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MSc. Andrea Llukani

PRESENTATION OF THE ST. GEORGE IOANNINA 
WITH FOUSTANELLA

ABSTRACT
There are two icons in the funds of National Historical Museum, which come 
from the Metropolis of Gjirokastra, where St. George of Ioannina appears 
wearing foustanella (Albanian kilt). Both icons are dating back 19th centu-
ries. On July 14, 2005, the icons were exhibited in the ethnography pavil-
ion of the National Historical Museum, now they are located in funds. At the 
pavilion of the National Liberation War in the National Historical Museum, 
within the stand with Sejfulla Malëshova’s objects is placed an akolithia of St. 
George from Ioannina - Ακολουθια του Αγιου Νεομαρτυρος Γεωργιου του εξ 
Ιωαννινων (The akolithia of latest martyr, St. George from Ioannina) - pub-
lished in Athens, 1911.
Keywords: Icons, Saint George of Ioannina, Akolithia of Saint George of Io-
annina.

PARAQITJA E SHËN GJERGJIT TË JANINËS
 ME FUSTANELLË SHQIPTARE 

ABSTRAKT
Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar gjenden dy ikona, të cilat vijnë 
nga Mitropolia e Gjirokastrës, ku Shën Gjergji i Janinës paraqitet i ve-
shur me fustanellë shqiptare. Të dy ikonat datojnë në shek. XIX. Më 14 
korrik 2005, konat qenë ekspozuar në pavijonin e etnografisë së Muzeut 
Historik Kombëtar, ndërsa tani gjenden në fonde. Në pavijonin e Luftës 
Nacionalçlirimtare të Muzeut Historik Kombëtar, në stendën me ob-
jektet e Sejfulla Malëshovës, gjendet e ekspozuar një shërbesë e Shën 
Gjergjit të Janinës Ακολουθια του Αγιου Νεομαρτυρος Γεωργιου του εξ 
Ιωαννινων (Shërbesa e Neomartirit Shën Gjergjit nga Janina) botuar në 
Athinë më 1911. 
Fjalë kyçe:  Ikona, Shën Gjergji i Janinës, Shërbesa e Shën Gjergjit të 
Janinës
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PARAQITJA E SHËN GJERGJIT TË JANINËS
 ME FUSTANELLË SHQIPTARE 

Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar1 gjenden dy ikona, të cilat vijnë nga 
Mitropolia e Gjirokastrës, ku Shën Gjergji i Janinës paraqitet i veshur me 
fustanellë shqiptare. Të dy ikonat datojnë në shek. XIX. Më 14 korrik 2005, 
ikonat janë ekspozuar në pavijonin e etnografisë së Muzeut Historik Kom-
bëtar,  ndërsa tani gjenden në fonde.
Shën Gjergji i Janinës është martir i ri. Ai ka lindur në vitin 1810, në fshatin 
Curkli të Grebenesë. Që në moshë të vogël mbeti jetim dhe u detyrua të punon-
te te Haxhi Abdullahu, një prej oficerëve të Emin Pashait. Ky i fundit në vitin 
1836 u bë sundimtari i Janinës dhe mori me vete Gjergjin. Atje deklaroi hapur 
që ishte i krishterë, por hoxha i Janinës nuk donte ta besonte. Pas një konflikti 
me hoxhën, Gjergjin e burgosin dhe më pas e ekzekutojnë me varje. Në ven-
din e ekzekutimit ai kërkoi që t’i zgjidheshin duart. Pasi bëri shenjën e kryqit 
thirri: “Më ndjeni o vëllezër dhe Perëndia ju ndjeftë juve”. Kështu më 17 janar 
të vitit 1838, u martirizua në moshën 28-vjeçare Shën Gjergji i Janinës. Xhe-
latët e lanë trupin e shenjtit të varur në trekëmbësh për tri ditë e tri netë. Më 
pas me kërkesën e të krishterëve, veziri i lejoi që të merrnin lipsanin e Shën 
Gjergjit dhe të krishterët e varrosën me nderime pranë kishës së Mitropolisë. 
Që nga ajo kohë Janina e ka shenjtin mbrojtës2. a) Në ikonën (Fig.1) me numër 
inventari 5629 dhe me përmasa 68x50 cm, 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.3 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.4  Mbi bedena qëndrojnë disa ushtarë turq, të cilët mbajnë heshta 
në duar. Në qendër të ikonës paraqitet kulla e sahatit dhe mbi të është shkruar 
në greqishten bizantine Ο Αγιος Γεωργιος ο νεομαρτηρ ο εξ Ιωαννινων “Shën 
Gjergji martir i ri nga Janina”. Nga pjesa qendrore e mbishkrimit zbresin rreze 
drite dhe nën to një kandil i ndezur. Nga lart, gjithashtu zbret një engjëll, i cili 
i ofron shenjtit kurorën e martirit. Një mbishkrim në pjesën fundore të ikonës 
na bën me dije se ajo është pikturuar: Διά χηρός Ματθαίου Δ. έκ Σαμαρίνης 
1864 μαρτίου 12. “Me dorën e Mattheut Dh. nga Samarina 1864, mars 12”. 5 

