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Prof. Ass. Dr. Frederik Stamati
Andrea Llukani

RESTAURIMI I MBULESËS PREJ ARGJENDI
 TË IKONËS SË SHËN GJERGJIT 

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, (Fig.1) 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. 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,1 e cila ka përshkuar tej përtej 
gojën e dragoit. Tematika e ikonës është marrë nga një mrekulli  e 
shenjtit.2 Në pjesën e sipërme të mbulesës prej argjendi është shkruar: 
“Shën Gjergji”.3

1 Shtiza mbaron me një kryq, për të treguar vdekjen martire të shenjtit.
2 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. Pastaj shenjti urdhëroi princeshën që ta lidhte 
përbindëshin me rripin e saj dhe e shëtitën nëpër qytet.  
3 Shën Gjergji ka lindur rreth vitit 275 pas Krishtit. I ati ishte nga Kapadokia, ndërsa e 
ëma nga Lida e Palestinës. Kur u bë 18 vjeç e thirrën ushtar dhe e çuan në Nikomendi. 
Në luftën e Dioklecianit kundër persëve, Shën Gjergji u shqua për trimëri. Në atë 
kohë i dhanë titullin e princit. Kur perandori Dioklecian urdhëroi ushtarët të bënin 
flijime për perënditë pagane, Gjergji nuk pranoi. Ai hoqi dorë nga grada dhe pozita 
ushtarake dhe nuk e tradhtoi besimin. Pasi e torturuan në mënyrë çnjerëzore, e 
ekzekutuan duke i prerë kokën. Martirizimi i shenjtit u bë rreth vitit 330 në Nikomedi 
të Azisë së Vogël. Jetë Shenjtorësh, Nr.2, botim i Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë, Tiranë, 1996, faqe 55-62; Sinassario vita di Santi dal calendaro liturgico 
di Grottaferrata, traduce a cura di P. Basilio Intrieri, 2004, pagina 189.
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 Ikonografi thekson fitoren e shenjtit. Veshja ushtarake, pozicioni 
i trupit, duke goditur me shtizë, pelerina4 e hedhur mbi supe dhe e 
lidhur në gjoks tregojnë ndërhyrjen mrekullibërëse të shenjtit. Në cepin 
e djathtë të ikonës është dora e Zotit, duke bekuar shenjtin. Shenjti 
vjen në momentin që po sakrifikohej princesha, duke rrezatuar një 
dritë të bardhë.  Ajo  ikonizohet në ngjyrën e bardhë të kalit, që është 
simbolika e fitores.

Në pjesën e poshtme të mbulesës prej argjendi, mu nën kokën e 
dragoit është një mbishkrim i punuar me savat: Η παρουσα ηκονα του 
αγιου Γεωργιου απ(ο) χοριων Νοκοβο ιπ(α)ρχια Δρ(υ)ι(ω)ουπολλεος 
δια εξοδου τις τιμιας ζαχαροσπειητις Γγικας Πιρο Θαλασι θηγατερ παπα 

Σινο Δοκιναης μνημοσηνον 
αυτων σην γινεξη κε τεκνης: 
1819-20 Φλεβαρηου. Δια χιρος 
εμου ΔΜ. ΡΜ.“Kjo ikonë 
e Shën Gjergjit të katundit 
Nokovë, eparkia e Drinopojës 
u punua me shpenzimet e 
sheqerpunuesit të nderuar, 
Gjikë Pirro Thallases, e bijës 
së Papa Sino Dokinaisit për 
kujtim të tyre me gratë dhe 
fëmijët, 1819-20 shkurt, me 
dorën time të Dh.M. -RM”.5

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 

4 -Në ikonat e Shën Gjergjit pelerina ushtarake është  në ngjyrë të kuqe, për të treguar 
gjakun e martirizimit të shenjtit.
5 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 694, faqe 269.

Fig.1. Mbulesa e ikonës së Shën Gjergjit
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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.6

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. 

