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Andrea Llukani

IKONAT E DIÇO ZOGRAFIT NË
MUZEUN HISTORIK KOMBËTAR

Këtë vit mbushen plot 200 vjet nga lindja e piktorit ikonograf 
Diço Zografi, i cili ka ushtruar aktivitetin e tij në Maqedoni, Bullgari 
dhe në Serbi. 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. Diço Zografi në vitin 1853 ka pikturuar ka 
pikturuar ikonat e kishës së Shën Gjergjit në Vërnicë të Gollobordës1 
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.2

Në vitin 1855 Diço Zografi ka pikturuar ikonat e ikonostasit të 
kishës së Shën Kollit në Elbasan. (Fig.1) Diço Zografi ka pasur dy djem 
Abrahamin dhe Spiridhonin, të cilëve u mësoi artin e ikonografisë. Djali 
i madh, Abrahami ka pikturuar shumë kisha, por nuk e kishte talentin 
e të atit, ndërsa Spiridhoni vdiq herët. E veçanta e Diço Zografit është 
sepse ai pothuajse në çdo ikonë ka lënë nënshkrimin e tij. Përkushtimet 
e donatorëve të ikonave ai i shkruante sllavisht ose në greqishten 
bizantine, sipas porosive. Ai ka qenë ikonografi më i shquar i kohës 
në Maqedoni. Porositësit prisnin me vite të tëra për të pasur një ikonë 
të pikturuar prej Diço Zografit. Tematika e ikonave të pikturuara prej 
tij është e larmishme. Aktivitetin kryesor e ka zhvilluar në fshatin 
Tresonik, ku gjendej atelieja e tij.3

1 Kristofor Beduli, Ortodoksët e Gollobordës, “Neraida”, Tiranë, 2008, faqe 20.
2 Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 59, faqe 72.
3 Sasho Cvetkovski, The icons of Dico Zograf  from the churches in Deber and Mala 
Reka, Struga 2013, page 299-310.
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Ikonat e mëdha të ikonostasit të kishës së Shën Kollit

Sipas programit për kartelizimin dhe studimin shkencor 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.2) me përmasat 
105x67,5 cm dhe numër inventari 5947, ikona e Shën Harallambit 
(Fig.3) me përmasat 102x62,5 cm dhe numër inventari 6025, si edhe 
ikona e Shën Athanasit (Fig.4) 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.5) dygjuhësh në greqishten bizantine dhe në sllavishte: διά χειρός 
δήτζου ζωγράφου έκ έπαρχίας Δεβρων,  
“Me dorën e Diço Zografit nga zona e Dhevron, 1855”.4

Fig.1. Pamje nga kisha e Shën Kollit në Elbasan

4 -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.



44

Fig.2. Shën Kolli Fig.3. Shën Harallambi

Fig.4. Shën Athanasi

Fig.5. Mbishkrimi i Diço Zografit
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Ikonat e vogla të ikonostasit të kishës së Shën Kollit

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.

Dyert e bukura të ikonostasit të kishës së Shën Kollit

Dyert e bukura të ikonostasit të kishës së Shën Kollit në Elbasan, 
aktualisht gjenden në pavijonin e ikonave të Muzeut Historik Kombëtar. 
Gdhendësi i Dyerve të bukura nuk dihet, por ato janë pikturuar nga Diço 
Zografi në vitin 1859. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që Diço Zografi 
ka lënë në Dyert e bukura (Fig.6) të ikonostasit: Διά χειρός δήτζου ζ, 1859, 
“Me dorën e Diço Z, 1859”. (Fig.7) Në kulmin e Dyerve të bukura Diço 
Zografi ka pikturuar Krishtin Pandokrator. Në pjesën ballore të Dyerve të 
bukura Diço Zografi ka pikturuar Kryeengjëllin Gabriel dhe përballë tin 
Shën Mërinë. Ndërsa në pjesën fundore të dyerve ai ka pikturuar Shën 
Vasilin, Shën Joan Gojëartin, Shën Grigor Teologun dhe Shën Nikollën.
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Historiku i kishës së Shën Kollit, Elbasan

Kisha e Shën Kollit në Elbasan 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 drejtuar 
Prefektit të Prefekturës së Ohrit, Haxhi Fahir Beut dhe dijetarëve Naib 
Kadiut të kazasë së Elbasanit. (Fig.8) 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. Sipas fermanit 
Sulltan Mexhiti i drejtohej Prefektit të Prefekturës së Ohrit, Haxhi Fahir 
Beut, që kisha të rindërtohej sipas përmasave që ka pasur: 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 

Fig.6. Dyert e Bukura

Fig.7. Mbishkrimi i Diço Zografit
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Fig .8. Fermani i Sulltan Mexhitit për rindërtimin e kishës
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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 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”.5

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. 

Diço përkthyes i manualit të ikonografisë

Diço Zografi ka përkthyer një manual ikonografie të blerë nga 
vëllezërit Zografi. Në manual Diço ka lënë shënimet e tij.6 Në vitin 
5 -Fermantar, Të shkruash historinë me tolerancë, TIKA, 2005, faqe 116-117; AQSH, 
F. 143, D. 1281, fl. 1.
6 -Sasho Cvetkovski, The icons of Dico Zograf  from the churches in Deber and Mala 
Reka, Struga 2013, page 299-310.
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1791 piktori ikonograf Tërpo Zografi, i biri i Konstandin Zografit 
punoi në kishën e manastirit të Shën Prodhromit në Nausa dhe bleu një 
dorëshkrim nga dhespoti Joakim. Blerja e manualit u bë në malin Athos 
në 3 tetor 1791. Dorëshkrimi ishte një manual për rregullin kanonik të 
ikonografisë kishtare. Disa nga temat që trajton janë: Si bëhen ikonat 
dhe afresket? Si pregatiten ngjyrat? Si pregatiten furçat? Si bëhen 
matricat e skenave? Si realizohet lyerja e ikonave me ar? Si pastrohen 
ikonat e vjetra? Ç’vlerë kanë ikonat? Si duhen nderuar ato? Manuali 
tregon mjaft sekrete të mjeshtërisë dhe zejtarisë të piktorëve ikonografë. 
Tërheq vëmendjen prodhimi dhe procesi i përgatitjes së bojërave, si 
përzihen, si bëhet tutkalli, si bëhet vaji i lirit, si bëhen ngjyrat e fytyrave 
dhe gjymtyrëve të shenjtorëve, si bëhet ngjyra e arit, si bëhet suvaja 
e mureve për të pikturuar më pas afresket etj. Ky dorëshkrim me 
skica dhe shpjegime tregon si bëhen pikturat ikonografike kanonike. 
Dorëshkrimi është një manual për pikturën e Kishës Lindore. Në 
këtë dorëshkrim ka edhe një pjesë të shkruar nga vetë Tërpo Zografi. 
Manuali ka një devocion për kryemjeshtrin e shekullit XIV, Emanuel 
Panselinon, që është quajtur si “Rafaeli i artit bizantin”. Dorëshkrimi 
i Tërpo Zografit është përkthyer dhe ka shërbyer si udhërrëfyes për 
studiuesit e ikonografisë shqiptare.7
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