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PARATHËNIE
Ikonografia është arti i pikturimit të afreskëve dhe ikonave
të lëvizshme. Arti i ikonografisë lindi, triumfoi dhe u zhvillua bashkë
me krishterimin. Agjiografia Bizantine ndahet në katër degë: aIkonografia, b-Afresket, c-Mozaiku dhe d-Miniatura. Origjina e
ikonës vjen nga portretet funeral, që janë zbuluar rreth shek. XX
në Fajum të Egjiptit. Portreti funeral kishte si qëllim zgjatjen e jetës
së personit që figurohej në të, ndërsa ikona tregon hyjnizimin e
personit. Portretet fajum kanë disa elemente të përbashkëta me
ikonat: a) elementin shprehës, b) pikturimin në mënyrë ballore, c)
ngjyrat e përdorura. Si material lidhës i ngjyrave përdorej dylli i
shkrirë. Pikturat fajum shoqëroheshin edhe me një lyerje prej ari.
Ikonat e lëvizshme paraqesin skena nga Bibla ose potrete
shenjtorësh dhe pikturohen në dru qiparisi ose pishe. Fjala ikonë
vjen nga fjala greke “ikonozo”, që do të thotë “figuroj”. Ikonat
pikturohen mbi dërrasë dhe më pas vendosen në ikonostas sipas
një renditjeje të caktuar. Arti bizantin i pikturimit të ikonave i
nënshtrohej rreptësisht kanoneve të kishës. Ikonografit nuk i lejohej
të ndryshonte përmbajtjen dhe regullat, që përcaktonin kanonet e
shenjta dhe tradita e kishës. Fytyrat e shenjtorëve, që paraqiten në
ikona shprehin asketizëm dhe përulësi. Shenjtorët kanë qenë njerëz,
që kreshmonin, luteshin dhe bënin jetë të pastër, duke iu përkushtuar
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Perëndisë. Fytyrat e shenjtorëve në ikona paraqiten me pamje
ballore, që tregon se shenjtori është në lutje para Perëndisë, por
ka edhe një komunikim të drejtpërdrejtë ndërmjet shenjtorit dhe
atij që lutet para ikonës së tij. Nëpër ikona sytë e shenjtorëve
paraqiten të mëdhenj, për shkak se ata kanë parë gjëra të mëdha.
Veshët e shenjtëve pikturohen të mëdhenj dhe të gjerë, për shkak
se kanë dëgjuar urdhërimet e Zotit. Hunda e tyre pikturohet e gjatë
dhe e hollë, pasi ka nuhatur aromën e Trinisë së Shenjtë. Goja e
shenjtorit pikturohet e vogël. Ajo tregon se shenjti iu bind Perëndisë
dhe se kishte nevojë për një sasi të vogël ushqimi për të jetuar.
Dora dhe gishtërinjtë që bekojnë, pikturohen në përmasa të mëdha,
për të treguar se sa i rëndësishëm është akti i bekimit. Shpesh
koka e shenjtit nuk është në përpjestim të drejtë me trupin. Kjo
bëhet për shkak se fytyra e shenjtit, si pjesa më shprehëse e tij të
shihet më qartë. Trupi i shenjtit pikturohet më i gjatë sa është
normalisht. Kjo bëhet që të mësojmë se ai është transformuar nga
Shpirti i Shenjtë dhe nuk i përket më “kësaj bote”. Brerorja që
pikturohet mbi kryet e shenjtit tregon shenjtërinë e tij. Drita e
Perëndisë rrezaton dhe i mbush të gjitha skajet e ikonës. Kjo është
arsyeja, që figurat e pikturuara në ikonë nuk lëshojnë hije. Veshjet
e shenjtorëve, që pikturohen në ikona nuk duhet të tregojnë linjat e
trupit fizik të tyre. Me anën e veshjeve përcaktojmë identitetin e
shenjtit nëse është princ, ushtarak apo hierark i kishës. Kanonet e
kishës përcaktojnë edhe ngjyrat që duhet të përdoren për pikturimin
e shenjtorëve. Ngjyra e artë përdoret për Krishtin. Gjithashtu e
kuqja, bluja dhe jeshilja përdoren për Krishtin dhe për Shën Mërinë.
Ngjyra e bradhë, grija, e kuqja e çelur, bluja dhe jeshilja përdoren
për të pikturuar shenjtorët. Ikonat pikturohen me bojë të përgatitur
nga e verdha e vezës, së cilës i shtohen ngjyrat. Procesi i realizimit
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të një ikone kalon në disa faza: përgatitja e panelit të drunjtë, ngjitja
e copës së lirit në dru, lyerja e copës së lirit disa herë dhe në fund
është procesi i pikturimit të ikonës.
Në vitet e persekutimeve të kishës, ikonat qenë të pakta
dhe mbaheshin në fshehtësi në shtëpitë dhe katakombet e të
krishterëve, por në kohën e Kostandinit të Madh, kur krishterimi u
shpall fe e lirë, ikonat u shtuan, duke zbukuruar muret e shtëpive
dhe të kishave. Kisha kurdoherë na ka mësuar se ikonat duhet që
vetëm të nderohen, domethënë ndaj tyre të krishterët duhet të
tregojnë nderim të thellë, por jo të adhurohen, sepse adhurimi i
takon vetëm Perëndisë. Ky nderim i kushtohet personit, që
përfaqëson ikona dhe jo imazhit dhe materialit, nga i cili është bërë
ikona. Në periudhën paleokristiane ikonat realizoheshin me një
mënyrë që quhej engaustik. Kjo konsistonte në bashkimin e
materialeve me dyllin e shkrirë, i cili përpunohej me vezë dhe vaj,
duke u përdorur si lëndë lidhëse për ngjyrat. Ikonat e para kristiane
u gjetën në manastirin e Shën Ekaterinës në Sina dhe i përkasin
shekujve V-VI por, ato nuk patën fatin, që t’i rezistonin kohës për
shkak të ikonoklazmës (725-843).
Pikturat murale i kemi dy llojesh: a) afresket (al fresko)
që pikturohen mbi suva të njomë dhe b) al secco që pikturohen
mbi suva të thatë. Afresket pikturohen mbi suva të njomë, sepse
vetëm me këtë mënyrë mund të realizohet kjo teknikë. Ngjyrat
depërtojnë thellë në suva dhe bëhen një me të. Kjo është një mënyrë
e vështirë, e cila kërkon, që ikonografi të jetë me përvojë dhe i
shkathët, sepse nëse thahet suvaja nuk është e lehtë të bëhen
korrigjime. Ana pozitive e kësaj teknike është se ngjyrat depërtojnë
tek njera-tjetra dhe rrezistojnë në shekuj. Bizantinët nuk preferonin
al secco domethënë pikturën mbi suva të thatë, sepse vepra të tilla
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nuk i rezistonin kohës. Të gjitha pikturat murale, që kanë mbërritur
deri në ditët tona janë afreske.
Në kreun e parë të librit jepet një historik i shkurtër i
historisë së ikonografisë bizantine, duke përshkruar katër etapat e
zhvillimit të saj. Në kreun e dytë flitet për përshkrimin teologjik të
ikonave kryesore të dymbëdhjetë festave të mëdha të kishës. Në
kreun e tretë bëhet fjalë për artin e ikonografisë në Shqipëri. Kreun
e katërt e zë një traktat të pikturës kishtare të Tërpo Zografit, prej
të cilit mësojmë sekretet e mjeshtërisë dhe të zejtarisë artistike të
piktorëve ikonografë. Tërheq vëmendjen prodhimi dhe procesi i
diturisë kimike për bojrat e veçanta, si prodhohen nga artizanët, si
përzihen, si bëhet tutkalli, vaji i lirit, ngjyrat e mishit, domethënë të
lëkurës, të fytyrave dhe gjymtyrëve të shenjtorëve, ngjyra e arit, si
bëhet kanoni i përpjestimeve të figurave, si realizohen kopjet e
figurave, si stamposen, si bëhet suvaja e mureve për t’i afreskuar
etj. Këto të dhëna janë shumë të vyera dhe të pazëvendësueshme.
Traktati i Tërpo Zografit është një kryevepër dokumentare e
ikonografisë ballkanike dhe asaj shqiptare. Kreu i pestë trajton
studimin dhe konservimin e objekteve liturgjike kishtare në Muzeun
Historik Kombëtar.
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KREU I PARË
Historia e ikonografisë bizantine ndahet në katër periudha
kryesore:
1) Nga krijimi i ikonave të para deri tek ikonoklazma (724).
2) Vitet e ikonoklazmës (730-845).
3) Ikonografia e periudhës së maqedonëve dhe komninëve (8671204).
4) Periudha pasbizantine. Shkolla e Maqedonisë dhe e Kretës.
PERIUDHA E PARË
Nga krijimi i ikonave të para deri tek ikonoklazma (724)
Tradita thotë se gjatë kohës që Jisu Krishti ngjitej drejt
Golgothasë, shpresëtarja Veronika i jep një shami për të fshirë
djersët. Në këtë Shami të Shenjtë, mbeti imazhi i Krishtit dhe
kjo u cilësua si ikona e parë kristiane. Gjithashtu sipas traditës
Ungjillori Lluka, ka bërë ikonën e parë të Shën Mërisë. Gjatë
viteve të para të krishterimit kisha përndiqej nga perandorët
romakë. Megjithatë kanë shpëtuar afresket e katakombeve.
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Katakombet qenë varreza të mëdha nëntokësore. Fjala
katakomb vjen nga bashkimi i fjalëve greke kata dhe asaj latine
cumbere, që së bashku do të thotë “pranë vendit të varrimit”. Të
krishterët e hershëm i varrosnin martirët e Krishtit nëpër
katakombe. Ata mblidheshin nëpër katakombe edhe për tu lutur.
Varret e kristianëve zakonisht mbuloheshin me pllaka tek të cilat
shkruhej (emri, profesioni dhe data e vdekjes). Gjithashtu
pikturoheshin edhe mjaft simbole kristiane si për shembull: spiranca,
kryqe, pëllumba, etj. Poshtë tyre shkruheshin edhe urata të
ndryshme: “me paqe”, “më Zotin” etj.
Simbole të Krishtera
1-Peshku ishte nga temat më të përdorura në shekujt II-VI.
Zakonisht ikonizohej nëpër murret e katakombeve. Të krishterët
përdornin peshkun si simbol: a) të Eukaristisë Hyjnore, b) të
pagëzimit, c) të besimit. Me pesë shkronjat IHTHIS të krishterët
tregonin besimin e tyre me simbolikën: “Jisu Krishti, Biri i Perëndisë,
Shpëtimtar”.
2-Bariu i Mirë ishte paraqitja më e bukur e artit kristian,
që buronte nga fjalët e Zotit në Ungjill: “Unë jam Bariu, ju jeni
delet…”. Kjo paraqitet me një bari, që mban në qafë një qengj të
vogël, duke e shpëtuar nga rreziku. Të krishterët e parë e quanin
Krishtin “Bari” ashtu siç përmendet edhe në librin e një shkrimtari
të shekullit II, “Bariu i Ermas”. Në disa paraqitje Krishti nuk mban
qengjin ndër supe, por një kryq. Paraqitja e Bariut të Mirë
mbizotëronte nëpër dhomat e të vdekurve me simbolikën e
Shpëtimtarit Krisht, i cili gjatë epokës së përndjekjeve iu jepte
guxim të krishterëve. Paraqitja e skenës “Bariu i Mirë” daton që
nga shek. I në katakombin e Domitilës në Romë.
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3-Kryqi, i cili si simbol pikturohej i vetëm. Mësimdhënia e
kryqit përbën thelbin e besimit kristian. Shenja e kryqit si simbol i
shpëtimit zinte vendin e parë nga të gjitha simbolet kristiane. Ja
vlen të përmendim pikturat e katakombeve të Shën Prishillës në
Itali, por edhe në Shqipëri kemi disa raste në bazilikat e Ballshit,
Linit, Bylisit etj.
4-Qengji ikonizohet zakonisht tek sarkofagët. Sipas Zbulesës,
Krishti quhej Qengji i Perëndisë, që therret për shpëtimin e botës.
Simbole nga Dhiata e Vjetër
1-Mëkati dhe rrënia e protoplastëve. Kjo temë paraqitet
vetëm në epokën paleokristiane të shekujve III-V. Adami dhe Eva
ikonizohen të zhveshur në Parajsë.
2-Noe dhe arka. Janë nga temat më të dashura dhe paraqitet
në afro 40 skena. Noe nuk paraqitet si plak, por si fëmijë brenda
në arkën e shpëtimit. Pranë tij paraqitet një pëllumb duke mbajtur
në sqep një degë ulliri. Arka e Noes simbolizon kishën, e cila i
shpëton njerëzit nga përmbytja shpirtërore.
3-Sakrifica e Abrahamit. Isaku, i cili simbolizon Krishtin
pikturohet me një tufë dru mbi supet e tij, ndërsa Abrahami i tregon
vendin e zjarrit. Nëpër katakombe Sakrifica e Abrahamit paraqitet
në 25 raste. Isaku simbolizon Qengjin, prandaj Sakrifica e
Abrahamit ka karakter eukaristik.
4-Moisiu. Njeriu besnik dhe udhëheqës i hebrenjve paraqitet
në këto skena: a) duke goditur me shkop shkëmbin, prej të cilit
doli ujë dhe pinë hebrenjtë e etur. Kjo skenë simbolizon fuqinë
shpëtimtare të ujit, prandaj zakonisht pikturohet pas pagëzimit të
Krishtit. b) Në skenën e ushqimit të hebrenjve me mana, e cila ka
kuptimin e shpëtimit. c) Në skenën e marrjes së pllakave të ligjit
nga Perëndia. d) Në kalimin e detit të Kuq etj. Të gjitha këto
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paraqitje kanë kuptim shpëtimtar. Moisiu udhëhoqi popullin e
Izraelit në aq rreziqe dhe peripeci, kështu do të shpëtohen të gjithë
ata që besojnë tek Krishti.
5-Qëndrimi i Jonas tre ditë në barkun e balenës simbolizon
kalimin e Zotit nga mbretëria e të vdekurve tre ditë përpara ngjalljes
së tij. Jonas quhet edhe si pritotip i varrimit dhe ngjalljes të Krishtit.
Kjo tregohet edhe në troparet e Pashkës.
6-Tre fëmijët (Anania, Azaria dhe Misaili) zakonisht
ikonizohen në dy skena. Në të parën ata kundërshtojnë që t’i falen
statujës së Baalit dhe në të dytën paraqiten brenda në furrë. Kjo
paraqitje simbolizon fuqinë e lutjes dhe kryesisht shpëtimin.