Restaurimi i mbulesës së ikonës të Shën Gjergjit 

Restaurimi i mbulesës së 
ikonës të Shën Gjergjit u krye 
në laboratorin e konservimit të 
koleksioneve të Muzeut Historik 
Kombëtar nën drejtimin e Prof. 
Ass. Dr. Frederik Stamatit.

1 - S h q y r t i m i  p a m o r . 
Fillimisht u bë shqyrtimi pamor i 
mbulesës së ikonës, (Fig.2) nga i 
cili doli se nga ndotja sipërfaqja 
ishte e mbuluar nga papastërti 
të ndryshme: a) në mjedisin 
ku janë ruajtur; b) ishte krijuar 
një shtrese amorfe e sulfurit të 
argjendit, përsëri për arsye të 
ndotjes së mjedisit, e mbulesa 
kishte shtrembërime mekanike; 
c) kishte gjurmë mbërthimi të çrregullt nga gozhdët, çka tregon se 
është përdorur disa herë; ç) kishte plasaritje të shkaktuara gjatë punës 
përgatitore nga mjeshtri i prodhimit, sidomos në vendet ku fillon relievi 

Fig.2.Mbulesa e ikones para restaurimit

6 Kallzat e grurit simbolizojnë prodhimin dhe vazhdimësinë e jetës. “Nëse kokrra 
e grurit bie në tokë dhe nuk vdes, atëherë mbetet e vetme, por nëse vdes sjell më 
shumë frute” (Joani 12, 24). Asti, Episkop i Bylisit, Simbolet e krishtera në katedralen 
“Ngjallja e Krishtit”, si një zbulesë dhe bashkëpërjetimi, Kambanat, Nr. XXXII, 
prill 2013, faqe 6-7.
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i kalit.
2-Shqyrtimi optik. U shqyrtua sipërfaqja në stereomikroskop dhe 

u konstatua ekzistenca e patinës fisnike të argjendit në disa vende, 
gjithsesi vende-vende e fruajtur.

3-Trajtimi. a) Hapi i parë qe kryerja e sondazheve për largimin 
kimik të papastërtive që e mbulonin. b) Hapi i dytë qe zhytja e mbulesës 
në një banjë kimike të përgatitur me tartrat të kaliumit dhe natriumit, 
si edhe të hidroksidit të natriumit. Objekti qëndroi në banjë për rreth 
gjysmë ore. Pas kësaj u shpëla me ujë të rrjedhshëm me një furçe 
me qime të buta. c) Hapi i tretë. Mbulesa u mbajt një ditë në ujë për 
të eliminuar çdo mbetje të kimikateve të përdorura. ç) Hapi i katërt: 
Mbulesa u drejtua me kujdes në vendet e shtrembëruara.

Përfundime: Mbulesa e ikonës së Shën Gjergjit është e ndërthurrur 
me argjend relativisht të pastër. Në sipërfaqe ka një shtresë jouniforme 
të sukfurit të argjendit, që ka ardhur nga pengimi i reaksioneve përkatëse 
nga papastërtitë e depozituara. Me qëllim që me kalimin e kohës të bëhet 
fisnikërimi uniform i sipërfaqes nëpërmjet veprimit të gazit sulfhidrik 
si papastërti natyrale, mbulesa nuk u llakua. Brerorja prej argjendi e 
larë me ar nuk paraqiste probleme shqetësuese. 

Fig.3. Kisha e Shën Gjergjit, Nokovë
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Kisha e Shën Gjergjit në Nokovë të Lunxhërisë

Kisha e Shën Gjergjit (Fig. 3) gjendet në mes të fshatit Nokovë të 
Lunxhërisë. Ajo është bazilikë trinefëshe. Kisha ka përmasat 17.17x9.30 metra. 
Është ndërtuar në vitin 1772. Ky fakt vërtetësohet nga mbishkrimi mbi faqen 
e murit perëndimor të kishës: “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”.7 