b) Ikona (Fig.2) me numër inventari 5524 ka përmasa 31x23 cm. Shën Gjergji 
paraqitet i veshur me fustanellë të gjatë me shumë pala. Në dorën e djath-
të mban kryqin, ndërsa në të majtën palmën e martirit. Në pjesën e sipërme 
të ikonës në anën e djathtë është shkruar në greqishten bizantine Ο Αγιος
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Γεωργιος ο νεομαρτηρ ο εξ Ιωαννινων “Shën Gjergji martir i ri nga Janina”. 
Në anën e majtë të ikonës paraqitet një engjëll, i cili i ofron shenjtit kurorën 
e martirit. Shën Gjergji ka veshur jelek dhe xhamadan. Në kokë mban një 
skufi të kuqe, pas së cilës varet një tufë e zezë. Ikona mendohet se ka qenë 
pjesë e ikonostasit të kishës së Shën Sotirit në lagjen “Pazar i Vjetër” të 
Gjirokastrës. Ikonostasi i kishës është i zbukuruar me motive të florës dhe 
të faunës. Në parapet dhe në tambure ruhen piktura, si Ungjillëzimi, Dar-
ka e fundit, Kryqëzimi etj.6 Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë 
ruhet pjesa kulmore e ikonostasit, me numër inventari 6147 dhe me përma-
sa 59x78 cm. Kisha e Shën Sotirit në lagjen “Pazar i Vjetër” të Gjirokastrës 
është ndërtuar në vitin 1784.7  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 krishterëve të këtij qyteti, Gjirokastër, në kohën 
e shumë perëndidashësit peshkopit, zotit Dositheut. Viti shpëtimtar-1776, në 
muajin qershor 1”.8 c) Në një ikonë të Shën Gjergjit të Janinës, në kishën e ma-
nastirit të Kryeengjëjve në Derviçan të Gjirokastrës gjendet mbishkrimi: 1864 
νοεμβρίου. Διά χηρός Α.Δαμ. Χρ(ίστου) Σαμαριναίου. “Me dorën e Adham 
Kristo Samaritanit”. Në pjesën e sipërme të ikonës është pikturuar kalaja e Ja-
ninës. Mbi ikonë është edhe një mbishkrim në osmanisht që do të thotë: “Shi-
koni këtë rajatë”.9  Ikonografi Adham Kristo ka pikturuar në kishën e profetit 
Ilia në Sopik të Pogonit, si edhe ikonat e kishës së Shën Minait, më 1864.10

Afreske të Shën Gjergjit të Janinës

a) Një afresk i Shën Gjergjit të Janinës (Fig.3) gjendet në kishën e Kryeeng-
jëjve në lagjen Varosh të qytetit të Gjirokastrës.11 Kisha është e tipit bazi-
likal. Ka përmasat 23.20x13.30 metra, pra relativisht të mëdha.12 Në murin 
perëndimor të kishës, përballë me hieroren është një afresk i Shën Gjergjit 
të Janinës, mepërmasa 120x85 cm. Në afresk Shën Gjergji paraqitet i vesh-
ur 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.13 

b) Një afresk i Shën Gjergjit të Janinës gjendet i pikturuar në kishën e Shën  
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Kollit në Selckë.14 Pikturat murale të kishës mendohet se janë realizuar nga 
ikonografët e familjes Jusi 15 nga fshati Hllomo.16 Në faqen e murit jugor të 
kishës paraqiten: Shën Gjergji i Janinës, Shën Sava, Shën Efthimi, Shën Anto-
ni, Theodhor Tironi dhe Theodhor Stratilati, Shën Trifoni etj. 
c) Një afresk i Shën Gjergjit të Janinës gjendet i pikturuar në kishën e Tak-
siarkëve në Sopik të Pogonit. Afresku është punuar nga Theodhos Jusi nga 
Homlloja. Në dy shtyllat pranë altarit janë pikturuar në këmbë Shën kozmai 
i Ri dhe Shën Gjergji i Janinës. Në anën tjetër të shtyllave janë pikturuar 12 
apostujt.17

Shërbesa e Shën Gjergjit të Janinës

Në pavijonin e Luftës Nacionalçlirimtare të Muzeut Historik Kombëtar, në 
stendën me objektet e Sejfulla Malëshovës, gjendet e ekspozuar një shërbesë 
(Fig.4) e Shën Gjergjit të Janinës Ακολουθια του Αγιου Νεομαρτυρος 
Γεωργιου του εξ Ιωαννινων (Shërbesa e Neomartirit Shën Gjergjit nga Ja-
nina) botuar në Athinë më 1911. Shërbesa përmban 20 faqe të shkruara në 
greqishten bizantine. Ajo këndohet vetë një herë në vit, në ditën që krem-
ton shenjti. Në faqet 3-6 të shërbesës janë troparet, që këndohen gjatë 
mbrëmësores. Në kreun e faqes është shkruar: Τη ΙΖ ιανουαριου μνημη 
του Αγιου Νεομαρτυρου Γεωργιου του εξ Ιαωννινων (Më 17 janar kujtimi 
i Neomartirit Shën Gjergjit nga Janina). Në faqet 6-16 të shërbesës vijo-
jnë troparet, që këndohen gjatë shërbesës së mëngjesit. Jetëshkrimi i shen-
jtit neomartir është ndërmjet faqeve 10-12 dhe në përfundim të shërbesës 
në faqet 17-20, jepet një përmbledhje e mrekullive, që ka bërë shenjti.
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Fig.1. Ikonë e Shën Gjergjit të 
Janinës, me numër inventari 5629

Fig.2. Ikonë e Shën Gjergjit të 
Janinës, me numër inventari 5524
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Fig.3. Afresk i Shën Gjergjit të 
Janinës

Fig.4. Shërbesa e Shën Gjergjit të 
Janinës
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