7-Ngjitja e Profetit Ilia në qiell simbolizon hyrjen e shpirtit
në Parajsë. Gjithashtu quhet edhe si prototipi i ngjalljes së Krishtit.
Simbole nga Dhiata e Re
1-Falja e magëve është një paraqitje e shpeshtë nëpër
katakombe, e cila i përgjigjet 15 shembujve. Zakonisht numri i
magëve shkon nga dy deri në pesë. Më e përdorshmja janë tre
magët, të cilët i sjellin dhurata foshnjës së sapolindur.
2-Pagëzimi i Krishtit simbolizon rilindjen dhe shpëtimin, si
dhe varrimin dhe ringjalljen. Në disa skena të pagëzimit nëpër
katakombe Krishti paraqitet si fëmi. Tek këto paraqitje nuk mungon
pëllumbi si simboli i Shpirtit të Shenjtë.
3-Krishti dhe Samaritania paraqiten tek burimi i Jakovit
dhe simbolizojnë ujin e përjetshëm dhe përjetësinë e Parajsës. Këtë
kuptim e japin edhe fjalët e Zotit tek (Joani 4, 13-15).
4-Mohimi i Petros simbolizon përulësinë. Kjo skenë më tepër
përdoret nëpër skulpturat e sarkofagëve.
5-Paravolia e Dhjetë Virgjëreshave simbolizon jetën e
amëshuar dhe përjetësinë e Parajsës. Kjo skenë gjendet rrallë tek
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katakombet. Pesë virgjëreshat e zgjuara mbajnë lambadha dhe
qëndrojnë njera pas tjetrës.
6-Krishti dhe Apostujt. Jisu Krishti ikonizohet në fron, duke
mbajtur ungjillin dhe rreth tij paraqiten apostujt. Kjo skenë
simbolizon lavdinë e Krishtit.
Simbole nga mrekullitë e Krishtit
1-Mrekullia në Kana. Krishti ikonizohet përpara tryezës me
ravdhinë e tij, që simbolizon fuqinë hyjnore.
2-Mrekullia e ushqimit të pesëmijë vetëve. Krishti
ikonizohet me ravdhinë e tij dhe herë vetëm e herë me dy apostuj.
Para Krishtit ikonizohen shtatë kosha me bukë, të cilat i bekon.
Në disa raste paraqitet, duke u ofruar bukë dhe peshq dishepujve
të tij.
3-Shërimi i paralitikut. Skenë, që ikonizohet shpesh nëpër
katakombe. Krishti paraqitet në momentin që i thotë paralitikut:
“Ngrihu e merr shtratin tënd”. Paralitiku ikonizohet, duke mbajtur
shtratin e tij.
4-Ngjallja e Llazarit i përgjigjet 50 shembujve dhe
simbolizon ngjalljen e të vdekurve. Paraqitja e ngjalljes së Llazarit
ikonizohet deri në ditët tona, duke theksuar besimin e të krishterëve
në ngjalljen e të vdekurve.
Simbole nga bota e shpendëve dhe kafshëve
1-Pëllumbi njihet nga të gjithë popujt si simboli i paqes. Sipas
Dhiatës së Vjetër, Noe pas përmbytjes dërgoi një pëllumb për të
gjetur token e thatë. Pëllumbi u kthye pas pak kohe duke mbajtur
në sqepin e tij një degë ulliri, shenjë që ujërat ishin tërhequr dhe
qetësia e paqja qenë kthyer në tokë. Në Dhiatën e Re pëllumbi
simbolizon frymën e shenjtë “…qiejt u hapën dhe ai pa Frymën e
Perëndisë të zbresë si një pëllumb e të vijë mbi të” (Mateu 3, 16;
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Marku 1, 10; Luka 3, 22; Joani 1, 32). Pëllumbi është simbol i
pastërtisë. “…Jinni pra, të mençur si gjarpërinjtë dhe të pastër si
pëllumbat” (Mateu 10, 16). Në kohët e hershme pëllumbat
përdoreshin për flijime në tempull. “Dhe për të dhënë flijimin, siç
është thënë në ligjin e Zotit, një çift turtujsh ose dy pëllumba të
vegjël” (Luka 2, 24). Pëllumbat shiteshin në tempull. “Dhe gjeti në
tempull ata që shisnin qe, dhen dhe pëllumba….” (Joani 2, 14).
2-Palloi ishte tema më e dashur në artin e vjetër grek dhe
romak. Në artin kristian simbolizon pavdekshmërinë e shpirtit.
3-Feniksi, zogu që vjen nga mitologjia, i cili digjet dhe ringjallet
përsëri, duke simbolizuar “Ngjalljen e Krishtit”.
4-Luani ka shumë kuptime ndërmjet të cilave veçojmë: a)
simboli i fuqisë dhe zotërimit, b) simbol dhe emblemë e Perëndisë,
c) simboli i ungjillor Markut etj.
5-Dreri që pi ujë, simbolizon njerëzit që kanë etje shpirtërore.
Ata venë për të pirë ujë tek Perëndia, që është burimi i pashtershëm.
6-Gjarpëri ka disa kuptime, herë simbolizon fuqinë e të ligut
dhe herë gjarpërin e bronxtë etj.
Simbole nga bota bimore dhe luleve
1-Ulliri është simboli i paqes. Gjithashtu ulliri i mbushur me
kokrra simbolizon njeriun me shume virtyte. Paqen e simbolizon
edhe dega e ullirit.
2-Palma simbolizon pavdekshmërinë ose fitoren ndaj vdekjes.
Gjithashtu është simboli i pemës së Parajsës.
3-Dafina është emblema e lavdisë.
4-Vreshti simbolizon fjalët e Zotit: “Unë jam vreshti dhe ju
hardhia..” Prej vreshtit nxirrej vera, e cila është simboli i gjakut të
Krishtit.
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5-Ferra e zjarrtë që nuk digjej, në të cilën iu shfaq Perëndia
Moisiut simbolizon Hyjlindësen, e cila ka mbajtur brenda vetes
Zotin dhe nuk u dogj nga zjarri i fuqisë së tij.
6-Kurorat prej çfarëdolloj bime ose lule simbolizojnë fitoren.
Simbole objekte
1-Spiranca është simboli i shpresës dhe i shpëtimit nga
rreziqet e jetës. Gjithashtu spiranca simbolizon Krishtin dhe më
thellë Kryqin. Pas triumfit të krishtërimit përdorimi i spirancës
kufizohet.
2-Anija ishte simbol i vjetër i egjiptianëve dhe grekëve.
Përfaqësonte udhëtimin e jetës së krishterë ose udhëtimin e shpirtit
pas vdekjes. Gjatë viteve kristiane mori një simbolikë edhe më të
gjerë. Simbolizon jetën kristiane, që ka udhëheqës Krishtin dhe
drejtohen me siguri në portin e Parajsës. Simbolizon edhe shpëtimin
e besimtarëve nga furtunat e ndryshme të jetës. Anija quhet simbol
i kishës, ku Krishti është timonieri dhe priftërinjtë janë marinarët.
3-Fari është simbol i udhëtimit të mire, ose simbol i shpëtimit
nga përmbytjet e jetës.
Simbole nga mitologjia
1-Miti i erosit dhe i shpirtit. Ky mit përdorej në pikturimet
e varreve të krishtera, si edhe në gdhendjet e sarkofagëve. Miti ka
një kuptim të thellë simbolik. Shpirti ikonizohet me anën e një vajze
me fletë, ndërsa erosi me anën e një djali. Shpirti ka natyrë hyjnore
dhe është i pavdekshëm. Ai është i mbyllur brenda trupit dhe
dëshiron bashkimin me erosin në parajsë. Të dyja këto na kujtojnë
dramën e jetës njerëzore dhe shpëtimin. Ashtu si shpirti i mitit
bashkohet me erosin kështu edhe shpirti i të krishterëve bashkohet
me Krishtin.
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2-Miti i Orfeas i përket artit kristian të shekullit III e në
vijim. Orfea ikonizohet i ulur, duke i rënë lirës. Përreth tij, paraqiten
kafshë e shpendë që dëgjojnë melodinë që luan. Orfea quhet një
bari i mirë, pra simbol i Krishtit, i cili me mësimdhënien e tij, kënaq
shpirtrat e besimtarëve. Nga shekulli V paraqitja e Orfeas kufizohet,
derisa zhduket dalëngadalë.
Arti paleokristian
Të krishterët filluan të vizatonin mbi varre portrete martirësh
dhe luteshin para tyre. Me kalimin e kohës të krishterët i pikturuan
portretet e martirëve në panele druri, të cilat i mbanin në shtëpi dhe
luteshin para tyre. Këto qenë ikonat e para kristiane. Ikonat prej
druri filluan të përdoren kryesisht në shek. VI. Fillimisht ikonat
kishin lidhje me varret e shenjtorëve për të treguar se qenë të
shenjtëruar. Gradualisht këto ikona filluan të përdoren në shenjë
nderimi ndaj shenjtorëve. Shpesh bëheshin procesione triumfale të
perandorëve, duke mbajtur mbi krye ikonën e Shën Mërisë.
Shumica e ikonave paleokristiane kanë sfond blu dhe rrallë hasen
në ngjyrë jeshile ose ari. Duhet pranuar fakti se pjesa më e madhe
e ikonave paleokristiane janë dëmtuar gjatë viteve të ikonoklazmës
(730-845).
Pas saksionimit të lirisë fetare me Ediktin e Milanos në
vitin 330, arti kishtar mori një zhvillim të madh. Në këtë periudhë
filluan të ndërtohen bazilika të mëdha, të cilat u zbukuruan me
afreske dhe mozaikë. Në periudhën paleokristiane u zhvillua shumë
edhe mozaiku. Shumica e kishave paleokristiane janë të zbukuruara
me mozaikë. Mozaiku është pikturë monumentale dekorative, që
përfshin veprat e punuara me gurë kubikë të vegjël prej qelqi,
qeramike, ose ndonjë materiali tjetër të qëndrueshëm me ngjyra.
Nëpër mozaikë fytyrat e shenjtorëve paraqiten në pamje ballore,
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me veshje të bukura dhe shpesh herë edhe të zbukuruar me sfond
të artë. Gjithashtu përdoren edhe shumë motive zbukurimore.
Shumica e mozaikëve të zbuluar në vendin tonë tregojnë se kanë
qenë dysheme kishash, paraklisesh të krishtera ose dysheme
pagëzimoresh. Kjo vërtetohet me mozaikët e zbuluar në Sarandë,
Butrint, Arapaj në Durrës, në kishën e Shën Joanit në Tiranë etj.
Nëpër mozaikë janë pasqyruar mjaft simbole të krishtera: p.sh.
ato të bimëve në formë zemre te mozaikët e Butrintit, Shenja e
Kryqit te mozaikët e Sarandës, peshku te ata të Linit në Pogradec
etj. Secili prej simboleve ka kuptimin e tij. Kështu p.sh. në simbolin
e peshkut është shkruar “IHTHIS” që ka kuptimin “Jisu Krishti
Biri i Shpëtimtarit”. Në mozaikët e shumtë të kësaj kohe ne shohim
degën e hardhisë, veshët e rrushit si simbole të eukaristisë hyjnore,
palloin si simbolin e mëshirës etj. Në mozaikun e zbuluar pranë
postë-telegrafit të Sarandës lexohet qartë fjala “Presviter”, që do
të thotë (shërbyes në tempull). Po në këtë monument paraqitet
edhe figura e Delfinit. Në shumë mozaikë të tjerë vëmë re Shenjën
e Kryqit të vendosur brenda një rrethi të dyfishtë.
Në shekujt e parë të krishterimit vërejmë se nga gurët e
zallit u kalua në kubikë të prerë prej mermeri, balte të pjekur e
qelqi. Mozaikët e shekujve të parë janë të zinj të vendosur në
sfonde të bardhë. Në Durrës është zbuluar një mozaik me madhësi
10 x 4 metra e gjysmë me figura nga mitologjia e detit. Mozaikë të
kësaj kohe janë zbuluar edhe në Apolloni e Butrint. Në një kodër
pranë qytetit të Elbasanit është zbuluar një dysheme e një bazilike
të vjetër, që i përket shekullit V pas Krishtit, e cila është i punuar
me një dekor të thjeshtë gjeometrik. I kësaj kohe është edhe
mozaiku kishtar i Shën Joanit në Tiranë. Ndër mozaikët e shek. VVI pas Krishtit mund të përmendim mozaikët që janë zbuluar në
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pagëzimoren e Butrintit, të Jermit dhe Saraqinishtës në rrethin e
Gjirokastrës etj. Mozaiku i famshëm i Linit ka një dekor të
larmishëm zoomorf, bimor e gjeometrik me shumë vlera. Të bukur
e me vlera artistike janë edhe mozaikët e zbuluar në rrethin e
Sarandës, në rrënojat e Bylisit, në Polenë të Korçës e në Mesaplik
të Vlorës etj. I vetmi mozaik parietol ose i punuar në mur i zbuluar
në Shqipëri është ai i paraklisit, që ndodhet brenda në kapelën e
amfiteatrit të Durrësit. Ai përbëhet nga dy panele dhe i përket
shekullit VI pas Krishtit. Materialet e shtrenjta që përdoreshin dhe
teknika e vështirë e montimit e kanë bërë mozaikun art tepër të
kushtueshëm, prandaj përdorej më rrallë.
Në periudhën paleokristiane fletët e kodikëve
zbukuroheshin me miniatura, të cilat i bënin kodikët tepër të çmuar.
PERIUDHA E DYTË
Vitet e ikonoklazmës (730-845)
Në shek. VII mungesa e kulturës të masave popullore, çoi
deri në adhurimin e ikonave dhe lipsaneve të shenjtorëve, duke
çelur shtegun e rilindjes të idhujtarisë. Adhurimi i ikonave dhe i
lipsaneve të shenjtorëve, u shfrytëzua nga judejtë dhe myslimanët
për të akuzuar të krishterët se u faleshin idhujve. Kjo ishte arsyeja,
që disa perandorë të fillojnë një luftë të egër kundër ikonave dhe
lipsaneve e cila zgjati 100 vjet pa ndërprerje. Kjo luftë që u zhvillua
sidomos në Lindje mori emrin ikonoklazëm (thyerja e ikonave).
Perandori i parë ikonoklast ishte Leoni I Zauri (717-741).