Kisha është e mbuluar me sistem qemerësh me kupolë sferike. (Fig. 
4) Muret e kishës janë ndërtuar me gurë shtufi e çmërsi. Çatia e kishës është 
e mbuluar me pllaka guri. Kisha përbëhet nga narteksi, naosi dhe një hajat 
me çati druri mbi shtylla në anën veriore. Në kishë hyhet nga dera në anën e 
saj veriore. 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 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 mbuluara me arkitrarë druri. Apsida e kishës është zbukuruar 
me nëntë nike, të cilat përfundojnë me një kornizë në formë dhëmbë sharre. 
Altari ndahet nga naosi me një ikonostas prej druri.8 Në afreskun e Shën 
Gjergjit mbi portën veriore jashtë kishës është shkruar: “Me dorën e 
prift Dhimitrit të Dhimor Vitos, 1810”.9

Fig.4. Planimetria e kishës së Shën Gjergjit

7 Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 598, faqe 
244-245.  
8 Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (bazilikat), 
Monumentet, 1/1981 (21), faqe 110-111.
9 Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 674, faqe 265.
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Pranë kishës qe shkolla, e cila ishte ndërtuar sipas një fermani 
sulltanor (Fig. 5) të vitit 1902.10 Burrat e fshatit mblidheshin në hajatin e 
kishës së Shën Gjergjit dhe kuvendonin për problemet që i shqetësonin. 
Për vlerat që bart, kisha e Shën Gjergjit në Nokovë të Lunxhërisë është 
shpallur monument kulture në vitin 1963.11

Fig. 5. Fermani sulltanor i vitit 1902 për ndërtimin e shkollës

10 Arkivi Qendror i Shtetit, fondi 139, dosja 47, fleta 1; Fermantar, Të shkruash 
historinë me tolerancë, TIKA, 2005, faqe 75.
11 Trashëgimia kulturore, akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Tiranë, 
2003, faqe 89.
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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 përmasat 57x104 cm. Në ikonë është mbishkrimi: 
“Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Kostë Panajotit 1798”. 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 1796.12

Në fondet e Muzeut gjendet edhe një ikonë me përmasa 54x108 
cm dhe me numër inventari 5611, e cila mendohet se është Fjetja e 
Hyjlindëses. Ikona “Hyrja në Jerusalem”, me numër inventari 3701 
është ekspozuar në pavijonin e ikonave të Muzeut Historik Kombëtar. 
Ikona është pikturuar nga ikonografi Joan Athanasi. Në të paraqitet 
hyrja triumfale e Krishtit së bashku me apostujt në Jerusalem. 

Gjatë punës hulumtuese studimore në fondet e Muzeut Historik 
Kombëtar kemi arritur të evidentojmë këto ikona të vogla: Rrethprerja 
e Krishtit, me nr. inventari 5763 dhe përmasa 26x34 cm; Kryqëzimi 
i Krishtit, me nr. inventari 5764 dhe përmasa 25x33 cm; Joakimi dhe 
Ana, me nr. inventari 5769; Hyrja e Hyjlindëses në tempull, me nr. 
inventari 5806 dhe përmasa 25x34 cm; Pendikostia, me nr. inventari 
5846 dhe përmasa 25x34 cm; Darka Mistike, me nr. inventari 5865 
dhe përmasa 25x34 cm; Ngjallja e Llazarit, me nr. inventari 5868 dhe 
përmasa 27x34 cm; Prerja e kokës së Pararendësit, me nr. Inventari 
6002 dhe përmasa 27x34 cm; Shpërfytyrimi i Shpëtimtarit, me nr. 
inventari  6061 dhe përmasa 26x34 cm; Zënia e Hyjlindëses, me nr. 
inventari  6069 dhe përmasa 24x34; E diela e të verbrit, me nr. inventari  
6101 dhe përmasa 26x33 cm; E diela e Thomait, me nr. inventari  6103 
dhe përmasa 26x33 cm; Analipsi, me nr. inventari  5994 dhe përmasa 
25x34 cm etj. 

12 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 643, faqe 257.
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Ikona “Mbledhja e Kryeengjëjve”, me nr. inventari 6099 ka përmasa 
33x43 cm. Në të është shkruar: 
“Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, 
Telit të Gjokë Kondit në vitin 
1797”.13

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 
është me përmasa 38x48 cm dhe 
me numër inventari 5980. Në 
fonde gjendet edhe një ikonë 
e paidentifikuar, me përmasa 
23x31 cm dhe numër inventari 
6091, e cila paraqet një shenjtor 
duke mbajtur një kryq në dorën 
e majtë. Ikona e Shën Gjergjit, 
(Fig. 6) e cila ka qenë e vendosur 
në proskinitarin e kishës, ka përmasat 55x74 cm dhe është me numër 
inventari 5946.

