, eparkia e Delvinës. Me dorën e
jeromonakëve igumenit, zotit Kalinik, Zotit Evgjenit, 1832” 1014.
Mbi një kuti tjetër lipsanash 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 ηερομον9α)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” 1015. Mbi bzamentin e një kryqi të madh prej argjendi 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” 1016. Manastiri
i Joan Teologut në fshatin Cerkovicë të Sarandës është shpallur monument kulture 1017 në
vitin 1979.
MANASTIRI I SHËN KOLLIT
BOBOSHTICË, KORÇË, VITI 1501
Manastiri i Shën Kollit gjendet në Boboshticë të Korçës. Kisha e "Shën Kollit"
është bërë e re në vitin 1501 pas Krishtit. Sipas të dhënave që na jep Kodiku i Madh i
Mitropolisë së Korçës vërtetohet se më 24 qershor të vitit 1728 delegatët e fshatrave
vakëf të Mirahot Ilias beut u mblodhën në manastirin e "Shën Kollit" të Boboshticës. Në
1011

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 893, faqe 323.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 835, faqe 306-307.
1013
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 875, faqe 320.
1014
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 877, faqe 320.
1015
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 878, faqe 320.
1016
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 883, faqe 321.
1017
-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 81.
1012
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këtë mbledhje morën pjesë klerikë, tregtarë dhe zanatçinj. Mbledhja vendosi që fshatarët
të organizoheshin në bazë të traditave të zonës. Mbi rozetën e gurtë të dyshemesë së
kishës është shënuar “në vitin 1686”, që mendohet të jetë datë e rindërtimit të kishës.
Mbi një ikonë të madhe të Krishtit është shkruar: Δεησης του δουλου του Θ(εο)υ
Ιω(αννου) Γγιονι και δ(ια) σηνδρωμης τής Ανγεληνα Μηχί. “Lutje e shërbëtorit të
perëndisë, Jan Gjonit dhe me kontributin e Angjelina Mihit” 1018. Kjo ikonë tani gjendet
në muzeun e Tiranës.
MANASTIRI I SHPËRFYTYRIMIT
ÇATISTË, GJIROKASTËR, VITI 1520
Manastiri i Shën Sotirit të Çatistës është larg gjysmë ore në perëndim të fshatit
Çatistë të Pogonit. Manastiri i është kushtuar "Shpërfytyrimit të Krishtit" ose "Shën
Sotirit". Vendi ku është ngritur manastiri ka qenë kullotë në pronësinë e një familjeje
vllahe. Dhimitër Papadhati i ka falur manastirit shumë toka dhe njihet si ktitor. Data e
themelimit të manastirit mendohet të jetë viti 1520. Kisha e manastirit është e ndërtuar
me gurë të bardhë dhe ka përmasat 16 x 3 metra. Dyshemeja e kishës është e shtruar me
pllaka guri, ndërsa çatia është e mbuluar me rasa guri 1019.
Kisha e manastirit është njënefëshe me tre apsida dhe është rindërtuar në vitin
1626. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim të gdhendur portën e narteksit: + 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 1020. 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)” 1021. Ndërsa në faqen e
jashtme të murit jugor të kishës gjendet një mbishkrim i shkruar me copa tullash: Ζηχνων
Μητροπ(ο)λιτης Ιακωβος. “I Zihnonit mitropoli Jakovi” 1022.
1018

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 507, faqe 214-215.
-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 88-92.
1020
-Sipas Dhimitër Bedulit dy mitropolitët erdhën të internuar nga Patriarkana e Stambollit. Nuk dihet
arsyeja e internimit të tyre, sa kohë qëndruan në manastir, si edhe fati i tyre se ku përfunduan. Me
interesimin e mitropolitëve dhe kontributin e fshatarëve ndërtesës kryesore të kishës iu shtua pjesa e dytë e
atashuar si konstruksion, u rindërtuan banesat përeth, u bë një sternë e madhe për grumbullimin e ujit, u
pikturua pjesa murale e naosit, e pronaosit dhe fasada e hyrjes nga Mihal Linotopi, si edhe u realizuan një
seri ikonash nga Onufër Qiprioti. Dhimitër Beduli, Çatista e Pogonit, Neraida, Tiranë, 2002, faqe 38-39.
1021
-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.
1022
-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. 553,
faqe 232.
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Kisha është tërësisht e pikturuar me afreske, madje edhe hajati. Ikonografi Mihal
Linotopi ka punuar me mjeshtëri të lartë artistike. Sapo hyn në hajatin e kishës ndeshesh
me skenën "Ardhja e Dytë e Krishtit", e cila zë gjithë faqen e murit të hyrjes së pronaosit.
Figura kryesore e kësaj skene është Krishti, i cili paraqitet i rrethuar nga një re e
ndritshme. Djathtas Krishtit qëndron Hyjlindësja dhe gjashtë apostuj duke u lutur, ndërsa
nga e majta paraqitet një shenjt që nuk dallohet mirë dhe gjashtë apostuj e tjerë duke u
lutur. Nën Krishtin paraqiten engjëj, një tavolinë mbi të cilën gjendet një kryq dhe nën të
paraqiten disa buste idhujsh. Djathtas kemi paraqitjet me medalione, vallet e hierarkëve,
të dëshmorëve, të virgjëreshave, të grave etj, ndërsa majtas paraqitet një engjëll, i cili me
anën e një shpate zjarri zbon mëkatarët. Sipër në kubenë e kishës paraqitet Pandokratori
me njerën dorë duke mbajtur ungjillin dhe me tjetrën duke bekuar. Nën Pandokratorin
gjenden engjëj duke fluturuar dhë nën ta shenjtorë dhe engjëj të tjerë duke mbajtur në
duar lambadha, kryqe etj. Nën ta paraqiten në këmbë profetët Solomon, David, Daniel etj.
Nën ta vijon brezi i shenjtorëve që paraqiten ne medalione. Në të katër qoshet e kolonave
që mbajnë kupolën paraqiten katër ungjillorët. Mbi hyrjen sipër paraqitet skena "Ikja e
Shën Mërisë në Egjipt" si dhe skena "Hyrja e foshnjës në tempull". Nën to gjendet skena
"Vdekja e Efrem Sirianit" si dhe skena të ndryshme nga jeta e këtij shenjti. Në gjysmën e
sipërme të harqeve paraqiten pjesë nga "Himni Akathist", ndërsa në pjesën e jashtme të
harqeve paraqiten të pikturuar më këmbë Shën Efrosina, Shën Akaqi, Shën Onufri, Shën
Davidi i Selanikut dhe Shën Zosima duke kunguar Marinë Egjiptiane. Skenat vijojnë me
Shën Savën, Shën Andonin dhe Shën Efthimin. Në katholikos mbi hyrjen e brendshme
gjendet skena "Fjetja e Shën Mërisë". Në të dy anët e hyrjes paraqiten Shën Pjetri dhe
Shën Pavli. Pranë tyre gjendet Shën Oresti si dhe një shenjt tjetër, i cili nuk dallohet mirë.
Sipër Krishtit në një sfond paraqitet një kryq i mbyllur në rreth dhe brenda tij është
shkruar: “Çdo frymë le të lavdërojë Zotin. Lavdërojeni Zotin prej qiejve”. Përqark
paraqiten dhjetë medalione me engjej dhe shenjtorë, të cilët nuk dallohen mirë. Në faqen
e murit verior paraqitet Shën Kostandini dhe Shën Elena, Shën Kolli etj, ndërsa në faqen
e murit jugor paraqiten Shën Simoni, Shën Moki etj. Në apsidë paraqitet Platitera në
pozicion lutjeje duke patur Krishtin në një mandil katror dhe anash dy engjëj. Nën të
paraqiten disa hierarkë pjesërisht të dëmtuar 1023.
Ikonostasi është i skalitur, në të ka pesë ikona të mëdha dhe nëntë të vogla me
festat dhespotike. Ikonat janë pikturuar nga Onufër Qiprioti. Mbi ikonën e madhe të
Krishtit në ikonostasin e kishës 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” 1024.
Në fundin e ikonës së Shën Mërisë me Krishtin është mbishkrimi: +Αλλον
ουρανον ορω και κοσμιμενον την σεπτην οικονα σου Θεοκηγητορ ηπερ καθη / στορισεν
1023

-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Tiranë 1996, faqe 28-30; Dhimitër
Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 89-90.
1024
-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. 538,
faqe 226.
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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,
në kohën e peshkopatit të gjithshenjtit, peshkop Matheut të Drinopojës, dhe në kohën kur
ishte igumen jeromonak Kalisti, në vitin prej Krishtit 1614. Lavdëroj perëndinë, i cili jep
fund për çdo gjë që gabojmë rastësisht ndonjë ditë; gjykoni o bari, sepse edhe unë duke
qenë i vdekur lavdëroj perëndinë që jep fundin. Këtë e pikturoi mëkatar Onufri” 1025. Në
ikonën e Joan Pagëzorit është shkruar: Ετους Ζ Π Λ Α (7131=1623) Απριλίου Α. “Viti
7131 (=1623) prill 30” 1026. Mbi ikonën e Shpërfytyrimit të Krishtit në ikonastasin e
kishës gjendet ky mbishkrim: 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” 1027.
Mbi një kuti lipsanash 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” 1028. Mbi një kryq prej
argjendi 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” 1029. Në vitin 1815 në
pjesën perëndimore të kishës u ngrit kambaneria. Ndërsa gjatë viteve 1815-1827 në
kohën kur igumen i manastirit ka qenë arkimandriti Germanos janë rindërtuar banesat e
murgjve. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 100 lira turke. Manastiri ka pasur
katër burime të ardhurash: 1-Kullotat dhe malin, të cilat i jepte me qera nëpërmjet
ankandit. 2-Tokat e bukës, që ua japte fshatarëve me të tretën. 3-Vreshtin që e punonte
me argatë. 4-Të ardhura nga dhuratat e ndryshme që jepnin besimtarët sidomos në ditën e
panairit.
-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. 537,
faqe 225-226.
1026
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 548, faqe 230.
1027
-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. 539,
faqe 226.
1028
-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.
1029
-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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Panairi zhvillohej më 6 gusht, ditën e Shpërfytyrimit të Shpëtimtarit. Që më 5
gusht, burra, gra dhe fëmijë nga fshatrat e zonës, të veshur me veshjet tradicionale
niseshin për të kaluar natën në manastir. Çdo fshat kishte dhomën e tij në manastir. Mund
të përmendim odën e sopiqotëve, hllomjotëve, mavrogjeritëve etj. Me të mbërritur në
manastir besimtarët linin në dhomën e tyre sendet dhe ushqimet që kishin marrë me vete
dhe ndiqnin ritet fetare. Në vijim shtrohej gostia kolektive me këngë e valle. Në
mëngjesin e 6 gushtit merrnin pjesë në meshë, gjatë së cilës bekohej prodhimi i rrushit,
sepse 6 gushti ishte festa popullore e vreshtarisë. Në vijim shtrohej dreka kolektive, e cila
shoqërohej me kënge e valle. Panairi që zhvillohej çdo 6 gusht në manastirin e Çatistës
forconte solidaritetin krahinor, si edhe kultivonte folklorin dhe traditat e zonës 1030.
Manastiri i Shën Sotirit të Çatistës administrohej nga një këshill igumenal që
përbëhej nga 3-4 persona, të cilët zgjidheshin nga bashkësia e murgjve. Në krye të
këshillit igumenal ishte igumeni i manastirit, që zgjidhej nga bashkësia e murgjve. Nëse
manastiri nuk kishte murgj administrohej nga një këshill laikësh që përbëhej nga pesë
persona. Këta zgjidheshin çdo tre vjet nga besimtarët e fshatrave Çatistë, Sopik dhe
Hllomo. Mbledhja zhvillohej më 6 gusht, ditën e panairit të manastirit. Atë e kryesonte
igumeni. Ky i fundit bashkë me këshillin hartonin buxhetin me të ardhurat dhe
shpenzimet e manastirit. Në to parashikoheshin edhe shpenzimet për mbajtjen e shkollës,
të cilat qenë 10 lira në vit 1031. Dihet se në metoqin e manastirit të Çatistës ka qenë një
shkollë për përgatitjen e katekistëve dhe psaltëve. Gjithashtu manastiri jepte një kontribut
për Mitropolinë e Gjirokastrës, i cili nuk duhej të ishte më pak se 10 lira në vit. Manastiri
i Shën Sotirit të Çatistës është shpallur monument kulture 1032 në vitin 1963.
MANASTIRI I AGJELASTIT
LESHNICË E SIPËRME, DELVINË, VITI 1525
Manastiri i Agjelastit gjendet në Leshnicën e Sipërme të rrethit të Delvinës. Të
ardhurat vjetore manastiri i ka pasur 80 lira. Manastiri i është kushtuar "Ipapandisë".
Themeluesi i këtij manastiri është hieromonaku Agjelasti, nga fshati Luvina i Dropullit të
Sipërm. Ky i fundit pasi braktisi manastirin e Drianos u strehua në manastirin e
Agjelastit, për më tepër qetësi shpirtërore dhe asketizëm. Quhej Agjelasti, sepse që nga
dita që kishte përqafuar jetën monakale nuk kishte qeshur më. Agjelast në gjuhën greke
do të thotë: ai që nuk qesh kurrë 1033.
Prej një mbishkrimi mësojmë se manastiri i Agjelastit është themeluar në vitin
1525 në rrënojat e kishës së Shën Gjergjit. Nga ky mbishkrim kemi ktitorët e manastirit,
të cilët janë: Papa Jorgji, Papa Nikolla dhe Dhimitri e Joani. Ανιστορήθη ο θειος καί
πάνσεπτος ουτος Ναός τού Αγίου Μεγαλομαρτυρος καί Τροπαιοφόρου Γεωργίου, διά
1030

-Dhimitër Beduli, Çatista e Pogonit, Neraida, Tiranë, 2002, faqe 51-53.
-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ.
243.
1032
-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 89.
1033
-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών
Κυριακίδη", Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 84-85.
1031
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συνδρομης, κόπων τε καί εξόδων τών Εκτιτόρων της είρημενης Μονής Παπά Γεωργίου
καί Παπά Νικολάου καί Δημητρίου καί Ιωάννου τών παπαδάτε, καί ολης τής χώρας. Επί
ετους δε Ζ Ξ Ι (=1525). “U ndërtua kjo kishë e gjithënderuar e Shën Gjergjit, martir i
madh dhe fitoremundës me shpenzimet dhe mundin e ktitorëve të manastirit rrënojë Papa
Jorgji dhe Papa Nikolla dhe Dhimitri e Joani i Papadhatëve, si dhe gjithë vendasve. Në
vitin 1525” 1034.
Kisha është pikturuar më 30 shtator të vitit 1799 prej Vasilit nga Sikriati. 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 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” 1035.
Mbi portën e narteksit të kishës është shkruar: Δεησις τών δού / λών του Θ(εο)ύ
Γερασίμου / ιερομονάχου / α χ π β (=1682). “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë jeromonak
Gjerasimit 1682” 1036. Gjithashtu mbi portën e narteksit të kishës gjendet ky mbishkrim:
Δεησις τών δού / λών του Θεού Ιοαν(ν)ικίου / μονάχου / α χ π β (=1682). “Lutja e
shërbëtorëve të perëndisë, murgut Janiqit 1682”1037. Pranë portës së narteksit të kishës
është shkruar: Δεησις τών δού / λών του Θ(εο)ύ Δηονισίου / ιερομονάχου / α χ π β
(=1682). “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë, jeromonak Dionisit 1682” 1038. Në anën
perëndimore të narteksit është mbishkrimi: Φ.Φ.Φ.Φ., që do të thotë Φίλε, Φέρε, Φάγε,
Φύγε “Mik, Eja, Ha, Ik”. Mbi ikonën e madhe të Ipapandisë është shkruar viti 1791 1039.
Manastiri i Agjelastit në Leshnicën e Sipërme ka pasur shkollë ku mësonin
fëmijët e zonës si edhe një bibliotekë të pasur. Në bibliotekën e manastirit është gjetur një
dorëshkrim prej 24 faqesh, i cili daton më 1828. Dorëshkrimi është shkruar nga
jerodhiakoni Daniel nga Leshnica dhe përmban të dhëna për lëndët e mësimdhënies në
shkollën e manastirit, ku mësohej lutja, gjeografia, mitologjia greke si edhe njohuri
enciklopedike 1040. Disa nga gumenët e manastirit kanë qenë: Agjelasti, Qirili, Dometi,
Abakumi, Dionisi, Grigori, Visarioni, Paisi dhe Anastasi 1041.
-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ.
182.
1035
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 860, faqe 314.
1036
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 818, faqe 300.
1037
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 819, faqe 300-301.
1038
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 820, faqe 301.
1039
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 846, faqe 309.
1040
-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ.
257-272.
1041
-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών
Κυριακίδη", Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 86-87.
1034
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MANASTIRI I PANAISË
DHËRMI, HIMARË, VITI 1576
Manastiri i Panaisë gjendet në Dhërmi të Himarës. Kisha e manastirit i është
kushtuar "Lindjes së Shën Mërisë" dhe kremton më 8 shtator. Kisha është bazilikë
njënefëshe dhe ka përmasa 18.48x8 metra. Mbi faqen e murit verior, në kungë të kishës
gjendet mbishkrimi: + δέησις του δουλου του Θ(εο)ύ Γουζο και γυνεκος και τεκ(νων) α
φ ο στ (=1576). “Lutje e shërbëtorit të perëndisë Guzos dhe gruas e fëmijëve të tyre.
1576” 1042. Në portretin e Shën Kozmait në faqen e murit verior të kishës është shkruar: Ο
ασκητής Κοσμάς οπου εμαρτύρισεν είς χώραν λεηομένην Μοίαλη, αυγούστου 24 ετος
1779. “Asket Kozmai që martizoi në një vend të huaj të quajtur Mujali me 24 gusht, viti
1779” 1043.
Kisha është pikturuar në prill të vitit 1781. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që
gjendet në faqen perëndimore të kolonës jogore të kishës: Ανηστορυθυ ο πανσεπτος ναος
της Ηπεραγιας Δεσπηνης ημων Θεοτοκου και Αιπαρθενου Μαριας, δυα σηνδρομης
τον.........του αρχιερατευοντος του οανηεροτατου επισκοπου Κ(υρίο)υ Ιωανηκυου
Χημαρας κε Δελβυνου εν ετοι 178α (=1781) απρηλυου. “U pikturua ky tempull i
gjithnderuar i së mbishënjtës, zonjës sonë hyjlindëse dhe gjithmonë virgjëreshës Mari,
me kontributin e...në kohën e peshkopatit të peshkopit të gjithhirshëm zotit Joaniqit të
Himarës dhe Delvinës, në prill të vitit 1781” 1044. Mbi faqen e brendshme të timbanit të
kubesë së kishës ëshët shkruar: Δέησης τού δουλου του Θεού Κυρίου Χρηστοφόρου
Μπτζήλη καί τού αδελφού αυτού Δημιτρήου σήν τά τέκνα αύτου. “Lutje e shërbëtorit të
perëndisë, zotit Kristofor Bëxhili dhe të vëllait të tij Dhimitrit, bashkë me fëmijët e
tij” 1045. Kisha e "Lindjes së Shën Mërisë" është shpallur monument kulture 1046 në vitin
1963.
MANASTIRI I KAMENËS
DELVINË, VITI 1580
Manastiri i Kamenës gjendet midis Delvinës dhe fshatit Kakodhiq. Kisha e
manastirit i është kushtuar "Fjetjes së Hyjlindëses" dhe kremton më 15 gusht. Të ardhurat
vjetore të manastirit kanë qenë 300 lira. Kisha përbëhet nga naosi, narteksi dha hajati.
Naosi është në formë kryqi me kupolë dhe ka përmasa të brendshme 7.30x6.20 metra.
Muratura e kishës është me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Muret përfundojnë me
korniza prej tullash të vendosur anë formë dhëmbësh sharre. Kambaneria është punuar

1042

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 805, faqe 294.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 836, faqe 307.
1044
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 837, faqe 307.
1045
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 906, faqe 326.
1046
-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 86.
1043
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me gurë të gdhendur. Porta e jashtme e manastirit përmban elementë të shumtë
arkitektonikë dhe dekorativë 1047.
Kisha e manastirit është ndërtuar në vitin 1580. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi i
një pllake guri të vendosur mbi portën e saj 1048. Gjithashtu një mbishkrim tjetër që
gjendet 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” 1049.
Vite më vonë ikonografi Mihal e pasuroi kishën me afreske të tjera duke pikturuar
narteksin në vitin 1674. 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” 1050.
Ikona “Krishti dhe katër hierarkët” 1051 që i përket kësaj kishe aktualisht është në
Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë.
1047

-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 166-167.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 806, faqe 294-295.
1049
-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.
1050
-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.
1051
-Ikona Krishti dhe katër hierarkët vjen nga manastiri i Kamenës, Sarandë. Ka përmasat 37.5x46.5x3.8
cm dhe numër inventari 186. Ikona është pikturuar nga Marko Batha në Shek.XVI. Ikona i përket stilit të
pikturimit sipas shkollës së Kretës. Vendin kryesor në ikonë e zë Krishti, që paraqitet me veshje hieratike,
1048
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Konakët e manastirit janë ndërtuar në vitin 1815 prej disa mjeshtërve nga
Pirsojani. Mbi një pllakë guri që gjendet e murosur në murin e konakëve është shkruar:
Τον κερον που το μαναστιρι ετος 1815 γεναρις / =20= ηταν προιγουμενος Παπαπανος
απο Σοπικι κε ε(φη)μεριος Παπα βα / σιλις απο πινικι....μαργαριτι Παπα....απο κακοδικι
κε ο / ηγουμενος τον αξιοσε η παναγια κετελιοσε...με τι δυναμι τις παναγηας κε ηταν
μαστορις Πρησιοινος νατις γκανη εξαρχος. “Në kohën kur u ndërtua manastiri, viti 1815
janar 20, ishte igumen Papa Pano nga Sopiku dhe famulltar Papa Vasili nga
Finiqi…Margariti Papa…nga Kakodhiqi dhe igumenin e meritoi e gjithë shenjta dhe e
mbaroi…me fuqinë e shën Mërisë dhe mjeshtrit ishin nga Pirsojani…” 1052. Mbi portën e
manastirit gjendet ky mbishkrim: Παρθενιε 1820 Παισιος. Μαστορεις απο Πρισογιανη
1819. “Partheni 1820, Paisi. Mjeshtrit nga Pirsojani 1819” 1053.
Igumenët e manastirit kanë qenë: Joasafi 1630, Athanasi 1710, Sofroni 1736,
Papa Pano 1813, Paisi 1816, Paisi 1831, Agathangjeli 1851. Kisha mbulohej me çati druri
pa tavan. Në vulën e manastirit kemi këtë mbishkrim: 1032 / Κημηση της Ηπεραγιας
Θεοτόκου της / Καμηνο πλησηον Δελβινου. “1032 Fjetja e së Mbishenjtës Hyjlindëses së
Kamenos, pranë Delvinës” 1054. Ky mbishkrim gjendej rreth një vule metalike me gjithë
skenën e Fjetjes së Shën Marisë. Mbi një faqe muri pranë skenës Darka Mistike është
shkruar: Τα περις(σ)εύματα Χρυστέ κλασματων να βλογήσης ξένοι, πτοχοί να τρώ /
γωσι, πεινώντα(σ) μήν αφήσης. “Mbeturinat e copave të bukëve ti bekosh që të hanë të
huajt, të vobegtit, të uritur mos lerë” 1055.
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 sulltanor 1056.
me sako dhe mitër të zbukuruar. Në këmbët e tij janë pikturuar dy serafimë. Gjithashtu rreth tij janë
pikturuar edhe simbolet e katër ungjillorëve. Poshtë këmbëve të Krishtit janë pikturuar: Luani, i cili
simbolizon ungjillor Markun dhe kau, që simbolizon ungjillor Lukën. Në supet e Krishtit janë pikturuar
shqiponja, që simbolizon ungjillor Joanin dhe njeriu, që simbolozin ungjillor Mateun. Imazhet simbolike të
ungjillorëve paraqiten mbajnë ungjij në duar. Me dorën e djathtë është duke bekuar, ndërsa në prehër mban
ungjillin. Ungjilli i Shenjtë tregon se Jisu Krishti është mësues për gjithë njerëzimin. Në të është shkruar: Η
ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ΕΜΗ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. “Mbretëria ime
nuk është prej kësaj bote..” (Joani 18:36). Anash Krishtit janë pikturuar katër hierarkë Shën Vasili, Joan
Gojarti, Grigor Teologu dhe Shën Athanasi i Aleksandrisë. Të katër hierarkët mbajnë në duar ungjinj të
mbyllur. Vetëm Shën Athanasi i Aleksandrisë e mban ungjillin drejt. Të tre hierarkët e tjerë e mbajnë në
pozicione të ndryshme. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας,
Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 46-47.
1052
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 92; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 867,
faqe 317.
1053
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 92; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 869,
faqe 318.
1054
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 92; Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 802,
faqe 293.
1055
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 908, faqe 326.
1056
-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,
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MANASTIRI I UNGJILLËZIMIT
VANISTËR, GJIROKASTËR, VITI 1582
Manastiri i Ungjillëzimit është rreth një orë mbi fshatin Vanistër të Dropullit. Në
qendër të manastirit është kisha e Ungjillëzimit, ndërsa konakët janë në anën jugore.
Manastiri është i rrethuar me mure. Kisha e manastirit i është kushtuar Ungjillëzimit të
Hyjlindëses dhe kremton më 25 mars. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 100
lira 1057.
Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi është i tipit në formë kryqi me
kupolë triapsidal, me përmasa të brendshme 6.60x3.70 m. Vendosja e kolonave në
brendësi, me propocionet e zgjatura kanë krijuar strukturën në formë kryqi me krahë jo të
barabartë. Prania e dy apsidave anësore ka krijuar një nef tërthor. Pjesët këndore janë të
mbuluara me qemere cilindrike, të cilat hapen ndaj nefit qendror. Naosi ndriçohet prej
disa dritareve të ngushta, të cilat gjenden nëpër apsidat, tambur dhe në frontonet sipër
apsidave. Me anën e një porte në anën perëndimore bëhet lidhja e naosit me narteksin. Ky
i fundit mbulohet me qemer cilindrik në aksin gjatësor.
Kisha është ndërtuar me gurë shtresorë, me vendosje të rregullt. Në anën
perëndimore është hajati pa tavan, i cili mbulohet me çati druri. Tamburi i kishës është
tetëfaqësh dhe i zbukuruar. Muratura e tamburit është me radhë gurësh të alternuar me
radhë tullash. Ajo përfundon me një kornizë prej katër radhë tullash, të vendosura në
formë dhëmbësh sharre. Altari ka apsidën e madhe, dy nike rrethore për protezisin dhe
një nike tjetër për diakonikonin. Apsida kryesore është trefaqëshe, me nike me harqe
tullash 1058.
Kisha e Ungjillëzimit është ndërtuar: επ έτους Ζ y (7090=1582) “në vitin 1582”.
Këtë e vërteton mbishkrimi i gdhendur mbi një tullë të murosur në apsidë jashtë
kishës 1059. 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)
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.
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.
1057
-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe
4.
1058
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 114-115.
1059
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 527, faqe 222.
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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” 1060.
Sipas mbishkrimit kuptojmë se narteksi i kishës është pikturuar fillimisht prej
ikonograf Janit nga katundi Qestorat në vitin 1758. Por afresket e tij nuk shquhen për
cilësi të lartë artistike. Afresket e dy zonave të para të narteksit i ka pikturuar Mihaili nga
Linotopi në vitin 1617. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim që gjendet mbi portën e
narteksit të kishës: .....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 peshkopatit shumë perëndidashësit Mattheut të Janinës. Pikturuar me dorën time të
mëkatarit Mihail nga Linotopi i Kosturit, viti 7125 (=1617), Janiqi Dhakon” 1061.
Mihail Lintopi 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 veshur me mantel dhe me një kurorë me gjemba mbi krye. Pranë
tij janë çifutët duke e tallur. Përbri Krishtit paraqitet një ndërtesë me ballinë, e cila tregon
pallatin e Pilatit. Gjashtë muzikantë të ndarë tre e nga tre luajnë në daulle, lahutë, llautë,
zumare dhe llullak. Përballë Krishtit qëndrojnë dy djem, të cilët i përulen Atij në shenjë
nderimi, ndërsa dy valltarë kërcejnë duke tundur shamitë. Në pikturimin e kishës së
manastirit të Vanishtës, Mihail Linotopi ka përdorur karakteristikat e shkollës epirote 1062.
Në anën veriore gjenden ndërtimet ndihmëse të manastirit: kulla dhe stera e ujit.
Kati përdhes i konakëve përdorej si katua. Në katin e dytë ishin qelitë ku banonin
murgjit. Mbi portën shtjellohet një çardak në formë ballkoni, prej të cilit shihet e gjithë
lugina e Dropullit. Stera e ujit është në ndërtesën në formë kulle. Në pjesën e poshtme të
sterës është një çezmë, e cila shërbente për furnizimin me ujë. Mbi sterën është ndërtuar
një kat i dalë me konsol në anën ballore. Kati i sipërm ka dritare të mëdha. Ndërtesa tjetër
është përdhese. Ajo përdorej për kuzhinë 1063. Kisha e manastirit të Ungjillëzimit është
shpallur monument kulture 1064 në vitin 1963.