Në vitin 726, ai nxori një edikt, me të cilin shpalli si idhujtari kultin
e ikonave, duke ndaluar me dënime të rënda faljen ndaj tyre. Përveç
kësaj ai urdhëroi, që të shkatërroheshin të gjitha ikonat dhe lipsanet
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e shenjtorëve nëpër kisha dhe banesa. U kryen mjaft akte
vandalizmi, duke u shkatëruar pa pikë mëshire mjaft vepra të artit
kishtar, (mozaikë, afreske, ikona, skulptura, dorëshkrime dhe
lipsane). Perandori gjeti shkakun e një shpërthimi të një vullkani
dhe një tërmeti që shkatërruan zonën e Perës. Këtë gjë ai e
justifikonte se ishte zemërimi i Perëndisë, nga njerëzit që adhuronin
idhujt, duke braktisur kultin e adhurimit të vërtetë. Ai urdhëroi që
të thyhej statuja e Krishtit, që ishte vendosur në një nga kolonat e
pallatit perandorak. Populli i revoltuar e masakroi oficerin, që e
shkatërroi me vare statujën e ashenjtë. Më pas një grup njerëzish,
që mbronin besimin e tyre, u ekzekutuan me urdhërin e perandorit.
Kundër dekretit të perandorit ishin patriku i Kostandinopojës
Gjermani, papa Grigori II si dhe Joan Damaskini. Por, Gjermanoi
u shkarkua, papës iu morr nga juridiksioni Iliria, ndërsa Joan
Damaskini u internua në shkretëtirën e Arabisë. Ì ë 17 janar të
vitit 730, perandori thirri në pallatin perandorak, një asamble të
personaliteteve të larta civile dhe kishtare të ashtuquajtur Silentium,
në të cilin parashtroi për miratim Ediktin. Patriku Gjermano refuzoi
të nënshkruajë, ndaj u shkarkua menjëherë dhe në vendin e tij u
zgjodh Anastasi, i cili i bindej perandorit.
Me vdekjen e Leonit III, vendin e tij e zuri i biri, Kostandini
V (741-745). Ky i fundit ishte një perandor ikonoklast akoma më
i egër se i ati, Leoni III. Nëse Leonin III e sanksionoi ndalimin e
ikonave vetëm me një dekret perandorak, Kostandini vendosi ta
sanksiononte ikonoklazmën me anën e një sinodi. Sinodi u mblodh
më 10 shkurt të vitit 754 në pallatin perandorak të Hierës, në bregun
Aziatik të Bosforit. Seanca e fundit u mbajt më 8 gusht në kishën e
Vllahernës në Kostandinopojë. Në Sinod merrnin pjesë 338
episkopë, të cilët u shprehën në favor të ikonoklazmës. Sinodi
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drejtohej nga episkopi i Efesit, Theodhosi, por pa pjesëmarrjen e
papës dhe të patrikëve të Lindjes. Ky sinod është quajtur Sinodi
Aqefal. Më 29 gusht në Kostandinopojë u shpallën vendimet e
sinodit, i cili ndalonte ikonat. Ikonat e Shenjta filluan të shkatërrohen
e të zëvendësohen me piktura me tematikë profane Perandori
shkatërroi mjaft manastire duke i kthyer në kazerma ushtarake, u
konfiskuan pasuritë dhe mjaft murgj u martirizuan. Në kohën e
pasardhësit tjetër Leonit IV Kozarit (775-780) gjendja nuk
ndryshoi. Por gruaja e Leonit IV Irena, e cila ishte me origjinë nga
Athina luajti një rol zbutës në ikonoklazëm.
Me vdekjen e Leonit IV gruaja e tij Irena, në rolin e
regjentes së bashku me Patrikun Ekumenik, Tarasin, thirrën më
787 në Nikea, Sinodin VII Ekumenik, në të cilin morën pjesë 300
episkopë. Sinodi i filloi punimet më 24 shtator deri më 13 tetor të
vitit 787. Sinodi e dënoi ikonoklazmën si herezi, si edhe vendimet
e Sinodit Ikonoklast të vitit 754, duke urdhëruar djegien e shkrimeve
ikonoklaste dhe restauroi kultin e ikonave. Sinodi përcaktoi:-Ikonat
nuk duhet të adhurohen, por të nderohen, sepse adhurimi i
përket vetëm Perëndisë. Nderimi i takon personit që tregon
ikona, e jo imazhit e lëndës, nga e cila është bërë ikona. Në
seancën e mbylljes, që u mbajt më 23 tetor vendimet e sinodit u
dekretuan nga perandoresha.
Pas një periudhe qetësie lufta kundër ikonave shpërtheu
rishtazi, në kohën e Perandorit Leoni V Armeni (813-820). Sipas
tij, kulti i ikonave, ishte shkaku që Perëndia nuk e ndihmonte
ushtrinë të fitonte në luftë. Në luftën ikonoklaste, perandori hasi në
kundërshtimin e patrikut Niqifor dhe të Theodhor Studitit. Me anën
e shkrimeve të ndryshme, këta të fundit mbrojtën me zjarr kultin e
ikonave, duke iu kundërvënë ndërhyrjeve të perandorit në çështjet
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e fesë, por edhe këta u përndoqën. Niqifori u shkarkua më 815,
ndërsa Theodhori u keqtrajtua. Menjëherë nën kryesinë e patrikut
të ri të sapozgjedhur, u thirr në Kostandinopojë në kishën e Shën
Sofisë një sinod, i cili dënoi Sinodin VII Ekumenik të Nikeas dhe
njohu vendimet e Sinodit Ikonoklast të vitit 754. Por, Leoni V nuk
gëzonte mbështetjen, që kishin patur perandorët e tjerë ikonoklastë
ndaj, prandaj jetonte me frikën e humbjes së kurorës. Megjithë
masat e marra, ai nuk mund t’i shpëtonte fatit që e priste. Gjatë
Krishtlindjeve të vitit 820, përkrahësit e Mihal Amorianit e
masakruan para altarit, në kohën që po celebronte Liturgjinë
Hyjnore, në kishën e Shën Sofisë.
Në fron hipi Mihali II (820-829). Gjatë qeverisjes së tij,
konfliktet fetare njohën një periudhë qetësie. U ftuan të ktheheshin
në atdhe përkrahësit e kultit të ikonave, patriku Niqifor dhe
Theodhor Studiti. Por, megjithë pakënaqësinë dhe protestat e
ortodoksëve, nuk u rivendos kulti i ikonave. Lidhur me këtë çështje
Mihali II mbajti një qëndrim të tërhequr. Ai nuk e njohu as Sinodin
Ekumenik të Nikeas dhe as Sinodet Ikonoklaste, e për më tepër
ndaloi çdo diskutim mbi problemin e ikonave. Trashëgimtari i Mihalit
II, Theofili (829-842) ishte ikonoklast. Më 837 caktoi në fronin
patrikal kreun e ikonoklastëve Joan Gramatikun, i cili filloi sërisht
një fushatë të egër persekutimesh kundër adhuruesve të ikonave.
Lufta kundër ikonofilëve arriti kulmin, kur ndaj dy vëllezërve
palestinezë Theodhosit dhe Theofanit u krye një ndëshkim mizor.
Mbi ballin e tyre u shkruan me hekur të nxehtë vargje ikonoklaste.
Theofani ishte poet i njohur për vargjet e tij që lavdëronin ikonat e
shenjta. Pas rivendosjes së kultit të ikonave ai u fronëzua Mitropolit
i Nikeas.
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Me vdekjen e Theofilit, më 20 janar 842 gruaja e tij
Theodhora pasi mbeti regjente ndoqi shembullin e perandoreshës
Irini, duke vendosur përfundimisht kultin e ikonave të shenjta, në
një Sinod që u mbajt në Kostandinopojë më 842. Në të dielën e
parë të kreshmëve të mëdha, më 11 mars 843 ikonat u vendosën
nëpër kisha me ceremoni madhështore. Që nga ajo ditë Kisha
Ortodokse e kremton si e Diela e Ortodoksisë, duke kujtuar fitoren
e besimit të vërtetë, mbi të gjitha herezitë.
Pas Ikonoklazmës, ikonat e lëvizshme filluan të lulëzonin,
por është shqetësues fakti se shumica prej tyre janë anonime dhe
nuk mund të përcaktohet me saktësi koha e pikturimit.
PERIUDHA E TRETË
Ikonografia e periudhës së maqedonëve dhe
komninëve (867-1204)
Pas ikonoklazmës arti i ikonografisë lulëzoi në të gjithë
perandorinë bizantine. Në shek. X në mbarë perandorinë bizantine
filluan të ndërtohen kishat tip kryqi të brendashkruar me kupolë.
Ky fakt e kushtëzoi sipas një mënyre të re pikturimin e kishave,
sipas një cikli të përcaktuar ikonografik, që i përmbahej rreptësisht
kanoneve kishtare. Nga ana arkitektonike kisha 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 ikonastasit. Në qendër të ajodhimës
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gjëndet 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.
Altari ndahet me naosin me anën e ikonostasit, të cilët janë
dy llojesh prej druri ose prej muri. Në vitet periudhës së
Maqedonëve dhe Komninëve (Shek. XI-XII) nëpër kisha filloi të
përdorej ikonostasi, mbi të cilin vendoseshin ikonat. Ikonat
pikturohen mbi dërrasë dhe më pas vendosen në ikonostas sipas
një renditjeje të caktuar. Arti bizantin i pikturimit të ikonave i
nënshtrohej rreptësisht kanoneve të kishës. Ikona të lëvizshme
pikturohen në dru qiparisi ose pishe. Ikonat e ikonostasit i ndajmë
në të mëdha dhe të vogla. Në vendosjen e ikonave të mëdha ndiqet
ky rregull: gjithmonë në qendër të ikonostasit vihen ikona e Krishtit
dhe e Shën Mërisë me Krishtin ndër duar. Në krah tyre vendosen
Joan Pagëzori nga njera anë dhe ikona e shenjtit të kishës nga ana
tjetër. Mbi dyert e veriut dhe të jugut vendosen kryeëngjëjt Mihail
dhe Gabriel. Në qendër të ikonostasit vendoset kryqi mbi të cilin
është pikturuar Krishti i kryqëzuar. Mbi arkitraun, mbi derën e
bukur vendoset ikona Deisis, në të cilët paraqiten Krishti në mes
dhe anash tij Shën Mëria dhe Joan Pagëzori. Rreth shek. XIV,
filluan të vendosen ikonat e festave të mëdha të kishës, që quhen
Dodekarto (dymbëdhjetë festa). Ikonat janë me tematikë nga të
kremtet kryesore të Krishtit dhe të Shën Mërisë. Zakonisht
ikonostaset i lyenin me bojë ari. Hyrja në ajodhimë bëhet nga tri
dyert. Dera e mesit quhet Dera e Bukur. Në të pikturohet skena e
Ungjillëzimit, e cila ka kuptimin simbolik se Shën mëria është dera
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që e shpie njeriun në qiell. Në naos gjendet froni dhespotik, mbi të
cilin qëndron episkopi. Nëse është kishë katedrale gjenden më
shumë frone. Përballë me fronin dhespotik gjendet amvoni.
1-Periudha e Maqedonëve dhe Komninëve, prej së
cilës kanë shpëtuar një numër i madh ikonash, që gjenden në
Manastirin e Sinait (skenat e dodekartit, Shën Nikolla, Shën
Dhimitri etj). Në malin e Shenjtë tek manastiri Iviron gjejmë ikonën
e Portaetisës, Ngjalljen e Llazarit etj. Në Rusi tek Muzeu i Kievit
gjejmë Shën Pandeileimonin. Ikona të kësaj periudhe gjenden edhe
në Romë, Venecia etj. Rënia e Kostandinopojës nga kryqëzatat
në vitin 1204 e zhvendosi artin bizantin në Venecia, ku u krijuan
shumë mozaikë. Në Siçili mbretërit normandë imituan shkëlqimin
e mbretërve bizantinë, duke zbukuruar kishat me mozaikë.
2-Periudha e Paleologëve prej së cilës kanë shpëtuar
shumë ikona. Pas rimarrjes së Kostandinopojës në vitin 1261
ikonografia bizantine njohu një periudhë shkëlqimi. Gjatë kësaj
periudhe format e njerëzve pikturohen në vëllim, me liri dhe me
ngjyra të buta, duke shprehur vuajtjen njerëzore. Në
Kostandinopojë kemi rastin e parë të shfaqjes së artit paleologian
në mozaik. Perandori Mihail Paleologu financoi një mozaik
madhështor për kishën e Shën Sofisë. Gjatë kësaj periudhe shfaqet
Manuel Panselinos, i cili pikturoi shumë afreske në malin Athos,
afresket e kishës së Shën Klementit në Ohër etj. Ikona të kësaj
epoke gjejmë në Novgorod të Rusisë të pikturuara nga ikonografi
Theofan Greku, ndërsa nxënësi i tij Andreas Rublef (1360-1430)
ka bërë shumë afreske. Përsosmërinë e tij e arriti me ikonën e
Trinisë së Shenjtë, e cila gjendet në një prej manastireve të Moskës.
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PERIUDHA E KATËRT
Ikonografia pasbizantine
Periudha Pasbizantine, prej së cilës kanë shpëtuar shumë
ikona, të cilat gjenden nëpër muzeumet e artit bizantin dhe nëpër
kisha të ndryshme.
a) Shkolla e Kretës. Në shekullin XV kemi lulëzimin e
“Shkollës së Kretës” veprat kryesore të së cilës janë: a) Ikonat e
Shën Joasafit me Shën Grigor Pallamanë në kishën e Shën Dhimitrit
në Selanik. b) afresket e Shën Marisë Kubelidhiqi në Kostur, c)
afresket e kishës Hyrja e Hyjlindëses në Tempull në Sklaverohori
të Iraklios etj. Shekulli XVI është epoka kur “Shkolla e Kretës”
arriti kulmin me ikonat e pikturuara prej ikonografëve Theofanit në
afreske dhe Damaskinit në ikona të lëvizshme. Theofani ka
pikturuar afresket: a) Kishën e Shën Nikollës në Meteora, b)
Trapezarinë dhe katedralen e Manastirit të Lavrës së Madhe në
Malin e Shenjtë, c) Katedralen e Manastirit Stavronikita në Oros
etj. Ja vlen të përmendim se në veprën e Theofanit kemi ndikime të
artit perëndimor. Kjo duket qartë në ikonën e Lindjes së Foshnjës
në katedralen e Lavrës, ku Theofani është ndikuar nga Raimondi.
Gjithashtu ndikimet e perëndimit duken edhe tek ikonografi Franko
Katelano, bashkohës i Theofanit. Franko Katelano u përpoq të
ishte më guximtar dhe i pavarur, por kurrë nuk mundi që të realizonte
teknikën e Theofanit. Në shekullin XVI “Shkolla e Kretës” nxori
edhe ikonografin Damaskin, tek i cili vihen re ndikime të perëndimit,
por menjëherë ai u çlirua prej tyre dhe bëhet i rreptë në teknikën e
tij. Si konkluzion përmbledhës mund të themi se në shekullin XVI
dallojmë këto kategori piktorësh: a) ikonografë që ndjekin teknikën
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e ikonave të vjetra, b) ata që ndjekin teknikën e afreskëve të vjetër,
c) ikonografë “italizues”.