Shën Gjergji në traditat popullore

Shën Gjergji është një nga heronjtë që nderohet me respekt nga 
popuj të ndryshëm. Në mesjetën e hershme, Shën Gjergji ka qenë 
shenjti mbrojtës i Shqipërisë. Deri në shek. XII, ushtrive shqiptare 
u paraprinte flamuri me kryqin e Shën Gjergjit. Heroi ynë kombëtar, 
Gjergj Kastrioti Skënderbeu pati një vizion: iu shfaq Shën Gjergji duke 
i dhuruar shpatën e famshme për ta përdorur në luftë kundër turqve. 
E kremtja e Shën Gjergjit është 23 prilli dhe shënon fillimin e verës, 
prandaj shoqërohet me disa zakone popullore. Në Kosovë dhe në 
Maqedoni Shën Gjergjin e festojnë duke ngrënë fli. Në Shalë, barinjtë 
mbledhin lule dhe me to zbukurojnë stanet e bagëtive. Në Podujevë, 
fshatarët marrin hithra nga kopshti dhe pasi i zhysin në ujë, spërkasin 

Fig. 6. Ikona e Shën Gjergjit

13 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 648, faqe 256-257.



72

me to fëmijët për t’u bërë të fortë si shenjti. Në Preshevë, fëmijët i 
lajnë me banjë hithrash. Ortodoksët e Kiçnicës në Rekën e Epërme 
e festojnë Shën Gjergjin edhe më 9 dhjetor. Rrëzë malit të Dajtit, në 
Belsh gjendet shpella e Shën Gjergjit, e cila është vend pelegrinazhi. 
Edhe në Dhivër të Delvinës gjendet Shpella e Shën Gjergjit, e cila 
është shpallur monument kulture. Në festën e Shën Gjergjit, njerëzit 
therin bagëti dhe i pjekin në hell. Ndezin edhe qirinj për të sëmurët. 
Në Shkodër fëmijët zbukurojnë dyert me degë dhe lule. Natën e Shën 
Gjergjit fshatarët zbukurojnë shtëpitë dhe kasollet e bagëtive me degë 
të gjelbra dhe me lule. Në mëngjes fshatarët ngrihen herët, bëjnë kurora 
dhe i vendosin në kokë. Ditën e Shën Gjergjit theret një qengj. Në 
këtë ditë ndahen shqerrat nga delet dhe fillon mjelja. Shën Gjergjin e 
festojnë romët, që janë të një besimi tjetër.14

Ditën e Shën Gjergjit të krishterët ortodoksë bëjnë vizita tek ata që 
kanë ditën e emrit: Më 23 prill kremtojnë të gjithë ata që kanë emrat: 
Gjergj, Jorgo, Jorgaq, Xhoxhi, Gaqi, Gaqe, Gogo, Gjikë, Gaqo, Gjokë. 

Emrin e Shën Gjergjit në Shqipëri e mbajnë shumë kisha ortodokse 
dhe katolike. Sipas studiuesit jezuit Fluvio Cordignano (1887-1951) 
numri i kishave katolike arrinte në 19.15 Ndër kishat ortodokse mund 
të përmendim: kishën e Shën Gjergjit në Fier, në Berat, në Durrës, 
në Korçë, në Libofshë, (e cila daton që prej vitit 1776), në Strumë të 
Fierit, (që i përket vitit 1801), në Boboshticë të Korçës, në Vithkuq, 
në Shipskë, në Dardhë, të Korçës në Brataj të Vlorës, në Leshnicën e 
Sipërme në Sarandë, (të vitit 1525), në Dema të Sarandës, në Terihat, 
në Vllahogoranxi, në Vanistër, në Nokovë, të Gjirokastrës etj.16
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