1060

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 586, faqe 242.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 542, faqe 228.
1062
-Kostandinos Giakoumis, Veprimtaria e piktorëve nga Linotopi në viset e Kishës Orthodhokse të
Shqipërisë, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shiqpëri, Tiranë, 2003, faqe 211-212.
1063
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1998, faqe 116117.
1064
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 32;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
1061
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MANASTIRI I PROFETIT ILIA
JORGUCAT, GJIROKASTËR, VITI 1588
Manastiri i profetit Ilia në Jorgucat është themeluar në shekullin XII dhe është nga
më të vjetrit e Dropullit. Ka pasur 800 hektarë tokë e livadhe 1065. Të ardhurat vjetore të
manastirit kanë qenë 400 lira turke 1066. Manastiri feston më 20 korrik. Kisha përbëhet nga
naosi, narteksi dhe hajati. Kisha është e mbuluar me çati dyujëse. Hyrja për në
ekzonarteksin e kishës është në anën veriore. Narteksi ndriçohet me anën e disa dritareve
të vogla në faqet jugore dhe veriore 1067.
Naosi është njënefësh me tri apsida dhe ka përmasa të brendshme 5.40x3.60
metra. Hapësira e tij është e pandarë dhe mbulohet me qemer cilindrik. Në secilën prej
apsidave ka nga një dritare të vogël. Narteksi është i mbuluar me qemer cilindrik dhe
lidhet me naosin në anën perëndimore. Në anën perëndimore narteksi paraprihet nga një
mjedis i mbyllur, që është pa tavan dhe mbulohet nga çatia e kishës. Mbi muret veriore
dhe perëndimore të kishës është një arkadë e lartë mbi pilastra. Mbi të kalon një ulluk, i
cili grumbullon ujërat e shiut dhe i shpie në sterë. Harkada në murin verior dhe niket në
faqet e apsidës lindore janë elemente të rëndësishme të trajtimit arkitektonik. Kisha është
ndërtuar me gurë shtresorë, me radhitje të rregullt. Përfundon me një kornizë prej gurësh
të vendosur në formë dhëmbësh sharre. Harqet janë punuar me gurë të gdhendur. Plani i
tyre është më i thelluar se i muraturës 1068.
Nga një mbishkrim në portën e brendshme vërtetohet se kisha e manastirit të
profetit Ilia është ndërtuar dhe pikturuar më parë në vitin 1588 nga dora e murgut
Niqifor: Ετους 7092 (=1588) ίστορηθη ί θείος καί πάνσεπτος ούτος ναός τού Προφήτου
Ηλίου / καί δια χείρός Νικηφόρου μοναχού ήγουμενεύοντος κύριου.....“Viti 7092
(=1588) u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i profet Ilisë me dorën e murgut
Niqifor, në kohën kur ishte igumen zoti..” 1069. Narteksi i kishës është pikturuar në vitin
1617 nga dora e Mihal Linotopit nga Kosturi 1070. Këtë e vërteton mbishkrimi në portën
1065

-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe

4.
-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ.
237.
1067
-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri, “Monumentet”, Nr. 19, Tiranë,
1980, faqe 95.
1068
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 106-108.
1069
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 61; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.530, faqe 223.
1070
-Linotopi është një fshat, në një luginë të Gramozit pranë Kosturit i banuar prej vllehësh. Ikonografët
nga Linotopi me atelietë e tyre të lëvizshme ftoheshin nga arkondë vendas për të pikturuar afreske dhe
ikona të lëvizshme. Ikonografët nga Linotopi e zhvilluan aktivitetin e tyre kryesisht nëpër kishat dhe
manastiret e Shqipërisë. Sipas mbishkrimeve kishtare, janë tetë kisha dhe manastire të Shqipërisë, që janë
pikturuar nga peneli i ikonografëve nga Linotopi. Në stilin e tyre të pikturimit, ikonografët nga Linotopi
kanë përdorur një sërë burimesh. Ata kanë prdorur si modele elemente vendase të jetës së përditshme, si
bulla e dropullitëve ose kalldrëmi epirot te pikturat e Akathistit në Jergucat. 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 italiane. Kostandinos
1066
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perëndimore të kishës: + Ανηγέρθη κ(αί) ηστωρίθη ο πάνσεπτος ναος ού ο άρτηκας /
κ(αί) (ή)γουμενέβώντος έν οσίο(ι)ερομοναχής π(α)πά Κήρ σημεών - / +ετούς Ζ Ρ Κ Ε
(7125+1617) – καί διά χηρός καμαρτο / λου Μηχαήλ έκ κόμής / ληνοτοπίου της
Καστωρίας. "U ndërtua dhe u pikturua ky tempull i gjithënderuar 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" 1071. Interesante në këtë
manastir është së në Blatën e Hyjshme të naosit përmenden këta emra hierarkësh:
Joakim, Neofit, Jeremi, Mathe, Kalist, Gavril, Rafael dhe në vijim janë rreth 60 emra
hieromonakësh. Manastiri ka pasur lipsanë shenjtorësh të Shën Ermolaut, Shën
Harallambit, Shën Prokopit, Shën Pandelejmonit etj. Manastiri i profetit Ilia mbështeste
shkollat e zonës me 50 lira çdo muaj 1072. Pas vitit 1967 manastiri u rrënua, duke u kthyer
në stallë 1073. Kisha e manastirit të profetit Ilia në Jorgucat është shpallur monument
kulture 1074 në vitin 1963.
MANASTIRI I QIRJAKUT DHE I JULITËS
DHUVJAN, GJIROKASTËR, VITI 1588
Manastiri i Qirjakut dhe i Julitës është në jugperëndim të fshatit Dhuvjan të
Dropullit. Ai është në një pozicion të favorshëm gjeografik: si një ballkon mbi fushën e
Dropullit dhe si një urë lidhëse ndërmjet Gjirokastrës dhe Delvinës. Karvanët e
udhëtarëve pushonin në mjediset e manastirit. Aty gjenin mikpritjen e murgjve1075.
Manastiri është ndërtuar në vitin 1089 nga igumeni Gadiqi. Të ardhurat vjetore të
manastirit kanë qenë 180 lira 1076. Manastiri i Dhuvjanit ka mbështetur popullsinë e
fshatrave përreth. Për shkollat e Dhuvjanit jepte çdo muaj 20 lira turke. Që prej vitit
1858, manastiri ka pasur një punishte për prodhimin e basmave. Manastiri ka shërbyer
edhe si institucion arsimor, pasi nga viti 1858 deri më 1885 aty ka qenë shkolla e parë
femërore, ku përveç shkrimit dhe këndimit, vajzave u mësohej edhe qëndistaria. Manastri
feston më 14 korrik, në të kremten e Shën Julitës, ngaqë aty gjendej kafka e saj (Shën
Julitës).

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.
1071
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 61; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.540, faqe 226-227.
1072
-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών
Κυριακίδη", Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 90-92.
1073
-Γιώργου Γιακουμή, Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα,
1994, σελ. 48.
1074
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
1075
-Engjëll Serjani, Manastiret e harruara të Luginës së Drinos, “Shqip”, 26 prill 2010, faqe 28.
1076
-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe
4.
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Manastiri përbëhet nga kisha dhe konakët përreth. Këta të fundit janë ndërtuar më
vonë se kisha dhe e rrethojnë kishën nga anët veriore, perëndimore dhe jugore. Ata janë
dykatësh. Kati i sipërm banohej nga murgjit, ndërsa kati i poshtëm përdorej për katua. Në
qoshen perëndimore të kishës është kambaneria. Kisha ruhet në gjendje të mirë, ndërsa
konakët janë rrënuar 1077.
Kisha e Shën Qirjakut dhe e Julitës ka formë kryqi me kupolë. Ka përmasat
10.60x6.50 metra. Është ndërtuar në vitin 1588. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim që
gjendet mbi gurin arkitra të portës perëndimore të narteksit të kishës: Ετους Ζ y ΣΤ
(7096=1588) Ιουνιος Α. “Viti 7096 (=1588), qershor 1” 1078. Kisha përbëhet nga naosi,
narteksi dhe hajati. Naosi është në formë kryqi me kupolë. Përmasat e brendshme të
naosit janë 6.60x5.20 metra. Në brendësi të naosit ngrihen katër kolona, që krijojnë
bërthamën qendrore. Kjo e fundit është e mbuluar me kupolë, të ngritur mbi një tambur të
lartë. Krahët e kryqit janë të barabartë dhe mbulohen me qemere cilindrike. Apsida e
bemës është trifaqëshe. Pjesët këndore të saj mbulohen me kupola. Kisha ndriçohet me
dy dritare të mëdha, të cilat janë në murin jugor dhe atë verior. Dritare të vogla ka në
frontonet, në murin e apsidës dhe nëpër faqet e tamburit. Naosi lidhet me narteksin në
anën perëndimore 1079.
Mbi portën e narteksit të kishës është një mbishkrim, që tregon se kisha është
pikturuar në vitin 1595: Ιστορηθη η θη(α) και πανσεπτος ιστορηα / του (ν)αρτικος δια
συνδρωμής καί βοήθήας τού όσιωτάτου / ίερομοναχου Κυρού Ιακόβου καί Ζώτου τον
αύταδέλ / φων άπο το Γαρδίκει έν έτει Ζ Ρ Γ (7103=1595). Η ίστοροζωγραγία α΄θ/τη
επεσκευάσθη δι επιμελείας / τού Καθηγούμενου Γερασίμου καί έπιστασια / τού
έπιστάτου Παπά Μαργαρίτου τώ 1873 ίανναρίου – 10. “U pikturua piktura e hyjshme
dhe e gjithënderuar e narteksit me kontributin dhe ndihmën e gjithoshënarit, jeromonakut,
zotit Jakov dhe Zotos, vëllait të tij nga Kardhiqi, në vitin 7130 (=1595). Skenat e
pikturuara janë përtërirë nën kujdesin e igumen Gjerasimit dhe nën mbikëqyrjen e
kujdestarit, Papa Margaritit më 1873-janar 10” 1080.
Në çiftin e kolonave është ikonostasi, i cili ndan mjedisin e altarit nga pjesa tjetër
e kishës. Disa ikona nga kjo kishë gjenden në fondet e Muzeut Historik Kombëtar,
Tiranë. Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona: 1)
Shën Mëria me Krishtin, me autor Matheun nga Samarina. Ky fakt vërtetohet nga
mbishkrimi në pjesën e poshtme të ikonës: Δια χειρός Ματθαίου εκ πωλην Σαμαρήνις
“Me dorën e Matheut nga Samarina”. Ikona evidentohet me nr. inventari 6501 dhe ka
përmasa 41x78 cm. 2) Joan Pagëzori. Mbi ikonën është shkruar: Δέησις τού δούλου τού
Θεού Νικήτα ίερομονάχου 1736. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, jeromonak Nikitës
1736” 1081. Ikona gjendet aktualisht në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë. Ajo
ka përmasa 50x96 cm dhe evidentohet me numrin e iventarit 5597. Në fondet e Muzeut

1077

-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë,
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005, faqe 190.
1078
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 531, faqe 223.
1079
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1998, faqe 118.
1080
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 532, faqe 223-224.
1081
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 580, faqe 240.
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gjendet edhe ikona e Krishtlindjes, me numrin e iventarit 5617, me përmasa 66x92 cm, si
edhe ikona Shën Harallambi, me numër iventari 5633, me përmasa 43x75 cm.
Rreth një potiri të kishës 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” 1082.
Afresket e manastirit datojnë në vitin 1594. Prej igumenëve të manastirit mund të
përmendim: Ambrozin (1582), Parthenin (1640), atë Qirjakon (1729), Nikitën (1736), atë
Athanasin (1748).
Hajati i është shtuar kishës në një kohë më të vonë. Ai është pa tavan i mbuluar
me çati druri. Në murin jugor ka një portë, ndërsa në murin verior është një hapësirë e
harkuar. Kisha është e suvatuar nga jashtë. Ndonëse suvaja e ka mbushur lëndën
ndërtimore, shihen elementet arkitektonike dhe dekorative. Duken qartë nike të harkuara
dhe të shkallëzuara nëpër faqet e tamburit, të kornizave, mbi dritare etj. Për vlerat
artistike që ka manastiri është shpallur monument kulture 1083 në vitin 1963.
Më 14 korrik të vitit 2006, një banor i fshatit, Vllasi Papavllasi duke gërmuar në
kopshtin e tij, gjeti një kuti lipsanësh prej argjendi me madhësi 30 x 20 cm. Kutia e
lipsanëve në mes ka një kryq. Në kuti janë emrat e gjashtë shenjtorëve, si dhe vendet ku
qenë ruajtur copëza nga lipsanet e tyre. Janë gdhendur emrat e Shën Julitës, Shën
Theodhor Stratilatit, Shën Joan Gojartit, Shën Harallambit, Shën Elefterit dhe të Shën
Polikorpit. Poshtë emrave të tre shenjtorëve të parë ka copëza të vogla lipsanesh rreth 2
deri më 3 centimetra të fiksuara, ndërsa vendet e lipsaneve të tre shenjtorëve të tjerë janë
bosh. Kutinë me lipsane e ka fshehur prifti i fshatit papa Vllasi në vitin 1967, atëhere kur
u prishën kishat. Në vitin 1997, nga manastiri janë vjedhur disa ikona me vlerë, si edhe
kafka e Shën Julitës 1084. Në vitin 2003 manastiri është restauruar me fondet e Kishës
Ortodokse, të cilat kapën shifrën rreth 45.500 dollarë 1085. Fillimisht u shtrua rruga që të
shpie në manastir dhe më pas u bënë ndërhyrje restauruese.
MANASTIRI I SHËN VLASHIT
DURRËS, SHEK. XVI
Manastiri i Shën Vlashit gjendet mbi një kodër në mes të fshatit me të njëjtin
emër, në juglindje të Durrësit. Kremton dy herë, më 15 gusht dhe në të kremten e Shën
Vlashit më 11 shkurt. Kisha katedrale e manastirit (Fig.24) mendohet të jetë ndërtuar në
shekullin XVI. Sipas Theofan Popës ikonat e ikonostasit të kishës janë pikturuar nga një
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 566, faqe 236.
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 32;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
1084
-Engjëll Serjani, Ethet mistike të një zbulimi, “Shqip”, 4 gusht 2007, faqe 42-43.
1085
-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Αποκατάσταση μνημείων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας,
Τίρανα, 2005, σελ. 190.
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piktor anonim. Në ikonën e Shën Vlashit shënohet viti 1696. Po në këtë vit mendohet se
janë pikturuar edhe ikonat e tjera të ikonostasit 1086.
Përreth kishës ekzistonin dy ndërtesa të ndërtuara me donacionet e besimtarëve
durrsakë. Njëra ndërtesë prej Vasil Vasës dhe tjetra prej Mihal Kapedanit. (Fig.25) Në
manastir ndodhej guri i shenjtë mrekullibërës, ku besimtarë të shumtë nga e gjithë
Shqipëria vinin e ndiznin qirinj te vendi i shenjtë, me shpresë dhe besim se do t'u
lehtësoheshin vuajtjet. Manastiri i "Shën Vlashit" arriti kulmin e lulëzimit të tij në vitet
1920-1930 kur u forcua shumë nga ana ekonomike 1087. Në vitin 1950 në manastirin e
"Shën Vlashit" qenë strehuar 17 murgesha dhe një prift rus. Sipas një shkrese që kemi
gjetur në Arkivin e Shtetit më 29 maj të vitit 1951 një delegacion i kishës ruse, në
përbërje të së cilit qenë peshkopi i Odesës, Nikon dhe ekzarku i Dioqezës së Moskës
Pavël Cvetkov, vizitoi manastirin e "Shën Vlashit", ku u prit përzemërsisht nga
murgeshat ruse, të cilat nën udhëheqjen e igumenes Maria këndonin psalmin “Engjëlli
thërriste”. Pas tedeumit që u celebrua në kishën e manastirit u shtrua një drekë.
Murgeshat ruse e përcollën delegacionin deri në rëzë të kodrës duke psallur kanonet e
Pashkës 1088.
Më 27 shkurt të vitit 1967 të rinjtë durrsakë, të nxitur nga Komiteti Qendror i
Partisë, duke zbatuar dekretin "Për luftën kundër fesë dhe paragjykimeve fetare" i vunë
kazmën manastirit duke e shkatërruar atë plotësisht. Gjithashtu për ta shuar nga kujtesa e
popullit emrin e manastirit, ia ndërruan emrin fshatit nga Shën Vlash në Vrinë. Nga
manastiri i vjetër kishin mbetur vetëm gërmadhat e ndërtesës së igumenisë. (Fig.26) Në
verën e vitit 1993 filloi shtrimi i 1,2 km rrugë, e cila të shpinte në manastir. Më pas filloi
restaurimi i ndërtesave të vjetra. Guri i themelit në kishën e manastirit të "Shën Vlashit" u
vu më 19 nëntor të vitit 1994 nga Kryeepiskopi Anastas. Kisha e manastirit është e tipit
monastik, me kryq të brendashkruar dhe ka përmasa 13x 22 metra, me pikën më të lartë
12 metra në kupolë. Hyrja për në kishë është nga ana ballore dhe nga të dy anët nën një
arkadë. Kati i poshtëm i kishës përdoret si pagëzimore. Shenjtërimi i kësaj kishe u bë më
2 gusht të vitit 2001. Banesa e murgjve është dykatëshe, me sipërfaqe 312 metra katrorë
për çdo kat. Në katin e sipërm ndodhen 11 qeli murgjish të plotësuara me shërbimet
hidrosanitare dhe ato të kuzhinës. Kati i poshtëm përdoret si magazinë dhe garazh. Me
ringritjen e manastirit të "Shën Vlashit" u rikonstruktua edhe banesa e igumenit, e cila
pas prishjes së manastirit qe përdorur për qëllime të tjera. Sot manastiri i "Shën Vlashit"
është qendër e rëndësishme shpirtërore.
MANASTIRI I SPILESË
SARAQINISHTË, GJIROKASTËR, SHEK. XVI
Manastiri i Spilesë gjendet midis fshatrave Qesarat dhe Saraqinishtë të
Lunxhërisë, në të djathtë të rrjedhës së Përroit të Madh, në një tarracë nën shkëmbin e
Spilesë, në një lartësi rreth 975 metra nga niveli i detit. Manastiri është ndërtuar në
1086

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 24, faqe 60.
-Petraq Jorgoni, Kremtimi i festës së Shën Vlashit në Durrës, Ngjallja, shkurt 1993, faqe 6.
1088
-Sipas shkresës me Nr. Prot. 6/54, datë 29 maj 1950.
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shekullin XVI me kontributin e arkondëve të Saraqinishtës. Të ardhurat e manastirit kanë
qenë 200 lira në vit. Kisha e manastirit i është kushtuar “Lindjes së Hyjlindëses” dhe
kremton më 8 shtator 1089.
Manastiri i Spilesë administrohej direkt nga patriku i Kostandinopojës dhe
gëzonte statusin e manastirit stavropigjik 1090.
Prej manastirit ka shpëtuar në gjendje të mirë vetëm kisha. Ajo është e tipit në
formë kryqi me kupolë. Përmasat e brendshme janë 7.40x6.20 metra. Kolonat e
brendshme lidhen me anën e harqeve ndërmjet tyre, si edhe me muret perimetrore, duke
formuar bërthamën qendrore katrore, e cila mbulohet me kupolë mbi tambur dhe në
krahët e kryqit me qemere cilindrike. Çifti lindor i pjesëve këndore mbulohet me kësula
sferike, ndërsa çifti perëndimor mbulohet me qemere me prerje çerekrrethore. Ndriçimi i
kishës bëhet nga dritaret në tambur dhe ato në murin jugor dhe verior. Hyrja jugore
mbrohet nga një portik i hapur në tri anë me tri harkada. Kisha është e suvatuar nga
jashtë. Tamburi është tetëfaqësh dhe përfundon me një kornizë, të përbërë nga tri radhë
tullash në trajtë dhëmbësh sharre. Apsida është pesëfaqëshe, me nike të vogla në secilën
faqe. Mbi to kalon një kornizë tullash në trajtë dhëmbësh sharre 1091.
Një mbishkrim mbi portën e narteksit vërteton se kisha është ndërtuar në vitin
1634, në kohën e peshkopimit të zotit Kalist dhe me kontributin e jeromonakëve
Kostandin dhe Joasaf. Afresket e kishës janë pikturuar nga Mihal Linotopi në vitin 1634:
+ 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)” 1092.
Narteksi i kishës është ndërtuar në vitin 1659 nga një piktor anonim, me
kontributin e arkondit Joan. Në një mbishkrim mbi portën e narteksit thuhet: + Ανηγέρθη
κ(αί) ανεστορήθι ώ θίος άρτυκας διά σήνδρομής κ(αί) έξόδου δαπάνης τού ε’υγε /
ναιστάτώς, Κίρου Ιωάνου, ήγουμενέβοντος Κύρου Παρθενήου / έτους Ζ Ε Ξ Ζ
(7167=1659). “U ndërtua dhe u pikturua ky narteks hyjnor me kontributin dhe
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-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe

4.
-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ.
236.
1091
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 145-147.
1092
-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. 559, faqe 234.
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shpenzimet e arkondit shumëfisnik, zotit Joan, në kohën kur ishte igumen zoti Parthen,
viti 7167 (=1659)” 1093.
Ikonostasi 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. (Fig.27) 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
brezi i sipërm i ikonostasit aktualisht janë në ruajtje në Muzeun Historik Kombëtar1094.
Mungon vetëm një pjesë, ajo ku janë ikonizuar profetët Solomon dhe Jezekiel. (Fig.28)
Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë.
Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona: Krishtit
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” 1095. Joan Pagëzori, me nr. inventari 6151 dhe

-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.564, faqe 236.
1094
-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.
1095
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 615, faqe 250.
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përmasa 123x68 cm. Mbi ikonë është shkruar: Ετους Ζ Ρ Λ Α (7131=1623) Απριλίου Α.
“Viti 7131 (=1623), prill 1” 1096.
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 Marisë. 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” 1097.
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.
Me shpenzimet e jeromonak Serafin Korfjatit. Në vitin 1791 qershor 18” 1098. 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” 1099. 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 ikona 1100.
Rreth potirit të kishës 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

-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.
1097
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr.591, faqe 243.
1098
-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.
1099
-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.
1100
-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.
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shërbëtorit tënd, Gjonit dhe të prindërve të tij, Saulit dhe Anthisë” 1101. Mbi një pllakë
guri në murin e kambanerisë është shkruar: 1796 Μαυου 20 του ηγου(μενου)
Δ(α)Μ(ιανού). “1796, maj 20. Igumen Damjanoj” 1102. Në kolonën e djathtë në kungë të
kishës gjendet një mbishkrim, i cili na bën me dije ditën, kur ka fjetur igumeni i
manastirit: Ετος 1769 δεκεμβρίου 28 ήμέρα Κυριακή άναπαύτηκε ό μακαρίτης ό
ηγούμενος ό κύρ Ναθαναήλ ίερομόναχος ό Θεός νά τόν άναπαύσι. “Viti 1769, dhjetor
28, ditë e diel, u preh igumeni i ndjerë, zoti Nathanaili, jeromonak. Zoti ta prehë!” 1103. Në
muret e manastirit gjendet këto shënime rreth klerikëve që kanë shërbyer në manastir:
1799 Παπαθανασι απο Σκορηαδες ευημεριος. Παπα Ανδονηος (ε)φημερευοντας εις
κερον ετους 1800. Σεπτεβριου 14 απο χοριον Πολιτζανι. 1819 Παπαθανασις απο
πολιτζανι εφημεριος της αγιας μονις του Σπηλεου 1821 Μαηος 19. Θημισιν εγο ο
Μοσχος του Κυριτζη, Μουτζια απο Πολιτζανη. “1799 Papa Thanasi, famullitar nga
Skoreja; Papa Andoni, famullitar në vitin 1800; 1819 Papa Thanasi nga Poliçani,
famullitar i manastirit të hirshëm të Spilesë; 1821 maj 19. Për kujtim, unë Mosku, biri i
Qirixhiut, Muçja nga Poliçani” 1104. Mbi një pllakë të murosur në murin e kishës është
shkruar: 1817 ηγουμενος ανθιμος “1817 Igumen Anthimi” 1105. Në vitet 1891-1892, në
kohën kur ka qenë igumen Dionisi I, manastiri ka pasur një bibliotekë të pasur. Manastiri
i Spilesë është preferuar për grumbullimet e banorëve, të cilët në drejtimin e igumenit
diskutonin për çështjet që i shqetësonin 1106.
Sipas një fermani sulltanor, i cili daton më 1288 (sipas kalendarit islam),
manastiri i Spilesë çdo vit, në muajin mars i paguante fshatit Saraqinishtë 10.000 aspra.
Kjo gjë bëhej, sepse saraqinishnjotët i kishin kaluar tokat në pronësi të manastirit, për të
mos paguar të dhjetën dhe manastiri u kthente të ardhurat çdo vit. Fermani sulltanor i
përjashtonte tokat e manastirit nga taksat. Manastiri ka pasur edhe ullishta në Shën Vasi
dhe prej andej vinin rreth 70 okë vaj ulliri në vit. Në vitin 1945, këshilli i manastirit
përbëhej nga Lame Cani, (administrator), Mihal Sinani, (sekretar), Zaho Boga, (arkëtar),

-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.
1102
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 78; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 642, faqe 256.
1103
-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.594, faqe 244.
1104
-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. 652, faqe 258-259.
1105
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 78; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 692, faqe 268.
1106
-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών
Κυριακίδη", Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 114-116.
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Gole Dhiamandi, (anëtar) dhe Risto Boga, (anëtar) 1107. Manastiri i Spilesë në vitin 1970
është shpallur monument kulture 1108.
MANASTIRI I KODRËS
LEKËL, TEPELENË, SHEK. XVI
Kodra është rreth 25 minuta larg Leklit, pranë rrjedhës së Drinos dhe Vjosës.
Fusha e fshatit Kodër është në pronësi të familjeve të pasura të Tepelenës dhe të Leklit.
Rreth dhjetë minuta larg fshatit, duke ndjekur bregun e majtë të Vjosës, udha të shpie në
manastir. Kisha e manastirit të Kodrës i është kushtuar Fjetjes së Shën Marisë dhe
kremton më 15 gusht. Manastirin e ndihmonin emigrantët nga Lekli, që jetonin në
Amerikë 1109. Manastiri i Kodrës është ngritur në shek. XVI. Kisha është bazilikë
njënefëshe me mbulesë cilindrike, me një apsidë cilindrike me madhësi 8x5 m.
Manastirin e kanë ndërtuar fshatarët e Dragotit. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim në
portën perëndimore të kishës i pikturuar mbi suva: Ανεγερθη κ(αί) ανεστοριθι ό θιος
κ(αί) πανσεπτος ναός (τής) Ηπερ(αγίας) / Δεσπ(ο)ινης ημον Θ(εοτόκο(ύ) κ(αί)
Αηπαρθενου Μαριας δία ση(ν)δρομή(σ) κοπου κ(αί) έ(ξόδων / τών έ)ντιμοτατον
άρχοντο(ν) Τραγκοτεον κ(αί) υπερατεβοντο(σ) του εβλασεστατου Γκολε / (ίερέως) εξ
Λεκα(λης) Ζ Ρ Ε (7105=1597). “U ndërtua dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i
gjithënderuar i së Mbishenjtës, zonjës sonë Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës Mari,
me kontrubutin, përpjekjet dhe shpenzimet e arkondëve të shumënderuar të dragotasve
dhe kur ishte famullitar i shumëdevotshmi Gole, nga Leka. 7105 (=1597)”. (Nga Leka
është për nga Lekli). Mendojmë se ky toponim është kujtim i figurës së shquar historike
të Aleksandrit të Madh në trevat shqiptare 1110.
Çdo 15 gusht në manastirin e Kodrës bëhej panair i madh. Vinin të krishterë dhe
myslimanë të fshatrave përreth. Në ditën e panairit bëhej pazar i madh shitblerjeje. Në
maj të vitit 1875, Mitropoliti i Korçës, Dhorothe Evelpidhi kishte vendosur që Pashkët t’i
celebronte në fshatrat e Tepelenës dhe të Përmetit. Kur meshoi në kishën Fjetja e Shën
Mërisë në manastirin e Kodrës, ai mori me vete kryqin, që vendosej mbi tryezën e
shenjtë. Ndërsa po kthehej për në Përmet, më 8 maj të vitit 1875, e zuri një shi i
stuhishëm dhe i pafuqishëm që t’i rezistonte rrymës, u mbyt në Vjosë. Trupi i tij u gjet
pas një jave në fshatin Peshtan. Të nesërmen u gjet edhe kryqi i manastirit në ujërat e
Vjosës. Besimtarët menjëherë e përjetësuan në vargje:
Në përrua të Velçishtit,
Seç u mbyt veqil i Krishtit,
N’atë përrua të shkretë
1107

-Filip Boga, Manastiri i Spilesë, “Lunxhëria”, qershor 2006, faqe 4.
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 32;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
1109
-Jeta Suli, Llukan Stavro, At Gjergj Suli, atdhetar dhe klerik i shquar, “Argjiro”, 2014, faqe 9.
1110
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 86; Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 298,
faqe 155.
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Seç u mbyt veqili vetë,
Atje ku s’kishte asnjë pulë
U mbyt goxha dhespot me vulë.
Lipsani i tij u varros në hieroren e kishës së Shën Kollit në Përmet. Imzot
Dhorotheu, përpara se të bëhej Mitropolit i Korçës, ka pasur një funksion shumë të
rëndësishëm atë të Protosingjelit të Madh të Patriarkanës Ekumenike 1111. Në vitet e
ndalimit të fesë, manastiri u kthye në repart ushtarak. Tani është kthyer në pikë
grumbullimi të makinave të sekuestruara nga policia.
MANASTIRI I FRASHTANIT
DROPULL, GJIROKASTËR, SHEK. XVI
Manastiri i Frashtanit gjendet mbi një kodër të fshatit Frashtan të Dropullit.
Manastiri është ndërtuar gjatë shek. XVI dhe ka pasur të ardhura vjetore 30 lira 1112. Kisha
e manastirit i është kushtuar Burimit Jetëdhënës. Mbi portën jashtë manastirit është
shkruar viti 1814. Kjo datë duhet të tregojë kohën e ndërtimit ose të rindërtimit të
kishës” 1113.
MANASTIRI I RAVENËS
GORANXI, GJIROKASTËR, VITI 1600
Manastiri i Ravenës gjendet rreth 4 km mbi fshatin Goranxi të Dropullit. Kisha e
manastirit i është kushtuar “Fjetjes së Hyjlindëses” dhe kremton më 15 gusht. Të ardhurat
vjetore të manastirit kanë qenë 150 lira 1114. Kisha përbëhet nga naosi, narteksi dhe
eksonarteksi. Naosi është i tipit në formë kryqi me kupolë triapsidale me përmasa të
brendshme 6.80x5.60 m. Katër kolona, të gdhendura me motive bimore kanë krijuar një
bërthamë qendrore katrore, e cila mbulohet nga një kupolë mbi një tambur të lartë. Krahët
veriorë dhe jugorë të kryqit janë më të shkurtër, ndërsa krahu perëndimor është më i
gjatë. Pjesët këndore janë të mbuluara me kësula sferike, që ngrihen mbi bërthama të
formuara nga harqet, që lidhin kolonën me muret përbri mbi tambur. Në apsidat dhe në
frontonet e krahëve të kryqit ka dritare të vogla, të cilat ndriçojnë pjesët e brendshme të
kishës. Naosi lidhet me narteksin me anën e tri hapësirave të harkuara në anën
perëndimore. Hapësira qendrore është e punuar me gurë të gdhendur në formë portiku.
Narteksi mbulohet me pjesën qendrore të kishës me anën e një kësule sferike. Kjo e
fundit ngrihet mbi dy qemere. Në murin verior dhe atë jugor janë hapur dritare, që
shërbejnë për ndriçim. Narteksi lidhet me eksonarteksin me një hark të mprehtë, të

1111
1112

-Stilian Adhami, Vështrim mbi kulturën popullore të trevës së Përmetit, Tiranë, 2002, faqe 221-222.
-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe

4.
1113
1114

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 683, faqe 266.
-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe
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ndërtuar me gurë të gdhendur e të pasur me zbukurime. Eksonarteksi mbulohet me një
qemer cilindrik 1115.
Kisha Fjetja e Hyjlindëses është ndërtuar në vitin 1600 nga hieromonak
Kristofori. Këtë e vërteton një mbishkrim i gdhendur në gur mbi portën perëndimore
brenda narteksit: + Η παντων βασηλεισα των προφητων ηρηθης στειρας βλαστημα
Ιωακειμ και Αννης / η αξιωθει(σα) φωνη του αγγελου χαιρε λεγουσα θπο του
π(α)ντοκρατωρ(ος) κεχαριτωμε/νη δε παρθενομητορ κορη δυο δεξαι δεησιν εκ εμου του
σου δουλου δο/μησαντος τον συν ναον εκ ποθου. Χριστοφορου ιερομοναχου, ετι τις
ενσαρκου γεν(ν)ησεως του Χ(ριστο)υ – α χ (=1600). “Mbretëreshë e të gjithë profetëve,
e quajtur fidane e Joakimit dhe e Anës shterpë, që u bëre e denjë të dëgjoje zërin e
engjëllit, që thoshte: gëzohu ti o e gëzuar prej gjithëpushtetësit, vajzë, virgjëreshë dhe
nënë, prano lutjen prej meje, shërbëtorit tënd jeromonak Kristoforit, që ndërtoi tempullin
tënd me dëshirë! Viti i lindjes të Krishtit 1600” 1116.
Ambienti i altarit ka apsidën e bemës dhe dy apsida më të vogla për protezisin dhe
diakonikonin. Apsida e kishës është pesëfaqëshe. Mbi apsidën e murit jugor, brenda
kishës 1117 është mbishkrimi: + Δεηςεις) του δουλου του Θ(εο)υ Γγυόκα κυριάκυ / από
χόριον μασκουλαρέους. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Hjokë Quriakut, nga katundi
Mashkullorë” 1118. Në brinjët e apsidave janë gdhendur figura zoomorfe dhe
antropomorfe 1119. Brinjët e apsidave janë punuar me kolonçina elegante, të lidhura me
njëra-tjetrën me harqe. Harkada e rrafshët ka nga sipër një kornizë të hollë prej guri, në
formë dhëmbësh sharre. Tamburi i kishës është tetëfaqësh dhe i zbukuruar me figurina
antropomorfe dhe zoomorfe. Në mesin e çdo faqeje të tamburit është një nike ose dritare
e punuar me gurë të gdhendur. Mbi dekorin me figurina antroporfe dhe zoomorfe, në
kornizën nën çati kalon një friz i qetë. Korniza është në formë dhëmbësh sharre të
alternuar. Dekori i pasur dëshmon për ndikime perëndimore në arkitekturën e kishës 1120.
Mjedisi i altarit ndahet me një ikonostas prej druri. Ikonostasi është bërë pre e
grabitjeve të shumta. Pjesë nga ikonat e frizës II të ikonostasit aktualisht janë në ruajtje
në Muzeun Historik Kombëtar 1121.
1115