Në shekullin XVII kemi më tepër ikonografë të mëdhenj.
Gjithashtu në këtë periudhë ndikimi italik është akoma edhe më i
madh. Shumica e ikonografëve largohen nga tradita ortodokse dhe
ndikohen prej asaj italiane, por ka ikonografë që i qëndruan besnikë
traditës së ikonografëve të mëdhenj të shekullit XVI, kryesisht
artit të Damaskinit.
Në shekullin XVIII kemi një përzierje të ndikimeve të
shkollave të Maqedonisë, Kretës si dhe të shkollave të perëndimit.
b) Shkolla e Maqedonisë lulëzoi rreth shekullit XIV në
Selanik dhe kishte si përfaqësues Emanuel Panselinin. Karakteristikë
e kësaj shkolle është ngjyra jeshile, e cila shkrihet në rozë dhe
paraqitet më e dukshme në pjesën rreth fytyrës. Emanuel Panselini
ka pikturuar paraklisin e Shën Efthimit në Selanik dhe kishën e
Potanit në gjysmën e dytë të shek. XIV. Ndonëse nuk e ka lënë të
shkruar në asnjë ikonë emrin e tij, gjithsesi ai njihet nga arti i
pikturimit. Përfaqësues të tjerë të rëndësishëm të Shkollës
Maqedonse janë vëllezërit Mihal dhe Eftiqio Astrapades, të cilët
kanë pikturuar shumë kisha. Veprat kryesore të “Shkollës së
Maqedonisë” janë: a) afresket e kishës së Kryeëngjëllit Mihail në
Qipro, b) afresket e Katedrales së Manastirit të Shpërfytyrimit në
Meteora etj.
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KREU I DYTË
Me anë të përshkrimit të ikonave tregohet historia e të
kremteve të mëdha të kishës. Dymbëdhjetë të kremtet kryesore
në kalendarin kishtar janë:
1-Ungjillëzimi i Hyjlindëses, që kremtohet më 25 mars.
2-Krishtlindja, që kremtohet më 25 dhjetor.
3-Pagëzimi i Krishtit, që kremtohet më 6 janar.
4-Paraqitja e Krishtit në tempull, që kremtohet më 2 shkurt.
5-Ngjallja e Llazarit, që kremtohet të shtunën e fundit të kreshmëve.
6-Hyrja në Jerusalem, që kremtohet një javë përpara Pashkës.
7-Kryqëzimi i Krishtit, që kremtohet të enjten e javës së madhe.
8-Ngjallja e Krishtit, që kremtohet ditën e Pashkës.
9-Analipsi, që kremtohet dyzetë ditë pas Pashkës.
10-Pendikostia, që kremtohet pesëdhjetë ditë pas Pashkës.
11-Shpërfytyrimi, që kremtohet më 6 gusht.
12-Fjetja e Hyjlindëses, që kremtohet më 15 gusht.

25

26

KRISHTI PANDOKRATOR
Jisu Krishti është paraqitur në ikonë me lavdinë e Tij qiellore.
I veshur me rroba të kuqe nga brenda dhe me tunikën ngjyrë blu,
Krishti paraqitet duke mbajtur Ungjillin në njerën dorë dhe duke
bekuar me dorën tjetër. Ungjilli i Shenjtë tregon se Jisu Krishti
ishte mësues për gjithë njerëzimin. Gërmat IC XC, që gjenden në
pjesën e sipërme të ikonës janë gërmat e para të emrit Jisu Krisht
në greqisht, të cilat të përkthyera në shqip mund të shkruhen JS
KR. “Jisu” është emri që iu dha Mesias në ditën e tetë pas lindjes,
atëhere kur iu bë rrethprerja. Jisui e mori emrin prej qiellit kur
ëngjëlli njoftoi Josifin (Marku 1: 20-21). “Krisht” është titulli që do
të thotë “i lyer”. Në kohët e hershme me vaj lyheshin: Kryeprifti,
mbreti dhe profetët. Rroba e brendshme që ka veshur Krishti është
në ngjyrë të kuqe, ndërsa ajo e jashtmja në ngjyrë blu. Gërmat që
gjenden në kurorën Ï OÍ e kanë kuptimin “AI QË ËSHTË” ose e
përkthyer në shqip mund të shkruhen “JAM”.
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SHËN MËRIA ME KRISHTIN
Në ikonografinë ortodokse Shën Mëria paraqitet bashkë
me Krishtin foshnjë. Në ikonën e tipit Glikofilusa (Puthja e ëmbël)
fytyra e Shën Mërisë dhe e Krishtit është e kthyer drejt besimtarëve.
Shën Mëria paraqitet duke mbajtur me dashuri Krishtin fëmijë në
krahë. Me dorën e saj të djathtë ajo tregon të Birin duke na thënë:
“Ja Shpëtimtari, Mesia që prisnit”. Krishti fëmijë paraqitet duke
përqafuar nënën e tij. Ai ka vënë faqen mbi faqen e Shën Mërisë.
Këmbët e Krishtit janë të zbuluara. Njerën këmbë ia mbulon pak
tunika. Në vellon e Hyjlindëses paraqiten tre yje, të cilët tregojnë
virgjërinë e saj të përhershme, para, gjatë dhe pas lindjes së Krishtit.
Rroba e sipërme, velloja dhe rroba e brendshme janë në ngjyrë
blu, ndërsa veshjet e Krishtit janë ngjyrë ari.
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UNGJILLËZIMI I HYJLINDËSES
Në ikonën e Ungjillëzimit paraqitet Hyjlindësja dhe
kryeengjëlli Gabriel në të majtë. Kryeengjëlli Gabriel sapo ka zbritur
nga qiejt dhe ka një lajm të mirë për t’i dhënë. Ai paraqitet sikur
po vrapon drejt Marisë. Në dorën e majtë mban një shkop, që
tregon se është lajmëtar. Paraqitja e tij me krahë të hapur tregon
gjithashtu, se është lajmëtar. Dora e djathtë e kryeengjëllit Gabriel
zgjatet drejt Shën Mërisë dhe i jep asaj lajmin e mirë. Në ikonë,
Hyjlindësja paraqitet e ulur dhe në dorën e majtë mban një lëmsh
prej leshi me simbolikën: Ashtu si delet japin leshin e tyre për të
veshur njerëzit, kështu edhe Hyjlindësja dha gjakun e mishin e saj
për të veshur Krishtin me natyrën njerëzore. Në disa ikona lëmshi
i ka rënë poshtë, sepse Shën Mëria habitet nga shfaqja e
kryeengjëllit Gabriel. Në vellon e Hyjlindëses paraqiten tre yje, të
cilët tregojnë virgjërinë e saj të përhershme, para, gjatë dhe pas
lindjes së Krishtit. Në pjesën e sipërme të ikonës është një
gjysmërreth, i cili simbolizon qiejt. Prej andej dalin rreze drite, që
shkojnë drejt Shën Mërisë. Perdja e kuqe në sfond, që varet përgjatë
ndërtesës, nënkupton faktin se ngjarja e Ungjillëzimit të Hyjlindëses
po zhvillohet në një dhomë. E kremtja e Ungjillëzimit të Hyjlindëses
festohet më 25 mars, pra nëntë muaj përpara Krishtlindjeve. Në
të kremtojmë lajmin e mirë që kryeengjëlli Gabriel i dha
Hyjlindëses. (Lluka 1: 24-38) “Në muajin e gjashtë, engjëlli Gabriel
u dërgua nga Perëndia në një qytet të Galilesë, që quhej Nazaret,
te një e virgjër, që ishte fejuar me një njeri që quhej Josif, nga
shtëpia e Davidit; dhe emri i virgjëreshës ishte Maria. Dhe engjëlli
hyri te ajo dhe tha: “Gëzohu, o hirëplotë, Zoti është bashkë me ty;
e bekuar je ti në mes të grave”.
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LINDJA E KRISHTIT
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
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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 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.
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PAGËZIMI I KRISHTIT
Pagëzimi i Krishtit në Shkrimin e Shënjtë jepet në Ungjillin
sipas Mateut (3: 1-17). Krishti është figura qendrore në ikonë. 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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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 dhe 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. Në pjesën
fundore të ikonës shohim një njeri të hipur mbi një krijesë deti, që
simbolizon lumin Jordan. Jordani është lumi i shenjtë i Palestinës,
që buron nga liqeni i Galilesë dhe derdhet në Detin e Vdekur. Në
disa raste mbi peshk paraqitet një grua, e cila simbolizon oqeanet.
Zakonisht burri ose gruaja paraqiten duke u larguar nga Krishti
për shkak se mrekullohen nga ngjarja e pagëzimit. “Deti e pa dhe
iku, Jordani u kthye prapa” (Psalmi 114:3). Në sfondin e ikonës
paraqiten male të ashpra dhe të thepisur. Pema që është në pjesën
fundore të ikonës tregon se sa e shkretë ishte zona.
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IPAPANDIA
Historia e Paraqitjes së Krishtit në Tempull (Ipapandia)
tregohet te Ungjilli sipas Llukës (2:22-29). Figurat kryesore në
ikonë 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.
Ligji i Moisiut parashikonte nëse fëmija i parëlindur ishte
djalë, i duhej kushtuar Perëndisë dhe dyzetë ditë pas lindjes duhej
të shkonte në tempull, ku e ëma të merrte uratën e pastrimit, duke
blatuar dy pëllumba ose turtuj dhe fëmija i kushtohej Zotit. Kështu
vepruan Josifi dhe Hyjlindësja. Në Jeruzalem në atë kohë jetonte
një njeri, që quhej Simeon. Shpirti i Shenjtë i kishte zbuluar atij, se
nuk do të vdiste pa e parë Krishtin. Ky lajm i gëzuar e mbajti me
shpresë dhe kurajo deri në moshë të thyer. Kështu dyzetë ditë pas
lindjes së Krishtit, Shpirti i Shenjtë e njoftoi se ëndrra e tij u realizua.
Simeoni i drejtë, u nis për të shkuar në tempull, i mbushur me
ngazëllim, duke pritur bekimin për të cilin e kishte denjësuar
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Perëndia. Pasi mori foshnjën në krahë tha: “Tani, o Zot, lëre
shërbëtorin tënd të vdesë në paqe sipas fjalës sate, sepse sytë i mi
e panë shpëtimin tend, që e përgatite përpara gjithë popujve, dritën
për të ndriçuar kombet”. Maria dhe Josifi e sollën Jisuin në tempull,
ku u bekua nga plaku Simeon. Shpëtimtari u njoh prej profeteshës
Ana. Në përshkrimin që i bën ungjillori (Lluka 2:22-29), kjo ditë
njihet ndryshe si “Takimi” sepse Krishti takoi popullin e tij në prani
të plakut Simeon dhe profeteshës Ana.
Ana ishte nga fisi Asirëve, pasi kishte mbetur e ve pas shtatë
vjetësh martesë ajo iu detikua Perëndisë, duke gjetur ngushëllimin
te lutja dhe kreshma. Për këtë përkushtim Shpirti i Shenjtë i dha
aftësi të profetizojë, duke u bërë e denjë të shikojë foshnjën hyjnore.
Plaku Simeon dhe profetesha Ana kishin vite që e prisnin
Shpëtimtarin dhe e takuan atë. Menjëherë Simeoni shpërtheu në
lutje: “O Zot, tani lëre shërbëtorin tënd të largohet në paqe sepse
sytë e mi panë shpëtimin”.
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NGJALLJA E LLAZARIT
Figura kryesore e ikonës 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!”
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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. Megjithëse
Krishti u kishte folur shumë herë dishepujve për pësimet e tij, ata
frikësoheshin. Për këtë arsye, ndërsa po afroheshin ditët e pësimeve
dhe do të ngrihej kryqi i Tij, Krishti ngjalli Llazarin në mënyrë që t‘i
bënte të ditur nxënësve të tij me vepra se kryqi dhe vdekja nuk
janë prova të dobësisë. Me anë të ngjalljes së Llazarit Jisui i bindi
të pranishmit se ka pushtet mbi vdekjen dhe në prag të kryqëzimit
të Tij, shpërndau frikën e nxënësve, duke u treguar se atë që bëri
për Llazarin do ta bëjë edhe për veten e tij. Me këto donte të
tregonte se asnjëherë nuk e la natyrën njerëzore të Tij, por vepronte
herë si njeri e herë si Perëndi. Ai e ngjalli Llazarin, ndërsa të
pranishëm ishin dhe judenjtë, për t’u bërë dëshmitarë të mrekullisë.
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HYRJA NË JERUSALEM
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. Ikona e Hyrjes
së Krishtit në Jerusalem është me ngjyra të çelëta dhe të theksuara,
që tregojnë gëzimin që përshkon këtë ngjarje. Figura kryesore në
ikonë 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 ikonë 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. Ikona paraqet disa fëmijë
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,që kanë hipur në pemë, duke këputur palma dhe disa të tjerë, që
shtrojnë mantele përpara Krishtit.
“Hosana, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit” (Joani
12,13). Me madhështi ishte ishte hyrja triumfale e Krishtit në
Jerusalem. Mrekullia e ngjalljes së Llazarit, që u bë një ditë më
parë, kishte zgjuar kurreshtjen e judenjve, të cilët vrapuan ta shihnin
Krishtin me sytë e tyre. Krishti, duke ardhur në Jerusalem në mënyrë
triumfale, kërkon që t’i japi mesazhin popullit hebre: “Pendohuni
se po afrohet Mbretëria e Qjejve”. Sa më shumë evoluojnë ngjarjet,
duket qartë se “Mbretëria” për të cilën Ai fliste po vinte. Dhe
pikërisht tani që afrohej edhe fundi i Tij deklaronte se është: Ai që
vjen në emërin e Zotit. “Është Mesia i premtuar. Judenjtë e prisnin
Mesian si një mbret luftarak, i cili do t’i çlironte nga zgjedha e
romakëve, por Krishti nuk ishte mbret tokësor por qiellor.
Krishti duke përparuar si princ i paqes ecën me guxim e
vendosmëri. Ai e di mirë se hyrja e Tij në Jerusalem nuk bëhet për
tu lavdëruar, por për t’u sakrifikuar më pas në kryq. Jisui vjen në
Jerusalem paqësisht dhe i bindur në dëshirën e Atit, por njerëzit që
e rrethonin nuk e kuptonin qëllimin e ardhjes. Ai i dinte kërkesat e
atyre që thërrisnin “Hosana”. Kjo fjalë nuk përbën vetëm një
lavdërim, por ka dhe një kuptim tjetër “Shpëtona”. Krishti e dinte
se gjithë këto demonstrime të popullit, ishin të kota dhe
sipërfaqësore. Sa ditë kaluan nga e Diela e Dafinave deri tek e
Premtja e Zezë? Vetëm pesë ditë. Dhe janë pikërisht ata njerëz, që
brohorasin “Hosana” dhe pas disa ditësh do ta tradhëtojnë e
mohojnë atë, duke kërkuar prej Pilatit “Kryqëzoje, Kryqëzoje”.

46

KRYQËZIMI
Në ikonën 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.
47

48

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…’’.
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NGJALLJA (ZBRITJA NË HAD)
Ngjallja e Krishtit paraqitet në dy ikona. Njëra është ikona
“Gratë miroprurëse”, në të cilën një engjëll tregon varrin e zbrazët
të Krishtit, ndërsa ikona tjetër është “Zbritja në had”. Arti bizantin,
duke i qëndruar besnik Shkrimit të Shenjtë nuk e përshkruan
mënyrën si u ngjall Krishti, por paraqet atë që ndodhi pas ngjalljes
së tij. Figura kryesore në ikonën “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.
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ANALIPSI
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.
Krishti u shfaq në kohë dhe në vende të ndryshme tek
dishepujt e tij, duke i siguruar ata që ishte me të vërtetë i gjallë.
Ditën e dyzetë pas Pashkës, Jisui u ngjit në qiell, për të qëndruar
në të djathtë të Perëndisë. Ngjitja e Krishtit në qiell është plotësimi
i misionit të Tij. Analipsi është kthimi tek Ati, që e dërgoi në botë
për të kryer veprën, që i kishte caktuar.
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PENDIKOSTIA
Ikona e Pendikostisë, Zbritja e Shpirtit të Shenjtë
pikturohet me nuanca të theksuara të së kuqes dhe së florinjtës, që
tregojnë se është një ngjarje e madhe. Dymbëdhjetë dishepujt janë
ulur në formë gjysmërrethi, gjë që tregon unitetin e kishës. Në
qendër të gjysmërrethit është një vend bosh, që i përket Krishtit,
kreut të kishës. Në krye të gjysmërrethit, në të djathtë paraqitet
apostull Pavli. Katër ungjillorët Mateu, Marku, Lluka dhe Joani
janë me libër në duar. Ungjillori Lluka është personi i tretë nga
qendra në të djathtë, ndërsa personi i tretë nga qendra në të majtë
është Ungjillor Marku. Dishepujt e tjerë, që paraqiten në ikonë
mbajnë në duar pergamenë, që tregojn se ata kanë marrë dhuratën
e mësimdhënies. Krishti i porositi dishepujt të dilnin në botë dhe të
predikonin. Nga gjysmërrethi në krye të ikonës dalin rreze, që
bien mbi dishepujt. Në fund të çdo rrezeje shfaqen gjuhë të kuqe
zjarri, që simbolizojnë zbritjen e shpirtit të shenjtë në formë gjuhësh
zjarri.
Në fundin e ikonës është një njeri në moshë të thyer, që
qëndron në një vend të errët. Ai ka veshur një rrobë të kuqe
mbretërore dhe në kokë mban një kurorë. Në duar mban një rrobë
ku janë dymbëdhjetë pergamenë, të cilët simbolizojnë dymbëdhjetë
dishepujt e Krishtit. Njeriu është simboli i botës dhe përfaqëson
gjithë njerëzit e universit. Kjo do të thotë se e gjithë bota e pranon
ardhjen e Shpirtit të Shenjtë.
E kremtja e Pendikostisë festohej pesëdhjetë ditë pas
Pashkës.
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SHPËRFYTYRIMI
Ikona e Shpërfytyrimit është e mbushur plot dritë, ku
mbizotëron ngjyra e florinjtë. 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.
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
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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 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.
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FJETJA E HYJLINDËSES
Në qendër të kompozimit është figura e Shën Mërisë, e
shtrirë në shtratin e vdekjes. Ajo është e rrethuar nga dishepujt.
Krishti është në qendër të ikonës, duke parë nga nëna e tij. Ai
mban në duar një foshnjë të mbështjellë me qefin të bardhë. Foshnja
simbolizon shpirtin e Shën Mërisë. 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
është një serafim me gjashtë krahë. Pranë Shën Mërisë është Joani,
i cili, duke u përkulur thellë, përpiqet të dëgjojë rrahjet e fundit të
zemrës së saj. Petro qëndron tek koka e Hyjlindëses dhe tund
temjanicën. Pavli është te këmbët e Hyjlindëses. Skenën qendrore
e rrethojnë dishepujt, gratë miraprurëse dhe etërit e kishës. Tri
episkopët në anën e majtë dhe të djathtë të Krishtit janë: Dionis
Aeropagiti, episkop Jerotheu dhe episkop Timotheu. Gratë, që
janë pas dishepujve përfaqësojnë popullin besimtar të Jerusalemit.
Në pjesën e sipërme mbi re ka figura engjëllore.
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Tri ditë përpara fjetjes së Hyjlindëses, Krishti dërgoi
kryeëngjëllin Gabriel për t’i komunikuar asaj se do të shkëputej
nga jeta e përkohshme në atë të përjetshme. Sapo mësoi lajmin,
Hyjlindësja u ngjit në malin e Ullinjve për t’u lutur. Pasi u lut, ajo u
kthye në shtëpi për të pregatitur shtratin e vdekjes. Grumbulloi
gratë e fisit dhe u tha fjalët që kishte marë prej kryeëngjëllit Gabriel.
Gratë menjëherë filluan të vajtonin, por Hyjlindësja i ngushëlloi ato,
se që nga qielli do t’u gjendej pranë e do t’i mbronte nga çdo e
keqe. Atë çast u dëgjua një bubullimë dhe re të shumta filluan të
mbushnin shtëpinë. Menjëherë filluan të shfaqen apostujt dhe vetë
Krishti, i cili zbriti nga qielli për të marë shpirtin e Hyjlindëses.
Atëhere apostujt psalën vajtimet dhe e ngritën në shtratin e vdekjes.
Duke u paraprirë me lambadha dhe himne u nisën drejt
Gjethsemanisë për të kryer varrimin. Priftërinjtë judenj, u munduan
të pengonin procesionin e varrimit. Një prift jude, Athoni, u përpoq
ta rrëzonte arkivolin, por një engjëll i padukshëm u shfaq papritur
dhe ia preu duart.
Si mbërritën në Gjethsemani, apostujt e varrosën me
nderime lipsanin e Hyjlindëses dhe qëndruan aty tri ditë, duke
dëgjuar lavdërimet e engjëjve, që psalnin papushim. Nga apostujt
mungonte vetëm Thomai, i cili erdhi ditën e tretë pas fjetjes dhe
kërkoi që të shihte edhe ai Hyjlindësen. Atëhere u detyruan, që ta
hapnin varrin dhe të gjithë mbetën të mrekulluar, sepse varri ishte i
zbrazët. Apostujt menjëherë ranë në gjunjë dhe iu falën varrit të
zbrazët të Hyjlindëses, e cila ishte ngjitur në qiell. Një mrekulli e
ngjashme me ngritjen e Krishtit në qiell.
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Si paraqiten me piktura çudirat e Dhjatës së Vjetër
-Krijimi i Adamit dhe Evës
-Shkelja e Adamit dhe Evës
-Dëbimi i Adamit
-Të qarat e Adamit dhe Evës
-Adami duke punuar tokën
-Lindja e Kainit
-Lindja e Abelit
-Kaini duke punuar tokën
-Abeli duke kullotur dhentë
-Sakrifica e Kainit dhe Abelit
-Noeja urdhërohet nga Perëndia të bëjë anijen
-Noeja ndërton anijen
-Përmbytja
-Sakrifica e Noes
-Noeja mbjell vreshtin
-Noeja i dehur me verë
-Ndërtimi i kullës së Babelit
-Abrahami urdhërohet nga Perëndia që të largohet nga të afërmit
-Abrahami vjen në Egjipt
-Faraoni merr me forcë gruan e Abrahamit, Sarën si grua dhe për
këtë dënohet nga Perëndia.
-Abrahami pasi mori gruan e tij Sarën të pacënuar nga faraoni
shkoi në shkretëtirë
-Abrahami duke mundur Holodogomorin dhe liroi Llolin
-Abrahami pritet prej Melkisedekut
-Mikpritja e Abrahamit
-Djegia e qyteteve Sodomi dhe Gomora
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-Sakrifica e Abrahamit
-Isaku duke bekuar Jakobin
-Shkalla e Jakobit
-Ëndrrat e Josifit
-Josifi i shitur nga vëllezërit e tij
-Josifi duke braktisur këmishën iu shmang mëkatit
-Josifi shpjegon dhe sqaron në burg ëndrrat
-Josifi sqaron ëndrrat e faraonit
-Josifi u emërua nga faraoni si zotërues i Egjiptit
-Josifi vizitohet prej vëllezërve të tij
-Josifi u jep të njohur vëllezërve të tij
-Josifi pret babanë e tij jakov
-Jakovi bekon djemtë e Josifit, Efrain dhe Manasin
-Jakovi bekon dymbëdhjetë djemtë e tij
-Moisiu i gjetur në lumë
-Moisiu duke kullotur dhentë shikon ferën në zjarr
-Moisiu i paralajmëron ebrenjtë për lirimin e tyre
-Dhjetë plagët e dërguara mbi Egjiptin
-Moisiu kërkon nga faraoni t’i lerë të lirë ebrenjtë
-Pashka e ebrenjve në Egjipt
-Mbytja e egjiptianëve
-Moisiu ëmbëlson ujra të kripura
-Moisiu me popullin e tij në Athin (vend midis Egjiptit e Izraelit)
-Moisiu duke mundur Amalikun (kryetarin e mohabitëve)
-Moisiu merr në dorë dhjetë porositë e perëndisë
-Moisiu dhe Aroni meshojnë në çadrën e vojtjes
-Moisiu duke goditur shkëmbin nxjerr ujë
-Balaami kur del të mallkojë ebrenjtë ndalohet prej engjëllit
-Balaami (udhëheqës fetar çifut) duke bekuar ebrenjtë
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-Fjetja e Moisiut
-Të dymbëdhjetë priftërinjtë hebrenj që ngritën anijen
-Engjëjt e Zotit përforcojnë Gedeonin kundra Madiamit
-Gedeoni shtyp tufë leshi
-Manoe dhe gruaja e tij paralajmërohen prej engjëllit për lindjen e
Samsonit (Manoe, babai i Samsonit)
-Manoe duke vrarë një luan
-Samsoni (heroi i Izraelitëve) gremis portat e Gazës
-Samsoni verbohet nga armniqtë
-Vdekja e Samsonit
-Profeti Samuil meshon në tempull
-Samueli zbulon zhdukjen e priftit Ili
-Zdukja e Iliut dhe djemve të tij
-Davidi kurorëzohet mbret
-Davidi duke i rënë kitarës para Saulit
-Davidi mund Goliadin
-Davidi sjell anijen në Jeruzalem
-Solomoni kurorëzohet mbret i izraelitëve
-Solomoni ndërton tempullin e Perëndisë
-Solomoni ndërton tempujt paganë
-Ilia ushqehet prej gallofit
-Ilia bekon vajin dhe miellin e vejushës
-Ilia ngjall djalin e vejushës
-Ilia i pritur prej Ahaabit
-Ilia djeg me zjarr sakrificën
-Ilia duke vrarë priftërinjtë e turpit
-Ilia ngrihet nga engjëlli që të hajë ushqim
-Ilia kurorëzon Eliseun si profet
-Ilia djeg të dy oficerat
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-Ilia me gunën e tij kapërxen Jordanin
-Ngritja në qiell e Ilias
-Eliseu me gunën e Ilias godet ujrat dhe i hap
-Eliseu dizinfekton me kripë ujrat e infektuara
-Eliseu duke bekuar vajin e vejushës
-Eliseu shëron djalin e gruas samaritane
-Nemani duke u larë në Jordan
-Ëndërrimi i profetit Isaia
-Profeti Isaia i shëruar
-Jeremian e futin në gropën plot me baltë dhe papastërti
-Zaptimi i dytë i Jeruzalemit
-Danieli dhe tre djemtë e tij duke ngrënë lakra e zarzavate
-Danieli duke shpëtuar Suzanën
-Danieli shpjegon ëndrrën e parë të Nabukodonozorit
-Të tre djemtë në furrën e gëlqeres
-Danieli shpjegon ëndrrën e dytë
-Danieli shpjegon shkronjat e shkrojtura me dorë në murin
-Ëndërrimi i profetit Daniel
-Danieli duke zbuluar mashtrimin e priftërinjve
-Danieli duke vrarë dragoin
-Danieli në gropën e luanëve
-Jona ikën nga fytyra e Zotit
-Jona e nxjerr nga goja peshku
-Jona predikon në Ninivë
-Jona i hidhëruar për kungullin e tharë
-Shenjtorët stërgjyshër sipas brezave
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Vepra dhe mrekullitë e Krishtit
-Ungjillëzimi i Hyjlindëses
-Josifi duke parë Hyjlindësen shtatzënë
-Përqafimi i Hyjlindëses me Elisabetën
-Pyetja e magëve
-Lindja e Krishtit
-Falja e magëve
-Përhasja e Krishtit (Ipapandia)
-Josifi me Shën Mërinë shkojnë në Egjipt
-Vrasja e foshnjave
-Krishti duke ndenjur në mes të mësuesve
-Krishti vjen të pagëzohet në Jordan
-Pagëzimi i Krishtit
-Krishti i fton dishepujt në peshkim
-Krishti e kthen ujin në verë
-Krishti i pyetur prej Nikodhimit
-Krishti duke folur me Samaritatën
-Krishti duke lexuar në Sinagogë
-Krishti shëron lebrozin
-Krishti shëron skllavin e centurionit
-Krishti ngjall djalin e vejushës
-Krishti shëron vjerrën e Petros
-Krishti shëron njerëz me sëmundje të ndryshme