-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 120.
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 63; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 533, faqe 224.
1117
-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών
Κυριακίδη", Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 110.
1118
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 63; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 545, faqe 229.
1119
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 46-47.
1120
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 122-123.
1121
-Profeti Jakob, që identifiloket me numër inventari 43. Ikonë e Frizës II të epistilit, me përmasa
55x17x3 cm. Profeti Jakob paraqitet gjysëm profil. Ai ka veshur një mantel blu e me një rrobë të
brendshme ngjyrë të kuqe. Sfondi i ikonës është i artë. Pjesa e sipërme e baldakinit është me gdhendje në
ngjyrë ari. Sipër ka formën e guaskës, ndërsa poshtë ka formë dekorative në trajtë gjethesh. Apostull
Mateu, që identifiloket me numër inventari 210. Ikona ka përmasa 77.5x26x1.5 cm. Apostull Mateu është
pikturuar mbi sfond të artë. Në anën e djathtë ikona është e rrethuar me ornamente floreale të gdhendura në
dru e të praruara. Apostull Simoni, që identifiloket me numër inventari 211. Ikona ka përmasa 68x18x2.5
1116
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Në një vulë prej druri është shkruar: Σφραγής τής ύπεραγίας Θεοτόκου
έπονομαζομένης ραβένηα άνοθεν χόριν Γορανζή 1622. “Vula e së Mbishenjtës
Hyjlindëse, e mbiquajtur e Ravenias, mbi katundin Goranxi 1622” 1122.
Kisha është ndërtuar me gurë shtresorë, të vendosur në mënyrë të rregullt.
Sipërfaqet e muraturës gjallërohen nga punimi i pasur dekorativ. Mbi murin perëndimor
të kishës ngrihet kambaneria. Ajo përbëhet nga dy kamare në pjesën e poshtme dhe tri
kamare në pjesën e saj të sipërme. Karakteristikë e formulimit të jashtëm arkitektinik
është zbukurimi i apsidave dhe i tamburit të kishës me një varg harqesh elegante prej
guri. Ato ndërpriten me njëri-tjetrin dhe krijojnë një varg harqesh të mprehtë. Nga
manastiri i dikurshëm kanë shpëtuar kisha dhe disa ndërtesa përreth. Konakët ndonëse
janë të rrënuar, dëshmojnë për një arkitekturë të pasur me elemente dekorative. Manastiri
i Ravenës është shpallur monument kulture 1123 në në vitin 1963. Gjatë viteve 2003-2003
kisha iu nënshtrua procesit të restaurimit, me një vlerë prej 3.250.000 lekësh ose 32.500
dollarë. Fillimisht u hap rruga 4 km e gjatë, që të çon te manastiri. Çelja e udhës ndikoi
në transportimin e materialeve që u përdorën për rikonstruksionin. Punimet u
përqendruan në rikonstruksionin e çatisë së kishës, përforcimin e konstruksionit të çative
të konakëve, restaurimin e portës së hyrjes për në manastir etj 1124.
MANASTIRI I DHIVROVUNIT
VIDHËR, DELVINË, VITI 1603
Manastiri i Dhivrovunit gjendet në malin mbi fshatin Dhivër të Delvinës.
Manastiri ka pasur të ardhura vjetore 180 lira. Kisha e manastirit i është kushtuar "Fjetjes
së Hyjlindëses" dhe feston më 15 gusht. Kisha përbëhet nga naosi, narteksi dhe hajati.
Naosi është i tipit bazilikal dhe ka përmasa të brendshme 7.30x4.80 metra. Hajati është i
cm. Objekti paraqet imazhin e apostull Simonit të pikturuar mbi një sfont të artë dhe të zbukuruar në pjesën
e sipërme me ornamente floreale të gdhendura në dru e të praruara. Apostull Thomai, që identifiloket me
numër inventari 212. Ikona ka përmasa 76.3x29.5x2 cm. Objekti paraqet imazhin e apostull Thomait të
pikturuar mbi një sfont të artë dhe të zbukuruar në pjesën e sipërme me ornamente floreale të gdhendura në
dru e të praruara.Ungjillor Joan Teologu, që identifiloket me numër inventari 218. Ikona ka përmasa
56.5x19.5x1.5 cm. Pjesa e baldakinit paraqet imazhin e ungjillor Joan Teologut, të pikturuar mbi sfond të
artë dhe të zbukuruar në pjesën e sipërme dhe të poshtme me dekoracione të gdhendura në dru, të praruara
e me ngjyrë të kuqe. 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.
1122
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 64; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 546, faqe 229.
1123
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 32;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
1124
-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë,
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005, faqe 188.
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mbuluar prej një çatie druri pa tavan. Muratura e kishës është me gurë me fugaturat e
mbushur ame llaç gëlqereje. Çatia e kishës është dyujëse. Apsida është trifaqëshe me nike
të gjata dhe të harkuara nga sipër 1125.
Kisha 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” 1126.
Përmendja e emrit të patrikut ekumenik në mbishkrimin e mësipërm vërteton
faktin se Manastiri i Dhivrovunit ka qenë metoq i Patriarkanës Ekumenike të
Kostandinopojës. Gjithashtu ikonografët që pikturuan kishën Mihali dhe Kostandini qenë
nga fshati Gramoz, i cili gjendet mbi malin Gramoz por në pjesën greke.
Ikonostasi i kishës është prej druri të gdhendur dhe është punuar në vitin 1680.
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 igumenit,
zotit Kostandin Dositheut, kusarit bestar në vitin 1680-7188 dhe të tjerët. Në muajin tetor
9” 1127. Mbi një ikonë të ikonostasit është shkruar: Δέησις τε δού / λες του Θεου δα /
μηανι μοναχίς / κ(αί) στασινίς / μοναχις / κ(αϊ) Χριστινας μοναχής. “Lutje e shërbëtorëve
të perëndisë murgeshës Damjanisë dhe Stasinisë dhe murgeshës Kristinës” 1128.
MANASTIRI I SHËN THANASIT
MUZINË, GJIROKASTËR, VITI 1623
Manastiri i Shën Athanasit gjendet në fshatin Muzinë. Në nikën e prothesit, në
kungë të kishës është ky mbishkrim: Ανακενί(σ)θυ κε υστορίθη ώ θίος κέ πά(ν)σεπτος
1125

-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 157-158.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 807, faqe 295.
1127
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 817, faqe 300.
1128
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 910, faqe 326-327.
1126
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ναός του αγίου πατρος υμόν Αθανασίου κέ κηρίλου πατρηαρχόν Αλεξαν/δριας δύα
σηνδρομής κόπου μόχθου καί έξόδου τών εύγενεστάτων άρχώντων Μουζήνας
άρχιέρατεβοντος / Κίρου επησκόπου Μα(τ)θέου κ(αί) ο εφημέρηος τής αύτής μονής
παπα Ανδρεας του Ντέτου – Α Χ Κ Γ- Ζ Ρ Λ Α (1623-1731). / Εδόρησε ο Κίρο
Μαρτηρις στου αγηο(ν) Αθανάσιν που εγραψεν ασπρα χηληαδες Β δια ψηχις κε
σοτηρίας (είς) μνημοσυνον / το(ν) γονεον του και αυτου. Άμήν. “U përtëri dhe u pikturua
ky tempull hyjnor i gjithënderuar i atit tonë, Athanasit dhe Kirillit, patrikëve të
Aleksandrisë, me kontributin, përpjekjet, mundimet dhe shpenzimet e arkondëve shumë
fisnikë të Muzinës, në kohën e peshkopatit të zotit Matheu, famullitar i këtij manastiri
(ishte) papa Andrea i Dedës (1623-1731). Zoti Martiri i ka dhuruar Shën Athanasit, për
t’u pikturuar, aspra dy mijë për shpëtimin e shpirtit. Për kujtim të prindërve dhe të vetes.
Amin!” 1129.
MANASTIRI I PROFETIT ILIA
STEGOPUL, GJIROKASTËR, VITI 1624
Manastiri i profetit Ilia është në veri të fshatit Stegopul të Lunxhërisë. Ai ka
pamjen e një kalaje. Të ardhurat vjetore të tij kanë qenë 100 lira. Nga ngrehinat e
manastirit ka shpëtuar vetëm kisha. Ndërtesat e tjera janë të rrënuara. Kisha i është
kushtuar profetit Ilia dhe kremton më 20 korrik. Manastiri është themeluar në shek. VI,
me kontributin e J. Nami Dragos nga Saraqinishta 1130. Në manastir hyhej nëpërmjet një
porte të madhe. Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi është i tipit në formë kryqi
me kupolë triapsidal dhe ka me përmasa 6,60x3,60 metra. Kisha është ndërtuar në vitin
1624 me kontributin e jeromonakëve Makarios dhe Joakim. Kjo vërtetohet nga një
mbishkrim mbi portën e narteksit të kishës: + Ούτος ό θείος καί πάνσεπτος ναός ύπάρχει
τού άγίου ένδόξου προφήτου Ηλίου τού Θεσβίτου / άνηγέρθη κ(αί) οίκοδωμίθ(η) έκ
βάθρων δια σήνδρομής κόπου τε κ(αί) έξόδου έν ίέρομονάχοις Μακαρίου / καί Ιωακείμ +
Α Χ Κ Δ + (=1624) ετος μετά δέ είς τό Α Χ Ο Β (=1672) έτος εύτρεπίστη κ(αί)
έκαλ(λ)ωπίστη ύπέρ τού τημηώτάτου / αρχωντος κύρ Γκούμα καί ό π(ατ)ήρ αύτου
Κυργιάκη κ(αί) ή σημβήα αύτού αρχώντος δια ψυχηκην αύτού σωτυρί(αν) / κ(αί)
ήγουμενεύων τού όσιωτάτου (Γρηγορίου ίερομονάχου Αρχιερατεύωντος) τού
πανιερωτάτου Μητροπολίτου / κυρίου κύρι Καλλιννίκου τού πρ(ώην Ιωαννί(ν)ων καί
α’υ) / ταδέλφων Διμιτρίου καί Γεωργίου. Εν μηνί Μαίου 14-1671). “Ky tempull hyjnor
dhe i gjithënderuar është i profetit të lavdëruar, shën Ili Thesbiti, ngritur dhe ndërtuar prej
themeli me kontributin, përpjekjen dhe shpenzimet e jeromonakëve, Makari dhe Joakimi1624 viti. Më vonë, në vitin 1672 u stolis dhe u zbukurua nga arkondi i shumënderuar,
zoti Guma dha ati i tij, Qiriaku dhe bashkëshortja e arkondit, për shpëtimin e shpirtit të tij
dhe në kohën kur ishte igumen i shumënderuari jeromonak Grigori. Në kohën e të

1129
1130

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 808, faqe 295-296.
-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe

4.
260

shumëhirshmit, ish-mitropolititi të Janinës, zotit Kalinikut dhe të vëllëzërve Dhimitrit dhe
Gjergjit. Në muajin maj 14-1671” 1131.
Një mbishkrim tjetër mbi portën e brendshme bën fjalë për pikturimin e kishës
prej Kostandin Linotopit dhe nxënësit të tij, Nikollës. Kisha ka përfunduar së pikturuari
më 19 qershor të vitit 1653 1132. 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” 1133.
Përmasat e jashtme të kishës janë 12.5x5 metra. Nga ana e jashtme kisha ka një
formulim të veçantë arkitektonik. Muret janë të suvatuara nga jashtë. Trajtimi i tyre
zbukurimor është realizuar me daljen e apsidave me nike të ngushta dhe të larta, duke
krijuar përshtypjen e harkadave të rrafshëta. Mbi niket kalon një shirit i gjerë e i rrafshët,
që përmban një mbishkrim me shkronja të mëdha. Gjithë vëllimi i kishës mbyllet me
kornizën prej guri nën çati. Naosi i jep kishës formën e kryqit triapsidal. Mbi katër
shtyllat e sallës qendrore ngrihet qemeri, mbi të cilin mbështetet tamburi mbi kupolë.
Tamburi është i zbukuruar me motive dekorative 1134. Në kishë ka pasur objekte me vlerë,
si libra liturgjikë kishtarë, ikona etj.
Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë1135.
Në fondet e Muzeut gjenden edhe mjaft ikona të vogla, të cilat kanë qenë në pjesën e
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 74-75; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.550, faqe 230.
1132
-Γιώργου Γιακουμή, Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα,
1994, σελ. 114.
1133
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 75; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 561, faqe 235.
1134
-Arqile Bërxholi, Lunxhëria. Mjedisi-banorët-ekonomia-vendbanimet, Qendra e Studimeve Gjeografike,
Shoqata Shqiptare e Gjeografëve "Pandi Geço", Tiranë, 2007, faqe 349-350.
1135
-Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona të mëdha: Deisis, me nr.
inventari 5886 dhe përmasa 54x70 cm; profeti Ilia me qerre, me nr. inventari 5658 dhe përmasa 57x88 cm;
Fjetja e Hyjlindëses, me nr. inventari 5922 dhe përmasa 51x77 cm; Shën Harallambi, me nr. inventari 5955
dhe përmasa 53x90 cm; Kryeengjëlli Mihail, me nr. inventari 5542 dhe përmasa 40x60 cm; Kryeengjëlli
Gabriel, me nr. inventari 5602 dhe përmasa 39x64 cm. Me interes është kryqi që gjendej në pjesën kulmore
të ikonastasit të kishës. Kryqi identifikohet me nr. inventari 5842.
1131
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sipërme të ikonostasit 1136. Në një mbishkrim që gjendet në Ungjillin e Kishës së profetit
Ilia lexojmë: Διονυσίου τού Κατηλιανού. Α φ ν δ (=1554). “I Dhionis Katilianit
1554” 1137. Manastiri i profetit Ilia në Stegopul të Lunxhërisë është shpallur monument
kulture 1138 në vitin 1963.
Në vitin 1998 kisha i është nënshtruar rikonstruksionit, i cili kapi shumën prej
550.000 lekësh ose 5.500 dollarë. Punimet u përqendruan kryesisht në rikonstruksionin e
çatisë së kishës. Fillimisht u hoq mbulesa e mbetur e pllakave prej guri dhe skeleti i
konstruksionit të çatisë. Në vijim u rindërtua konstruksioni prej druri dhe u mbulua çatia
me rrasa guri. U meremetua gjithashtu, muratura në zonën e sipërme të narteksit 1139.
MANASTIRI I PRODHROMIT
VOSKOPOJË, KORÇË, VITI 1632
Manastiri i Prodhromit gjendet në veri të Voskopojës. Në vitin 1630, papa Joani
pasi mbeti i ve vendosi të asketonte në vendin ku sot gjendet manastiri. Më 7 dhjetor
1631 e gjithë Rumelia u dogj. Manastiri u ndërtua në vitin 1632 nga arkondi Gjergj Guço
Milingjeri dhe u pikturua më vitin 1659. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim i pikturuar
mbi suva lart portës perëndimore brenda naosit: + Ανεκαινισθη ο θιος και πανσεπτος
ναος ουτος δια σινδρομης κ(αί) εξο / δου του τημηοτατου κ(αί) ευγενεστατου αρχοντος
Κυρ(ίου) Γεωργι / Γκουτζο, επι ετους Ζ Ρ Μ (7140=1632). + Ανεστοριθυ ω θιος κ(αί)
πανσεπτος ναος του αγιου ενδοξου προφι / του Προδρομου κ(αί) Βαπτηστου Ιω(άννου)
δια σινδρομης κοπου κ(αί) μο / χθου του πανοσυοτατου κε καθυιγουμενου Κ(υ)ρ(ιου)
Αντονηου / ιερομοναχου κ(αί) δια εξουδου του τημηωτατου κ(αί) ευγενεστατου
αρχωντος / Κ(υ)ρ(ίου) Μιχαλις (υ0ιος μακαριτου Κοστα εναικεν τις ψ(υ)χις αυτου / αμα
σινβυου και τεχνης αυτου αρχιερατεβωντος του μακαριοτατου / αρχιεπης(κόπου) της
αγιοτατης προτης Ιουστι(ωι)ανγς Αχριδων Κυ(ρίου) / Κυ(ρίου) Κυρ Ε(γ)νατιου επι
αιτους 1659. “U rindërtua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar me kontributin dhe
shpenzimet e të shumënderuarit dhe të shumë fisnikut arkondit, zotit Gjergji Guço, në
vitin 7140=1632. U pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i shenjtit të lavdëruar
profet dhe pararendësit dhe pagëzor Joanit, me igumen zotin Andon1140, jeromonak, dhe
1136

-Shën Mëria, me nr. inventari 5440 dhe përmasa 24x32 cm; Shën Gjergji, me nr. inventari 5441 dhe
përmasa 24x32 cm; Deisis, me nr. inventari 5518 dhe përmasa 25x30 cm; Pagëzimi, me nr. inventari 5551
dhe përmasa 23x30 cm; Shën Pjetri dhe Shën Pavli, me nr. inventari 5567 dhe përmasa 23x39 cm;
Analipsi, me nr. inventari 5681 dhe përmasa 35x27 cm; Burimi Jetëdhënës, me nr. inventari 5768 dhe
përmasa 32x39 cm; Krishtlindja, me nr. inventari 5771 dhe përmasa 35x39 cm; Pendikostia, me nr.
inventari 5804 dhe përmasa 39x41 cm etj.
1137
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 75; Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 524,
faqe 221.
1138
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 32;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
1139
-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë,
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005, faqe 167.
1140
-Igumen i manastirit në atë kohë ishte Andon Shipska (1649-1660).
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me shpenzimet e të shumënderuarit dhe të shumëfisnikut arkond, zotit Mihail 1141, biri i të
ndjerit Kostë, për shpirtin e tij dhe të bashkëshortes dhe fëmijëve të tij, në kohën e
peshkopatit të shumëlumturit kryepeshkop të shumëshenjtës Justinianës së parë të Ohrit,
zoti Egnati, në vitin 1659” 1142.
Në kohën kur ka qenë igumen Damaili (1687-1696) manastiri i Shën Prodhromit
u bë stavropigjik dhe ishte në varësi direkte nga Patriku i Kostandinopojës. Vendimi u
ligjërua me anën e një letre sinodale më gusht 1689 të nënshkruar nga Kryepeshkopi i
Ohrit, Ignati 1143.
Manastiri i "Prodhromit" ka qenë në gjendje të mirë ekonomike dhe një qendër e
rëndësishme shpirtërore për ortodoksët e rrethit të Korçës. Manastiri gjendet në një vend
piktoresk mes pyllit të pishave rreth dy orë larg nga fshati. Ky manastir i është kushtuar
Joan Pagëzorit dhe kremtonte më 24 qershor në ditën e lindjes së shenjtit. Në këtë ditë të
shënuar zhvillohej një panair i madh, ku pelegrinët e shumtë mikpriteshin nga personeli i
manastirit. Dy gra të moshuara nënë Tana dhe nënë Qyrana mbanin çelësat e dhomave të
manastirit. Vinin qindra njerëz të sëmurë e të gjymtuar pa dallim feje, të cilët pasi flinin
një natë në kishën e manastirit gdhiheshin të shëruar dhe të çliruar. Kisha e manastirit
është e stilit bizantin me tre apsida dhe një kube të ngritur mbi çati. Kambaneria ka qenë
ngjitur me kishën 1144. Nga ana perëndimore, veriore dhe jugore kisha e manastirit të
"Prodhromit" rrethohej me ndërtesa dykatëshe. Në katin e parë gjendeshin qilarët e
bagëtive si dhe depot me ushqimin e tyre, ndërsa në katin e dytë gjendeshin qelitë e
manastirit, të cilat strehonin igumenin, priftërinjtë, dhjakonët, barinjtë, karvanexhinjtë si
dhe shërbyeset e manastirit. Një pjesë e këtyre të fundit qëndronin përjetë në vakkëf dhe
varroseshin pranë manastirit. Në anën veriore të manastirit gjendej guzhina dhe një oxhak
i madh ngrohte miqtë. Në të priteshin dhe përcilleshin pelegrinët që vizitonin manastirin.
Pasi hanin dhe pinin në dhomën e oxhakut pelegrinët përcilleshin për në dhomat e fjetjes,
të cilat qenë të caktuara sipas rëndësisë së miqve. Fillimisht kishin përparësi dhespotlerët
dhe më pas ata që kishin një pozitë të lartë shoqërore. Në anën lindore afërsisht 50 metra
larg kishës gjendej një burim me ujë të rrjedhshëm e të ftohtë, i cili derdhej në një govatë
prej guri 1145.
Një mbështetje të fuqishme ekonomike manastiri kishte nga esnafet e ndryshme
që vepronin në atë kohë në Voskopojë. Në vitin 1728, kur në manastir ishte kryemurg
Niqifori, esnafi i bakërxhinjve riparoi murin e Zapanasë dhe ndërtoi odën në anën lindore
të manastirit. Esnafi i këpucarëve ndërtoi qoshkën që është nga ana e Shipskës, esnafi i
bakallëve financoi ndërtimin e çezmës së madhe me kube, ndërsa esnafi e rrobaqepësve
ndërtoi një qoshkë të madhe me pamje nga Voskopoja.
1141

-Sipas kodikut të Shën Prodhronit, Arkondi Mihal Milingjeri ishte biri i Kostës nga Voskopoja. Ky i
fundit dikur kishte qenë murg me emrin Kalinik. Mihal Milingjeri ishte burrë i kamur dhe besimtar. Me
kontributin e tij u ndërtua hajati i kishës, furra vjetër dhe qelat e murgjëve. Gjithashtu me kontributin e tij u
pikturua kisha dhe hajati.
1142
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 306, faqe 158-159.
1143
-Pëllumb Xhufi, Shekulli i Voskopojës (1669-1796), Toena, Tiranë 2010, faqe 403-404.
1144
-Sipas kodikut të Shën Prodhromit më 11 janar 1793 u ble 100 asllanë kambana, për të cilën pati disa
donacione: Mitro i Nasi netës dhuroi 3000 aspra, Jorgji Shëllira dhuroi 3000 aspra, dërsa esnafi i
rrobaqepësve dhe i qeleshexhinjve dhuruan 840 aspra.
1145
-Dhori Falo, Tragjedia e një qyteti, Kotti, Korçë 1998, faqe 112-113.
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Mbi një ikonë guri të Shën Mërisë është shkruar: Μνηστητι Κυριε ο δουλος του
Θεου / Χριστο Τζευρεντζι Γινη Κος / τινα αυτου Μαρηο Ι Ψ 6 β (=1762). “Kujto o zot
shërbëtorin e perëndisë, Kristo Çevrençin, gruan e tij Kostinën, Marion 1762” 1146.
Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar gjendet një ikonë me skena nga jeta e
Krishtit me përmasat 24x52 dhe numër inventari 5895, ndërsa në pavijonin e ikonave
pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar ikona “Katër Ungjillorët”1147
me përmasat 35x26 dhe numër inventari 3654.
Gjatë viteve të luftës kisha e "Joan Pagëzorit" është djegur. Manastiri i
Prodhromit është shpallur monument kulture 1148 në vitin 1948. Me gjithë restaurimet e
pjesshme që i qenë bërë ndër vite kisha e manastirit ishte në gjendje kritike. Prandaj duke
parë rëndësinë e saj monumentale u restaurua plotësisht në vitin 2011 me fondet e Kishës
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Për të realizuar restaurimin u shpenzuan 3.978.240
lekë. U realizua përforcimi i themeleve më beton, qepja e muraturës, ndryshimi i brezave
të drurit të djegur, qepja e qemerëve dhe e kupolave, muratuara e dëmtuar si dhe u bë
rikonstruksioni i çatisë 1149.
Kodiku i manastirit të "Shën Prodhromit"
Kodiku i manastirit të "Shën Prodhromit" u shkrua në vitin 1779 prej peshkopit të
Gorës, Mihalit nga Shipska. Ky i fundit ka shfrytëzuar të dhënat e një kodiku më të
hershëm. Në vitin 1939 ish Mitropolti i Beratit Joakim Martiniani e botoi tekstin e
kodikut të manastirit të "Shën Prodhromit" në Athinë: “Kontribute në historinë e
Voskopojës. Manastiri i Shënjtë i Shën Prodhromit sipas Kodikut të tij (1630-1875) ".
Kodiku i manastirit të "Shën Prodhromit" na jep të dhëna rreth krijimit të manastirit,
ngjarjet historike si dhe hierarkëve që kanë shërbyer në këtë manastir të shenjtë.
Nëpërmjet kodikut njihemi gjithashtu me shkaktarët e shkatërrimit të parë të Voskopojës
si dhe me përjetimin e shkatërrimit nga popullsia vendave. Të gjitha këto të dhëna të
rëndësishme vijnë deri në ditët tona vetëm në sajë të botimit të ish Mitropolitit të Beratit
Joakim Martinianit 1150.
1146

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 363, faqe 180.
-Ikona daton në shekullin XVII dhe është vepër e një autori anonim. Ajo paraqet katër Ungjillorët të
vendosur në hapësira të veçanta. Në pjesën e sipërme të ikonës është ungjillori Luka, duke shkruar ungjillin
që mban emrin e tij. Në ikonë është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ “Shën Luka”. Në hapësirën tjetër të
pjesës së sipërme është ungjillor Marku, i ulur në fron, duke lexuar ungjillin. Mbi të është shkruar: Ο
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ “Shën Marku”. Në pjesën e poshtme të ikonës paraqitet ungjillor Joan Teologu, duke
shkruar ungjillin, që mban emrin e tij. Mbi të është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩ ΘΕΟΛΟΓΟΣ “Shën Joan
Teologu”. Në hapësirën e katërt është ungjillor Mateu, i ulur, duke lexuar ungjillin. Mbi të është shkruar: Ο
ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΕΟΣ “Shën Mateu”. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në
Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 36-37.
1148
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 71.
1149
-Gentjan Stratobërdha, Ndërhyrje të plota restauruese në kishën e manastirit të Shën Prodhromit në
Voskopojë të Korçës, Ngjallja, shtator 2011, faqe 12.
1150
-Joakim Martiniani ka lindur në Voskopojë, më 1875. Studimet e larta i ndoqi në shkollën teologjike të
Halkit. Në vitin 1903 u dorëzua dhjak në kishën patriarkale të Shën Gjergjit, nga Patriku Ekumenik Joakimi
III. Më 4 korrik të vitit 1911 Joakim Martiniani u zgjodh mitropolit i Beratit, ndërsa ceremonia e fronëzimit
u celebrua më 10 korrik 1911. Sapo mbërriti në Berat, mitropoliti Joakim ngriti një shkollë hierartike në
1147
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Sipas prof. Pëllumb Xhufit kodiku i manastirit të "Shën Prodhromit" në
Voskopojë në vitin 1913 ka pësuar dëmtime nga prifti i divizionit të V Kallimachos, i cili
ka bërë disa shënime me tendenca nacionaliste në faqen e fundit të kodikut. Në vitin 1943
pas zjarrit që ra në mjediset e manastirit kodiku origjinal u dogj. Duke u mbështetur në
botimin e Joakim Martinianit, historiani Pëllumb Xhufi në vitin 2010 e ka pëkthyer
"Kodikun e Manastirit të Shën Prodhromit" dhe e ka botuar në fundin e librit “Shekulli i
Voskopojës” 1151.
MANASTIRI I LLËNGËS
POGRADEC, VITI 1660
Manastiri i Llëngës në rrethin e Pogradecit i është kushtuar Shën Marenës. Rreth
viteve 1750 fshati Llëngë ka pasur 10000 banorë, të cilët kanë kontribuar në ndërtimin e
manastirit. Banorët e Llëngës janë arumunë dhe kanë pasur lidhje me banorët e
Voskopojës. Manastiri zë një sipërfaqe të madhe toke, e cila fillon nga livadhet e
Mujazeve. Kisha mendohet se është ndërtuar në vitin 1660 dhe është rindërtuar më 1754.
Kisha është e stilit bazilikë njënefëshe me përmasa 11.85x6.75 metra. Kisha është e
pikturuar me afreske, ku më i spikaturi është ai që i kushtohet martirizimit të Shën
Marenës. Afresket janë pikturuar në vitin 1754 nga Kostandin Shpataraku. Mbi portën
perëndimore të naosit brenda kishës është shkruar: +Ανηστωρίθη ο Θείος ουτος καί
πάνσεπτος ναός τής αγίας μεγάλωμάρτυρας τού Χ(ριστο)ύ Μα / ρίνις δια βοηθίας όλων
τών / χρηστιανών καί ρουφετίων τών κριστάδων καί ραυτά / δων καί μακελίων καί
καρβανιών μικρών καί μεγάλων τών εύρισκομενων έν τη πολητεία Λά / γκα. Κόπου δέ
καί εξώδου τού εύλαβεστάτου Γερασίμου ιέρεως καί επιτροπητής τής ταγίας μον(ής)
ταυτης. Επιστα / σία δέ καί συνδρωμής τού έντιμωτάτου προεδρου Γέωργίου τού Νικόλα
Μάνη ομού καί τών σηνακου / λουθων αυτών γερόντων έν ω ησίν τά ονόματα ομου καί
του αρχιερατεύοντος καί τών ιε / ρατευώντων θέμενα είς τόν θείον ναόν τού αγίου
Γεωργίου ανάμεσων τής πολιτείας είς δύλως / ιν τών αναγι(γ)ν(ω)σκόντων. Ετελ(ε0ιώθη
έν έτη από Χ(ριστο)υ Α Ψ Ν Δ (=1754) μηνη οκτωμβρίω Β. “U pikturua ky tempull
hyjnor dhe i gjithnderuar i dëshmores së madhe të Krishtit, shën Marinës, me ndihmën e
të gjithë të krishterëve, të esnafëve, të mjeshtërve, të rrobaqepësve, të kasapëve dhe të
karvaneve të vegjël e të mëdhenj, që gjenden në qytetin Llëngë, me përpjekjet dhe
shpenzimet e të shumëdevotshmit prift Gerasimit dhe mbikqyrsit të këtij manastiri të
shenjtë, me kujdesin dhe kontributin e të shumëndershmit, kryetarit Gjergj Nikollë Manit,
së bashku me pleqtë që e pasonin atë, emrat e të cilëve së bashku dhe të peshkopit dhe të
priftërinjve gjenden në tempullin hyjnor të shën Gjergjit, në mes të qytetit, si të

manastirin e Ardenicës. Në Vlorë ngriti shtypshkronjën, ku botonte një gazetë të përjavshme. Mitropoliti
Joakim iventarizoi pasuritë e paluajtshme të manastireve. Me interesimin e tij u restaurua manastiri i
Zvërnecit. Gjithashtu ndërtoi një bibliotekë të pasur në mitropolinë e Beratit, e cila u dogj më 14 shtator të
vitit 1913. Në vitin 1920 vajti në Korfuz dhe nuk e jeluan të kthehej në mitropolinë e tij. Dion Tushi,
Joakim Martiniani, Kërkim, Nr. 6, Tiranë 2010, faqe 59-62.
1151
-Pëllumb Xhufi, Shekulli i Voskopojës (1669-1796), Toena, Tiranë 2010, faqe 348-392 teksti në
greqishten bizantine dhe përkthimi në shqip faqe 393-432.
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ekspozuara për ata që do ti lexojnë. U përfundua në vitin prej Krishtit 1754, muaji tetor
2” 1152.
Me anën e një mbishkrimi tjetër mësojmë së kunga e kishës është pikturuar me
shpenzimet e Kostë Nirrës: + Τούτω τό θείον καί ιερόν βύμα ανηστωρίθη δια δάπα / νης
τού Κώστη είου τού Μάρκου Μήρρα είς ψυχηκήν αυτού σώτηρίαν καί τών γοναίων.
“Kjo kungë hyjnore dhe e hirshme e pikturuar me shpenzimet e Kostës, birit të Mark
Nirrës, për shpëtimin e shpirtit të tij dhe të prindërve” 1153.
Mbishkrimi është shkruar me dorën e Kostandin Shpatarakut dhe gjendet në faqen
e murit lindor, mbi nikën e prothesit. Në portën perëndimore të narteksit të kishës është
shkruar: + Είσελεύμαι είς τόν οίκον σου, προσκυνήσω πρός ναόν (τόν) αγιον σου. / έν
φόβω σου. Κύριε, οδήγησόν με έν τή δικαιοσύνη σού, ένε / κα τόν έχθρών μου
κατεύθυνον ενώπιόν σου τήν οδόν μου. “Do të hyj në shtëpinë tënde, do të adhuroj në
kishën e shenjtëruar tënden, me frikën tënde, zot, më hiq udhën në drejtësinë tënde për
punë të armiqve të mi. Drejto përpara teje udhën time” 1154.
Gjithashtu peneli i Kostandin Shpatarakut ka pikturuar një pjesë të ikonave që
gjenden në ikonostasin e kishës. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet në ikonën e
madhe të Krishtit në ikonostasin e kishës: Απο Χ(ριστο)ύ Α Ψ Ν Ε (=1755). / Χείρ
Κωνσταντήνου ί(ε)ροδιακόνου. “Prej Krishtit 1755, dora e jerodhiakon Kostandinit”1155.
Gjithashtu ikonografi Shpataraku në ikonën e Shën Thanasit ka lënë këtë mbishkrim:
Δέησις τού δούλου τού Θεού Γεωργίου Μάνη. “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë Gjergj
Manit” 1156. Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është
ekspozuar ikona Kryqëzimi i Krishtit 1157, me përmasat 37x28 cm dhe numër inventari
3652. Pjesa tjetër e ikonave është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku. Ndër to mund të
përmendim ikonën Krishti Pandokrator 1158, e cila aktualisht është në Muzeun e Artit
Mesjetar në Korçë.
1152

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 34, faqe 62-63.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 35, faqe 63-64.
1154
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 36, faqe 64.
1155
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 32, faqe 62.
1156
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 33, faqe 62.
1157
-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. Dorian
Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i
pabotuar), Tiranë 2018, faqe 48-49; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar,
Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 60; Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum of
Albania, Tirana 2016, page 132-133.
1158
-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
1153
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Mbi gurin arkitra të portës jugore të kishës gjendet një mbishkrim, i cili tregon
kohën e ndërtimit të strehës së hajatit jugor: ΗΚΟΔΟΜΗΣΕ Ο Π(Α)ΠΑ ΣΩΤΗΡΙΣ 1832.
“E ndërtoi at Sotiri 1832” 1159.
E kremtja e Shën Marenës është më 17 korrik, por me kalendarin e vjetër i bie që
të festohet më 30 korrik. Në panairin që zhvillohet me këtë rast vijnë shumë besimtarë,
kryesisht njerëz që kanë probleme shëndetësore dhe kalojnë natën në kishë me besimin
që Shën Marena do t’u japë shërim. Në pjesën perëndimore të kishës ndodhet një burim
me ujë të kthjellët, me të cilin besimtarët lajnë fytyrën dhe mbushin shishe me ajazëm,
ndërsa në pjesën juglindore të manastirit gjendet shpella e Shën Marenës. Sipas një
tradite të vjetër thuhet se në këtë shpellë gjeti strehë Shën Marena, kur e përndiqnin të
pabesët. Klerikët që kanë shërbyer në kishën e Shën Marenës kanë qenë vendas nga fshati
Llëngë: papa Jorgji, papa Kostandin Kokoneshi, papa Qirill Gegprifti, atë Dhimitër
Kokoneshi etj. Mbrapa kishës gjenden konakët e vjetër të manastirit. Manastiri i Llëngës
në rrethin e Pogradecit në vitin 1948 është shpallur monument kulture 1160. Me prishjen e
kishave në vitin 1967 në mjediset e manastirit u vendos një repart ushtarak dhe vite më
vonë zyrat e ndërmarrjes pyjore 1161.
MANASTIRI I SHPËRFYTYRIMIT
DRENOVË, LUNXHËRI, GJIROKASTËR, VITI 1666
Manastiri i Shën Sotirit gjendet në Drenovë të Mingulit, në krahinën e
Lunxhërisë. Është poshtë fshatit, në një lëndinë të bukur, në anën e majtë të përroit të
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 tëmadh 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, 2930). 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.
1159
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 51, faqe 68.
1160
-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 79.
1161
-Gjergji Gusho, Mbi përhapjen e krishtërimit dhe të kishave në rrethin e Pogradecit, Pogradec 2000,
faqe 111-118.
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Orovishtës. Në anën juglindore ka pasur një burim, prej të cilit manastiri furnizohej me
ujë të pijshëm. Kisha e Shën Sotirit është në cepin lindor të manastirit. Rreth saj kanë
qenë konakët e manastirit. Manastiri i është kushtuar Shpërfytyrimit dhe kremton më 6
gusht. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 80 lira 1162.
Kisha është në formë kryqi me tri apsida, me përmasa 13.60x6.50 metra. Është
ndërtuar me gurë çmërsi e shtufi, të lidhur me njëri-tjetrin me llaç gëlqereje. 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” 1163.
Në faqen e murit të prothesit të kishës është shkruar: Μνήσθητη Κε τών γονέων
τόν είστοριογράφων τήν έκ(κ)λησήαν ταύτην / Μανουήλ καί Ζόγας κήρ Δημητρίου
Γεωργίου (Ιω(άννου). “Kujto, o zot prindërit e piktorëve të kësaj kishe, Muhuilin dhe
Zogën. Dora e Dhimitër Jorgjit, Janit”1164. Altari ndahet me pjesën tjetër të kishës me një
ikonostas prej druri të gdhendur. Ikona e Krishtit, në ikonostasin e kishës është pjesë e
koleksionit të Galerisë kombëtare të Arteve në Tiranë 1165.