-Krishti qetëson erërat e forta dhe detin
-Krishti shëron të dy të demonizuarit
-Krishti shëron të paralizuarin
-Krishti pranon të hajë me Mateo doganierin
-Krishti duke ngrënë me doganierët
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-Krishti shëron një grua nga hemoragjia
-Krishti ngre dhe shpëton nga vdekja vajzën e një mjeku
-Krishti shëron të dy të verbërit
-Krishti duke u pyetur prej dishepujve të Pararendësit
-Krishti duke kaluar përmes arave të mbjella
-Krishti shëron njeriun me dorën e thatë
-Krishti shëron të verbërin
-Krishti i kërkuar prej nënës dhe vëllezërve të tij
-Krishti shëron të paralizuarin
-Krishti bekon pesë bukët
-Krishti duke ecur mbi det
-Krishti shëron shumë të sëmurë vetëm me prekjen e rrobës së tij
-Krishti shëron të bijën e Hamanesë
-Krishti duke bekuar shtatë bukët
-Krishti shëron të verbërin në Bedsaida
-Krishti shpërfytyrohet
-Krishti shëron epileptikun
-Krishti i pritur si mik në shtëpinë e Martës
-Krishti shëron dhjetë leprozët
-Krishti duke bekuar foshnjat
-Krishti i pyetur prej pasanikut të ri
-Krishti u jep mësim djemve të Zevedeut
-Krishti duke hyrë në qytetin Jeriho, shëron të verbrit
-Krishti i ndjekur me gurë prej judenjve
-Ngjallja e Llazarit
-Dita e dafinave
-Krishti duke i nxjerrë jashtë tempullit shitësit dhe blerësit
-Krishti duke mallkuar fikun
-Krishti duke lavdëruar dy qindarkat e vejushës
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-Marëveshja e Judës me judenjtë
-Darka mistike
-Falja e Krishtit
-Tradhëtia e Judës
-Krishti i gjykuar prej Annas e Kajakas
-Tre mohimet e Pjetrit
-Krishti duke u gjykuar prej Pilatit
-Pendimi dhe vetvarja e Judës
-Krishti i gjykuar prej Herodit
-Larja e duarve dhe vendimi i Pilatit
-Krishti rihet me kamxhikun para se të kryqëzohet
-Tallja dhe poshtërimi i Krishtit
-Krishti duke u shpënë te kryqi
-Kryqëzimi i Krishtit
-Josifi kërkon trupin e Zotit
-Zbërthimi nga kryqi
-Vajtimi dhe qarja para varrimit
-Varrimi i Krishtit
-Roja që ruan varrin
-Zbritja në had
-Ngjallja e Krishtit
-Krishti u shfaqet miroprurëseve dhe u thotë “gëzohuni”
-Pjetri dhe Joani vërtetojnë ngjalljen
-Prekja me dorë që bëri Thomi
-Krishti shikohet prej apostujve mbi detin e Tiberiadës
-Krishti u shfaqet apostujve në malin e Galilesë
-Analipsi i Krishtit
-Zbritja e frymës së shenjtëruar
68

Si tregohen me piktura papavolitë
-Paravolia e mbjellësit
-Paravolia e intrigave dhe grindjeve
-Paravolia e sinapit
-Paravolia e majasë së brumit
-Paravolia e thesarit
-Paravolia e atij që kërkon margaritare
-Paravolia e rjetës së gjerë
-Paravolia e dhrahmive
-Paravolia e atij që kishte borxh 10 mijë talanta
-Paravolia e punëtorëve të pajtuar
-Paravolia e të dy bijve
-Paravolia e gurit të qoshes, të cilin nuk e pranuan ndërtuesit
-Paravolia e dasmës
-Paravolia e darkës
-Paravolia e tallantave
-Paravolia e atyre, që ngrejnë shtëpitë mbi gur e mbi rërë
-Paravolia e të verbërve
-Paravolia e dhjetë virgjëreshave
-Paravolia e atij që ra në duart e kusarëve
-Paravolia e gjykatësit të padrejtësisë
-Paravolia e dorëlëshuarit dhe shkatërruesit të pasurisë
-Paravolia e pasanikut që pati prodhime të bollshme nga pronat
-Paravolia e pasanikut dhe e Llazarit të varfër
-Paravolia e të fuqishmit
-Paravolia e kandilit
-Paravolia e fikut
-Paravolia e doganierit dhe farisenjtë
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-Paravolia e shërbyesve të këqinj
-Paravolia e kripës
-Paravolia e dritës dhe errësirës
-Paravolia e vreshtës
-Paravolia e pemëve të mira dhe të pemëve të kalbura
-Paravolia e portës së ngushtë
Muralet e kishës së Shën Kollit në Shelcan
Në pranverën e vitit 2000 kam qenë i privilegjuar kur vizitova
kishat e krahinës së Shpatit, në rrethin e Elbasanit. Përshtypje të
veçantë më lanë akresket e pikturuara nga Onufri në kishën e Shën
Kollit në Shelcan. Në këtë kishë shërbente shoku im i seminarit atë
Pali Qosja, i cili na priti me përzemërsinë që karakterizon
shpatarakët. Në vijim po paraqes afresket e kishës.
-Brezi i parë:
-Brezi i dytë:
-Brezi i tretë:
-Brezi i katërt:

dekoracion mandili
shenjtët paraqiten me trup
shenjtët paraqiten bust
skena biblike

Duke hyrë në anën e djathtë të portës paraqiten:
1-Shën Kristofori
2-Shën Marina
3-Shën Zosima
4-Shën Maria Egjiptiania
5-Shën Aleksi
6-Shën Joan Vladimiri
7-Shën Trifoni
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8-Shën Mërkuri
9-Shën Minai
10-Shën Jakobi
11-Shën Nikita
12-Shën Parashqevia
13-Shën Nikolla
14-Shën Petro i Aleksandrisë
Duke hyrë në anën e majtë të portës paraqiten:
15-Shën Kostandini dhe Helena
16-Shën Kiriaku
17-Shën Efthimi
18-Shën Sava
19-Shën Andoni
20-Profeti Ilia
21-Anargjend Damiani
22-Anargjend Kozmai
23-Shën Teodor Tironi
24-Shën Teodor Stratilati
25-Shën Prokopi
26-Shën Nestori
27-Shën Dhimitri
28-Shën Gjergji
29-Kryeengjëlli Mihail
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Paraqitje bust
Sipër derës dhe në anën e djathtë paraqiten:
1-Shën Varvara
2-Shën Teodos Kinovjarku
3-Shën Pavli i Thjeshtë
4-Shën Makriani
5-Shën Joan Kaliviti
6-Shën pahomi
7-Kryeengjëlli Gabriel
8-Shën Nikita
9-Shën Aleksandri
10-Shën Serxhi
11-Shën Anania
12-Kryeengjëlli Mikail
Sipër derës dhe në anën e majtë paraqiten:
13-Shën Ekaterina
14-Shën Anastasia
15-Shën Irini
16-Shën Theopisti
17-Shën Agapi
18-Dielli (Ilios)
19-Shën Viktori
20-Shën Vinçenti
21-Shën Evgjeni
22-Shën Mario
23-Shën Oresti
24-Shën Afksenti
25-Shën Julia
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26-Shën Kiriku
27-Shën Pandelejmoni
28-Shën Nikolla
29-Shën Makari i Egjiptit
30-Dielli (Ilios)

73

74

Skena Biblike
1-Ungjillëzimi i Hyjlindëses
2-Krishtlindja
3-Paraqitja në tempull
4-Pagëzimi
5-Ngjallja e Llazarit
6-Hyrja në Jerusalem
7-Darka mistike
8-Shërbimi i tre engjëjve nga Abrahami dhe Sara
9-Vdekja e Shën Mërisë
10-Tradhëtia e Judës
11-Krishti para Pilatit
12-Kryqëzimi
13-Vajtimi i grave miroprurëse
14-Krishti i shfaqet Maria Magdalenës
15-Zbritja në had
16-Analipsi
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KREU I TRETË
ARTI I IKONOGRAFISË NË SHQIPËRI
Arti i ikonografisë në Shqipëri e arriti kulmin e lulëzimit
rreth shekujve XII dhe XVIII. Këtë e vërtetojnë afresket dhe ikonat
e shumta, të cilat i kanë rezistuar kohës dhe kanë mbërritur deri në
ditët tona. Ikonat e lëvizshme paraqesin skena nga Bibla ose
potrete shenjtorësh dhe pikturohen në dru qiparisi ose pishe. Në
vitet e persekutimeve të kishës, ikonat ishin të pakta dhe mbaheshin
në fshehtësi nëpër shtëpitë dhe katakombet e të krishterëve, por
në kohën e Kostandinit të Madh, kur krishterimi u shpall si fe e lirë,
ikonat u shtuan duke zbukuruar muret e shtëpive dhe të kishave.
Kisha kurdoherë ka mësuar se ikonat duhet vetëm të nderohen,
domethënë ndaj tyre të krishterët duhet të tregojnë nderim të thellë,
por jo të adhurohen, sepse adhurimi i takon vetëm Perëndisë. Ky
nderim i kushtohet personit, që përfaqëson ikona dhe jo imazhit
dhe materialit, nga i cili është bërë ikona. Mjaft ikona të lëvizshme
kanë pikturuar vëllezërit Zografi. Ikonat e ikonostasit të kishës
“Burimi Jetëdhënës” në Korçë, të kishës së “Shën Kollit” në Vanaj
të Myzeqesë etj. Gjithashtu Onufri ka pikturuar mjaft ikona të
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lëvizshme, nga të cilat mund të veçojmë ato të kishës “Vangjelistra”
dhe të “Shën Mitrit” në kalanë e Beratit. Në kompozicionin e
ikonave bizantine Onufri ruan me fanatizëm traditën bizantine dhe
kanonet e kishës.
Të gjitha pikturat murale që kanë mbërritur deri në ditët
tona janë afreske. Nga afresket më të vjetra mund të përmendim
ato të shekullit XII në kishën e “Shën Stefanit” në Dhërmi ku
paraqiten Shën Dhimitri dhe Shën Stefani. Gjithashtu në kishën e
Rubikut paraqiten Apostujt duke u kunguar. Afreske të shekullit
XIV kanë shpëtuar në kishën e “Shën Marisë” në Maligrad, në
kishën “Shën Mëria Vllaherna” në Berat, në atë të “Shën Thanasit”
po në Berat etj.
Në periudhën pasbiznatine afreskët më të hershën janë ata
të kishës së “Shën Gjergjit” në Leshnicën e Sipërme dhe të kishës
së “Shën Thanasit” në Peca, të cilat datojnë më 1525. Ikonografi
Ilia Llongoviti me origjinë nga fshati Llongo i Dropullit në vitin 1525
ka pikturuar kishën e “Shën Thanasit” në Peca të Sarandës dhe
kishën e “Shën Gjergjit” në Leshnicën e Sipërme. Në vitin 1554 në
kishat e Shpatit shfaqet talenti i ikonografit të shquar Onufrit. Ai ka
pikturuar kishën e “Shën Kollit” në Shelcan, kishën e “Shën e
Premtes” në Valësh, kishën e “Shën Todrit” të kalanë e Beratit etj.
I biri i Onufrit, Nikolla ka pikturuar në vitin 1578 kishën e “Shën
Mërisë Vllahernës” në kalanë e Beratit. Gjithashtu së bashku Joanin
ka pikturuar kishën e “Shën Kollit” në Kurjan të Fierit. Në kishën
e “Shën Mërisë Vllahernës” në kalanë e Beratit ka pikturuar edhe
ikonografi Onufër Qiprioti. Në vitin 1622 në bashkëpunim me
ikonografin Alivizi Foka ka pikturuar afresket e kishës së “Shën
Mërisë” së Vllahogoranxisë. Në vitet 1614, 1615 Onufër Qiprioti
ka pikturuar tre ikona të manastirit të Çatistës në Gjirokastër. Mihail
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Linotopi në vitin 1617 ka pikturuar kishën e “Profetit Ilia” në
Jorgucat, gjithashtu po në këtë vit ka pikturuar muralet e kishës së
“Ungjillëzimit” në manastirin e Vanishtës. Në vitin 1630 Mihail
Linotopi bashkë me të birin Kostandinin dhe Nikollën kanë
pikturuar afreskët e kishës së “Shën Kollit” në Saraqinishtë, ndërsa
Kostandini dhe Nikolla më 1653 kanë pikturuar muralet e kishës
së “Profetit Ilia” në Stegopull. Ikonograf Mihali nga Zerma në vitin
1662 ka pikturuar afreskët e manastirit të “Shën Mërisë” së
Kamenos dhe më 1672 muralet e kishës së “Shën Mërisë” në
manastirin e Kakomesë. Piktorët Theodhori, Anagnosti dhe Steriani
nga Agrafa në vitin 1712 kanë pikturuar muralet e kishës “Fjetja e
Shën Mërisë” në Voskopojë. Sipas mbishkrimeve kishtare
ikonograf Adhami nga Theotoqi në vitin 1754 ka pikturuar kishën
e manastirit të “Shën Triadhës” së Pepelit. Gjithashtu në vitin 1754
Kostandin Shpataraku ka pikturuar kishën e manastirit të “Shën
Marenës” në Llëngë të Pogradecit.
Në vitin 1744 vëllezërit korçarë Kostandin dhe Athanas
Zografi kanë pikturuar afreskat e kishës së manastirit të “Shën
Mërisë” së Ardenicës. Gjithashtu më 1744 kanë pikturuar kishën
e “Shën Thanasit” në Voskopojë dhe më 1750 hajatin e kishës së
“Shën Kollit” në Voskopojë. Në vitin 1750 kishën e “Anargjendëve
Kozma dhe Damjan” në Vithkuq të Korçës. Më 1764 manastirin
e “Shën Pjetrit dhe Pavlit” në Vithkuq. Më 1782 Kostandini bashkë
me Terpon kanë pikturuar kishën e “Shën Gjergjit” në Libofshë.
Ikonografët e familjes Çetiri e kanë ushtruar aktivitetin e tyre
kryesisht në kishat e Myzeqesë. Aktiviteti i tyre daton prej vitit
1762 deri më 1853, duke stolisur rreth 12 kisha nga bregdeti i
Karavastasë deri në Berat. Ata kanë pikturuar afresket e kishës
“Fjetja e Shën Mërisë” në kalanë e Beratit, si dhe nëpër fshatrat e
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Myzeqesë: Karavasta, Toshkëz, Krutje e Sipërme, Fier, Vanaj,
Strumë, Bishtqethëm, Kadipashaj etj. Në vitin 1726 ikonofrafi
David Selenicasi ka pikturuar muralet e kishës së “Shën Kollit” në
Voskopojë. Gjatë pikturimit të afreskeve ka pasur si ndihmësa
Kostandinin dhe Kriston.
SHKOLLA E BERATIT
Në shekullin XVI Berati ka qenë qendra më e madhe e
artit mesjetar shqiptar. Shkolla ikonografike e Beratit mbështetet
mbi frymën artistike të mjeshtrit të madh të ikonografisë shqiptare
Onufrit nga Neokastra (Elbasani). Kjo shkollë luajti rol të
rëndësishëm në artin ikonografik shqiptar gjatë shekujve XVIXVII, me pasuesit e Onufrit nga të cilët u shquan biri i Onufrit,
Nikolla me bashkëpunëtorin e tij Joanin, Onufër Qiprioti si dhe
shumë ikonografë të tjerë të cilët preferuan të mbeten anonimë.
Disa studiues si për shembull Theofan Popa, Moikom Zeqo, Dhorka
Dhamo etj e identifikojnë Onufrin si përfaqësues të shkollës së
Beratit.
Shumica e afreskeve murale që janë zbuluar deri më sot
në vendin tonë ruajnë anonimatin. Ky fakt na bën të mendojmë se
autorët e tyre kanë qenë murgj të thjeshtë, të cilët kanë punuar jo
për të lënë emër, por për lavdi të Perëndisë. Përfaqësuesi më i
rëndësishëm i shkollës beratase është Onufër Neokastriti. Pasuesit
e tij në punimet e tyre janë ndikuar shumë nga ai por pa arritur në
lartësitë e mjeshtërisë së Onufrit.
Onufri mendohet të ketë qenë nga Elbasani. Rreth mjedisit
familjar të tij të dhënat janë të pakta. Njihet vetëm i biri Nikolla, i
cili mësoi artin e ikonografisë prej babait të tij. Onufri ka qenë
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klerik, duke mbajtur ofiqin “Protopapë” që do të thotë “Prift i parë”.
Nga të dhënat që japin mbishkrimet kishtare mësojmë se Onufri e
ka ushtruar aktvitetin në shekullin XVI.
Në vitin 1951 një ekspeditë e Institutit të Shkencave, zbuloi
në kishën e “Shën Kollit” në Shelcan (fshat i krahinës së Shpatit në
rrethin e Elbasanit) një mbishkrim të Onufrit. Mbishkrimi është
shkruar në greqishten bizantine nga dora e mjeshtrit të madh Onufri
dhe gjendet mbi faqen e murit verior të kishës, pranë tryezës së
thisiastirit. Teksti i mbishkrimit është përkthyer nga Theofan Popa:
“Kur të ngresh duart e tua te Perëndia o meshtar i Perëndisë, më
përmend edhe mua mëkatarin dhe të paditurin piktor Onufrin”.
Përmbajtja e këtij mbishkrimi na lë të kuptojmë se Onufri
në atë kohë nuk ishte dorëzuar ende klerik, sepse i lutet meshtarit
që ta kujtojë gjatë përgatitjes së dhuratave të shenjtëruara.
Mendohet se ky mbishkrim duhet të jetë shkruar përpara vitit 1554,
sepse duke u nisur nga mbishkrimi tjetër i Onufrit në kishën e “Shën
e Premtes” në fshatin Valësh të krahinës së Shpatit kemi edhe këtë
shtojcë:....... më përmend edhe mua mëkatarin, prift Onufrin,
piktorin dhe Protopapë të Neokastrës”.
Në pjesën jugore të faqes së murit perëndimor të kishës
është mbishkrimi, me anën e të cilit mësojmë se katundi i valshakëve
këtë kishë ia kushton dëshmores së madhe Shën e Premtes dhe
piktor është Onufri: “Ky tempul i shenjtë i dëshmores së madhe
Shën e Premtes....me dëshirë të këtij katundi.....26 piktor Onufri “
Kisha e “Shën e Premtes” në fshatin Valësh të Shpatit u
pikturua me shpenzimet e prift Gjergj Logothetit në vitin 1554.
Kjo vërtetohet nga mbishkrimi i pikturuar në pjesën veriore të faqes
së murit perëndimor të kishës, prej të cilit kuptojmë se Gjergj
Logotheti ka qenë prifti i kishës së “Shën e Premtes”. Mbishkrimi
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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 në qarkullim qenë akçe, aspra ose dukate
venedikase. Në këtë rast “obllat” nënkuptonin monedhat e kujtesës,
pra florinj të trashëguar nga ndonjë thesar i marrë nga
Kostandinopoja pas largimit të familjes së Logothetëve. Sipas
studiuesit Moikom Zeqo me këtë sasi “obllash” është paguar puna
e Onufrit.
Në vitin 1956 një ekspeditë e Institutit të Shkencave, zbuloi
në kishën e “Shën Todrit” në kalanë e Beratit gjashtë afreske të
Onufrit, të cilat nuk përmbajnë ndonjë mbishkrim të autorit.
Onufri veprimtarinë e tij nuk e zhvilloi vetëm nëpër kishat e
Shpatit dhe të Beratit, por e shtriu edhe jashtë kufijve të Shqipërisë.
Në afresket e kishës së “Apostujve të Shenjtë” në Kostur gjejmë
këtë mbishkrim të shkruar nga dora e Onufrit: “U pikturua prej
Onufrit të ardhur kohët e fundit nga qyteti i shkëlqyer i Beratit”.
Afresket datojnë rreth vitit 1547.
Gjithashtu Onufri ka pikturuar ikonat murale në manastirin
e Sepçes në Shkup, kishën e “Metamorfozës” në manastirin e Zërzes
etj. Onufri përveç pikturave murale ka bërë edhe mjaft ikona të
lëvizshme, nga të cilat mund të veçojmë ato të kishës “Vangjelistra”
dhe të “Shën Mitrit” në kalanë e Beratit. Në kompozmin e ikonave
Onufri ruan me fanatizëm traditën bizantine dhe kanonet e kishës.
Ikonat e tij paraqesin pasazhe biblike, si “Lindja e Krishtit”, “Hyrja
e Shën Mërisë në Tempull”, “Shpërfytyrimi” etj.
Onufri ishte i pari ikonograf që përdori shiritat e artë në
zbukurimin e veshjeve të shenjtorëve. Ikonat e pikturuara nga
Onufri shquhen për dritën e fuqishme, ngjyrat e plota dhe dinamizmin
e personazheve. Në realizimin e detajeve të figurave të shenjtorëve
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dallohen shprehjet e thella psikologjike, të cilat autori i realizon me
mjete të fuqishme grafike, duke përdorur vijëzimet ndriçuese. Duke
përdorur dritën e fuqishme tek pjesa e syve ai pasqyron psikologjinë
e portreteve të shenjtorëve. Onufër Neokastriti është përfaqësuesi
më i rëndësishëm i shkollës beratase. Pasuesit e tij në punimet e
tyre janë ndikuar shumë nga ai, por pa arritur në lartësitë e
mjeshtërisë së Onufrit.
Onufri ka qenë prift i martuar e ka patur edhe fëmijë, nga
të cilët vetëm njëri është bërë i njohur. Ai është Nikolla, i cili ka
vazhduar traditën e familjes. Këtë e vërteton një mbishkrim që
është shkruar nga vetë dora e Nikollës mbi portën perëndimore
brenda kishës së “Shën Mërisë Vllaherna” në Berat. “Piktori është
Nikolla, biri i Onufrit, viti 7086 sipas kalendarit bizantin dhe 1578
sipas atij gregorian. Mund të mendojmë se në vitin 1756 Onufri
nuk jetonte më dhe biri i tij Nikolla del si vazhduesi i veprës së
mjeshtrit të madh të ikonografisë. Gjithashtu në Kurjan të Fierit në
kishën e “Shën Kollit” teologu Theofan Popa ka zbuluar edhe një
mbishkrim tjetër, në të cilin biri i Onufrit Nikolla ka pikturuar kishën
duke pasur si ndihmës një ikonograf tjetër Joanin. “Kur të ngresh
duart para Perëndisë, o meshtar i Perëndisë, më përmend edhe
mua mëkatarin dhe të paditurin Joanin dhe Nikollën. Lutuni për
zotërinë. Amin”. Nikolla është ikonografi i dytë më në zë i shkollës
ikonografike të Beratit që ka pikturuar këto kisha: atë të “Shën
Kollit” në Kurjan të Fierit, kishën e “Shën Marisë Vllaherna” në
Berat, afresket e kishës së “Shën Gjergjit” në Arbanas të Bullgarisë
etj.
Një ikonograf tjetër që përfaqëson me dinjitet shkollën e
Beratit është edhe Onufër Qiprioti, i cili ishte me prejardhje greke,
por aktivitetin e tij e zhvilloi nëpër kishat e Beratit. Onufër Qiprioti
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ka lindur në Qipro. Këtë e vërtetojmë me anën e nënshkrimeve që
ka lënë nëpër ikona “Qipreos” që do të thotë “Qiprioti”. Onufër
Qiprioti është i pari ikonograf në Shqipëri, që lë mbishkrime mbi
ikona. Nga veprat e tij ruhen shtatë ikona me mbishkrime, tek të
cilat jepet emri, mbiemri si dhe viti i pikturimit të ikonës. Ai ishte i
biri i Afksentit. Këtë fakt e ka nënshkruar në ikonën e “Shën Mërisë
Eleusa” me numër inventari 3656 që gjendet në Muzeun Historik
Kombëtar: “Dora e Onufër Qipriotit të Afksentit”. Ky është rasti i
vetëm ku Onufër Qiproiti përmend emrin e babait të tij, Afksentit.
Nuk ka të dhëna rreth datëlindjes së tij, por studiuesi Vitaliotis
mendon se në vitin 1570, Onufër Qiprioti u plagos gjatë rrethimit
të Nikosias, ku ai humbi njerën dorë. Në këto rrethana në vitin
1582, Qiprioti la vendlindjen dhe u vendos në Venecia.
Në vitin 1591, mendohet se ka ardhur në Berat. Këtë e
dëshmon nënshkrimi që ka lënë mbi “Dyert e Bukura” të ikonostasit
të kishës së “Shën Kollit” në kalanë e Beratit: “Dora e Onufër
Qipriotit, viti 1591”.
Sipas studiuesit Mustafa Arapi, “Dyert e Bukura” të kishës
së “Shën Kollit” vite më vonë janë adaptuar në kishën e “Shën
Mërisë” të Vllahernës. “Dyert e Bukura” aktualisht janë të
ekpozuara në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik
Kombëtar, me numër inventari 3658/1/2. Po në vitin 1591 Qiprioti
ka pikturuar afresket e kishës së “Shën Kollit” në kalanë e Beratit.
Gjithashtu në kishën e “Shën Kollit” Qiprioti ka pikturuar ikonën e
“Shën Kollit me skena”, e cila mendohet se ka qenë e vendosur në
proskinitar. Cilësia artistike e këtyre dy veprave të Onufër Qipriotit
dëshmojnë për një piktor ikonograf të formuar. Ky fakt vërtetohet
nga realizimi i skenave nga jeta e Shën Kollit. Në ikonën e “Shën
Kollit me skena” është mbishkrimi: “Nikollë i gjithlavdëruar,
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shërbëtor i Krishtit...ata që i përulen ikonës tënde me
kënaqësi...dhe...falu shpërblim të këndshëm përsa jetojnë, dhe
tregohu mbrojtës në gjyqin e ardhshëm. U pikturua në vitin 1594
të Krishtit, në muajin nëntor...Prano o shenjt lutjet e shërbëtorëve
të Perëndisë, Komninit bashkë me vëllezërit e tij Andrean dhe
Nikollën dhe kushërinjtë e tjerë, dhe që të këndohet i ndjeni ata.
Dora e Onufër Qipriotit”.
Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të
evidentojmë dy ikona, të cilat mendohet se janë pikturuar nga
Onufër Qiprioti. Ikonat i përkasin kishës së “Shën Kollit” në kalanë
e Beratit; “Fjetja e Hyjlindëses” me numër inventari 5655 dhe
përmasat 43 x 35 cm; “Ngjallja e Llazarit” me numër inventari
5586 dhe përmasat 65.5 x 41.5 cm.
Në vitin 1596, Qiprioti ka pikturuar ikonën “Deisis” për
ikonostasin e kishës së “Shën Kollit” në fshatin Paftal të Beratit.
Ikona aktualisht është e ekspozuar në pavijonin e ikonave
pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar, me numër inventari
3653. Në pjesën fundore të ikonës pranë këmbëve të Shën Joanit
është shkruar në greqishten bizantine: “Dora e Onufër Qipriotit”.
Í dërsa poshtë pergamenit që mban Shën Mëria gjendet viti 1596.
Në vitin 1596 ka pikturuar ikonën e “Joan Teologut” për
ikonostasin e kishës së “Shën Gjergjit” në Berat. Mbi ikonë është
mbishkrimi: “1596 (prej) Krishtit, dora e Onufër Qipriotit”.
Në vitin 1599, Qiprioti ka pikturuar ikonën e “Joan
Pagëzorit” për ikonostasin e kishës “Shën Kostandini dhe Helena”
në Berat. Tek ikona e “Joan Pagëzorit” gjendet ky mbishkrim: “Një
qiell tjetër shoh të stolisur, ikonën tënde të nderuar pararendës i
lumtur, të cilën e pikturoi me dëshirë të plotë Andrea, prift gjithashtu
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dhe ktitor. Dora është e Onufër Qipriotit, viti prej Krishtit 1599,
në muajin shtator”.
Në vitin 1604, Onufër Qiprioti ka pikturuar ikonën “Krishti
Pandokrator” për ikonostasin e kishës “Shën Kostandini dhe
Helena” në kalanë e Beratit. Mbi ikonë gjendet mbishkrimi: “Lutje
e shërbëtorit të perëndisë, prift Kristos me të shoqen dhe bijat e
tij. Viti prej Krishtit 1604. Dora e Onufër Qipriotit”.
Po në vitin 1604, Qiprioti ka pikturuar ikonën “Deisis”
dhe dy panotë anësore me shenjtorë për ikonostasin e kishës së
“Shën Kostandinit dhe Helenës” në kalanë e Beratit. Në fondet e
Muzeut Historik Kombëtar nga kisha e “Shën Kostandinit dhe
Helenës” gjendet edhe kryqi që ka qenë vendosur mbi ikonostasin
e kishës me numër inventari 5467, si edhe ikona “Deisis” me numër
inventari 5615 dhe përmasat 75 x 18 cm. Rreth vitit 1604 Qiprioti
ka pikturuar ikonën “Krishti Pandokrator” në kishën e “Shën
Mërisë” të Vllahernës në kalanë e Beratit. Ikona gjendet e ekspozuar
në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar
me numër inventari 3659.
Rreth vitit 1605 Onufër Qiprioti lë Beratin dhe vendoset
në fshatrat e Gjirokastrës, në Pogon, në Lunxhëri dhe në Dropull.
Në vitet 1614-1615, Onufër Qiprioti ka pikturuar ikonat e kishës
së manastirit të “Shpërfytyrimit” në Çatistë të Pogonit në Gjirokastër.