1162

-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe

4.
-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.
1164
-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. 787, faqe 288-289.
1165
-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.
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Në ikonën e Shën Mërisë është ky mbishkrim: Δηά σηνδρομής καί εξόδου
ίερομονάχου Αρσενίου καί ήγουμένου τής αγίας μονλις ταύτης. Δέησης τού δούλου τού
Θεού Σέβο Κυρούση άπο ερηνέους μέτα τούς ηούς αύτού. “Me kontributin dhe
shpenzimet e jeromonak Arsenit dhe igumenit të këtij Manastiri të shenjtë. Lutje e
shërbëtorit të perëndisë, Sevo Kirushi, nga Erindi me të bijtë e tij” 1166. Në ikonën e
Shpërfytyrimit, në ikonostasin e kishës është shkruar: 1871, Ιουλίου 8. Διά χειρός
Δημητρίου Νικολάου έκ κώμης Χιονάδες. “1871, korrik 8. Me dorën e Dhimitër Nikollë
Zografit, nga katundi Fjonati” 1167. 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 ikonën e Shën Triadhës është shkruar: Δέησις
τού δούλου τού Θεού Νικολάου τού Κότζο Στόγια άπό Σινκρηάτη 1803. “Lutje e
shërbëtorit të perëndisë, Nikollë Koço Stejës, nga Sinkriati 1803” 1168. Në ikonën e
apostujve në ikonostasin e kishës është shkruar: Εν έτει 1788. “Në vitin 1788” 1169.
Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë1170.
Në një kandil të kishës është shkruar: Μητο Βιτου Κοστα Ανδρεα τη χοριον Νοκοβο ης
το μοναστιρι του σοτηρος 1794. “Milto, Vitu, Kostë Andrea nga katundi Nokovë e
dhuruan në Manastirin e Shpërfytyrimit, 1794” 1171.
Kisha e Shën Sotirit i përket shek. XVII. Fatkeqësisht, kjo kishë është shkatërruar
gjatë kohës që u shndërrua në stallë bagëtish të kooperativës. Kisha ka qenë e pikturuar
me afreske, por ato janë dëmtuar nga barinjtë, që kanë banuar për shumë kohë në të. Edhe
ikonostasi i kishës është i dëmtuar nga djegia. Disa nga ikonat e ikonostasit të kishës
janë pikturuar në vitin 1871, prej Dhimitër Zografit nga Fjonati. Kjo kishë historike duhet
të rikonstruktohet, me qëllim që t’i kthehet shkëqimi i dikurshëm 1172.
MANASTIRI I SHËN MËRISË
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 84; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 788, faqe 289.
1167
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 749, faqe
280.
1168
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 84; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 663, faqe 261.
1169
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 624, faqe
253.
1170
-Gjatë punës hulumtuese e studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona të vogla: Shën Mëria, me
nr. inventari 5413 dhe përmasa 30x68 cm; Shën Andrea, me nr. inventari 5415 dhe përmasa 31x67 cm;
Shën Pavli, me nr. inventari 5412 dhe përmasa 30x70 cm; Ngjallja, me nr. inventari 5519 dhe përmasa
29x27 cm; Shën Marku, me nr. inventari 5575 dhe përmasa 30x68 cm; Pararendësi, me nr. inventari 6071
dhe përmasa 27x68 cm. Disa ikona të tjera të fondit janë shumë të dëmtuara nga koha dhe nuk mundëm t’i
evidentonim.
1171
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 84; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 639, faqe 256.
1172
-Arqile Bërxholi, Lunxhëria. Mjedisi-banorët-ekonomia-vendbanimet, Qendra e Studimeve Gjeografike,
Shoqata Shqiptare e Gjeografëve "Pandi Geço", Tiranë, 2007, faqe 275-277.
1166
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KOSHOVICË, GJIROKASTËR, VITI 1669
Manastiri i Koshovicës është në zonën e Dropullit. Kisha e manastirit i është
kushtuar Fjetjes së Hyjlindëses dhe kremton më 15 gusht. Manastiri siguronte të ardhura
vjetore 40 lira 1173. Kisha është në formë kryqi me kupolë, triapsidal dhe ka përmasa të
brendshme 6.50x4.50 metra. Krahët e kryqit nuk janë të barabartë në plan dhe në
hapësirë. Nga ana veriore dhe jugore të kryqit janë më të ulët se krahët perëndimorë dhe
lindorë. Kolonat e brendshme lidhen midis tyre e me muret anësore me anën e harqeve
tërthore. Lartësia e vogël e apsidave nuk ka mundur t’i japë zgjerimin e nevojshëm
hapësirës së brendshme. Mjedisi i altarit përmban apsidën qendrore të bemës, si edhe
niket anësore që shërbejnë për protezisin dhe diakonikonin. Narteksi është në anën
perëndimore të naosit. Tamburi dhe tri apsidat duken si vëllime të bashkëlidhura me
vëllimin kryesor. Muratura e kishës është me gurë shtresorë. Përfundon me një kornizë të
thjeshtë guri.
Ndërtesat e manastirit qarkojnë kishën në anën veriore dhe perëndimore. Ndërtesa
në anën veriore është dykatëshe. Kati i sipërm përdorej për banim, ndërsa kati i poshtëm,
si katua 1174. Kisha Fjetja e Hyjlindëses daton në vitin 1669. Kjo datë është në ikonën
“Fjetja e Shën Mërisë” dhe në pikturën murale të kubesë së kishës 1175. Kisha e manastirit
në vitin 1977 është shpallur monument kulture 1176.
MANASTIRI I FJETJES SË HYJLINDËSES
KAKOME, SARANDË, 1672
Manastiri i Kakomesë gjendet në bregdet të Nivicës. Kisha e manastirit i është
kushtuar "Fjetjes së Hyjlindëses" dhe feston më 15 gusht. Të ardhurat vjetore të
manastirit kanë qenë 180 lira. Kisha e manastirit është ndërtuar në brendësi të gjirit të
Kakomesë në breg të detit Jon. Kisha përbëhet nga naosi dhe hajati në anën perëndimore.
Naosi është i tipit në formë kryqi me kupolë triapsidal dhe ka përmasa të brendshme
6.80x3.70 metra. Muratura e kishës është me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Muret
përfundojnë me korniza prej guri. Çatia e kishës është e mbuluar me tjegulla. Nga
manastiri i kanë qëndruar kohës kisha dhe dy godina, të cilat janë në gjendje të rrënuar.
Në pjesën lindore të manastirit ngrihet një kullë trekatëshe. Dy katet e sipërme kanë qenë
për banim, ndërsa kati i poshtëm ka shërbyer si depo. Në pjesën veriore të manastirit
gjendet një ndërtesë dykatëshe, ku qenë dhomat e banimit të personelit të manastirit. Kjo
ndërtesë përmban elementë të shumtë dekorativë të realizuar me gurë të gdhendur.
Manastiri është i rrethuar me mure të lartë 1177.

1173

-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe

4.
1174

-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 126-127.
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 569, faqe 238.
1176
-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 89.
1177
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 181-184.
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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” 1178.
Mbi portën e narteksit, jashtë kishës është shkruar: +Πύλην νοητην τω λόγω
κέκλ(ει)σμεν(ην) ανοιξον ημύν / συμπάθ(ε0ιαν τας πύλας η των ευδιάλ(λ)ακτον τε /
κούσα λογον ος αν λιταις σου ταις ανενδοτης / αγας εξιλεωσης τον πανάηαθόν λόγον
λύσιν παρασχείν / τών βροτων μαγ...δων εκ τον της πυλης καθηστείσαι Μ(ήτ)ερ την φω /
τοειδήν – σωτηρίαν διδ(ου) α χ ο β (=1672). “Hapna portën e kuptueshme me anën e
arsyes, që është e mbyllur, hapna portat e simpatosë 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 jashtë portës, të vë ty o nënë, jepna shpëtimin e
ndritshëm…1672” 1179. Gjëja më me vlerë në manastir është një ungjill prej pergameni,
brenda të cilit janë katër ungjijtë dhe në fund ka shkurtore e sinaksarë. Faqet e ungjillit
janë zbukuruar me mikrografi. Manastiri çdo muaj ka ndihmuar me 30 lira shkollën e
Nivicës. Rezatimi shpirtëror i manastirit ka qenë aq i madh saqë respektohej me
shprestari edhe nga popullsia myslimane e zonës. Sa herë që kishte ndonjë
mosmarrëveshje serioze ndërmjet të krishterëve dhe myslimanëve të zonës ata shkonin në
manastir dhe betoheshin 1180. Manastiri i Kakomesë në vitin 1963 është shpallur
monument kulture 1181.
MANASTIRI I SHËN MËRISË
KORËZ, SARANDË, VITI 1672
Manastiri i Shën Mërisë në Korëz gjendet mbi një breg shkëmbor në afërsi të
Sarandës. Nga ndërtimet e manastirit i ka rezistuar kohës vetëm kisha, kulla si dhe një
ndërtesë me çardak. Kisha është në formë kryqi me kupolë dhe ka përmasa të brendshme
7.90x4.40 metra. Çatia e kishës është dyujëse dhe mbulohet me rrasa guri. Muret e kishës
janë me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Muratura përfundon me një kornizë guri. Apsida
-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.
1179
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 814, faqe 299.
1180
-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών
Κυριακίδη", Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 103-104.
1181
-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 80.
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dhe tamburi i kishës janë të suvatuar. Ndërtesa dykatëshe me çardak është ndërtuar në
vitin 1672. Oborri i manastirit është shtruar me plloça 1182.
Kisha është pikturuar në vitin 1672. Ambienti i altarit ndahet nga një ikonostas të
ndërtuar me mur guri. Në frontonin e murit perëndimor ngrihet kambaneria. Rreth
kambanës së manastirit është shkruar: ΙΣ ΜΝΙΜΟΣΙΝΩΝ ΕΟΝΙΩΝ ΤΩΝ
ΕΘΕΛ(Ο)ΥΣΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΟΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΤΟΝ Τ(Ο)Υ ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΤΟΝ ΔΙΟ
ΣΙΚΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΧΟΡΙΟΝ Λ(Ο)ΥΚΟΒΟ, ΜΙΣΙΝΑ (=ΜΟΥΖΙΝΑ) 1813 ΔΙ ΕΓΟ ()
ΡΑΠΟΝΖΙΟ “Për kujtim të ushtarëve vullnetarë shqiptarë të mbretit të të dy Sicilive që
ranë, nga katundi Lukovë. Muzinë 1813 prej meje Raponci” 1183. Ky mbishkrim vërtetin
faktin historik që repartet shqiptare himariote kanë shërbyer në ushtrinë e Fedinandit të
Napolit, mbretit të të dy Sicilive. Manastiri i Shën Mërisë në Korëz në vitin 1963 është
shpallur monument kulture 1184.
MANASTIRI I KRIMANOVËS
PIQERAS, SARANDË, VITI 1672
Manastiri i Krimanovës gjendet në fshatin Piqeras. Të ardhurat vjetore të
manastirit kanë qenë 100 lira. Kisha e manastirit i është kushtuar "Fjetjes së Hyjlindëses"
dhe feston më 15 gusht. Kisha është e tipit bazilikë me kube me përmasa të brendshme
8.30x4.60 metra. Muratura e kishës është me gurë dhe më pas është suvatuar kur është
bërë ndonjë riparim 1185. Kisha është e ngritur në një lartësi që dominon fshatin Piqeras.
Ajo është ndërtuar në vitin 1672. Kjo vërtetohet nga një datë e gdhendur në një gur të
murosur mbi portën jugore të kishës 1186. Mbi një potir prej argjendi është shkruar:
ECOLE S-te CATHERINE “Shkolla e Shën Katerinës” 1187.
MANASTIRI I SHPËRFYTYRIMIT
HOSHTEVË, ZAGORI, GJIROKASTËR, VITI 1669
Manastiri i Hoshtevës është në një pozicion të bukur të malit në fshatin Hoshtevë
në Zagori. Kisha i është kushtuar "Shën Sotirit" dhe festonte më 6 gusht ditën e
Shpërfytyrimit. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 60 lira. Kisha ka përmasa
7.50x2.5 metra. Mbi portën brenda kishës gjendet mbishkrimi: + Ανεστορηθι (καί
εκαλλωπι)σθη ό θιος κε πανσεπτος / ναον του Κηρηου ημον (Ι) Ησου Χ(ριστ)ου δηα
σηνδρο / μος κοπου κ(αί) εξοδου χοριον Χοστεβα. / Μηκρή κε μεγαλη ξενη χορα ξενο
κοσμ / ο ηδα ξενον μη ηενης ξενομενον ετου(σ) Ζ Ρ Ο Ζ (7177 = 1669) “U pikturua dhe
u stolis ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i zotit tonë Jezu Krisht me kontributin,
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-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 185-189.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 865, faqe 311-312.
1184
-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 80.
1185
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 189-190.
1186
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 812, faqe 298.
1187
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 902, faqe 325.
1183
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mundimet dhe shpenzimet e katundit Hoshtevë, të vegjël e të mëdhenj, vend i huaj, botë e
huaj, pashë të huaj që nuk pranojnë të huaj, viti 7177 (=1669)” 1188.

MANASTIRI I SHËN KOLLIT
HORMOVË, TEPELENË, SHEK. XVII
Manastiri i Hormovës gjendet në fshatin Hormovë të Tepelenës. Është ndërtuar në
shek. XVII. Manastiri ka pasur të ardhura vjetore 50 lira turke. Kisha e manastirit i është
kushtuar Shën Kollit dhe festonte më 6 dhjetor 1189. Në një ikonë të Shën Mërisë, e cila
gjendet në ikonostasin e kishës, është shkruar: (Δέη)σης Ιωάννου καί αύτογράφου ... τόν
τέκνον αύτου έκ χο(ρας Σηκρ)ιάτη έν έτη 1782, (Αύγ)ούστου 15. “Lutje e Janit dhe
vetëshkrues…bijve të tij nga katundi Sikriati. Viti 1782, gusht 15” 1190. Mbi ikonën e Joan
Pagëzorit është mbishkrimi: 1791 – Ηανουαριου 5. “1791 janar 5” 1191.
Hormova ka qenë një nga fshatrat e krahinës së Rrëzës. Të dhëna interesante në
lidhje me Hormovën na japin Aravatinoi dhe Pukëvili. Këta autorë të huaj, përveç
përshkrimit të një popullsie të krishtere dhe luftarake flasin edhe për udhëheqësin
shpirtëror të hormovitëve Çaush Priftin. Ky i fundit ka qenë djali i priftit të Hormovës,
papa Kosta Dhimu. Emri Çaush ishte gradë ushtarake në Perandorinë Osmane, e cila
korrespodonte me gradën e kapitenit në ushtrinë e sotme. Angazhimi ushtarak i prijësve
të krishterë në ushtrinë osmane ka qenë një praktikë e vjetër e Portës së Lartë, të cilën e
aplikonte ndaj atyre vendeve, që kishin një autonomi lokale, të fituar përmes pagesës së
një haraçi 1192.
MANASTIRI I DRIANOS
ZERVAT, GJIROKASTËR, VITI 1715
Manastiri i Drianos në Zervat ka qenë një nga më të mëdhenjtë në krahinën e
Dropullit. Quhet i Drianos nga lisat e shumtë që mbullonin zonën përreth 1193. Kisha e
manastirit i është kushtuar "Fjetjes së Shën Mërisë" dhe kremton më 15 gusht. Manastiri
ka qenë në gjendje të mirë ekonomike. Ai zotëronte 600 hektarë tokë bujqësore. Të
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1189

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 568, faqe 237-238.
-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe

4.
-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.
1191
-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. 631, faqe 254.
1192
-Dorian Koçi, Gjenealogjia e Ali Pashë Tepelenës, “Streha”, Tiranë, 2014, faqe 93-94.
1193
-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών
Κυριακίδη", Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 96.
1190
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ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 300 lira turke 1194. Këto të ardhura dhe toka
siguroheshin nëpërmjet dhurimeve të ndryshme që bëheshin në atë kohë 1195. Manastiri
është cilësuar Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή (manastiri administrohej direkt nga
patriku i Kostandinopojës dhe gëzonte statusin e manastirit patriarkal dhe
stavropigjik) 1196 që prej vitit 1779 dhe ka pasur metoqe në Zervat, në Muzinë, në
Dhrovjan dhe në Moldavi. Manastiri ka pasur një bibliotekë të pasur 1197.
Mbi prothesin në kungën e kishës është shkruar: Ιωάνου ίερέως καί Νικολάου
ζαφείρος α ψ ι ε (=1715) αγιερωσεν ο παπα / κυρ Ιωαννης καί Πρωτοπαπας χοραφια είς
τόν καμπον στρεματα λέ καί / έγραφε τα ονόματά του(σ) είς την πλακα καί όποιος τα
πουληση καί δέν / μνημονεύση νά έχη τήν κατάραν τής Παναγίας καί τόν αφορισμόν τού
/ άρχιερέως άμήν. “Për prift Janin, Nikollën dhe Zafiren 1715, e ka dhuruar (afiorosë)
protopapë, zoti Papa Jani, ara 35 dynymë dhe i shkroi emrat e tyre në pllakë dhe kushdo
që t’i shesë dhe të mos i përmendë, të ketë mallkimin e Shën Mërisë dhe ekskomunikimin
nga ana e peshkopit. Amin!” 1198.
Kisha ka formë kryqi me kupolë, me përmasa të brendshme 7.20x5.80 metra.
Kisha përbëhet nga naosi, narteksi dhe hajati. Naosi është i tipit në formë kryqi me
kupolë. Katër kolona të brendshme krijojnë bërthamën qendrore të kishës, e cila
mbulohet nga kupola. Tamburi mbështetet mbi katër krahët e kryqit, që janë të mbuluar
me qemere cilindrikë. Krahu lindor dhe ai perëndimor janë disi më të gjatë. Kolonat
lidhen me muret perimetrore me harqe, duke krijuar bërthama të mbuluara me qemere
cilindrike në pjesët e tyre këndore. Bema, proteizi dhe diakonikoni përfundojnë me tri
apsida. Prej tyre, apsida qendrore është më e madhe. Hajati është në anën perëndimore të
kishës dhe është shtuar më vonë. Ai është pa tavan dhe mbulohet nga një çati treujëshe.
Çatia e kishës është e mbuluar me rrasa guri. Tamburi dhe vëllimet e krahëve të kryqit
mezi sa shkëputen nga masa e gjerë e çatisë. Hyrja për në manastir bëhet nëpërmjet
portës, e cila është punuar me gurë të gdhendur. Në anën lindore të kishës është
kambaneria.
Kisha e manastirit është suvatuar nga jashtë, duke e fshehur strukturën e mureve.
Ndërtesat e manastirit janë ndërtuar me gurë shtresorë, të vendosur në radhë të rregullta
dhe përmbajnë elemente dekorative 1199.
Kisha Fjetja e Shën Marisë është ndërtuar në vitin 1569. Këtë e vërteton
mbishkrimi në krye të kolonës së mesit në hyrje të kishës: Μτφρ. Επιμ. Επί έτους Ζ Ο Ζ
(7077=1569) έκτισθη ό παρών στύλος διά χειρός Καλλίστου μοναχού. "Viti 7077
-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ.
237.
1195
-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe
4.
1196
-Γιώργου Γιακουμή, Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα, 1994,
σελ. 30.
1197
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 82.
1198
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 55; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 575, faqe 239.
1199
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 110-112.
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(=1569) u ndërtuan kolonat me dorën e murgut Kalist" 1200. Në hyrje të kishës gjendet
edhe mbishkrimi: Νεώφιτος ίερομονάχος άμαρτολός (΄ψς) ούδείς άνθρωπος Ζ Ρ Λ Σ Τ
(7136=1628). “Jeromonak Neofiti mëkatar si asnjë njeri 7136 (=1628)” 1201.
Mjedisi i altarit ndahet me një ikonostas prej druri. Në një mbishkrim pa datë në
ikonën e Krishtit, në ikonostasin e kishës është shkruar: Δέυσις Ιωσήφ Ιερομονάχου.
“Lutje e jeromonak Josifit” 1202. Mbi një mbulesë argjendi të ikonës së Shën Mërisë është
shkruar: Παρθενηου ιερομοναχου 1777. “Jeromonak Partheni 1777” 1203. Mbi mbulesën e
argjendit të kësaj ikone të Shën Mërisë kemi këtë mbishkrim: Ασημοθη υ αγια Ηκον δια
εξοδον καί δα(πάνης) Παρθενιου ιερομον(άχου). “U vesh me argjend kjo ikonë e shenjtë
me shpenzimet dhe harxhet e jeromonak Parthenit” 1204. Ikona e Joan Pagëzorit aktualisht
gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë me numër iventari 5579 dhe ka
përmasa 64x48 cm. Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë
pothuajse të gjitha ikonat e vogla 1205.
Narteksi është pikturuar në vitin 1583. Hapësira e narteksit ndahet në tri pjesë.
Pjesa qendrore është e mbuluar me qemer cilindrik, ndërsa dy pjesët anësore mbulohen
me qemere më të ulëta 1206. Kuzhina e manastirit është ndërtuar në vitin α ψ ο ε = 1775.
Kjo vërtetohet nga një mbishkrim i gdhendur në një gur mbi portën e kuzhinës 1207. Në
faqen e jashtme të apsidës së kishës është gdhendur viti 1656 1208. Një mbishkrim me
interes është ai që gjendet në anën e djathtë të kolonës së mesit të kishës, i cili bën fjalë
për një borxh që kishte marrë manastiri: Είς τούς α χ ν (=1650) ηλθαμεν / απο τήν
μολδοβλαχία (εγώ ό Παπά Δοσλιθεος ό ήγούμενος τού αγίου / Γεωργίου καί ό Παπα –
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 56; Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 526,
faqe 222.
1201
-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.543, faqe 228.
1202
-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.784, faqe 288.
1203
-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.608, faqe 247.
1204
-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.800, faqe 291.
1205
-Analipsi, me numër iventari 5790 dhe përmasa 31x26 cm; Fjetja e Hyjlindëses, me numër iventari
5813 dhe përmasa 27x26 cm; Shën Mëria me Krishtin, me numër iventari 5815 dhe përmasa 31x27 cm;
Shpërfytyrimi, me numër iventari 6003 dhe përmasa 31x27 cm; Shën Nikolla, me numër iventari 6015 dhe
përmasa 31x27 cm; Joan Pagëzori, me numër iventari 6123 dhe përmasa 32x27 cm.
1206
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 111.
1207
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.602, faqe 246.
1208
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.562, faqe 235.
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Διονύσιος / καί εύγάκα(μ)ε τό χρεος / χιλιάδες Δ () άσπρα / καί όποιος βάλη χρέος άπώ
έκήθεν να / είναι αφορισμένος από Π(ατ)ρος και υού καί άγίου Π(νεύμα)τος να εχη και
την / Παναγίαν άντιδικον / και πολεμηον αμήν. “Në vitin 1650 erdhëm nga Moldavia,
unë Papa Dositheu, igumeni i shën Gjergjit dhe Papa Dionisi duke marrë borxhin 4 mijë
aspra. Dhe kush të marrë borxh tani e tutje, të jetë i ekskomunikuar prej atit dhe birit dhe
shpirtit të shenjtë, të ketë dhe Shën Mërinë kundërshtare dhe luftuese. Amin!” 1209.
Nëpër mbishkrimet e ndryshme që gjenden në këtë kishë kemi emrat e
priftërinjve, dhiakonëve, si dhe disa nga datat që janë dorëzuar. Një mbishkrim në të hyrë
të kishës në të djathtë të shtyllës së mesit na bën me dije se më 31 maj të vitit 1629 është
dorëzuar dhjakon Jani: Ετους Ζ Ρ Λ ΣΤ (7136=1628) εχειροτονιθι διακονος ιοανης μαιου
λα ετους Ζ Ρ Λ Ζ (7137=1629). “Viti 7136 (=1628) u dorëzua dhiakon Jani, maj 31 viti
7137 (=1629)” 1210. Një mbishkrim tjetër, i cili gjendet në anën e djathtë të kolonës së
mesit në eksonarteksin e kishës bën fjalë se në janar të vitit 1630 është dorëzuar Papa
Simoni: Εχηροτονλιθη ώ Παπασιμεών έν ύανουαρίος έτους Ζ Ρ Λ Η (7138=1630). “U
dorëzua Papa Simoni në muajin janar, viti 7138 (=1630)” 1211. Në anën e djathtë të
kolonës së mesit është shkruar: Τής (Υπ)απαντής έγένηκα έγό ώ διάκος α χ ο ε (=1675).
“Ditën e festës së Ipapandisë unë u bëra dhiakon 1675” 1212. Po në kolonë gjendet
mbishkrimi: Δανιήλ ίερομονάχος καί άμαρτολός α ψ β (=1702). “Danieli, jeromonak dhe
mëkatari 1702” 1213. Në shtyllën e majtë të kungës është shkruar: Μεθόδιος Ιερομόναχος ο
Κερκ(υραίος). 1796 δητο – 15. “Jeromonak Metodi Korfjati, 1796” 1214. Mbi shtyllën e
majtë të kungës është shkruar: 1800 Γρηγόριος / ίερομόναχος. “1800 Jeromonak
Grigori” 1215. Në anën e djathtë të kolonës së mesit është shkruar: Εγινα εγο ο Ιοανις
ηεροδιακονος ετους 1804 μαρτιου 11. Διωνισιος ιερομόναχος. Ιοακείμ ιερομόναχος.
Ζαχαρίας ίερομοναχος. Ανανλιας ίερομοναχος. Χρίσανθος ίερομοναχος. Βενιαμίν
ίερομοναχος. “Unë Jani u bëra jerodhiakon, viti 1804, mars 11. Jeromonak Dionisi,
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa,
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.560, faqe 234.
1210
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 56; Theofan Popa,
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 555, faqe 233.
1211
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 56; Theofan Popa,
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 557, faqe 233.
1212
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa,
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 571, faqe 238.
1213
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa,
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 573, faqe 238-239.
1214
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa,
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 645, faqe 257.
1215
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa,
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 655, faqe 259-260.
1209
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jeromonak Joakimi, jeromonak Zaharia, jeromonak Anania, jeromonak Krisanthi,
jeromonak Beniamin” 1216.
Nëpër të shenjtat e kishës ka mbishkrime të ndryshme, të cilat përmendin
dhuruesin dhe datën kur janë bërë dhurimet. Rreth bazamentit të një potiri të larë me ar
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” 1217. Në anën e
djathtë të kolonës së mesit në eksonarteks gjendet një mbishkrim: Ετελειόθι ό τόμιος
σταυρός έν μηνί αύγούστο ΙΣΤ άπό έξόδον τού πανιεροτάτου μητροπολίτου
Βαιλαγράδων κυρίο Ελευθερίω καί διά χιρός έμού νικόλάου άπό χόρα πτέρου Ζ Ρ Λ Η
(7138=1630). “U përfundua kryqi i nderuar në muajin gusht 16 me shpenzimet e të
gjithëhirshmit mitropolitit të Beratit, zotit Elefther dhe me dorën time të Nikollës, nga
katundi Fterë 7138 (=1630)” 1218. Mbi një antimis të kishës 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” 1219. Rreth buzëve të një kryqi prej argjendi 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 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” 1220. Gjithashtu mbi një kryq të vogël është shkruar: +Διά
έξόδου τής δούλης τού Θ(ε)ού Αναστασή(ας) έτελιόθι ό τίμι(ος) Σταυρ(ο)ς Α Χ Π Ε
(=1685). “Me shpenzimet e shërbëtores së perëndisë, Anastasias u përfundua kryqi i
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 665, faqe 262.
1217
-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.
1218
-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.558, faqe 233-234.
1219
-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.
1220
-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.
1216
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nderuar 1685” 1221. Në një kandil të madh prej argjendei gjendet mbishkrimi: Δαμιανοα
ιερομοναχος εις την Παναγιαν του Ανδριανου και Αναστασιος του Παπά 1739.
“Jeromonak Damjanoj në Hyjëlindësen e Drianos dhe Anastasi i Papajt, 1739” 1222. Mbi
një mbulesë lipsanash 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” 1223. Mbi një mbulesë prej lipsanësh argjendi është shkruar: ληψανον Μηνά
τού καληκελάδου έν έτη 1734. Ιοάνη 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” 1224. Rreth bazamentit të një triqeri gjendet
mbishkrimi: Δηα συνδρομης κε εξοδου Γαβριηλ Ηερομοναχου 1764. Απο Μαναστη(ρ)ι
Ζερβατες. “Me kontributin dhe shpenzimet e jeromonak Gabrielit, 1764. Nga manastiri
Zervat” 1225. Mbi bazamentin e një thimiatori 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” 1226. Rreth
bazamentit të një thimiatori prej argjendi 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” 1227. Mbi një kuti
lipsanash është shkruar: Η π(α)ρουσα καταθηκη υπαρχει της αγιας και ιερας Μονης της
Υπεραγιας Θεοτοκου λεγομενης Δριανου επαρχιας Αργηροκαδτρου ηγουμεν(ος)

-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa,
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 572, faqe 238.
1222
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa,
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 582, faqe 240-241.
1223
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa,
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 576, faqe 239.
1224
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa,
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 578, faqe 240.
1225
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa,
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 590, faqe 243.
1226
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa,
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 595, faqe 244.
1227
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 56; Theofan Popa,
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 783, faqe 287-288.
1221
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Ηακοβος. “Kjo kuti e manastirit të shenjtë e të hirshëm të së mbishenjtës Hyjlindëses, të
quajtur Driano, eparhia e Gjirokastrës, igumen Jakovi” 1228.
Mbi një faqe të këmbalecit prej druri të psaltit të djathtë është punuar me petëza
sedefi: Της (Υ)Περαγληας Θεωτόκού / Αβερκηος Ηε/ρομοναχος. “I së mbishenjtës
Hyjlindëses / Jeromonak Avreki” 1229. Ndërsa në faqen tjetër të këmbalecit të psalltit është
shkruar: Ζησο κε / Δημο(υ) κε / κηρητζη κε / Κηρατζα. “Ziso Dhimo dhe Qirici
Qiraca” 1230. Në faqen e këmbalecit të psalltit është ky mbishkrim: Χείρ Πέτρο(υ)
Ποστενάλης. “Dora e Petro Postenalit” 1231.
Cilësia e lartë e ndërtimeve dëshmon se manastiri ka qenë i fuqishëm nga ana
ekonomike. Duke gjykuar nga teknika e ndërtimit dhe elementet e përdorura, mendohet
se ndërtesat e manastirit të jenë ndërtuar në shek. XIX 1232.
Me të ardhurat që zotëronte, manastiri ndihmonte shkollën që administrohej prej
tij. Shkolla ndahej në tre degë: E para funksiononte në manastir, ndërsa dy të tjerat qenë:
njera në metoqin e fshatit Zervat dhe tjetra në metoqin e Drovianit. Më e rëndësishmja
prej tyre ishte ajo që gjendej në kishën e Apostujve të Shenjtë të Drovianit, e cila
përgatiste klerikë dhe psaltë 1233. Manastiri i Drianos në Zervat në vitin 1963 është
shpallur monument kulture 1234.
MANASTIRI I SHËN TRIADHËS
PEPEL, GJIROKASTËR, VITI 1750
Manastiri i Pepelit është mbi kodrën e fshatit Pepel. Kisha e manastirit i është
kushtuar Shën Triadhës. Manastiri ka pasur të ardhura vjetore 500 lira. Pjesa më e madhe
e të ardhurave është siguruar nga ndihmat vullnetare të besimtarëve të dioqezës 1235. Kisha
është ndërtuar më 1750. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi mbi një pllakë guri mbi murin
lindor jashtë kishës: 17(50) ΘΕΟΦΗΛΟΣ Η ΑΓΙΑ ΤΡΗΑΔΑ. “1750 Theofili-Trinia e
Shënjtë” 1236. Theofili mund të ketë qenë kryemjeshtri që ka ndërtuar kishën. Nga
manastiri kanë mbetur kisha dhe dy konakë.
Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi ka formë drejtkëndëshi dhe përmasa
të brendshme 7.85x5.90 metra. Në pjesën qendrore ngrihen katër kolona, të cilat me anën
-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.
1229
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 772, faqe 284.
1230
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 773, faqe 284-285.
1231
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 775, faqe 285.
1232
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 114.
1233
-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ.
254.
1234
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
1235
-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe
4. Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ.
237-238.
1236
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 583, faqe 241.
1228
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e harqeve lidhen ndërmjet tyre dhe me muret perimetrore. Në nefin qendror janë krijuar
tri bërthama. Dy prej tyre janë të mbuluara me kupola, ndërsa e treta mbulohet me qemer
me prerje çerekrrethore. Në nefet anësore janë krijuar gjashtë bërthama, të cilat mbulohen
me qemere me prerje çerekrrethore. Në muret veriore dhe jugore të kishës ka dritare të
mëdha. Naosi lidhet me narteksin me anën e një porte me mbulesë të rrafshët. Në
brendësi të narteksit janë dy kolona, të cilat lidhen ndërmjet tyre me harqe. Hyrja për në
narteks është në anën jugore. Mbi të ngrihet kambaneria. Çatia e kishës është me rrasa
guri. Muratura është me gurë shtresorë dhe mbyllet me një kornizë guri.
Ndërtesat që kanë mbetur nga manastiri i dikurshëm mbyllin oborrin në anë
jugore dhe perëndimore. Ndërtesa në anën jugore të manastirit është dykatëshe. Ka
hajatin e hapur me një arkadë prej guri në katin përdhes, si dhe çardhakun me shtylla
druri në katin e sipërm. Ndërtesa tjetër është dykatëshe e ndërtuar në vitin 1843.
Nëpërmjet hajatit të saj bëhet hyrja për në manastir. Porta hyrëse është me hark me gurë
të gdhendur. Blloqet e gurit janë me motive dekorative, të gdhendura në reliev të cekët.
Porta e manastirit mbrohet nga një frëngji sipër saj. Anash frëngjisë janë dy pllaka: njëra
me mbishkrim dhe tjetra përmban një skenë valleje, në të cilën paraqiten gra të kapura
dorë për dore. Sheshi përpara portës së manastirit është i shtruar me kalldrëm 1237.
Në një mbishkrim mbi portën perëndimore të naosit thuhet se kisha e manastirit të
Shën Triadhës është pikturuar në vitin 1754 nga ikonografi Adam nga Theotoqi: +
Ανηγέρθοι κ(αί) ανηστορίθι ούτος ο θοίος κ(αί) πάν/σεπτος ναός της αγιας ομοουσίου
κ(αί) ζοωπ(ο)ιο(ύ) κ(αί) άδιε/ρέτου Τριαδος κ(αί) επ εξοδου μόχθου του πανο σιοτάτου
κ(αί) υγου / μένου Φιλοθέου ίερομονάχου κ(αί) αρχιερατέυοντος Μη/τροφάνου(σ)
επισκόπου Δρυνουπόλεος του εν σωτιριω (έτει) Α Ψ Ν Δ – 1754 - / Διά χιρώς έμου τού
ταπινού καί άμαρτολού Αδάμ άπό χορίον θεωτώκη κ. Πακουτζη(σ). “U ndërtua dhe u
pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i Trinisë së Shenjtë të njëqenshme dhe
jëtëbërëse dhe të pandarë dhe me shpenzimet, mundimet e gjithoshënarit dhe igumenit
jeromonak Filotheut në kohën e episkopatit të peshkopit të Drinopojës, Mitrofanit në
vitin sundimtar 1754. Me dorën time të Adamit të përvuajtur e mëkatar, nga katundi
Theotoqi” 1238.
Altari ndahet me një ikonostas druri. Mbi mbulesën prej argjendi të ikonës së
Shën Triadhës 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” 1239. Aktualisht,
ikona gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë. Ajo ka përmasat 50x83 cm
dhe identifikohet me nrumrin e inventarit 5882. Në fondet e Muzeut gjendet edhe ikona e
Joan Pagëzorit, me numër iventari 5915 dhe përmasa 47x80 cm. Në ikonën e Shën
1237

-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 135-139.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 584, faqe 241; Τιτος Γιοχαλας, Στη
γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 88.
1239
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 686, faqe 267.
1238
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Mëhillit, në ikonostasin e kishës është mbishkrimi: Διά συνδρομής τού ένδόξου
.....Χασάν Λίλ...βοήθ(ε)ιαν 1878 .... μαχαλά ντουναβάταις. “Me kontributin e të
lavdishmit...Hasan Lil..(në) ndihmë 1878 mahalla Dunavaces” 1240. Pranë portretit të
igumenit, mbi pjesën jugore të murit perëndimor të kishës është shkruar: Φιλοθεος
ιερομοναχος ο αγιος / ηγουμενος της μονης ταυτης. “Jeromonak Filotheu, igumeni i këtij
manastiri” 1241. Mbi hyrjen e narteksit është kambaneria. Mbi një gur në murin e
kambanerisë është shkruar viti 1821 1242.
Në manastirin e Pepelit ka pasur një jetimore, e cila strehonte fëmijët e braktisur,
ata të lindur nga marrëdhënie jashtëmartesore, fëmijë handikapatë etj. Këtë fakt e
dëshmon 78-vjeçari Vasil Gjoni, i cili është rritur nën kujdestarinë e murgjve të
manastirit dhe tashmë shërben si kujdestar i tij 1243. Kisha e manastirit të Shën Triadhës në
vitin 1963 është shpallur monument kulture 1244. Gjatë viteve të persekutimit ateist
manastiri i Pepelit u kthye në repart ushtarak 1245.
MANASTIRI FJETJA E HYJLINDËSES
ATALE, HIMARË, VITI 1759
Manastiri i Atales gjendet në verilindje të Himarës. Kisha e manastirit i është
kushtuar "Fjetjes së Shën Marisë" dhe feston më 15 gusht. Të ardhurat vjetore të
manastirit kanë qenë 20 lira. Manastiri është ngritur në malin e Atalit rreth dy orë larg
nga lagjia Spile e Himarës. Kisha është e tipit bazilikal me tre nefe dhe ka përmasa të
brendshme 10.10x5.10 metra. Muratura e kishës është e rregullt me qoshe dhe korniza të
punuara me gurë të latuar. Çatia e kishës është dyujëse dhe e mbuluar me tjegulla. Apsida
është punuar me gurë të latuar dhe përfundon me një kornizë guri. Nga ndërtimet e
manastirit ka mbetur një godinë dykatëshe e rrënuar, kati i poshtëm i së cilës ka shërbyer
për katua, ndërsa ai i sipërm për banim 1246.
Kisha është ndërtuar në vitin 1759. 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
1240

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 763, faqe 282-283.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 777, faqe 285.
1242
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 700, faqe 270.
1243
-Engjëll Serjani, Manastiret e harruara të Luginës së Drinos, “Shqip”, 26 prill 2010, faqe 28.
1244
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 89.
1245
-Γιώργου Γιακουμή, Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα, 1994,
σελ. 24.
1246
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 194-196.
1241
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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” 1247.
Në skenën "Ava Sisoi para varrit të Aleksandrit të Madh" është shkruar: Ορόν σε
ταφε / δύλεο σου την θέαν κ(αί) καρδυοστα / λακτων ομβρον εκχεό χρεος το κυνώ /
βλυτων ης νουν λαμβάνο πος γαρ δυελθο / πέρας βαλέ τηούτων ο θανα / τε της δύνατε
φυγην σε / ό Αβά Σησώ / εις / Αλεξανδρος ό βασιλεύς “Duke të parë ty o varr trëmbem
nga pamja jote dhe derdh lot si shi, që pikojnë nga zemra, sjell ndër mend borxhin që
është për të gjithë si do të kalojë deri në fund, obobo nga kjo o i pavdekshëm kush mund
të shpëtojë ty. Ava Sisoi-Mbreti Aleksandër” 1248. Ambienti i altarit ndahet nga një
ikonostas prej muri. Manastiri i Atales në vitin 1963 është shpallur monument kulture 1249.
MANASTIRI I SHËN DHIMITRIT
QEPARO, HIMARË, VITI 1760
Manastiri i Shën Dhimitrit gjendet në fshatin Qeparo të Himarës. Kisha e
manastirit i është kushtuar "Shën Mitrit" dhe kremton më 26 tetor. Të ardhura vjetore të
manastirit kanë qenë 30 lira. Naosi është në formë kryqi me kupolë dhe ka përmasa të
brendshme 7.50x4.60 metra. E veçanta e kësaj kishe janë dekoracionet me tulla të
vendosura në formë sharre 1250.
Kisha e manastirit është ndërtuar në vitin 1760. Kjo datë gjendet e gdhendur mbi
një gur, në anën e djathtë të portës perëndimore të kishës 1251. Konakët e manastirit janë
ndërtuar në vitin 1811. Kjo datë është e gdhendur mbi një gur në njerin prej harqeve të
konakëve të manastirit 1252. Mbi një kuti lipsanësh 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”1253.
Ambienti i altarit ndahet me një ikonostas druri. Në mjediset e kishës ka qenë edhe
shkolla, si dhe godinat ndihmëse. Manastiri i Shën Dhimitrit në vitin 1963 është shpallur
monument kulture 1254. Manastiri është restauruar vitet e fundit me fondet e Kishës
Ortodokse. Konkretisht janë kryer këto punime: 1-Restaurimi i kishës dhe i konakëve. 2-

1247

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 848, faqe 310.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 849, faqe 310-311.
1249
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 86.
1250
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 192-193.
1251
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 827, faqe 304.
1252
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 864, faqe 316.
1253
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 862, faqe 314-315.
1254
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 86.
1248
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Shtesë në anën perëndimore të kishës. 3-Sistemimi i territorit brenda dhe jashtë manastirit
etj 1255.

MANASTIRI I SHËN PJETRIT DHE PAVLIT
VITHKUQ, KORÇË, VITI 1764
Manastiri i Shën Pjetrit gjendet mbi një kodër në verilindje të fshatit Vithkuq. Ai
është ndërtuar mbi rrënojat e një tempulli të vjetër e ku ruhen ende mbeturinat e një
kalaje. Sipas mitropolitit të Kosturit, Dhionis Mantukës, në vitin 1908 ka ekzistuar një
kodik i manastirit të Shën Pjetrit. Mitropoliti e ka parë këtë kodik në duart e pasanikut
korçar, Mihal Turtullit. Kodiku ka këtë mbishkrim: Kodik i Manastirit të shenjtë të
Apostujve në Vithkuq, i dhuruar prej mitropolitit modest të Kosturit, Zotit Krisanth në
vitin 1739 nga lindja e Krishtit 1256.
Sipas kodikut, ndërtimet e manastirit janë realizuar në disa periudha kohore:
1709-1710, 1736 dhe 1759-1764. Manastiri është themeluar në vitin 1709. Ktitori ka
qenë arkondi Thanas Rimara, i cili ka dhuruar për ndërtimin e manastirit 7550 grosh1257.
Përurimi u bë në mënyrë panagjirike në vitin 1710 nga mitropoliti i Kosturit, Dhionisi,
duke bashkëmeshuar me mitropolitin e Prespës, Joasafin 1258. Faza e dytë e ndërtimeve ka
qenë në vitin 1736. Në këtë vit u ndërtua kishëza e Anargjendëve Kozma e Damian. Në
fazën e tretë, që përkon me vitet 1759-1764 u ndërtua kisha e Shën Pjetrit. Kisha u
ndërtua nga kryemjeshtri Gjikë Lena dhe mjeshtërit Dhimo Dukasi, Hari Venetiku, Dine
Krekasi, Mërkur Saraqi, Zoto Lihasi, Bitri Maxhari, Vaso Sumbulla, Kule Deti dhe Pepo
Rredhi 1259.
Për ndërtimet ekziston një legjendë, e cila na bën me dije për murimin e gruas së
ustabashit në themelet e kishës së manastirit. Këtë fakt shkrimtari Viktor Eftimiu e ka
përjetësuar me dramën “Ustabash Gjikë Thana-Lena Vithkuqari”, e cila është përkthyer
në gjuhën shqipe nga Ilo Mitkë Qafëzezi 1260.
1255

-Joan Stratobërdha, Kontribut i madh i Kishës për trashëgiminë kulturore kombëtare, Ngjallja, qershor
2003, faqe 6-7.
1256
-Pjesë nga vepra e Evlogjio Kurillës: Grigor Argjirokastriti dhe historia e Moskopolit, Përkthyesi
anonim, Dispensa është shtypur në Institutin e Monumenteve të Kulturës, faqe 104.
1257
-Duke ardhur fort i nderuari Arkond Haxhi Thanasi, Rimara prej mëhallës Borishtë, që nga qyteti i
shenjtë Jerusalem, e vu ndër mend ......që të ndërtojë manastir në këtë qytet, që e thonë Vithkuq, edhe
dërgoi në Stamboll, edhe i suallnë fermanin e manastirit, në vitin ...1790 dhe shtinë themeli të këtij
manastiri...Këtë vit mbaruan muret vetëm dhe kollonat; Ilo Mitkë Qafëzezi, Kontribut në historinë e qytetit
Vithkuq. Themelimi dhe ndërtimi i manastirit (dorëshkrim në arkivin personal); Aleko Papakozma,
Manastiri i Shën Pjetrit e Pavlit në Vithkuq, datimi, urbanistika, arkitektura, mjeshtrit e ndërtimit,
Monumentet 1 / 1983 (25), faqe 78.
1258
-Në atë kohë mitropolia e Vithkuqit dhe e Kolonjës ka qenë në juridiksionin e mitropolisë së Kosturit;
Pjesë nga vepra e Evlogjio Kurillës: Grigor Argjirokastriti dhe historia e Moskopolit, Përkthyesi anonim,
Dispensa është shtypur në Institutin e Monumenteve të Kulturës, faqe 100-104.
1259
-Aleko Papakozma, Manastiri i Shën Pjetrit e Pavlit në Vithkuq, datimi, urbanistika, arkitektura,
mjeshtrit e ndërtimit, Monumentet 1 / 1983 (25), faqe 77-85.
1260
-Gjikë Kurtiqi, Vithkuqi i 100 krojeve dhe 24 kishave, shoqata “Naum Veqilharxhi”, Tiranë, 2008, faqe
34.
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Hyrja për në manastir bëhej nga ana perëndimore. Ishte një derë e madhe druri me
qemer cilindrik, me gurë të punuar. Nga ndërtesat e manastirit ka mbetur vetëm kisha e
Shën Pjetrit, sepse konakët e manastirit janë shkatërruar gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Konakët e manastirit kanë ishin në tri anët e oborrit të brendshëm. Në mes të konakëve
gjendej një oborr rreth 200 metra katrore. Në katin e parë ishte një hajat me kolona prej
guri dhe me qemerë prej çmërsi. Në ditën e panairit, në hajat rrinin çestëxhinjtë. Anash tij
në formën e shkronjës “U” kishte rreth 40 qeli banimi. Konakët qenë trekatësh, të
ndërtuar me gurë dhe shquheshin për një trajtim të pasur arkitektonik. Arkadat e katit të
dytë qenë prej druri. Sipas kodikut të manastirit, përballë derës së kishës ishte një derë
me qemer që zbriste te haurët. Dhoma pranë sterës (pusit) nuk ishte në gjendje të mirë
dhe përdorej për të vënë gjëra të ndryshme. Dhoma pas kësaj ishte me qemer prej çmërsi
në vend të tavanit dhe është përdorur për depozitimin e bereqetit, ngaqë manastiri nuk ka
pasur hambarë për drithëra. Kjo dhomë është ndërtuar në vitin 1924, kur igumen ka qenë
i përndershmi atë Zaharia dhe në këshillin e manastirit kanë qenë Nuçi V. Tona, Ilo Kov
Deti dhe Ilo Jorgji Prifti.
Në katin e dytë të konakëve ishte dhoma e dhespotit, në gjendje të mirë. Tavanin
e kishte me dërrasa. Në vijim ishte dhoma e papa Sevos. Në katin e dytë nga ana jugore
ishte një sallë e madhe që përdorej për të mbajtur depozitat e ujit. Në anën e majtë të
kësaj salle ishte gjelltorja dhe furra e bukës. Dhomat e katit të tretë janë ndërtuar në vitin
1908 prej banorëve vithkuqarë, që kanë qenë në mërgim në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Ata mblodhën ndihma prej bashkatdhetarëve dhe i dërguan në Vithkuq me anë
të Vangjel Tasit e Isak Vasil Rikës, të cilët u ngarkuan me kujdestarinë për ndërtimin e
dhomave 1261. Në katin e tretë ishte dhoma e epitropëve (kujdestarëve). Quhej kështu
sepse aty mblidhej këshilli manastirit. Përpara dhomave të katit të tretë ishte një divan i
mbyllur me xhamllëk dhe me tavan prej dërrase 1262.
Biblioteka. Në katin e dytë të konakëve përmbi kubenë ishte një sallë, e cila
përdorej për bibliotekë. Sipas Ilo Mitkë Qafëzezit, në bibliotekën e manastirit ruheshin
dorëshkrime me vlerë për historinë e Vithkuqit, të Korçës dhe të Voskopojës. Ndër
dorëshkrimet ka qenë edhe "Traktati logjik", i shkruar nga Teodor Kavalioti në vitin
1743. Në bibliotekë ishin librat e Joan Gojartit, kryepiskopit të Kostandinopojës me
dymbëdhjetë volume, shtypur në Venecia në vitin MDCC XXXIV, në dy gjuhë greqisht
dhe latinisht 1263. dy libra të episkopit të Athinës, Dionis Aeropagitit; një histori kishtare, e

1261

-Shumë vithkuqarë kanë qenë në emigracion. Sipas një regjistrimi të bërë në fshat, rezulton se Vithkuqi
kishte 950 banorë, prej të cilëve 810 banonin në fshat dhe 140 në emigracion; General Descoins, Six mois
d’Historie de l’Albanie (Novembre 1916-Mai 1917), Paris, faqe 33.
1262
-Kodiku nr. 2, Regjistrimi i ndërtesave të manastirit, viti 1943, faqe 9-11.
1263
-Dymbëdhjetë volume në latinisht dhe greqisht janë të Joan Gojartit, kryepiskopit të Kostandinopojës.
Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos primos, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan
Gojartit, Tomos secundis, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos
tertius, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos oktanus, shrypur në
Veneti, në vitin MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos quindus, shrypur në Veneti, në vitin
MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos decimus, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV.
Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos sectus, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan
Gojartit, Tomos secundis, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos
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shkruar prej mitropolitit të Athinës, Meletios, shtypur në Venecia, në vitin 1783;
katekizmat e Kirilit të Aleksandrisë, shtypur në Lipsi, në vitin 1758. Të gjithë librat që
qenë shtypur në Shtypshkronjën e Voskopojës, në vitin 1744 etj 1264. Në faqen 5 të
kodikut jepet e gjithë lista e librave të bibliotekës së manastirit 1265. Inventari i librave
është bërë më 1 janar 1943.
Kisha e Shën Pjetrit. Kisha e manastirit përbëhet nga naosi dhe një portik
përpara hyrjes kryesore. Është e tipit bazilikë trenefëshe me kupolë dhe ka përmasat
16.10x10.50 metra. Vëllimi i kishës e mbyll manastirin në anën lindore. Naosi ndahet në
tri nefe gjatësore nga dy rreshta, me nga katër kolona secila. Ikonostasi mbështetet në
çiftin lindor të kolonave. Në anën lindore të kishës janë tri apsida rrethore, që
përfundojnë me tri nefe. Apsidat janë punuar me gurë çmërsi pa fugatura. Nefi qendror ka
përmasa më të mëdha se dy anësorët. Ai mbulohet nga qemerë cilindrikë. Nefet anësore
janë të ndara në bërthama katrore, të formuara nga harqe. Çatia dyujëse është e gjerë. Ajo
i mbulon të tria nefet dhe kryqëzohet nga çatia e nefit tërthor. Në ndërprerjet e tyre
ngrihet tamburi tetëfaqësh. Kisha është ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje.
Muratura është me gurë ngjyrë hiri dhe çmërs ngjyrë bezhë. Guri ngjyrë hiri është
përdorur në pjesën e jashtme të kishës. Ai është punuar në forma katërkëndore. Çmërsi
është përdorur me kursim, por i punuar bukur dhe me shije të lartë artistike. Atë e hasim
në kambaneri, nëpër apsidat, si edhe rreth dritareve të kishës. Ndriçimi i kishës është
zgjidhur me anën e disa dritareve të vogla. Disa prej dritareve janë me kangjella hekuri,
të zbukuruara me motive floreale me seksion katërkëndor. Muratura është pa ndonjë
zbukurim. Çatia është e mbuluar me rrasa guri. Duke u nisur nga realizimi i përkryer i
muraturës, arrijmë në përfundimin se mjeshtërit, që kanë ndërtuar kishën, zotëronin me

extant, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos nonus, shrypur në
Veneti, në vitin MDCC XXXIV etj.
1264
-Kodiku nr. 2, Regjistrimi i librave të bibliotekës së manastirit, viti 1943, faqe 5.
1265
-Më poshtë janë librat që ndodheshin në bibliotekën e manastirit, duke dhënë numrin vargor, numër që
do të jetë edhe në libër, ashtu dhe mesin e librës ku është e shtypur dhe në çë vit. Libri i shkrojtur prej
Ohnës Orologjitit në gjuhë elenisht e latinisht, shtypur në Veneti, në vitin 1756. Libri i Shën Dionis
Aeropagitit, Tomus secundis, MDCC XXXIV. Libër, fjalor tregjuhësh elenisht, Tomi i dytë, shtypur në
Athinë, në vitin 1891. Librat e shërbesës së Shën Visarionit, episkopit të Larisës, çudibërësit. Të këtillë
libra janë copë njëqind e trembëdhjetë (113), shtypur në Voskopojë në vitin 1744. Libri fjalor, Tomi i parë,
si i sipërpërmenduri, shtypur në Athinë, në vitin 1891. Libër, Jeta e Jesu Krishtit, shtypur në Athinë në vitin
1893. Të katër ungjijtë në gjuhën elenisht, data u mungon. Histori kishtare prej Meletios, mitropolitit të
Athinës, shtypur në Veneti në vitin 1783. Gjimnastikë shpirtërore prej monak Nikodhimit, shtypur në
Veneti në vitin 1800. Libër, i quajtur Katekizma prej zotit Qirill, shtypur në Lipsi në vitin 1758. Libër
kishtar prej Dhositheut të Jeruzalemit, data i mungon. Libër Dhiatë e Vjetër, që përmban Të bërët dhe
gjithë Dhiatën e Vjetër, data i mungon. Një Ungjill prej Theofilaktit, kryepeshkopit të Vollogarisë, data i
mungon. Libri prej Krisanthit, patrikut të Jeruzalemit, që flet për dhenë e shënjtë të Palestinës, shtypur në
Hio, në vitin 1726. Libri i Krisanthit, noterit prift dhe arkimandrit, patrik i Jeruzalemit që flet për shkronjë e
rrumbullakët e dheut, libër me matëse gjeomentike, shtypur në Paris në vitin 1716. Libri i Simeonit,
kryepeshkopit të Thesalonikës, shtypur në Moldavi në vitin 1683. 29-12 copë libra, shtypur në Voskopojë
në vitin 1744. Libri Neos Klimakos (shkallët e reja), shtypur në Veneti, në vitin 1693. Librat e
sipërpërmendur janë gjysmat në elenisht dhe gjysmat në latinisht. Kodiku nr. 2, Regjistrimi i librave të
bibliotekës së manastirit, viti 1943, faqe 5.
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profesionalizëm dhe nivel artistik ndërtime të tilla dhe dinin ti organizonim mirë
volumet 1266.
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” 1267.
Në vitin 1764 kanë përfunduar të gjitha punimet për ndërtimin e kishës. Afresket
fillojnë në qoshkun para hyrjes për në naos dhe zënë gjithë sipërfaqen e brendshme të
kishës. Mjedisi i altarit ndahet nga naosi me një ikonostas druri të gdhendur.
Ikonostasi i kishës. 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 Konicioti 1268 dhe u varakos më 1773. Mbi portën e bukur të ikonostasit
është shkruar: ΕΧΡΥΣΟΘΗ / ΕΝ ΕΤΕΙ 1773. “U verakos në vitin 1773” 1269.
Ikonostasi i kishës u gdhend me shpenzimet e tregtarëve voskopojarë dhe ka
kushtuar rreth 600 groshë 1270. 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 rrethuara nga
harqe të kufizuar me shtyllëza të lulëzuara e krye shqiponjash. Në secilin nga harqet janë
vendosur pano 1271, të cilat përshkruajnë ngjarje biblike. Panoja është katrore dhe e
1266

-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (bazilikat), Monumentet,
1/1981, faqe 102-103; Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 52.
1267
-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.
1268
-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.
1269
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 375, faqe 183-184.
1270
-Stilian Adhami, Voskopoja, 8 Nëntori, Tiranë, 1989, faqe 134.
1271
-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
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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
luftojnë kundër dy hidrave. Sipër tyre paraqiten zogj duke fluturuar, të rrethuar nga
dredhkat dhe hardhitë 1272.
Në ikonostasin e kishës janë dhjetë ikona të mëdha dhe 17 ikona të vogla, të cilat
janë realizuar nga dora e Kostandin Jeromonakut 1273. Në ikonën e madhe të Krishtit në
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.
1272
-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIIIXIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 130-140.
1273
-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
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ikonostasin e kishës 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” 1274. Ikona e Shën Mërisë 1275 dhe e Joan Pagëzorit 1276
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
1762 nga katundi Drenovë” 1277. 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” 1278. 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”1279.
Në faqen e parë të një ungjilli të vitit 1737, i cili sot është në fondet e Muzeut të
Artit Mesjetar të Korçës, është shkruar: Σακελλάριος παπά-Ιωσήφ Σωτηρίου έκ Ραχώβας
Κολώνιας ήλθον / έκ Κορυτσάς καί ετέλεσα λειτουργίαν επί τών ήμερών τού /
Ηγουμένου Ζαχαρίου τή 29 Ιουνίου 1904. “Saqellari papa Josif Sotiri nga Rehova e
Kolonjës erdhi në Korçë dhe celebroi liturgjinë në ditët e igumenit Zaharia, më 29 korrik
1904”.
Froni dhespotik dhe proskinitari. Froni dhespotik është punuar me teknikën e
gdhendjes në reliev. 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
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.
1274
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 365, faqe 181.
1275
-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.
1276
-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.
1277
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 364, faqe 180.
1278
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 377, faqe 184.
1279
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 366, faqe 181.
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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 luanë 1280. 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” 1281. Kurse mbi një ikonë të Shën Mërisë është shkruar:
Διά χειρός βασιλήου Φραστανίτη 1819. Μνήστητη Θ. Κ. τής δούλι σου δεσπήνα Φούηα
και Μαρία. “Me dorën e Vasil Frashtanit 1819. Kujto o zot, perëndi, shërbëtoren tënde
Dhespinë Fugën si dhe Marinë” 1282.
Proskinitari 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 Kombëtar 1283. Ai është gdhendur në dru 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 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 trëndafila 1284.
Pronat e manastirit. Manastiri ka pasur shumë prona: Një korije lisi rrotull
kishës, si edhe një korie tjetër përtej nga Bodrishta; toka të shumta në katundin Leshnjë;
një arë te vendi që quhej Varri i Bramkës; një arë mbi udhë të Bodrishtit; një pjesë are në
vendin që quhej Arat e Igumenit, si edhe një livadh në Shën Thanas. Manastiri ka pasur

1280

-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIIIXIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 138.
1281
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 325, faqe 164.
1282
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 421, faqe 196.
1283
-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.
1284
-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIIIXIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 137-138.
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ullishta në Nartë të Vlorës. Në vendin, që quhej Mizo, kishte në pronësi 21 rrënjë ullinj,
si edhe 14 rrënjë ullinj te Buvillta etj 1285.
Manastiri ka pasur rreth 25 dyqane në Korçë. Në pronësi të manastirit ka qenë
mulliri i fshatit dhe dërstila. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 400 lira në vit.
Në vitin 1746 është ndërtuar metoqi në Korçë, ndërsa në vitin 1754 u ndërtua metoqi në
Voskopojë 1286.
Manastiri i Shën Pjetrit ka pasur rreth 500 kokë dhen. Me anën e një vendimi, që
mban datën 19-III-1945, bëhet fjalë për një fushatë për grumbullimin e bagëtive. Kjo
fushatë bëhej për rimëkëmbjen e mamastirit. Këshilli i manastirit kishte ngarkuar
famullitarin e katundit, atë Gjergj Detin të kryesonte fushatën. Në vendim, ndër të tjera
thuhej: Janë lutur gjithë dashamirësit që do të kenë mirësinë për rimëkëmbjen e
manastirit tonë, që është dëmtuar aq rëndë nga okupatorët fashistë që do të japi secili në
këtë libër të inventarit, i cili libër do të ruhet me kujdes prej gjithë këshillave të
ardhshëm. Emrat e dhuronjësve do të shënohen në listat që do të vihen në sallonin e
pritjes që do të ketë manastiri. Disa nga dhuruesit qenë: Vëllazëria Shpore, Vangjel
Zharkalli, Naqe Zguri, Leonidha Kapurani, Taqo Dhimari, Foto Davani etj 1287. Manastiri
i Shën Pjetrit në vitin 1948 është shpallur monument kulture 1288.
MANASTIRI I NIVANIT, ZAGORI
GJIROKASTËR, VITI 1779
Manastiri i Nivanit gjendet midis fshatrave Nivan e Nderan në Zagori të
Gjirokastrës. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qënë 100 lira. Kisha e manastirit i
është kushtuar "Kryeenjgjëjve" dhe feston më 8 nëntor. Mbi portën perëndimore të kishës
gjendet mbishkrimi: (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 Miael 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

1285

-Kodiku nr. 2, Regjistrimi i tokave të manastirit, viti 1943, faqe 27-66.
-Aleko Papakozma, Manastiri i Shën Pjetrit e Pavlit në Vithkuq, datimi, urbanistika, arkitektura,
mjeshtrit e ndërtimit, Monumentet 1 / 1983 (25), faqe 77-85.
1287
-Kodiku nr. 2, Vendim i Këshillit Manastirial për një fushatë për bagëti, 20 mars 1945, faqe 192-194.
1288
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 71.
1286
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Drinopojës dhe të Gjirokastrës nga katundi Mecovë, me dorën e Janit me të birin e tij,
nga katundi Sikiriati, viti 1779, korrik 28” 1289.
Tek ikonat e Krishtit dhe e Shën Mëhillit në ikonostasin e kishës është shkruar:
“Data 1779. Dhuratë e shërbëtorit të perëndisë Vasa”. Në ikonën e Shën Mërisë gjejmë
këtë mbishkrim: + Δεησις τ(ής) δουλις του / Θεου Αγγελήνα. “Lutje e shërbëtores së
perëndisë Angjelinës” 1290. Mbi një kuti lipsanësh 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” 1291. Rreth bazamentit të një potiri prej argjendi 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”1292.
Gjithashtu rreth një kutie lipsanash prej argjendi 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” 1293. Mbi një ungjill 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” 1294. Rreth potirit të
kishës 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” 1295. Mbi një pllakë guri të
murosur në murin e kambanerisë është shkruar: Εγινι το παρον καμπαν(αρ)εο (επί) του
οανοσιοτατου ιγουμενου ελαχιστου Σεραφιμ εξοδα Κοσταντινου Γκιοκα Διμα κοπου
-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, Tiranë 1998, nr.
612, faqe 249-250.
1290
-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. 793,
faqe 290.
1291
-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.
1292
-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.
1293
-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.
1294
-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.
1295
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 697, faqe 269.
1289
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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” 1296. Manastiri i Nivanit në vitin 1977 është shpallur monument kulture 1297.
MANASTIRI I SHËN GJERGJIT
MBRESHTAN, BERAT, VITI 1783
Manastiri i Shën Gjergjit gjendet në fshatin Mbreshtan, rreth 2 orë larg nga Berati.
Kisha është rindërtuar më 1 prill të vitit 1783. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim i
gdhendur mbi gur dhe i vendosur mbi portën perëndimore jashtë kishës: Α Ψ Π Φ
(=1783), Α ΑΠΡΗΛΙΟΥ. “1783, prill 11298. Sipas Anthim Aleksudhit enoria e
Mbreshtanit përbëhej nga 75 familje, të cilat kishëroheshin në manastirin e Shën Gjergjit
dhe në kishën e Shën Mërisë. Në manastir shërbenin dy klerikë 1299.
Në një kryq prej argjendi që gjendej mbi tryezën e shenjtë të kishës ishte
gdhendur 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”1300.
Mbi bazamentin e një kryqi të vogël prej argjendi 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” 1301. Mbi një kuti lipsanësh është shkruar: Το
παρον υπαρχε(ι) του Γεωργιου ιερεως / απο χοριον Μπρεστιαν 1779. “Kjo është e prift
Gjergjit, nga katundi Mbreshtan 1779” 1302. Mbi ikonën e madhe "Fjetja e Shën Mërisë"
është shkruar: Χρηστος Δημητριανου 1826. "Kristo Dhimitriani 1826" 1303.
Sipas një gojëdhëne vendase: Epitafi i Gllavenicës 1304 dhe lipsanet e Gorazhdit
dhe të Angjellarit, të cilët kishin qenë episkopët e Gllavenicës gjatë viteve të pushtimit
bullgar, janë sjellë në kishën "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e Beratit nga kisha “Fjetja
-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.
1297
-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 89.
1298
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 158, faqe 110.
1296

1299

-Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα 1868,

σελ. 54.
1300
-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.
1301
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 137, faqe 103.
1302
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 150, faqe 107.
1303
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 213, faqe 125.
1304
-Epitafi i Gllavenicës 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. Emërtimin “Epitafi i
Gllavenicës” e ka bërë studiuesi Theofan Popa, duke u bazuar në titullin kishtar që kishte peshkopi Kalist,
επισκο/που Κα/ληστου / Γλαβεν/γτζης / και Βελ(λ)αγραδον “i Gllavenicës dhe i Beratit”.
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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. Sipas Theofan Popës në Mbreshtan, në vend të manstirit të dikurshëm ekziston
kisha e vogël e Shën Gjergjit.
MANASTIRI I SHËN KOLLIT
DHIVËR, DELVINË, VITI 1796
Manastiri i Dhivrit gjendet në juglindje të fshatit Dhivër të Delvinës. Kisha e
manastirit i është kushtuar "Shën Kollit" dhe kremton me 6 dhjetor. Të ardhurat vjetore të
manastirit kanë qenë 30 lira. Nga rrënojat e manastirit ka mbetur kisha dhe një konak
dykatësh, i cili mendohet të jetë ndërtuar më vonë. Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi.
Naosi është njënefësh me tri apsida dhe ka përmasa të brendshme 7.60x2.70 metra.
Narteksi gjendet në anën perëndimore dhe mendohet të jetë shtuar më vonë. Narteksi ka
formë katërkëndëshi dhe lidhet me naosin me anën e një hapërise të harkuar. Narteksi
mbulohet nga një çati druri dyujëse. Muratura e naosit është ndërtuar me gurë. Kishës i
bashkangjitet konaku dykatësh, ku kati përdhes shërbente për katoje, ndërsa në katin e
sipërm qenë qelitë e mugjve 1305.
Kisha është ndërtuar dhe pikturuar në vitin 1796. 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” 1306.
Mbi ikonën e Krishtit 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” 1307. Ndërsa 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” 1308. Mbi një ikonë të Shën Gjergjit gjendet mbishkrimi:
“Lutje e shërbëtorit të perëndisë Gjeorgo Voto 1679” 1309. Pranë portreteve të igumenëve
1305

-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 160-162.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 851, faqe 311-312.
1307
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 852, faqe 312.
1308
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 853, faqe 312.
1309
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 816, faqe 300.
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të pikturuar në murin jugor të kishës gjendet këto mbishkrime: Ο ηγούμενος τής μονής
καλ(λ)εστρος ιερομονάχος. Ο ηγούμενος τού Θεολόγου Στέφανος ιερομονάχοσ.
“Igumeni i manastirit, jeromonak Kalestri. Igumeni i Theologut, jeromonak Stefani”1310.
Kisha e manastirit i të "Shën Kollit" është shpallur monument kulture 1311 në vitin 1963.
MANASTIRI I GJERMANOIT
LESHNICË E POSHTME, DELVINË, VITI 1797
Manastiri i Gjermanoit në Leshnicën e Poshtme të rrethit të Delvinës është
themeluar në shek. XVIII. Ktitor i manastirit është jerodhjakoni Daniel, i cili ishte me
origjinë nga Leshnica. Më vonë mbi rrënojat e manastirit të vjetër murgu Gjermano
ndërtoi manastirin, që mori emrin e ktitorit. Kisha e manastirit të Gjermanoit i është
kushtuar "Shën Athanasit", prandaj festonte më 18 janar dhe më 2 maj. Igumenë të
manastirit kanë qenë: Grigori, Visarioni, Paisi, Zaharia etj. Të ardhura vjetore të
manastirit kanë qenë 100 lira. Gjithashtu që nga viti 1890 në manastir ka funksionuar një
shkollë fillore, e cila mbulonte nevojat e fshatrave përreth. Manastiri ka ndihmuar
shkollën e Leshnicës së Poshtme me nga 10 lira çdo muaj 1312.
Kisha e manastirit është ndërtuar në vitin 1797 dhe u pikturua në vitin 1801. Mbi
portën jugore brenda kishës gjendet ky mbishkrim: 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” 1313.
Mbi portën e narteksit të kishës është shkruar: Ο πανσεπτος ναος οκοδομηθη εκ
βαραθρον θεμελίον δη επιστασίας / χρησάνθου ιερομοναχου κ(αί) ηγουμένου κατα το
1797. Ιουλίου 14. “Ky tempull i gjithnderuar u ndërtua prej themeli me mbikqyrjen e

1310

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 904, faqe 325.
-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 80.
1312
-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών
Κυριακίδη", Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 88-89.
1313
-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.
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jeromonak dhe igumen Krisanthit më 1797, korrik 24” 1314. Pranë kokës së portretit të
jerodhiakon Danielit, ktitorit në faqen perëndimore të naosit të kishës është shkruar: “O at
shumëmadh, bir dhe shpirt që ruan gjithshka vetëm me ...adhuruesit e tu që i nderon
madhënoi me lavdi dhe nëpërmjet atyre shlyej mëkatet e mëkatarëve dhe me
ndërmjetësimet e shërbëtorit tënd, atit Athanasit të madh, jerarkut dhe të drejtit, dhe
oshënarit jepi faljen e mëkateve dhiakon Danielit që të kërkon nxehtësisht me psherëtimë
dhe dhimbje se ndërtoi në mënyrë të shkëlqyeshme dhe stolisi madhërisht këtë tempull të
lavdishëm bashkë me të tjerët. Qoftë i pranuar o Trini e gjithmonhymnueme, qoftë i
lumtur shpëtimi shpirtëror i atyreve dhe i prindërve tanë, jerodhiakon Danieli ai që është
prej këndej dhe që është drejtor i shkollës në Bukluresht dhe me harxhet dhe shpenzimet
e tij. Data e themelimit dhe e pikturimit, 1801 korrik 10” 1315. Në ikonën e madhe të
Krishtit në ikonostasin e kishës është shkruar: δια χειρος καμου του αναξίου Λαζάρου εκ
ανο σουδενα Ζαγορη δια σινδρομης παρθενίου ηγουμένου. “Me dorën time të
pamerituarit Llazar nga Ano Sudhesa e Zagorisë, me kontributin e igumen Parthenit” 1316.
MANASTIRI I SHËN KOZMAIT
KOLKONDAS, FIER, SHEK. XVIII
Manastiri i Kolkondasit është ndërtuar në shekullin XVIII dhe i është kushtuar
Shën Kozmait. Konakët e manastirit kanë qenë dykatësh. Kati i poshtëm përdorej si
magazinë, ndërsa në katin e sipërm gjendeshin rreth 60 qeli, tek të cilat banonin murgjit
dhe ata që shërbenin në manastir. Gjithashtu disa nga qelitë qenë përshtatur për të fjetur
pelegrinët që vinin në manastir. Konakët e manastirit kanë qenë në formë U-je, duke e
rrethuar kishën nga të tri anët. Manastiri ka qenë në gjendje të mirë ekonomike. Në të ka
pasur shkollë dhe bibliotekë. Në shkollën e manastirit studionin rreth 100 nxënës, të cilët
gjenin strehë në konakët e manastirit. Kisha është bazilikë trinefëshe me përmasa
18.50x10 metra. Muratura e kishës është me gurë të lidhur me llaç dhe gëlqere. Muret
përfundojnë me korniza prej guri të gdhendura. Tamburi është tetëfaqësh dhe i suvatuar,
ndërsa apsida lindore është shtatëfaqëshe dhe me dekoracione. Hyrja kryesore e kishës
gjendet në anën veriore. Gjithashtu ka një portë në anën perëndimore. Planimetria e
kishës së "Shën Kozmait" është në formë kryqi të jashtëshkruar 1317.
Kisha e manastirit të "Shën Kozmait" është ndërtuar ndërmjet viteve 1813-1814
me porosi të Ali pashë Tepelenës. Kur ky i fundit hyri në Berat iu kujtua murgu Kozma,
prandaj thirri Mitropolitin e Beratit Joasaf II, të cilin e urdhëroi të bënte transferimin e
lipsanit të shenjtit dhe të ndërtonte manastirin në kujtim të tij. Mbi portën veriore të
kishës gjendet një mbishkrim i gdhendur në gur. Εν ετει απο Χρίστου/ αωιδ + 1814/
μαίου κβ. Εκτήσθη ο ναος ουτος του αγιου Κοσμα/ επι του πανιερωτατου μητροπολιτου/
Βελιγραδων κυριου Υωασαφ ηγουμενευοντος του/ πανοσιωτατου Θεοκλητου
επιτροπευοντων δε του/ κυριου Νικολαου Δημητριου και Χατζή Γιανκου/ και
1314

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 857, faqe 313-314.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 863, faqe 315.
1316
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 903, faqe 325.
1317
-Stilian Adhami, Ansambli historik dhe arkitektonik-artistik i Kolkondasit-Fier, Monumentet, nr.
2/1985 (30), faqe 73-76.
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Πρωτοσυγγελου Παρθενιου δια κοπων τε/ και μοχθων παντων των εύσεβων/ χριςτιανων
κληρικων τε και λαικων. / Ετους 1817....Κοσμας δι επιστασιας υού Καπετάννι Κόλα από
χωριου Φούρκα, έπαρχίας του αγίου Βελάς. “Në vitin 1814, maj 22. U ndërtua ky
tempull i Shën Kozmait në kohën e të gjithhirshmit mitropolit të Beratit, zotit Joasaf, në
kohën e igumenit të hirshëm gjithoshënar Theoklitit në kohën e kujdestarisë së zotit
Nikollë, Dhimitrit dhe Haxhi Jankut dhe të Protosingjel Parthenit, me përpjekjet dhe
mundimet e të gjithë të krishterëve të devotshëm klerikë e laikë. Në …..1817…..Kozma
me mbikqyrjen e të birit Kapedan Kostës, nga katundi Furkë, e parkia e shenjtit të
Vellasë” 1318.
Ikonostasi i kishës 1319 është gdhendur në vitin 1835. Kjo datë është e gdhendur në
dru nën kryqin e ikonostasit 1320. Në gdhendjet e ikonostasit ka motive gjeometrike,
bimore dhe zoomorfe. Ikonat e mëdha janë 10, ndërsa ikonat e vogla të festave 19.
Ikonostasi dhe ikonat që gjenden në të nuk janë të kategorisë së parë përsa u përket
vlerave artistike. Mbi një proskinitar është vendosur një gravurë e derdhur në plumb, tek
e cila në qendër gjendet Shën Kozmai dhe anash janë pikturuar skena nga jeta e tij.
Gravura është e pikturuar nga mjeshtri Kalinikos në vitin 1829. Mbi derën e altarit
gjendet një shqiponjë e gdhendur në dru, ndërsa mbi frontonin e kambanerisë është
skalitur në gur një portret gruaje. Gurëgdhendësit në këtë rast kanë portretizuar
Vasiliqinë, të shoqen e Ali pashë Tepelenës 1321. 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” 1322.
Në apsidë jashtë kishës gjendet një mbishkrim që bën fjalë për Ali pashën.
Ανηγερθη εκ βαθρων/ ο θειος και ιερος ου/τος ναος δια προστα/γης και προτροπης του
υψηλοτατου Βεζιρ/ Αλη Πασια απο Τεπελενη. “U ndërtua nga themelet ky tempull
hyjnor e i hirshëm me nxitjen e të shumëlartit, Vezir Ali pashës nga Tepelena” 1323. Sipas
gojëdhënës rreth vitit 1775 gjatë udhëtimeve misionare për të predikuar krishtërimin
Shën Kozmai vajti në Tepelenë, ku u gjeti strehë tek sarajet e Hankos, së ëmës së Ali
pashë Tepelenës. Të nesërmen murgu Kozma e mori djaloshin Ali dhe u ngjitën në malin
e Leklit. Aty murgu Kozma i kishte parashikuar të ardhmen Ali pashait: “Se do të bëhej
shumë i dëgjuar, një pasha i madh dhe do të sundote gjithë Shqipërinë, do të nënshtronte
Prevezën, Pargën dhe Sulin. Në fund do të shkonte me mjekrën e kuqe në Stamboll”.
Madje murgu Kozma e këshilloi Aliun që të pajtohej me lekliotët dhe hormovitët 1324. Por
1318

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 201, faqe 122-123.
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 168.
1320
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 220, faqe 128.
1321
-Stilian Adhami, Ansambli historik dhe arkitektonik-artistik i Kolkondasit-Fier, Monumentet, nr.
2/1985 (30), faqe 78.
1322
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 272, faqe 143.
1323
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 275, faqe 144; Μιχαήλ Γ. Τρίτου,
Η Εκκλησιά στο Ανατολικό Ιλλυρικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
1999, σελ 123.
1324
-Pan. Monastiret kryesorë të Dhioqezës së Beratit, Koleksioni i revistave "Jeta Kristiane",
Shtypshkronja Gutenberg, Tiranë (1940-1944), faqe 240.
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pashai nuk e pati kuptuar frazën e fundit: "me mjekrën e kuqe në Stamboll", e cila
parashikonte fundin e tij tragjik. Ai nuk mundi ta kuptonte që turqit do ta vrisnin dhe
kokën e prerë me mjekrën e gjakosur do t`ia shpinin Sulltanit. Pas disa vitesh, kur Ali
pashai po shihte që profecitë e murgut Kozma po realizoheshin, lidhi miqësi me të. Për
miqësinë e Ali pashait me murgun Kozma ka dy letra, të cilat janë botuar nga Mitropoliti
i Beratit Anthim Aleksudhi 1325.
Letra e parë: "Ju rumë të nahijes së Beratit, myzeqarë dhe vllehë grabovarë,
katunde dhe çifligje, ju lajmëroj se ja ku vura një epitrop që të ndreqë manastirin e plakut
Kozma; ndihmova edhe unë me aspra e të ndihmoni edhe ju si t`iu thotë dhespoti, me
qëllim që të ndreqet ky manastir. Për ata që nuk do të japin ndihmën e tyre do të më
mbetet hatëri dhe pastaj do t`i paguajnë dyfish. Sikundër ju urdhëroj ashtu të bëni pas
këtij vendimi. Gjirokastër, më 12 shtator 1813".
Letra e dytë: "Hair duvaxhitë e mi Mitropolit i Beratit Kolë Mitro dhe Haxhi
Janko. Ju përshëndes dhe ju kallëzoj se i mora vesh sa më shkruani dhe u informova me
anë të igumenit. U gëzova shumë që u kujdesët për plakun Kozma. Ja tek po vinë aty
igumeni dhe Nikolla bashkë me kryemjeshtrin dhe të vini të ndreqni edhe kullat e
manastirit, i cili të bëhet më i mirë nga të gjitha manastiret. Me ardhjen time aty dëshiroj
ta gjej të mbaruar. Pra, të kujdeseni të gjithë që ta ndreqni dhe të gjithë rumët e Beratit, të
mëdhenj dhe të vegjël, të ndihmojnë. Po i shkruaj edhe Ibrahim Arapit t`ju ndihmojë në
çdo kohë e në çdo punë. Të bëni si ju shkruaj. Ju përshëndes. Në Janinë më 12 shtator
1814".
Sundimtari i Beratit, Ahmet Kurt Pasha e lejoi murgun Kozma të predikonte dhe
të hapte shkolla në rrethinat e Myzeqesë. Murgu Kozma i përshkoi ato fshatra dy herë, në
vitin 1777 dhe më 1779. Kur pashai i Beratit mësoi se murgu Kozma kishte miqësi me
Ali pashë Tepelenën, urdhëroi që ta vrisnin më 24 gusht 1779 dhe trupin e tij e hodhën në
lumin Seman. Lipsani i tij u gjend pranë fshatit Kolkondas, ku u varros në narteksin e
kishës së “Shën Mërisë” dhe vite më vonë për nder të tij u ngrit manastiri. Me urdhër të
Ali pashë Tepelenës lipsanit të shenjtit iu vendos një kokë e florinjtë. Ali pashai e porositi
në Venecia kokën e florinjtë, e cila u punua prej mjeshtrit Nicholas Clykys. Lipsani i
plotë i shenjtit u vendos në arkën e posaçme. Në vitin 1918 një arkeolog austriak e
përvetësoi kokën e florinjtë, për ta shpënë në Vienë 1326.
Në vitin 1942 pranë kishës u ndërtua një paraklis ku u vunë reliktet e Shën
Kozmait dhe një arkë me lipsanin e tij. Arka me lipsanin e shenjtit u ruajt e paprekur deri
në vitin 1984, kur u vizitua prej një turisti grek, të quajtur Taqis Kristopulos. Ky i fundit
pasi fotografoi lipsanin pa kokë të shenjtit e bëri problem qeveritar. Ky incident detyroi
Institutin e Monumenteve, që lipsanet e Shën Kozmait të vendoseshin në një arkë të re.
Dora e djathtë u vu në një enë qelqi në formë katrore. Gjithashtu kur u mësua se më 1987
do të vinte një delegacion grek, kisha u pastrua nga ferrat dhe u shtrua rruga. Delegacioni
kryesohej nga Karolos Papulias, në atë kohë ministër i Jashtëm, Melina Mërkuri, ministre
e Kulturës dhe dy ministra të tjerë. Melina ishte shtrirë barkas që nga dera e kishës deri
-Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα 1868,
σελ. 82.
1326
-Mystehak Xhemali, Koka e florinjtë e Shën Kozmait në Lushnjë, Albania, 5 maj 2007, faqe 22.
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tek arka me lipsanin e shenjtit, duke e puthur me shprestari. Pas vizitës gazetarët grekë
pyetën ish-ministrin e jashtëm të Shqipërisë Reiz Malilen: -Përse mungon koka e
shenjtit? Reizi si ateist që ishte u shtang nga pyetja, por Papuliasi e nxori nga situata duke
thënë: “Koka prehet atje ku duhet të prehet” 1327.
Pas prishjes së kishave më 1967 arkën me lipsanet e Shën Kozmait i shpunë në
Muzeun e Fierit. Sipas Robert Elsie kujdestari i muzeut i ka shitur lipsanet e shenjtit.
Gjithashtu pjesë nga lipsanet e Shën Kozmait gjenden në Mitropolinë e Athinës 1328. Pjesa
e mbetur nga lipsanet e Shën Kozmait sot gjendet në kishëzën e Kryeepiskopatës së
Hirshme. Në raste festash ose agripnish ato u serviren besimtarëve për t’u falur. Shërbesa
e Shën Kozmait u përkthye në vitin 1931 nga Kryepiskop Kristofor Kisi “Jetëshkrimi dhe
akolluthia e dëshmorit të ri dhe isapostullit Shën Kozma” dhe është ribotuar nga autori i
kësaj monografie në vitin 2013 1329.
Manastiri i Shën Kozmait përpara reformës agrare ka pasur këto pasuri: 1-toka
bujqësore 405 dynymë, 2-tokë pyll 185 dynymë, 3-livadhe e kullota 3404 dynymë, rrënjë
ulliri 150. Gjithashtu pasuri të tjera të manastirit janë: lipsani i Shën Kozmait, librat
liturgjikë si dhe arkivi i manastirit, ikonat dhe orenditë e tjera, si edhe vula e manastirit, e
cila daton në vitin 1921 1330. Kisha e manastirit të "Shën Kozmait" është shpallur
monument kulture 1331 në vitin 1963.
Pas viteve të lirisë fetare, në manstirin e “Shën Kozmait” janë kryer këto punime:
1-Gërmime masive për të arritur në kuotën e dyshemesë. 2-Drenazhimi i thellë dhe
krijimi i stacionit të pompimit për largimin e ujrave. 3-Konsolidimi i strukturës. 4Rindërtimi i narteksit. 5-Zbulimi dhe konsolidimi i pikturës murale. 6-Shkëputja dhe
ruajtja e afreskut të Shën Kozmait.6-Ribërja e ikonostasit sipas të vjetrit etj 1332.
MANASTIRI I SHËN GJERGJIT
DEMA, SARANDË, SHEK. XVIII
Manastiri i Demës është një orë larg në jugperëndim të Sarandës. Kisha i është
kushtuar "Shën Gjergjit". Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 120 lira. Manastiri i
"Shën Gjergjit" ngrihet në lartësinë e një kodre në rripin e ngushtë të tokës, i cili ndan
detin Jon me Liqenin e Butrintit në Gadishullin e Ksamilit. Rrethimi i manastirit përbëhet
nga një mur guri, në të cilin janë hapur shumë frëngji. Kisha mendohet të jetë ndërtuar
aty nga fundi i shekullit XVII dhe fillimet e shekullit XVIII. Naosi është njënefësh me ka
përmasa të brendshme 8.20x5.40 metra. Ambienti i altarit ndahet nga një ikonostas prej
1327

-Ferdinand Dervishi, Shën Kozmai, Si u zbuluan në Fier eshtrat e shenjtit grek, Gazeta Shqiptare, 10
prill 2007, faqe 20-21.
1328
-Robert Elsie Olzheim, Shenjtorët e krishterë në Shqipëri, Tempulli Nr. 12, Kotti, Korçë 2007, faqe 7191.
1329
-Andrea Llukani, Shërbesa e Kozamit të Etolisë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2003.
1330
-Petrika Shalësi, Dokumente që provojnë pronësi të Kishës, Ngjallja, korrik 1996, faqe 12.
1331
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 27;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 58.
1332
-Joan Stratobërdha, Kontribut i madh i Kishës për trashëgiminë kulturore kombëtare, Ngjallja, qershor
2003, faqe 6-7.
298

muri. Muratura e kishës është e veshur me një shtresë llaçi gëlqeror. Janë lënë pa u
suvatuar vetëm kornizat që përfundojnë muraturën 1333. Manastiri i "Shën Gjergjit" është
shpallur monument kulture 1334 në vitin 1963.
Pas vitit 1967 ky manastir ka shërbyer si repart ushtarak. Gjatë këtyre viteve janë
dëmtuar pikturat murale të kishës. Pjesa e mbetur e afreskeve mbi ikonostas u restaurua
plotësisht në vitin 2007 me fondet e Kishës Ortodokse 1335.
MANASTIRI FJETJA E SHËN MËRISË
MBRESHTAN, BERAT, VITI 1815
Mbi portën veriore jashtë kishës së manastirit është shkruar: Ετος 1815. Μαιου
επιτροπος Ιοανις Κοροβεσε. Μαστορας Αλβ..“Viti 1815 maj, epitrop Joan Koroveshi,
mjeshtri Alb...” 1336. Kisha ka pësuar dëmtime të shumta. Sipas gojëdhënës në vitin 1883
mjeshtër Jani Ceca ka ndërtuar një kube të kishës. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi
një pllakë të murosur në portën veriore jashtë kishës: Τω 1883 μαιου 15 / επιτροπος
Στεφανος. “Më 1883 maj 15, kujdestar Stefani” 1337. Mbi një gur në kambanerinë e kishës
është shkruar: +ΕΤΟΣ + / 1897 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 10 / ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝ / ΗΣ Τ.
ΚΟΡΟΒΕ(ΛΕ)ΣΙ. / ΜΑΣΤΟΡΟΣ ΑΝΑ / ΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟ / ΠΟΛΕΙ ΚΤΗΤΟΡΑ. “Viti
1897 gusht 10. Kujdestat është jan T, Koroveshi ndërtues, mjeshtër Anastas
Voskopojari” 1338. Në portën veriore Brenda kishës ëshët shkruar: Μαστορα Αλι
Μπαναρι, Μαιου Επιτροπος Στεφανος. “Mjeshtër Ali Banari, maj, kujdestar Stefani” 1339.
Në ikonën e madhe Fjetja e Shën Mërisë në ikonostasin e kishës është shkruar:
Δεησις των δουλων του Θεου Γεωργιου Ιωαννου Κωνσταντινου Χατζη ναστου παρων
αφιερω(νεται) η παρουσα ηκων ης αφεσιν αμαρτιων ητις εγραφι δια χιρως Χρηστοι
Ητιμπριανου τι 18 φ(ε)υρουαριου ετι 1826 ων Βελιγραδως. “Lutje e shërbëtorëve të
perëndisë Gjergjit, Janit, Kostandinit, Haxhi Nastit, prej të cilëve dhurohet kjo ikonë në
ndjesë të mëkateve. U pikturua me dorën e Kristo Itibrianit, më 18 shkurt të vitit 1826, në
Berat” 1340. Sipas Anthim Aleksudhit enoria e Mbreshtanit përbëhej nga 75 familje, të cilat
kishëroheshin në kishën e Shën Mërisë dhe në manastirin e Shën Gjergjit. Në enori
shërbenin dy klerikë 1341.

1333

-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 177-180.
-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 80.
1335
-Gentian Stratobërdha, Restaurohet piktura murale e Manastirit të Shën Gjergjit të Demës, Ngjallja,
shkurt 2012, faqe11.
1336
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 123, faqe 204.
1337
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 141, faqe 262.
1334

1338

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

1339
1340
1341

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 144, faqe 276.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 112, faqe 125.

-Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα 1868,

σελ. 54.
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MANASTIRI I SHËN ELIAS
HOÇISHT, KORÇË, VITI 1817
Manastiri i Shën Elias është mbi një kodër dominuese të fshatit Hoçisht të
Devollit. Ai është ngritur nga fillimi i shekullit XIX dhe ka qenë në gjendje të mirë
ekonomike. Mbi portën jugore të kishës gjendet mbishkrimi: Ιστοριθη και οικοδωμηθη ο
ιερος ναος εκ θειας αποκαλυψεως / δι εξοδων του μακαριτου Μωιση Νικολαεβιτζ απο
Π(ρ)εζδρενη και υιο / θετισας και βαπτισα τον ιερομοναχον μελετιον τον αγησεν διαδο /
χον οστις εκτισε και τον γιναικωνιτην και δε / αδελφην του ρηθεντος Μωυσεως
ητις...γραια και ηγουμενι / εχρηματισεν εκ νεανικης ηλικιας εκτισθη κατα το ετος 1817.
Δια χειρος Μαργαριτου του εκ Βωλον του Πηλιου ορος. “U pikturua dhe u ndërtua ky
tempull i hirshëm nga zbulesa hyjnore me shpenzimet e të shumëlumturit Mojsi
Nikollajeviqit nga Prizreni, i cili adoptoi dhe pagëzoi jeromonak Meletin, dhe e vuri
trashëgimtar. Ky ndërtoi dhe gjinekonitin dhe banesat e bollshme së bashku me
murgeshën….hallën e Meletit, që ishte motër e adoptuar e Mojsiut të përmendur, të
cilët….plaka dhe igumenia që kishin bërë të holla që prej moshës së re. U ndërtua në vitin
1817, me dorën e Margaritit prej Volos të Malit Perian” 1342.
Ikonat e ikonostasit të kishës janë pikturuar prej Margarit Makriniotit në vitin
1817. Nëpër ikona është shkruar: Χείρ Μαργαρίτου Μακρινεζώτου 1817. “Dora e
Margarit Makriniotit 1817” 1343. Në ikonën e Krishtit në ikonostasin e kishës 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” 1344.
MANASTIRI I PIRUIT
SIRAKOT, SARANDË, VITI 1820
Manastiri i Piruit gjendet në fshatin Sirakot të Sarandës. Kisha i është kushtuar
"Fjetjës së Shën Mërisë" dhe kremton më 15 gusht. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë
qenë 50 lira. Kisha e manastirit ka përmasa 16.5x5.70 metra. Brenda portës perëndimore
të kishës gjendet ky mbishkrim: + 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
1342

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 417, faqe 195.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 418, faqe 195.
1344
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 435, faqe 200-201.
1343
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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” 1345.
MANASTIRI I SHËN TRIADHËS
KARDHIKAQ, DELVINË, VITI 1827
Manastiri i Kardhikaqit gjendet në anën veriore të fshatit Kardhikaq dhe i është
kushtuar "Shën Triadhës". Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 70 lira. Kisha e
manastirit përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi është njënefësh dhe ka përmasa të
brendshme 7.0x3.90 metra. Kisha është ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje.
Muratura e kishës përfundon me një kornizë të hollë prej guri. Apsida e kishës është e
zbukuruar me një sërë harqesh me tulla, ndërsa në pjesën e sipërme përfundon me një
kornizë me gurë të gdhendur 1346.
Kisha është piktuar në vitin 1827. 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(άννης0, 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 të tij fjonatas nga eparkia e shenjtit të Vellasë-1827
korrik 5” 1347. Manastiri i Kardhikaqit është shpallur monument kulture 1348 në vitin 1970.
MANASTIRI I SHËN MËRISË
BOBOSHTICË, KORÇË, VITI 1829
Manastiri i Shën Mërisë në Boboshticë. Afresket e kishës janë pikturuar në vitin
1829 prej Mihalit nga Magarova. Në apsidën e kishës është shkruar emri i piktorit që ka
pikturuar afresket e kishës: Η δεησις τόν δούλον του Θεου / Βαγγελης. +Χείρ Μηχαηλ εκ

1345

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 868, faqe 317-318.
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 173-175.
1347
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 874, faqe 319.
1348
-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 80.
1346
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κωμ / ης Μακαροβιον. Επί ετους 1829. / οκτομβρίου – 10. “Lutje e shërbëtorit të
perëndisë Vangjelit. Dora e Mihalit nga katundi Magarovë, në vitin 1829, tetor 10” 1349.
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” 1350. Mbi ikonën e Krishtit në ikonostasin e kishës është shkruar: Δέησις
τών δουλών τού Θεού Γεωργίου, Αναστασίου ιερεως Ναούμ, Βαγ / γέλη καί Στεφάνου
έκ χώρας κατούντη 1826. “Lutje e shërbëtorëve të të perëndisë Gjergjit, prift Anastasit,
Naumit, Vangjelit dhe Stefanit nga fshati Katund 1826” 1351.
MANASTIRI I SHËN TRIFONIT
SHEQISHTE, FIER, VITI 1851
Manastiri i Shën Trifonit gjendet në Sheqishtë të Myzeqesë. Ai përbëhej nga
kisha, konakët, mauzoleumi i Shën Trifonit dhe ambientet e tjera ndihmëse. Objekti
kryesor i manastirit është kisha “Hyrja e Hyjlindëses në Tempull”. Kisha është një
bazilikë njënefëshe, që përbëhet nga narteksi, naosi, kthina e altarit, absida dhe një portik
në pjesën jugore. Ajo është ndërtuar me gurë të lidhur me llaç dhe është e mbuluar nga
çatia me tavan të rrafshë. Kisha është ndërtuar në fillim të shekullit XIX. Mbi murin
jugor jashtë kishës gjendet mbishkrimi: + Ετος 1804 Μάρτιος 25. / Επιτρ οπευσε
Λάζαρος. / Β. Ημσταρι. Χειρός Μαστορος / Κωσταντινο ς Σ. Κολιτσι. εκ / τισεν την ορό
φην και τεμπου / λαν του ναού Τ ου αγίου Τρυ / φωνος. Σεκιστα. ‘Ιωάννης Τσάγκας “Në
vitin 1804 mars 25. Ishte kujdestar Llazar Imstari. Me dorën e mjeshtrit Kostandin S.
Koliçi ndërtoi gjithë kishën dhe ikonostasin e kishës së Shën Trifonit në Sheqishtë. Jan
Çanga” 1352. Kisha ka të murosura: gurë, kapitele 1353, pllaka 1354, mbishkrime dhe relieve të
marra nga rrënojat e Bylisit, Apolonisë etj.
Banorët e rretheve Fier, Berat, Lushnje e Vlorë vinin për pelegrinazh në manastir.
Ata strehoheshin në konakët e manastirit, të cilët qenë një ndërtesë dykatëshe me mure
prej guri. Manastiri i Shën Trifonit rrethohej nga pemë të larta që quheshin vidha,
1349

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 430, faqe 199.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 429, faqe 199.
1351
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 426, faqe 197.
1352
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 178, faqe 116.
1353
-Prashniker e vizitoi manastirin e Shën Trifonit në vitin 1916. Në absidën e kishës ai gjeti të murosur një
kapitel jonik prej graniti dhe një reliev me përmasa 0.52 x 1.75 m, në të cilin ishin gdhendur në mënyrë
gjatësore tre figura burrash. Prashniker na përshkruan edhe disa objekte të tjera. Të tilla ishin një gur varri
me përmasa 0.33 x 0.35 m, ku paraqitet një grua me mantel dhe shami në kokë dhe një tjetër reliev me
përmasa 0.70 x 0.80 m, i cili i përkiste zbukurimeve të një tempulli dhe ku janë paraqitur skena ndeshjeje
nga aventurat e heroit të mitologjisë, Tezeut. Kamilo Prashniker, Myzeqeja dhe Mallakastra, 1920 faqe
141-144.
1354
-Një e tillë është pllaka me mbishkrimin latin kushtuar Cecilia Venustës. Ajo përmban një dedikim
mbivarror që kësaj gruaje nga Bylisi ia bën në shenjë kujtimi i shoqi, Lartidi nga Naisusi. Publikimin e parë
të saj e bëri Anthim Aleksudhi dhe pas tij qe Prashnikeri. Kamilo Prashniker, Myzeqeja dhe Mallakastra,
1920, faqe 174.
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kryesisht në pjesën veriore dhe lindore. Në oborr kishte një kopsht të madh me pemë
frutore, si: fiq, dardha, mollë, shegë e të tjera. Manastiri i "Shën Trifonit" ka pasur në
pronësi të tij: 1-tokë bujqësore 90 dynymë, 2-vreshta 4 dynymë, 3-rrënjë ulliri 207
copë 1355. Manastiri kishte dhe një çair ku zhvilloheshin lojëra popullore si goditje me
hark, mundje klasike, gara me kuaj etj.
Kisha e manastirit i kushtohet "Hyrjes së Hyjlindëses në Tempull" dhe ka
përfunduar së ndërtuari më 5 maj të vitit 1851. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që
gjendet mbi një pllakë guri mbi murin jugor të kishës: + Ετος 1851 Μαίου 5. + Ο ναος
τού Τρύφο / νος εν ημέρα αγίου δε / σμ(=π)ότου Κυριου Ιωάσαφ / επιτροπεύσαντες /
Τζήτζη Χοτόβα καί / Δαβίδ Νάνα διά χει / ρός μαστόρου Ναούμ Μίτζα, / ο Πάρις
Καλαβάρας. / Επιστατης τόν μαστόρων Αναστας / τζιάλας από κάστρο. “Viti 1851 maj 5.
Tempulli i Shën Trifonit u ndërtua në ditët e dhespotit të shenjtë, zotit Joasaf, në kohën e
kujdestarisë së Çiçit të Hotovës dhe David Nanës, me dorën e mjeshtër Naum Miçës,
Paris Kalavarës. Mbikqyrësi i mjeshtërve Anastas Xhalasa nga kalaja e Beratit” 1356. Në
apsidën jashtë kishës së "Hyrjes së Hyjlindëses në Tempull" gjendet ky mbishkrim:
“1855 më 19 maj. Në ditët e Kostandinës, kujdestar Vasilit, Tase Paftalit, Taka Çega
mjeshtri. E shkrova (unë) Kosta” 1357.
Mauzoleuni 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”1358.
Kambana e gjendur në Bishqethëm daton më 1859, ndërsa ajo e gjendur në Libofshë nuk
e ka vitin e prodhimit.
Dëshmori Trifon i Sheqishtës përmendet nëpër sinaksarët e kishës se është kapur
dhe varur mbi një shelg në vitin 313 pas Krishtit. Manastiri i "Shën Trifonit" kremton më
14 korrik. Një mbishkrim që gjendet mbi portën e mauzoleumit të Shën Trifonit, në anën
veriore të kishës na bën me dije për kohën e gjetjes së lipsaneve të shenjtit 1359: + 1847.
Ιούνι ΙΘ / Η ΕΥΡΕΣΙΣ “Gjetja ka ndodhur më 19 qershor të vitit 1847” 1360. Lipsani i
shenjtit është ruajtur në manastir deri në vitin 1967. Manastiri i Shën Trifonit ka qenë një
vend pelegrinazhi. Më pas manastiri u kthye në stallë për qetë e kooperativës. Manastiri
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-Petrika Shalësi, Dokumente që provojnë pronësi të Kishës, Ngjallja, korrik 1996, faqe 12.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 229, faqe 131-132.
1357
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 234, faqe 133.
1358
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 237, faqe 134.
1359
-Dikur një bareshe që ruante delet në kodrinat përreth fshatit i qe shfaqur në ëndërr një djalë i bukur dhe
i armatosur, i cili kthehej nga beteja i gjakosur. Ai iu prezantua si Shën Trifoni dhe në momentin kur ajo e
magjepsur prej bukurisë së tij u afrua për ta prekur, ai u zhduk. Atëherë baresha e zgjuar nga vegimi ia
tregoi ëndrrën njerëzve të fshatit, që shkuan dhe gërmuan në vendin që u tregoi vajza. Atje ata gjetën
eshtrat e njeriut të ëndrrës dhe vendosën, që për të përkujtuar atë të ndërtonin manastirin. Gjithsesi, duhet
pohuar se deri më tani legjenda për dëshmorin Trifon nuk ka gjetur bazë historike. Ανθιμου Αλεξοδη,
Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα 1868, σελ. 85-87.
1360
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 224, faqe 128-129.
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kishte një tavan të gdhendur në dru me dy lloj zbukurimesh. Ndonëse godina shërbeu për
30-vjet stallë, tavani i gdhendur nuk u dëmtua. Ky tavan 200-vjeçar i gdhendur në dru u
grabit pas vitit 2005.

MANASTIRI I KAMENICËS
KORÇË, VITI 1864
Manastiri i Kamenicës afër fshatit Kamenicë i është kushtuar Shën Kollit. Mbi
ikonën e Shën Mitrit në ikonostasin e kishës është shkruar: “Me shpenzimet e K.
Dhimitrit e N. Tezhës, në Korçë 1864. Piktori Jan A., nga Dardha” 1361.
MANASTIRI I SHËN MËRISË
TËRBUQ, TEPELENË, VITI 1864
Manastiri i Tërbuqit gjendet rreth dhjetë minuta nga fshati. Ai kremton më 15
gusht . Manastiri i “Fjetjes së Shën Mërisë” në Tërbuq të Rrëzës në rrethin e Tepelenës
ka pasur të ardhura vjetore 100 lira, të cilat qenë nga fondet e Vangjel Zhapës 1363. Në
testamentin që ka lënë është shkruar: Είς τό μοναστήριον τού Τρεμπουκίου εκατόν φλ.
(αρ.100) “Në manastirin e Tërbuqit të jepen njëqind verdhushka (nr.100)” 1364. Kisha e
manastirit është ndërtuar më 1864. Këtë e vërteton një mbishkrim mbi portën jugore të
manastirit, i cili thotë: ΑΡΧΗΤΕΚΤΟΝΟΣ ΦΙΛΙΠΩΣ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΚΟΝΙΤΖΑ ΧΩΡΑ
ΚΟΣΤΑΝΙΑΝ(Η) ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΖΑΠΠΑ – 1864. “Arkitekt Filip Jorgjiu,
Konicë, katundi Kostandini. Me shpenzimet e Vangjel Zhapës-1864” 1365. Në testamentin
e tij bamirësi Vangjel Zhapa ka lënë një shumë të konsiderueshme për pikturimin e kishës
së manastirit. Në testament është shkruar: Να κτίστη καί ζωγραφίση τήν εκκλησλιαν τού
μοναστηρίου του Τρεμπουκίου, νά διορθώση τήν περιοχήν αυτού καί τά δωμάτια, με τό
καμπαναρίο. “Të ndërtohet dhe të pikturohet kisha e manastirit të Tërbuqit, të ndreqen
dhomat, kambanaria dhe ambienti përreth” 1366.
Kisha ka përmasat 12x7 metra. Ajo i është kushtuar Fjetjes së Hyjlindëses 1367.
Mbi një kuti lipsanësh, e cila daton më 1766, gjendet i shkruar emri i Jorgo Kaliviotit, që
mendohet se ka qenë mjeshtri që ka punuar kutinë: Ανθημου Ιερομοναχου απο Βιλίτζα
ετος 1766 γιοργο Καληβοιοτη. “E jeromonak Anthimit, nga Vilica, viti 1766. Jorgo
Kalivioti” 1368.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 450, faqe 204.
-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe
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-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 66.
-Κ. Π. Ζαβιτζιανου, Αρχεια εθνικων ευεργετων, Μερος Α, Αθηνα, 1930, σελ. 191.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 738, faqe 278.
1366
-Κ. Π. Ζαβιτζιανου, Αρχεια εθνικων ευεργετων, Μερος Α, Αθηνα, 1930, σελ. 185.
1367
-Jeta Suli, Llukan Stavro, At Gjergj Suli, atdhetar dhe klerik i shquar, “Argjiro”, 2014, faqe 8.
1368
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 592, faqe 243.
1363
1364

304

MANASTIRI I KRYEENGJËJVE
DERVIÇAN, GJIROKASTËR, VITI 1869
Manastiri i Kryeengjëjve është në fshatin Derviçan të Dropullit. Kompleksi i
manastirit përbëhet nga kisha dhe konakët rreth saj. Kisha katedrale e manastirit ruhet në
gjendje shumë të mirë, ndërsa konakët janë rrënuar. Kisha është në formë kryqi me
kupolë dhe me apsida anësore. Kupola nuk ngrihet mbi tambur, duke dhënë pamjen e
ndërtimeve bazilikale 1369. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 100 lira. Manastiri
kremton më 8 nëntor 1370.
Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi është i tipit në formë kryqi me
kupolë, triapsidal me përmasa të brendshme 6.90x3.80 metra. Bërthama qendrore është
në formë drejtkëndëshi dhe mbulohet me një qemer të kryqëzuar. Në altar janë apsidat
me niket përkatëse, me dritare për ndriçim. Naosi lidhet me narteksin në anën
perëndimore. Narteksi i kishës është dykatësh. Lidha e dy kateve bëhet me anën e një
shkalle prej guri në murin verior. Kati përdhes është i mbuluar me qemer cilindrik. Ai ka
lartësi të madhe dhe është pa dritare. Në katin e sipërm ka shumë dritare. Kambaneria
ngrihet mbi frontonin e murit perëndimor të kishës. Kati i sipërm i narteksit është shtuar
kohë më vonë gjatë ndonjë rikonstruksioni të mundshëm. Muratura e ndërtimit të kishës
është me gurë shtresorë, të vendosur në radhë të rregullta dhe të lidhur me llaç gëlqereje.
Muratura përfundon me një kornizë prej gurësh, të vendosur në formë dhëmbësh sharre.
Çatia e kishës mbulohet me rrasa 1371.
Në hyrje të kishës së manastirit paraqitet themeluesi bashkë me mbishkrimin
përkatës. Pranë portretit të igumen Makarit, mbi portën e naosit të kishës është shkruar:
Ούτος χριματή / σας άπό τού 1846 / μέχρι σήμερο / ν καί διά τής / έπιμελήας αυτού /
άνέδ(ε)ιξεν τό ίερόν / το ύτο καταγώγιον / έκ του μιδενός είς / τό είνα καί πρυκη / σας
αύτώ με κτίματα / κυνοιτα τε είς άκυνοιτα καί / οί θεωρούντες αύτώ ευ / χρησθε και
συνχορ(ε)ιτε συτόν. 1869 Ιουνίου 21. Χείρ Ζ. Μ. Γ. Χορ. Σ. ΗΓΟΥΜΕΜΟΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ. “Ky duke qenë kujdestar në 1846 e deri sot dhe me
anë të kujdesit të tij e lartësoi këtë kishë të shenjtë nga e mosqena në të qenme dhe e
pajisi atë me pasuri të tundshme e të patundshme dhe ata që e vështrojnë, lutuni dhe
ndjeni atë! 1869 qershor 21. Dora e Z.M.G. katund S. Igumen Arkimandrit Makari” 1372.
Mbishkrimi mbi portën veriore të manastirit tregon kohën e ndërtimit të mureve
rrethuese: 18Ν6 σεπτεμβρίου. “1856 shtator 16” 1373. Kisha e manastirit ka përfunduar së
pikturuari më 3 qershor të vitit 1869 nga Zisi Mihali dhe Gjergji nga katundi Samarinë.
Kjo 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
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-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë,
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005, faqe 192.
1370
-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe 4.
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-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 131-134.
1372
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 718, faqe 274; Τιτος Γιοχαλας, Στη
γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 39.
1373
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 727, faqe 276.
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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” 1374. Mbi ikonën e
Shën Gjergjit të Janinës është shkruar: 1864 νοεμβρίου 7. Διά χειρός Α. Δαμ. Χρ(ίστου)
Σαμαριναίου. “1864 nëntor 7. Me dorën e A. Dham (janë) Kristo Samaritanit” 1375. Në
pjesën e sipërme të ikonës është pikturuar kalaja e Janinës. Mbi ikonë është edhe një
mbishkrim në osmanisht që do të thotë: “Shikoni këtë rajatë”. Ikonografi Adham Kristo
ka pikturuar në kishën e profetit Ilia në Sopik të Pogonit, si edhe ikonat e kishës së Shën
Minait, më 1864.
Mbi portën e narteksit të kishës është shkruar: Ανηστοριθη και εκαλοπησθι ο
(ν)α(ρ)τηξ ούτος του θη/ου και πανσέπτου ναού τον πανμεγίστον ταξηαρχον μη/χαίλ
κ(αί) Γαυριήλ δηά συνδρομης του οανοσιοτάτου καθηγουμενου / κύριου κύρ Ιωακήμ. “U
pikturua dhe u stolis ky narteks i shenjtë i tempullit të hirshëm dhe të gjithënderuar të
kryeengjëjve të gjithëmëdhenj Mihaelit dhe Gabrielit, me kontributin e gjithoshënarit
igumenit zotit Kir Joakim” 1376. Muret e manastirit janë rrënuar, ndërsa qelitë e murgjve
janë në gjendje të mirë. Në afërsi të manastirit është paraklisi i Burimit Jetëdhënës. Në
manastirin e Kryeengjëjve në Derviçan, në Krishtlindjet e vitit 1990 u celebrua liturgjia e
parë pas persekutimit ateist. Liturgjinë hyjnore e mbajti atë Mihal Dako 1377.
MANASTIRI I SHËN TODHRIT
DHËRMI, HIMARË, VITI 1882
Manastiri i Shën Todhrit gjendet në jugindje të Dhërmiut të Himarës. Manastiri
është ndërtuar në shekullin XVII. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 25 lira.
Kisha e manastirit i është kushtuar "Shën Todhrit". Mbi faqen e murit verior të kishës
është shkruar: Διά χειρός Διμη(τρίου) του Νικ(ολάου) καί Αναστασίου Μιχαήλ
Ζωγράφου από χωρίον Χιονάδες έκ τής έπαρχίας Κονίτσης 1882. “Me dorën e Dhimitrit
të Nikollës dhe Anastasit të Mihail Zografit, nga katundi Fjonjati, eparkia e Konicës
1882” 1378. Sipas Theofan Popës ky mbishkrim i referohet ripikturimit të kishës, sepse nën
të dallohen edhe dy shtresa të tjera me piktura më të hershme.

1374

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 743, faqe 279.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 740, faqe 278.
1376
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 786, faqe 288.
1377
-Atë Mihal Dako i përkiste brezit të klerikëve që mbijetuan pas persekutimit ateist. Ai ishte dorëzuar në
gradën priftërore në vitin 1959 nga Mitropoliti i Gjirokastrës, Damian Kokoneshi. Ndonëse në moshë të
thyer, ai iu përkushtua tërësisht shërbesave fetare derisa ndërroi jetë, më 9 mars të vitit 1998.
1378
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë 1998, nr. 889, faqe
322.
1375

306

BURIME ARKIVORE
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, Dosja 16, Fleta 1.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, Dosja 3, Fleta 316.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, Dosja 3, Fleta 320.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, Dosja 15, Fleta 10.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, Dosja 3, Fleta 327.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, Dosja 15, Fleta 12.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, Dosja 15, Fleta 15.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, Dosja 15, Fleta 12.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, Dosja 15, Fleta 10.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, Dosja 16, Fleta 11.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, Dosja 16, Fleta 24.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, Dosja 16, Fleta 16.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 139, Dosja 47, Fleta 1.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 140, Dosja 1, Fleta 1.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 143, Dosja 1281, Fleta 1.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Dosja 373, Viti 1950, 26 Fletë.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 536, Viti 1950, Dosja 229, Fleta 24.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 536, Viti 1950, Dosja 229, Fleta 320.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Viti 1964, Dosja Nr. 1228, Fleta 2.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 16.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 49.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 59.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 66.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 70.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 107.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 108.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 109.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 123.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 124.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 125.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 130.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 131.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 132.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 134.
-Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe 11.
-Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe 18.
-Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Gjergjit, viti 1943, faqe 21.
-Kodiku nr. 2, Regjistrimi i ndërtesave të manastirit, viti 1943, faqe 9-11.
-Kodiku nr. 2, Regjistrimi i librave të bibliotekës së manastirit, viti 1943, faqe 5.
-Kodiku nr. 2, Regjistrimi i tokave të manastirit, viti 1943, faqe 27-66.
-Kodiku nr. 2, Vendim i Këshillit Manastirial për një fushatë për bagëti, 20 mars 1945,
faqe 192-194.
307

BIBLIOGRAFI
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004.
-A. Degrand, Souvenirs de la Haute-Albanie, Paris 1901.
-Agjiologjia, përktheu Anxhela Ttrebicka, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2003.
-Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων,
Κερκυρα, 1868.
-Andrea Miçi, Labova e Kryqit, Globus R, Tiranë, 2010.
-Andrea Llukani, Një nga ata, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011.
-Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012.
-Andrea Llukani, Enciklopedia e Krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2005.
-Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2013.
-Andrea Llukani, Shërbesa e Kozamit të Etolisë, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2013.
-Andrea Llukani, Shërbesa e Nikodhimit të Beratit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2013.
-Andrea Llukani, Shërbesa e Joan Vladimirit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012.
-Ahilino Palushi, David Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në Shqipëri, Ombra
GVG, Tiranë, 2018.
-Αρχιμ. Ηλια Μαστρογιαννοπουλου, Βασιλειου Κασκανταμη, Θεοφανης Ποπα,
Αρχαιολογια και ιεραποστολη, Αθηνα, 1997.
-Arqile Bërxholi, Lunxhëria Mjedisi-banorët-ekonomia-vendbanimet, Qendra e
Studimeve Gjeografike, Shoqata Shqiptare e Gjeografëve "Pandi Geço", Tiranë, 2007.
-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017.
-Apostol Pango, Sotir Kosta, 300 autorë të huaj për Shqipërinë, Maluka, Tiranë, 2014.
-Apostol Pango, Delvina, histori e shkurtër, Maluka, Tiranë, 2008.
-Atë Spiro Bulika, Bariu i mirë (Episkop Kozmai), botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005.
-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες,
Αθηναι, 1966.
-Βασιλειου Κασκανταμη, Θεοφανης Ποπα, ενας συγρονος ιεραποστολος, Εκδοσεις η
Ελαφος, Αθηνα, 2000.
-Gazmend Muka, Kisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Albas, Tiranë, 2013.
-Gazmend Muka, Art'thënia bizantine tek Çetirët, Albas, Tiranë, 1999.
-Γιώργου Γιακουμή, Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων
Δουκα, Αθηνα, 1994.
-General Descoins, Six mois d’Historie de l’Albanie (Novembre 1916-Mai 1917), Paris.
-Georgios Giakoumis, Dhio proima metavizantina mnimia kai o zografikos tous
dhiakosmos, Ionanina 2003-4.
-Georgios Giakoumis, I. Naos Agiou Georgiou Lesinitsas, ena aksiologo metavizantino
mnimio tou proimou 16 ai, ekdhosi Adhelfotita lesinitsioton, Athina, 2001.
-Georgios Giakoumis, Piktorët Çetiri në Myzeqe, Berat, 2003.
-Gjergji Gusho, Mbi përhapjen e krishtërimit dhe të kishave në rrethin e Pogradecit,
Pogradec, 2000.
-Gjikë Kurtiqi, Vithkuqi i 100 krojeve dhe 24 kishave, shoqata “Naum Veqilharxhi”,
Tiranë, 2008.
308

-Gjin Varfi, Heraldika shqiptare, Dituria, Tiranë, 2000.
-Dimitar Cornakov, Macedonian monasteries, Malice Makedonska, Shkup, 1996.
-Dionis Papa, Berati dhe krishterimi, Jonalda, Berat, 2001.
-Dorian Koçi, Gjenealogjia e Ali Pashë Tepelenës, Streha, Tiranë, 2014.
-Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar,
Tiranë, 2018.
-Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical
Museum, Tirana, 2018.
-Dukljanski Knez Sveti Vladimir 970-1016, 1000 godina Crnogoeske Drzavotornosti,
Narodni muzej Crne Core, Podgorica, 2016.
-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006.
-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë,
1996.
-Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës së Shën Prokopit (1818-1922), Tiranë, 1997.
-Dhimitër Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000.
-Dhimitër Beduli, Çatista e Pogonit, Neraida, Tiranë, 2002.
-Dhimitër Beduli, Vlash Dhora, Kostandin Mara, Shënime për bashkësinë ortodokse të
Tiranës, Neraida, Tiranë, 2007.
-Dhimitra Lazidhu, Dhimitra Drosaqi, Manuali i restaurimit të ikonave nga Muzeu i Artit
Mesjetar Korçë, Selanik, 2008.
-Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e
mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974.
-Dhori Falo, Tragjedia e një qyteti, Kotti, Korçë, 1998.
-Eugenia Drakopoulou, Icons from the Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki,
2006.
-Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας,
Θεσσαλονίκη, 2006.
-F.C. Pouqueville, Voyage dans la Grece, T.III, Paris, 1826.
-Φιλιππας Λιτσιος, Το χρονικο της Δροπολης, Neraida.
-Fermantar, Të shkruash historinë me tolerancë, TIKA, 2005.
-I. Zamputi, Relacione mbni gjendjen e Shqipërisë Veriore e të Mesme në shekullin XVII,
Vëll. I, (1610-1634), Tiranë, 1963.
-H. Plenderleith, La conservation des antiquities 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.
-H. Plenderleith, Konservimi i antikave dhe veprave të artit, (Pjesa e dytë), Përgatiti për
botim Andrea Llukani, Tiranë, 2017.
-Historia e popullit shqiptar, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Vol. I, Toena,
Tiranë, 2002.
-Ikone di Albania, Arte sacra dal XIV al XIX secolo, Ancona, 2002.
-Ilia Zaka, Kisha e Shën Spiridhonit dhe veprimtaritë kishtare në Berat, Berat, 2009.
-Jaho Brahaj, Emblema Shqiptare, Eurorilindja, Tiranë, 1997.
-Jeta Suli, Llukan Stavro, At Gjergj Suli, atdhetar dhe klerik i shquar, Argjiro, 2014.

309

-Johan Georg von Hahn, Studime shqiptare, Instituti i Dialogut dhe Komunikimit, Tiranë,
2007.
-Katalogu i objekteve të humbura 1990-2016, Të deklaruara të humbura nga institucionet
e trashëgimisë kulturore në Republikën e Shqipërisë, Tiranë, 2017.
-Κ. Π. Ζαβιτζιανου, Αρχεια εθνικων ευεργετων, Μερος Α, Αθηνα, 1930.
-Κιτσος Α. Μακρης, Χιονιαδιτες ζωγραφοι, Εκδοτικος οικος «Μελισσα», Αθηνα.
-Koço Miho, Trajta të profilit urbanistik të qytetit të Tiranës, Tiranë, 1987.
-Koço Zheku, Konstandin dhe Athanas Zografi, piktorët mesjetarë korçarë në Malin e
Shenjtë Athos 1750-1783, Toena, Tiranë, 2002.
-Κωνσταντίνος Δεσπότις, Αγοι της Ηπειρου, εκδοσεις Παρακαταθιακι, Θεσσαλονίκη,
2009.
-Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të
Shqipërisë, Tiranë, 2000.
-Kristofor Beduli, Shkollat teologjike-hieratike, Neraida, Tiranë, 2001.
-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë, 2004.
-Kristofor Beduli, Saqellar Atë Petro Doçi, Neraida, Tiranë, 2006.
-Kristofor Beduli, Ortodoksët e Gollobordës, Neraida, Tiranë, 2008.
-Ksenofon Ilia, Kishat e Beratit, Ombra GVG, Tiranë, 2006.
-Lazër Papajani, Bibliografi e monumenteve të kulturës dhe të arkitekturës 1944-2003,
IMK, Tiranë, 2004.
-Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana, 2009.
-Llukan Stavro, Plagët e Krishtit i puth çdo ditë, Gjirokastër 2006.
-Llukan Stavro, Vasil Rrapi, Toponimet e Peshtanit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2009.
-H. Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thesaly and Macedonia during the
Years 1812-1913, London, 1815.
-Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik
Kombëtar, Tiranë, 2014.
-Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit, (Sipas kodikëve të Muzeut Historik
Kombëtar), Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë, 2015.
-Melsi Labi, Gjon Vladimiri, Princi që u bë shenjt, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë,
2015.
-Melsi Labi, Joan Vladimir, The prince thet became Saint, Tirana, 2016.
-Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar,
Tiranë, 2016.
-Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum of Albania, Muzeu Historik
Kombëtar, Tirana, 2016.
-Melsi Labi, Epitafi i Gllavenicës, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë, 2016.
-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος
"Αδελφών Κυριακίδη", Θεσσαλονίκη, 1999.
-Milan Shuflaj, Serbët dhe shqiptarët, Toena, Tiranë, 2004.
-Moikom Zeqo, Onufri, Medaur, Tiranë, 1998.
-Moikom Zeqo, Mes laokontit dhe Krishtit, Medaur, Tiranë, 2000.
-Moikom Zeqo, Imazhi arkeologjik si retrospektivë, Arnissa Edition, 2013.
-Moikom Zeqo, Arkeologjia si egjiptiologji, Arnissa Edition, 2011.
310

-Moikom Zeqo, Pasaporta arkeologjike e traditave, Arnissa Edition, 2010.
-Moikom Zeqo, Arkeologjia si ekzegjezë, Arnissa Edition, 2010.
-Nasi Hobdari, Llazar Pjeshkazini, Lekë Tasi, Ringjallja e Kishës së Ungjillëzimit në
Tiranë, Maluka, Tiranë, 2007.
-Nasho Jorgaqi, Udhëve të mërgimit, Albin, Tiranë, 1994.
-Νικόλαος Μουστακίδης, Περί τής Μονής Υψηλής Πέτρας, “Εκκλησιαστική Αλήθεια”,
Αθήναι, 1907.
-Νικολαος Χρονη Παπαγεωργιου, Το καθολικο της Αγιας Παρασκευης και ο ναος της
Μεταμορφωσεως του Σωτηρος Σαμαρινας Γρεβενων, Κεντρο Βυζαντινων Ερευνων,
Θεσσαλονικη, 2010.
-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας
Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928.
-Παναγιώτου Βοκοτοπούλου, Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στερεάν
Ελλάδα και την Ηπειρον από του τέλους του 7ου μέχρι του τέλους του 10ου αιώνος,
Θεσσαλονίκη, 1975.
-Pëllumb Xhufi, Shekulli i Voskopojës (1669-1769), Akademia e Shkencave, Toena,
2010.
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Botim i KOASh-it, Tiranë,
1998.
-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të
Shqipërisë, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005.
-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Αποκατάσταση μνημείων της Ορθοδόξου Εκκλησίας
της Αλβανίας, Τίρανα, 2005.
-Sasho Cvetkovski, The icons of Dico Zograf from the churches in Deber and Mala
Reka, Struga, 2013.
-Simo Tyto, Baba Dhame Peshtani, Tema, Tiranë, 2001.
-Stilian Adhami, Voskopoja, 8 Nëntori, Tiranë, 1989.
-Stilian Adhami, Përmeti dhe përmetarët në faqet e historisë, Tiranë, 2001.
-Stilian Adhami, Vështrim mbi kulturën popullore të trevës së Përmetit, Tiranë, 2002.
-Shaban Sinani, Beratinus, Argeta-LMG, Tiranë, 2004.
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995.
-Triodhi dhe Pesëdhjetorja, e përktheu Imzot Fan Stylian Noli, e botoj Peshkopata e
Amerikës, Boston, Mass, 1952.
-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe
Sporteve, Tiranë, 2003.
-Theodor Ippen, Shqipëria e vjetër, K&B, Tiranë, 2002.
-Theofan Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë, 1961.
-Theofan Popa, Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura
mesjetare në Shqipëri, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i
Historisë, Tiranë 1998.
-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Akademia e Shkencave,
Instituti i Historisë, Tiranë, 2006.
-The cult of St Vladimir of Duklja 1016-2016, Matica Crnogorska, 2016.
311

-Viktori Puzanova, Mbi artin bizantin dhe post-bizantin shqiptar, 55, Tiranë, 2005.
-Visarion Xhuvani, Në kishë, në parlament dhe në burg, 55, Tiranë, 2007.
-Uratore e Kishës Orthodokse, e përktheu Imzot Fan S. Noli, Boston, Mass, 1941.
-Χριστου Γκοτση, Ο μυστικος κοσμος των βυζαντινων εικονων, Αποστολικη Διακονια,
Αθήνα, 1995.
-Ylli Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i artit mesjetar shqiptar, Tiranë, 1992.
-Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve
Tiranë, Tiranë, 2000.
-Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale
d’Arte Tirana, Tirana, 2000.
-Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003.
-Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003.
-Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent
shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë, 2017.
-Ylli Drishti, Icons, Colektion of the National History Museum (14th-19th centuries),
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana, 2017.

DISPENSA
-Anthim Aleksudhi, Përshkrim i shkurtër historik i Mitropolisë së Shenjtë të Beratit,
(Dispensë), Përktheu nga greqishtja Vasil Nika, Korfuz, 1868.
-Ark. Rest. At. Theologos, Ikona, Njohuri dhe shpjegim teologjik, (Dispensë).
-Dhimitër Beduli, Leksione nga Historia e Kishës, botim i K.O.A.Sh-it, (Dispensë),
Tiranë, 1998.
-Ikonat, përkthyer në shqip nga At Joan Pelushi, (dispensë).
-Pjesë nga vepra e Evlogjio Kurillës: Grigor Argjirokastriti dhe Historia e Moskopolit,
Përkthyesi anonim, Dispensa është shtypur në Institutin e Monumenteve të Kulturës,
(Dispensë).
-Shërbesa e Shejtë e Sh’Jon Vlladimirit, e përkthyme dhe e botume me bekim të
Kryepiskopit të gjith Shqipnis krye-Hirsis Tij, Emzot Dr. Visarion-it, Shtypshkronja
Gutenberg, Tiranë, 1934.
KOLEKSIONE
-Koleksioni i gazetave "Ngjallja", botim i K.O.A.Sh-it, (1992-2018)
-Koleksioni i revistave "Jeta Kristiane", Shtypshkronja Gutenberg, Tiranë (1940-1944)
-Koleksioni i revistave "Tempulli", Shtypshkronja Kotti, Korçë (2000-2018)
-Koleksioni i revistave "Kërkim", Shtypshkronja Ngjallja, Tiranë (2009-2018)
-Koleksioni i revistave "Monumentet", botim i Institutit të Monmenteve të Kulturës,
Tiranë (1980-2018)
-Koleksioni i revistave "Studime Muzeologjike", botim i Muzeut Historik Kombëtar,
Tiranë (2002-2018)

312

DORËSHKRIME TË PABOTUARA
-Andrea Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Kombëtar, Trifon
Xhagjika, Tiranë, 2016.
-Andrea Llukani, Mbulesa prej argjendi e ikonës së Shën Gjergjit, Trifon Xhagjika,
Tiranë, 2017.
-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.
-Andrea Llukani, Kodiku i kishave të Vithkuqit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018.
-Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018.
-Andrea Llukani, Epitafi i Gllavenicës, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018.
-Dorian Koçi, Kryqi prej argjendi i kishës së Shën Mërisë, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018.
-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik
Kombëtar, Tiranë 2018.
-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Hyrje në muzeologji, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018.
-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Përmbajtja e Muzeut Historik Kombëtar, Trifon Xhagjika,
Tiranë, 2018.
-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Kapaku i ungjillit të kishës së Shën Mëhillit, Vithkuq,
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018.
-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Mbulesa prej argjendi e ikonës së Shën e Premtes,
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018.
-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Restaurimi i brerores së ikonës së Krishtit, Trifon
Xhagjika, Tiranë, 2018.
-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Restaurimi i relikuarëve të Shën Gjon Vladimirit,
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018.

ARTIKUJ
NË GAZETA DHE REVISTA SHKENCORE
-Abedin Kaja, Jorgji Bendi, Shën Nikodhimi, shenjti i Beratit, Ngjallja, qershor 2007,
faqe 9, 10.
-Aleko Papakozma, Manastiri i Shën Pjetrit e Pavlit në Vithkuq, datimi, urbanistika,
arkitektura, mjeshtrit e ndërtimit, Monumentet 1 / 1983 (25), faqe 78.
-Aleksandër Meksi, Dy kisha bizantine në rreth të Gjirokastrës, “Monumentet”, Nr. 9,
Tiranë, 1975, faqe 77.
-Aleksandër Meksi, P.A. Vokotopoullou, I ekklisiastiki arkitektoniki eis tin dhitiki sterean
Elladha kai tin Ipeirou apo ton tellus ton 7ou mehri ton 10ou aionos, “Monumentet”, Nr.
1, Tiranë, 1982, faqe 169.
-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri, “Monumentet”,
2, Tiranë, 1981 (22), faqe 100-101.
-Alma Gjermani, Dhuruesit korçarë të shek. XIX, Tempulli, Nr. 13, Korçë 2008, faqe 1820.

313

-Andi Rëmbeci, Botime të mbishkrimeve kishtare në Shqipëri, Kërkim, Tiranë, 2010, faqe
136.
-Andrea Llukani, Kronikë Fetare, Rilindja Demokratike, 11 korrik 1992, faqe 2.
-Andrea Llukani, Ikona e kryqëzimit, Ngjallja, prill 1999, faqe 8.
-Andrea Llukani, Erion Prifti, Peshtani, rrënjë të thella në traditën ortodokse, Ngjallja,
qershor 2001, faqe 10.
-Andrea Llukani, La parola Epitaffio, Le Radici, anno 8, n.1, Gennaio 2010, pagina 8.
-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.
-Andrea Llukani, Kult Svetog Jovana Vladimira u Albaniji, Dukljanski Knez Sveti
Vladimir 970-1016, 1000 godina Crnogoeske Drzavotornosti, Narodni muzej Crne Core,
Podgorica 2016, page 135-145.
-Andrea Llukani, Paraqitja e Shën Gjergjit të Janinës me fustanellë shqiptare, Studime
Muzeologjike nr. 6, Tiranë 2016, faqe 70-75.
-Andrea Llukani, Historiku i kishës së Shën Prokopit, Le Radici, Anno 15, nr. 3, Giugno
2017, pagina 17.
-Andrea Llukani, Kontributi i teologut Theofan Popa në shpëtimin e mbishkrimeve dhe
objekteve liturgjike kishtare, Le Radici, Anno 15, n. 5, Dicembre 2017, pagina 8.
-Andrea Llukani, Dosja e teologut Theofan Popa, Global Challenge, Revistë Shkencore
Periodike, Botim i Akademisë Diplomatike Shqiptare, Volumi VI, Numri 2, Tiranë, Maj
2017, faqe 92-99.
-Andrea Llukani, Ikonat e Diço Zografit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime
Muzeologjike nr. 7, Tiranë 2017, faqe 43-45.
-Andrea Llukani, Ikonat e Diço Zografit në Muzeun Historik Kombëtar, Revista
Shkencore Ndërkombëtare Diskutime nr. 1, Shkurt 2018, Tetovë 2018, faqe 61-70.
-Andrea Llukani, Diço Zograf icons in national Historical Muzeum, International
Scientific Journal Diskutime No. February 1st, Tetovo 2018, page 64-73.
-Andrea Llukani, Kontributi i Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare, Le Radici,
Anno 16, n. 3, Settembre 2018, pagina 16.
-Andrea Llukani, Ndihmesa e Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare, Dritëhije Nr. 1,
Tiranë 2018, faqe 66-87.
-Andrea Llukani, Manastiri i Gjon Vladimirit qendër e rëndësishme për shkrimet shqipe,
Albanon Nr. 1, Tiranë 2019.
-Ahilino Palushi, Takim me David Selenicën, Kërkim, nr. 10, Tiranë 2013, faqe 112-117.
-Ahilino Palushi, David Selenicasi – nga Voskopoja në Selanik, (Afresket e kishës së Joan
Pararendësit në lagjen Apozari të Kosturit), Monumentet, nr. 54, 2016, faqe 47-53.
-Apolon Baçe, Vështrim mbi qendrat e banuara antike dhe mesjetare në luginën e
Drinos, Monumentet, nr. 4. Tiranë, 1972, faqe 112.
-Apostol Kotani, Ndërtimi i Pallatit të Kulturës me miratimin e mitropolitit të qytetit dhe
të këshillit kishtar, Sot 1 nëntor 2013, faqe 12.
-Arben Gjata, Kisha e Profetit Ilia, Tempulli Nr. 10, Korçë 2005, faqe14-17.
-Arben Gjata, Kisha e Shën Gjergjit, Tempulli Nr. 8, Korçë 2003, faqe10-15.
314

-Artan Shkreli, Kisha e Shën Prokopit, Shqip, 4 maj 2012.
-Atë Spiro Bulika, Xha Petroja nga Qeparoi, Ngjallja, korrik 2002, faqe 9-10.
-Avenir Sadikaj, Onufri dhe shtegëtimi i shpirtit bizantin në Europë, Gazeta Shqiptare,
25 gusht 2001, faqe 12-13.
-Avni Bilbili, Kapakë ungjilli nga Voskopoja dhe vlerat e tyre artistike, Monumentet, Nr.
1, 1983, faqe 110-111.
-Besim Tabaku, Ikonombartësi i kishave të Perondisë dhe katedrales së Beratit, vlerat
dhe ndërhyrjet restauruese, Monumentet 2 / 1990 (40), faqe 171.
-Gazmend Muka, Disa konsiderata për kontributin e Çetirëve në ikonat e katedrales
"Fjetja e Shën Mërisë" në Berat, Monumentet, 2/1990 (40), faqe 71-75.
-Gazmend Muka, Bazilika që i dha emrin Sarandës, Monumentet 2002, faqe 15.
-Gentian Joan Stratobërdha, Shën Joan Vladimiri, një kishë tjetër në restaurim, Ngjallja,
nëntor 2004, faqe 5-6.
-Gentian Stratobërdha, Ndërhyrje të plota restauruese në kishën e manastirit të Shën
Prodhromit në Voskopojë të Korçës, Ngjallja, shtator 2011, faqe 12.
-Gentian Stratobërdha, Restaurohet piktura murale e Manastirit të Shën Gjergjit të
Demës, Ngjallja, shkurt 2012, faqe11.
-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 277-290.
-Georgios Giakumis, Manastiret dhe murgëria në kishën ortodokse të Shqipërisë (Shek.
VII-XIV), Art & Trashëgimi, Nr. 7, dhjetor 2016, faqe 73-78.
-Γεωργιος Κ. Γιακουμης, Επιγραφες σε μνημεια της ορθοδοξης εκκλησιας της Αλβανιας,
Αφιερωνεται στην ιερη μνημη του Θεοφανη Ποπα αλβανου θεολογου και βυζαντινιστη,
Albanohellenica, Nr. 1, 1999, faqe 43-65.
-Guntram Koch, Disa mendime për kishën e Labovës së Kryqit, “Monumentet”, Nr. 1,
Tiranë, 1987, faqe 27-52.
-Ευαννγελίδης Δ., Αι αρχαιότητες και τα βυζαντινά μνημεία της Βορειοδυτικής Ηπείρου,
Νέος Ελληνομνήμων, 10 (1913), σελ. 461-462.
-Elio Hobdari, Skulptura dhe instalimet liturgjike në kishën e Shën Mërisë në Peshkëpi të
Sipërme (Gjirokastër), “Iliria”, nr. XXXIV, faqe 335.
-Engjëll Serjani, Përtej Gurit të Lartë të Manastirit të Cepos, “Shqip”, 21 mars 2008,
faqe 28.
-Engjëll Serjani, Ethet mistike të një zbulimi, “Shqip”, 4 gusht 2007, faqe 42-43.
-Engjëll Serjani, Manastiret e harruara të Luginës së Drinos, “Shqip”, 26 prill 2010, faqe
28.
-Era Xhaferraj, Evolucioni, estetika dhe liria krijuese në artin e ikonostasit, Art &
Trashëgimi, nr. 7, dhjetor 2016, faqe 138.
-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë
shekujve XVIII-XIX, Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 126-128.
-Fatbardha Shkupi, Mjeshtër shqiptarë, dekoratorë që kanë punuar në Bullgari,
Maqedoni dhe në Shqipëri, Monumentet 2002, faqe 75.
-Fatmir Thaçi, Adrian Devolli, Restaurimi dhe vlerat e pikturës murore të kishës Shën
Mëri Vllaherna në Berat, Monumentet 2 / 1990 (40), faqe 143.
-Fatos Baxhaku, Në Vithkuq për Shën Gjergj, Shqip, 28 prill 2009, faqe 24-25.
315

-F.Versakis, Βυζαντιακοί ναοί τής Βορείου Ηπείρου, Αρχαιολογική Εφημερίς 1916, σελ.
114-117.
-Ferdinand Dervishi, Shën Kozmai, Si u zbuluan në Fier eshtrat e shenjtit grek, Gazeta
Shqiptare, 10 prill 2007, faqe 20-21.
-Filip Boga, Manastiri i Spilesë, Lunxhëria, qershor 2006, faqe 4.
-Frederik Stamati, Epitafi i Gllavenicës, Sekretet e shkencës, Gazeta Shqiptare,
Suplementi Milosao, 8 prill 2007, faqe 2-3.
-Frederik Stamati, Mbi restaurimin e Epitafit të Gllavenicës, Monumentet Nr. 2/1990
(40), faqe 121-122.
-Frederik Stamati, Një mbulesë ikone prej argjendi e vitit 1802. Konservimi dhe studimi i
saj, Monumentet 2005, faqe 133-137.
-Frederik Stamati, Fjetja e Shën Mërisë dhe një histori e panjohur me Ali Pashën,
Standard, 13 shkurt 2015, faqe 18-19.
-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Restaurimi i mbulesës prej argjendi të ikonës së Shën
Gjergjit, Studime Muzeologjike Nr. 7, Tiranë 2017, faqe 64-73.
-Dion Tushi, Joakim Martiniani, Kërkim, Nr. 6, Tiranë 2010, faqe 59-62.
-Dion Tushi, Fizionomitë filantropike korçare dhe kontributi i tyre në krijimin e
prototipave dhe karakterëve të denjë për t’u imituar, Tempulli, Nr. 19, Korçë 2016, Faqe
149-153.
-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator
1993, faqe 4.
-Dhimitër Beduli, Shën Nikodhimi i Beratit, Ngjallja, Qershor 1993, faqe 6.
-Dhimtër Beduli, Theofan Popa-teolog dhe studiues i denjë i kishës dhe i kombit,
Ngjallja, janar 1995, faqe 6,8.
-Dhorka Dhamo, Mbi disa piktura të panjohura të piktor Nikollës dhe Onufër Qipriotit,
Studime Historike, Nr. 1, 1966.
-Dhorka Dhamo, Mbi disa vepra të panjohura të piktorit shqiptar të shek. XVI Nikollës,
Monumentet, Nr. 2, 1971, faqe 63-69.
-Dhorka Dhamo, Piktura e Onufër Qipriotit në kishën e Vllahogoranxisë, Studime
Historike, Nr. 1, 1978, faqe 229.
-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 169184.
-Dhorka Dhamo, Afreskat e kishës së Ristozit në Mborje, Studime Historike, Nr. 2, 1979,
faqe 200-2009.
-Dhorka Dhamo, Mbi ikonën dhe miniaturën e periudhës bizantine në Shqipëri, Iliria, Nr.
2, 1989, faqe 229-234.
-Ilirjan Gjika, Manastiri i Shën Mërisë së Zvërnecit, Fjala, 23-30 janar 2005, faqe 18.
-Ilirjan Gjika, Kisha e Marmiroit, të vetmit pelegrinë - barinjtë!, Standard, 6 korrik, 2010,
faqe 16.

316

-Ilirjan Gjika, Kisha e Shën Nikollës në Kurjan apo kisha e kyr Joanit, Standard, 12
gusht, 2013.
-Ilirjan Gjika, Manastiri i Zvërnecit dhe historitë rreth tij, Le Radici, Anno 15, n.1,
Marzo 3017, pagina 14.
-Ilirjan Gjika, Manastiri i Ardenicës, qendër e rëndësishme fetare, historike dhe
kulturore, Dita, 24 maj 2018, faqe 20-21.
-Ioannis Vitaliotis, Sarandë-Bazilika e 40 shenjtorëve. Raport paraprak për afresketpikturat paleokristiane, Monumentet 2007, faqe 70.
-Ioannis Vitaliotis, Onuphre le Chypriote, peintre post-byzantin en Albanie (vers 15911625), une esquisse de son activite artistique a tavers le corpus de son ceuvre, Paris 2016,
faqe 667-692.
-Ioannis Vitaliotis, Studimi i pikturës bizantine dhe pasbizantine të Shqipërisë gjatë
shtatëdhjetë viteve të fundit (1945-2015): një rishqyrtim kritik, (Në kujtim të Theofan
Popës), Monumentet, nr. 54, 2016, faqe 115-123.
-Joan Stratobërdha, Kontribut i madh i Kishës për trashëgiminë kulturore kombëtare,
Ngjallja, qershor 2003, faqe 6-7.
-Joan Stratobërdha, Kisha e Manstirit “Fjetja e Hyjlindëses”, në Zvërnec, Ngjallja, maj
2003, faqe 11.
-Johannes Koder-Erich Trapp, Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik, Nr. 15,
1966, faqe 391-394.
-John Mitchell, Arkeologjia e pelegrinazhit gjatë Antikitetit të Vonë në Shqipëri: Bazilika
e Dyzet Shenjtorëve, Monumentet 2004, faqe 7.
-Hasan Nallbani, Ikonat në Galerinë Kombëtare të Arteve, Shqip, 14 nëntor 2012.
-Kliti Kallamata, Rreth tipareve të reja të programit ikonografik në pikturën murale të
shek. XVIII, 2000 vjet art dhe kulturë kristiane në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 263.
-Koço Zheku, Kisha e Shën Marisë në Manastirin e Apolonisë, Ngjallja, mars 1997, faqe
10.
-Konstandinos Gjakumis, Joan Stratobërdha, Kisha e Lindjes së Hyjlindëses tek Pazari i
Përmetit, Tempulli, Nr. 9, Korçë, 2004, faqe 27.
-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 209-216.
-Kostas Nihoritis, Tradita e kultit të shtatë shenjtorëve, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare
në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 87-90.
-Kosta Lako, Qyteti dhe peshkopata e Anchiasmosit (Sarandës) në krishtërimin e
hershëm, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 47.
-Kristaq Balli, Kristofor Naslazi, Gjurmime rreth një plejade piktorësh dardharë të
mesjetës së vonë, Monumentet 2 / 1991, faqe 23-24.
-Kristaq Balli, Lorenc Gliozheni, 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 68-75.
-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,
2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 291-296.
317

-Kristofor Naslazi, Disa konsiderata për piktorin mesjetar mjeshtër Kostandin
Jeromonaku, Monumentet, Nr. 2/1989, faqe 68-71.
-Kristofor Naslazi, Kristaq Balli, Ndihmesa e piktorëve korçarë në artin mesjetar
shqiptar, Tempulli, Nr. 2, Korçë 2000, faqe 39-45.
-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.
-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, mësues
Konstandini, Tempulli, faqe 45-50.
-Kristofor Naslazi, Disa shembuj të dyerve mbretërore në shekujt XIV-XVII, Tempulli,
Nr. 16, Korçë 2011, faqe 71-73.
-Kristofor Naslazi, Dimitris Liakos, Nikolaos Fyssas, Thesare të çmuara të punumit
artistik të metaleve, Art & Trashëgimi, nr. 7, dhjetor 2016, faqe 140-141.
-Kristofor Beduli, Familja e Agjiografëve Zengo, Ngjallja, qershor 2000, faqe 9-10.
-Kristina Hanxhari, Efrosina Noti, Shën Prokopi u përket besimtarëve ortodoks, Ngjallja,
mars 1993, faqe 3.
-Maria Skavara, Cikli ikonografik i jetës së Shën Kollit në Saraqinishtë të Lunxhërisë,
botuar në 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 235-239.
-Marita Beci, Disa vrojtime dhe sugjerime mbi gjendjen dhe problemet e ruajtjes së
objekteve të restauruar në muzeun "Onufri", Monumentet, 2/1990 (40), faqe 109.
-Nedai Thëllimi, Tërpo Zografi, Tempulli, Nr. 3, Korçë 2001, faqe 82-83.
-Ledia Lleshi, Pelegrinazh në kujtim të shenjtit, që iu pre koka, Metropol, 5 qershor 2006,
faqe 10.
-Leonard Olli, Shenjtorë shqiptarë me kostume kombëtare, Metropol, 15 korrik, 2005,
faqe 23.
-Llukan Stavro, Atë Gjergj Suli, martir i Kishës sonë Orthodhokse, Ngjallja, janar 1999,
faqe 9.
-Mati Baba, Theofan Popa, zbuluesi, studiuesi dhe koncentruesi i artit mesjetar bizantin,
Rilindja, 21-22 prill 1995, faqe 12.
-Mitropoliti i Korçës, Imzot Joani, Një vështrim i shkurtër historik mbi përkthimet fetare
në kishën orthodhokse, Ngjallja, mars 1999, faqe 7-8.
-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, Të dhëna të reja për piktorin Onufri (Shek. XVI), 2000 vjet art dhe
kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 203-207.
-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 106-114.

318

-Mustafa Arapi, Onufri dhe "misteret" e tij, Gazeta shqiptare ("Milosao", suplement), 20
dhjetor, 2009, faqe 6-7.
-Mustafa Arapi, Onufri dhe misteret e tij, Art & trashëgimi, Nr. 1, prill 2011, faqe 61-64.
-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.
-Mustafa Arapi, Analizë e dy ikonave të piktorit David Selenica, 2000 vjet art dhe kulturë
kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 271-276.
-Mystehak Xhemali, Koka e florinjtë e Shën Kozmait në Lushnjë, Albania, 5 maj 2007,
faqe 22.
-Nasi Hobdari, Liturgjia e parë Hyjnore, në kishën e shndërruar në palestër, Ngjallja,
prill 2006, faqe 9.
-Nasi Hobdari, Lekë Tasi, 5-vjetori i Liturgjisë së parë, Ngjallja, prill 2006, faqe 10.
-Pan. Manastiret kryesorë të Dhioqezës së Beratit, Jeta Kristiane, Tiranë 1943, faqe 175178.
-Παναγιώτου Βοκοτοπούλου, Η μεσαιωνική τέχνη, “Καθημερινη”, 19 Ιανουαριου 1997,
σελ. 12-14.
-Panayotis Vokotopulos, Shënime për arkitekturën kishtare nga shek.X në shek. XIII në
Shqipërinë e Jugut, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe
140.
-Πύρρου Θώμου, Η μεταβυζαντινή ναοδομία, “Καθημερινη”, 19 Ιανουαριου, 1997, σελ.
15-17.
-Pirro Thomo, Konseguent deri në fund në bindjet e tij, Ngjallja, prill 2002, faqe 3.
-Petraq Jorgoni, Kremtimi i festës së Shën Vlashit në Durrës, Ngjallja, shkurt 1993, faqe
6.
-Predikimi, nr. 49, 31 maj, viti 1935.
-Predikimi, nr. 50, 30 qershor 1935.
-Robert Elsie Olzheim, Shenjtorët e krishterë në Shqipëri, Tempulli Nr. 12, Kotti, Korçë
2007, faqe 71-91.
-Reshat Gega, Arkitektura dhe restaurimi në manastirin Fjetja e Shën Mërisë në
Ardenicë, Monumentet, 1, Tiranë 1988, faqe 157.
-Reshat Gega, Shën Kolli Mesopotam. Arti ikonografik dhe skulptura e fasadave të
kishës, Gazeta Shqiptare, 16 tetor 2011, faqe 24.
-Sasho Cvetkovski, Portreti Svetog Jovana Vladimira u umjetnosti Balkana od XVII do
XX vijeka, Dukjanski Knez Sveti Vladimir 970-1016, Narodni muzej Crne Gore, faqe
175.
-Skënder Mihalçka, Manastiri i Ardenicës dhe konservimi i pikturave murale të tij,
Monumentet, 2, Tiranë 1986, faqe 77.
-Skënder Muçaj, Monumenti i Dyzetë Martirëve të Sebastisë, një qendër e rëndësishme
pëlegrinazhi e Antikitetit të Vonë, Art & Trashëgimi, Nt.7, dhjetor 2016, faqe 84.
-Stilian Adhami, Ansambli historik dhe arkitektonik-artistik i Kolkondasit-Fier,
Monumentet, nr. 2/1985 (30), faqe 73-76.

319

-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.
-Theofan Popa, Feja asht e domosdoshme, Predikimi, Nr. 8-10, gusht-shtator 1937.
-Theofan Popa, Savli i Hindisë, Predikimi, (pjesa e parë), viti 1938.
-Theofan Popa, Savli i Hindisë, Predikimi, (pjesa e dytë), viti 1939.
-Theofan Popa, Piktor Kostandini prej Shpati, Buletin për shkencat shoqërore, Nr. 1,
1955, faqe 211-214.
-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, Të dhëna mbi princët mesjetarë shqiptarë në mbishkrimet e kishave tona,
Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 2, 1957, faqe
185-206.
-Theofan Popa, Mbishkrimet e kishave të Shqipërisë si burime historike, Buletin i
Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 1, 1958, faqe 218-250.
-Theofan Popa, Piktorët korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi dhe afresket e tyre me
skenat e apokalipsit, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore,
Nr. 1, 1959, faqe 23-48.
-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, Piktorët grabovarë Çetiri nga familja Katro, Buletin i Universitetit
Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 3, 1960, faqe 121-145.
-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, 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, Piktura jonë mesjetare, Zëri i Popullit, 29 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, Mbishkrime dhe piktura në katedralen “Fjetja e Shën Mërisë” në
Voskopojë, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 3,
1962, faqe 76-106.
-Theofan Popa, Gllavenica e lashtë dhe Ballshi i sotëm, Buletin i Universitetit Shtetëror
të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 2, 1964, faqe 235-242.
-Theofan Popa, Në gjurmët e studimit të mesjetës tonë, Zëri i Popullit, 19 gusht 1964.
-Theofan Popa, Gllavenica e lashtë dhe Ballshi i Mallakastrës, Studime historike, Nr. 2,
1964, faqe 22.
-Theofan Popa, Mbishkrimet dhe piktura e kishës së manastirit të Shën Marenës dhe të
kishës së Shën Gjergjit në Lekë, 1965 (dorëshkrim i pabotuar).

320

-Theofan Popa, Kostandin Shpataraku, piktori shqiptar i shekullit XVIII, Nëntori, Nr. 3,
1965.
-Theofan Popa, Bazilika e shën Athanasit në Voskopojë, 1966 (dorëshkrim i pabotuar).
-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, Disa konsiderata të përgjithshme rreth pikturës postbizantine në
Shqipëri, Studime historike, Nr. 2, 1967, faqe 95-104.
-Theofan Popa, Aktiviteti jashtë atdheut i vëllezërve ikonografë korçarë Kostandin dhe
Athanas Zografi, Studime historike, 1967 (materiali iu dha për botim redaksisë)
-Theofan Popa, Piktura e shpellave eremite në Shqipëri, Studime historike, Nr. 3, 1965,
faqe 69-101.
-Theofan Popa, Une figure eminente de la peinture medieval Albanaise, Studia albanica,
Nr. 1, 1966, faqe 291-304.
-Theofan Popa, Saktësime rreth datimit të kishës së manastirit të Apolonisë, Studime
historike, Nr. 1, 1967, faqe 137-146.
-Theofan Popa, Disa konsiderata të përgjithshme rreth pikturës postbizantine në
Shqipëri, Studime historike, Nr. 2, 1967, faqe 95-103.
-Theofan Popa, Të dhëna të reja në artin shqiptar të shek. XVIII-vepra e David
Selenicasit, mars 1969 (dorëshkrim i pabotuar).
-Theofan Popa, Shkolla e Korçës dhe tradita e saj në pikturën kishtare, Konferenca e
dytë e studimeve albanologjike, Tiranë, 1969.
-Theofan Popa, Restaurimi i kodikëve të Beratit, Nëntori, nr.4, 1972.
-Theofan Popa, H. Nallbani, Rreth krijimtarisë së piktorit David Selenicasi, Monumentet,
Nr. 2, Tiranë 1971, faqe 167-169.
-Theofan Popa, Elementet laike dhe realiste në pikturën tonë mesjetare, Studime
historike, Nr. 1, 1972, faqe 129-155.
-Theofan Popa, Rreth veprës së Onufrit, Monumente të kulturës në Shqipëri, Nr. 2, 1975,
faqe 72-74.
-Theofan Popa, Piktura e vjetër e popullit tonë, Ngjallja, gusht 1995, faqe 10.
-Theofan Popa, Onufri dhe biri i tij Nikolla, Ngjallja, shtator 1995, faqe 9.
-Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, tetor 1995, faqe 11.
-Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, nëntor 1995, faqe 8.
-Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, dhjetor 1995, faqe 8.
-Ushtari i Krishtit, Njeriu që ankohet nuk beson në Perëndinë, Jeta Kristiane, Nr. 4,
Shtator 1943, faqe 245-246.
-Ushtari i Krishtit, Një vllaji vogël, i cili kërkon në përrallë Krishtlindjesh, Jeta Kristiane,
Nr. 4, Shtator 1943, faqe 282-284.
-Ushtari i Krishtit, Cilat janë shkaqet e luftës së ardhme, Jeta Kristiane, Nr. 12, Shtator
1944, faqe 371-378.
-Ushtari i Krishtit, Si ia argumentoi Sokrati nxënësit të tij Aristodemit ekzistencën e
Perëndisë, Jeta Kristiane, Nr. 5, Shtator 1944, faqe 144-147.

321

-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, Shënime mbi artin shqiptar në shekullin XVIII, Buletin i Universitetit
Shtetëror të Tiranës, Tiranë, 1957, Nr. 1, faqe 54.
-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.
-Viktori Puzanova, Prapë mbi artin shqiptar të shekullit XVII, Buletin për shkencat
shoqërore, Tiranë, 1958, Nr. 2, faqe 152-156.
-Viktori Puzanova, Manastiri Shën Mëria e Apollonisë në Pojan, Universiteti Shtetëror i
Tiranës, seria shkenca shoqërore, Tiranë, 1961, Nr. 3, faqe 147-154.
-Viktori Puzanova, Paraqitje e skenës së lindjes së Krishtit në pikturën mesjetare të
Shqipërisë, Studime Historike, Tiranë, 1966, Nr. 1, faqe 128.
-Viktori Puzanova, Dhorka Dhamo, Disa tipare të pikturës monumentale në Shqipëri
gjatë shekujve XIII-XIV, Studime Historike, Tiranë, 1967, Nr. 2, faqe 106-112.

TABELA E ILUSTRIMEVE
Fig.1. Theofan Popa me shokët e Seminarit “Joan Teologu”, në vitin 1932
Fig.2. Diploma e Seminarit
Fig.3. Libreza e studentit
Fig.4. Theofan Popa (1914-1985)
Fig.5. Shkresa nga Universiteti i Tiranës për t’u marrë me kishat mesjetare
Fig.6. Kartela e një ikone
Fig.7. Theofani duke shkuar fshat më fshat për mbledhjen e ikonave
Fig.8. Theofan Popa duke mbledhur ikonat
Fig.9. Theofan Popa me shoferin Ilia Nemçe
Fig.10. Makina e kinemasë, me të cilën u transportuan ikonat
Fig.11. Theofani duke punuar me mbishkrimet kishatre
Fig.12. Theofan Popa me familjen
Fig.13. Theofan Popa gjatë një ceremonie fetare
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