Ikonostasi i kishës së “Shpërfytyrimit” ka pesë ikona të mëdha
dhe nëntë të vogla me festat dhespotike, të cilat janë pikturuar nga
Onufër Qiprioti. Në ikonën e “Shën Mërisë me Krishtin” është
mbishkrimi: 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, .......”.
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Mbi ikonën e Krishtit është shkruar: “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”.
Gjithashtu në vitin 1615, Qiprioti ka pikturuar edhe ikonën
e “Shpërfytyrimit”. Mbi ikonë është shkruar: “Lutje e Danielit,
mitropolitit të Nevrokopit, viti 1615 (prej) Krishtit. Dora e Onufër
Qipriotit”.
Në vitin 1622, Onufër Qiprioti ka pikturuar afresket e
kishës së “Shën Mërisë” në Vrahogoranxi, Gjirokastër. Ky fakt
vërtetohet nga një mbishkrim që gjendet mbi faqen e murit jugor të
kishës. Mbishkrimi është i dëmtuar ngaqë ka rënë suvaja. “U
pikturua....i Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës....zotit.....të këtij
manastiri....me mundimet dhe shpenzimet e .....Onufër Qipriotit dhe
Aliviziu...1622”. Aliviziu Fokas ka lindur në Qefalonia.
Në vitin 1623 Qiprioti ka pikturuar ikonat e kishës së “Shën
Mërisë” në Vrahogoranxi, Gjirokastër: “Krishti Pandokrator”,
“Shën Mëria me Krishtin”, “Joan Pagëzori”, “Mbledhja e
Kryeengjëjve”, “Shpërfytyrimi” dhe “Dyert e Bukura” të ikonostasit.
Në vitin 1625 Onufër Qiprioti ka pikturuar dy ikona në ikonostasin
e kishës së “Profetit Ilia” në Stegopul të Gjirokastrës. Ikonën e
“Krishtit Pandokrator” dhe ikonën e “Pagëzimit”. Në vitin 1630
Onufër Qiprioti ka pikturuar ikonat e ikonostasit të kishës së “Shën
Kollit” në Saraqinishtë të Lunxhërisë. Disa ikona nga kjo kishë
janë të ekspozuara në pavijonin e ikonave të Muzeut Historik
Kombëtar: “Shën Maria me Krishtin”, me numër inventari 3656,
“Krishti Pandokrator”, me numër inventari 3657, “Fjetja e Shën
Mërisë”, me numër inventari 3660 dhe “Pagëzimi i Krishtit”, me
numër inventari 3661. Onufër Qiprioti është i pari ikonograf në
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Shqipëri që aplikoi teknikën e stuko-relievit. Figurat e realizuara
prej tij janë imponuese. Ato realizohen me ngjyrim të ngrohtë dhe
pa kontraste të fuqishme grafike. Qiprioti vlerësohet për ngjyrat e
freskëta dhe me dritë. Ai i vizaton figurat mbi grund, duke përdorur
me mjeshtëri ornamentikën floreale, në sfonde të arta me stukoreliev.
Në vitin 1634 ka pikturuar ikonat e “Krishtit Pandokrator”
dhe “Shën Mëria me Krishtin” në ikonostasin e kishës së “Shën
Mërisë” në Peshkëpinë e Sipërme, Gjirokastër, ndërsa në vitin 1635
ka pikturuar ikonat e “Krishtit Pandokrator” dhe “Shën Mëria me
Krishtin” në ikonostasin e kishës së “Shën Mërisë” në Spile,
Tranoshisht të Lunxhërisë. Gjurmët e Onufër Qipriotit humbin pas
vitit 1635, pas rreth 40 vjet qëndrimi në viset shqiptare. Onufër
Qiprioti ka pikturuar rreth 30 ikona të lëvizshme.
Ndikimi i kulturës së Shkollës ikonografike të Beratit,
përfaqësuar me dinjitet nga Onufri dhe pasuesit e tij, arriti deri në
shekullin XVIII. Kishat e kalasë së Beratit u kthyen në atelie ku
mjeshtrat e mëdhenj të ikonografisë shqiptare ushtruan artin bizantin
mesjetar. Tek ata vihet re edhe një dukuri tjetër, që mjeshtërinë e
talentin e tyre nuk e shkrinë për të pikturuar katedralet madhështore,
por kanë parapëlqyer kishat e vogla të katundeve të Shpatit. Në
vitet që pasojnë ikonografia pësoi një rënie të ndjeshme, sepse
munguan mjeshtrat e vërtetë që do ta vazhdonin atë traditë që lanë
Onufri, biri i tij Nikolla, Onufër Qiprioti si dhe shumë ikonografë të
tjerë murgj, të cilët mbetën anonimë. Mungesa e emrave të tjerë
ndoshta është e lidhur me pushtimin osman, kur nisi të kthejnë me
forcë popullsia në muhamedane, si dhe nuk lejohej ndërtimi i kishave
të reja. Por shekulli XVIII solli një rilindje të pikturës murale të
stilit bizantin prej ikonografëve të mëdhenj të shkollës së Korçës.
90

SHKOLLA IKONOGRAFIKE KORÇARE
Ikonografët e Shkollës së Korçës e ushtruan aktivitetin e
tyre në shekujt XVII-XIX. Prej tyre më i talentuari është David
Selenica, i cili e kishte preardhjen nga Selenica e Kolonjës.
Krijmtaria e David Selenicës u shfaq në Voskopojë, kur në vitin
1726 ai pikturoi kishën e “Shën Kollit”. Këtë e vërteton edhe
mbishkrimi që gjendet mbi faqen e murit perëndimor në kishën e
“Shën Kollit” në Voskopojë: “Ky tempull i këndshëm para
Perëndisë i Shën Kollit i ndërtuar vonë nga lindja e Perëndisë 1721,
në muajin qershor, mori përfundim të lumtur më 19 të muajit shtator
1722 të vitit shpëtimtar. Kunga u pikturua me dorën e të shumëditurit
David Selenica dhe me shoqërimin e Kostandinit e të Kristos, me
dhurimin e bollshëm të të hollave të zotit Haxhi Jorgji, që mbaroi
jetën i lumtur. Në kohën kur ishte kryeepiskop në Ohër dhe Selasfor
shumë i dituri Joasaf….”.
Të dhënat e këtij mbishkrimi vërtetojnë se ikonografin David
Selenica në pikturimin e kishës e kanë ndihmuar Kostandini dhe
Kristo dhe të tre së bashku i përfunduan pikturat murale më 18
tetor 1726. Sipas teologut Theofan Popa Kostandini dhe Kristo
mund të ishin kushërinj ose bashkëfshatarë të David Selenicasit,
sepse në atë kohë mjeshtrat merrnin si çirakë njerëz nga fisi i tyre.
Gjithashtu edhe nga mënyra e pikturimit mund t’i veçojmë afresket
e punuara prej dorës së Davidit me ato të Kostandinit e Kristos.
Këta të fundit përsa i përket shkallës së mjeshtërisë nuk e kanë
arritur dot nivelin e ustait të tyre. Tematika e afreskeve të pikturuara
nga David Selenicasi është marrë kryesisht nga Dhiata e Re, por
përveç skenave kryesore, si p.sh. “Lindja e Krishtit”, “Pagëzimi”,
“Ngjallja” ose “Lindja e Shën Mërisë” “Ungjillëzimi”, “Fjetja e Shën
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Mërisë” etj, ikonografi ka pikturuar edhe skena të rralla të marra
nga tradita e kishës, ndër të cilat mund të veçojmë: “Këshilltar i
mrekullueshëm” në të cilën paraqitet Krishti me fletë si engjëll,
piktura murale “Therja e foshnjave në Betlehem”, skena e
“Ungjillorit Lluka duke pikturuar ikonën e parë të Shën Mërisë”
etj. Gjithashtu në nefin jugor të kishës, ikonografi ka pikturuar disa
nga mrekullitë dhe veprat njeridashëse të Shën Kollit, emrin e të
cilit mban edhe kisha, si p. sh.”Shën Kolli duke shpëtuar një njeri,
i cili ka rënë prej varkës në det”, “Shën Kolli duke shpëtuar tre të
dënuar me vdekje”, “Shërimi i barinjve të verbër”, “Shën Kolli
ndihmon një fukara që të martojë vajzat” etj.
Skenë interesante e David Selenicasit është edhe “Mbërthimi
i Shën Pjetrit në Kryq”, që siç e dimë nga tradita e kishës e
kryqëzuan me kokë poshtë. Nuk mund të lëmë pa përmendur edhe
portretin e ktitorit të kishës së Shën Kollit, Haxhi Jorgji, i cili i
ofron Shën Kollit maketin e kishës. Haxhi Jorgji ishte tregtar i pasur
dhe paraqitet i veshur me kostum voskopojar.
Pasi ushtroi aktivitetin e tij ikonografik në Shqipëri, vite më
vonë David Selenicasi ka pikturuar në Malin Athos afresket e kishës
“Kukuzelica” në manastirin e Lavrës. Afresket e kësaj kishe janë
të vitit 1715. Më 1727 ai ka pikturuar kishën e “Shën Prodhromit”
në Kostur. Këto janë disa copëza nga mozaiku i larmishëm i
krijmtarisë së mjeshtrit të ikonografisë dhe përfaqësuesi kryesor i
shkollës korçare, David Selenicasi, i cili duke iu përmbajtur
kanoneve të kishës dhe traditës, në pikturën e tij futi edhe elemente
etnografike dhe jetësore.
Ikonografët e familjes Zografi. Përfaqësues të denjë të
Shkollës Korçare të ikonografisë janë edhe piktorët e familjes
Zografi. Piktorët e familjes Zografi e kishin origjinën nga Potkozhani
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i Mokrës. Këta mjeshtra mendohet se e kanë filluar aktivitetin e
tyre në vitin 1744. Nënshkrimi më i hershëm i Kostandin Zografit
gjendet mbi ikonën e madhe të kryeengjëjve të manastirit të “Shën
Pjetrit dhe Pavlit” në Vithkuq ku është shkruar: Me dorën e
Kostandinit, nga Korça në vitin 1774, shkurt 10". Në punimet e
tyre përveç traditës vendase piktorët e familjes Zografi paraqesin
ndikime nga ikonografia e Malit Athos, si dhe prirje drejt stilit barok.
Vëllezërit ikonografë Kostandin dhe Athanas Zografi mbiemrin e
parë të familjes së tyre e kanë patur Vako. Më vonë për arsye se
ata ushtronin zanatin e piktorit morën mbiemrin Zografi. Ata kanë
pasur veprimtarinë më të madhe nga të gjithë ikonografët e tjerë
shqiptarë të mesjetës në pikturimin e ikonave të lëvizshme dhe të
afreskeve. Krijimtaria e tyre i përket kohës nga viti 1741 deri në
1783. Data e lindjes dhe e fjetjes së tyre nuk dihet. Vëllezërit Zografi
kanë qenë ikonografë të talentuar. Përveç talentit të pikturimit ata
zotëronin njohuri teologjike në dogmatikë, histori kishe, patrologji,
liturgjikë etj, gjë që është pasqyruar edhe në veprat e tyre. Në vitin
1745 vëllezërit Korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi pasi
pikturuan kishën e “Shën Athanasit” në Voskopojë. Në vijim 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: “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”.
Në vitin 1750 vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi
kanë pikturuar afresket e hajatit të kishës së “Shën Kollit” në
Voskopojë. Kjo e dhënë jepet në mbishkrimin që gjendet mbi portën
jugore jashtë kishës: “U pikturua ky hajat më 1750, në kohën e
peshkopatit të gjithhirshmit dhe të gjithndriturit mitropolitit të Korçës
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zotit Nikiforit, me dorën e Kostandin dhe Athanasit nga qyteti i
Korçës, gusht 23”.
Sipas Theofan Popës, Kostandini ka qenë shumë i njohur
në Malin e Shenjtë. Kjo vërtetohet nga afresket e pikturuara prej
tij në manastiret e Malit të Shenjtë, ku ka nënshkruar “Kostandin
shqiptari”, ndërsa në Shqipëri ai përdorte “Zografi nga Korça”.
Në krijimtarinë e tyre këta piktorë kanë pasqyruar tema nga jeta e
martirëve të kishës, duke theksuar më tepër ata shenjtorë që kanë
përhapur ungjillin në Shqipëri. Ndër ta mund të veçojmë Shën Joan
Kukuzelin, Shën Gjon Vladimirin, Shën Naumin etj. Afresket dhe
ikonat e pikturuara nga vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi
shquhen për anën estetike të tyre. Imazhet e shenjtorëve janë realistë
dhe pasqyrojnë ndikimin e artit të kohës. Vëllezërit Zografi në vitin
1720 kanë pikturuar katedralen “Burimi Jetëdhënës” në Korçë,
kishën “Lindja e Hyjlindëses” në manastirin e Ardenicës në 1744,
kishën e “Shën Thanasit” në Voskopojë më 1745, kishën e
“Dymbëdhjetë Apostujve” dhe kishën e “Anargjirëve” në vitin 1752
në Voskopojë etj.
Ikonografët korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi kanë
udhëtuar tri herë drejt Greqisë, ku kanë pikturuar kishat e Malit të
Shenjtë. Herën e parë ata kanë qëndruar nga viti 1755 deri në
1757, ndërsa gjatë udhëtimit të dytë prej 1765-1766 dhe të tretën
herë në vitin 1783. Pikturat e tyre janë në Skitin e Shën Anës, të
cilat kanë datën 1755, në Skitin sllav Bllagovica në vitin 1757, në
kishën e manastirit të “Shën Filotheut” më 1765 si dhe të manastirit
të Krisopotamit në vitin 1783. Tek muralet e vëllezërve Zografi
gjejmë “Shkallën e Joanit”, të cilën nuk e kemi parë tek piktorët e
tjerë mesjetarë të Shqipërisë. Në krijimtarinë e tyre nuk mungojnë
edhe skenat apokaliptike, si p.sh.”Ardhja e Dytë e Krishtit” etj.
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Në vitet e fundit të aktivitetit Kostandini ka punuar së bashku me
djalin e tij Tërpon në kishën e “Shën Gjergjit” në Libofshë në vitin
1782.
Tërpo Zografi mendohet të ketë lindur rreth vitit 1760 në
qytetin e Korçës. Aktiviteti i tij në fushën e ikonografisë është i
madh. Në mars të vitit 1782 ka pikturuar afresket e kishës së “Shën
Gjergjit” në Libofshë të Fierit. Në shtator të vitit 1729 ka pikturuar
afresket e kishës së “Shën Kostandinit dhe Helenës” në Kondas të
Beratit. Në muajin mars të vitit 1729 pikturon po në Berat afresket
e kishës “Fjetja e Shën Mërisë” të fshatit Vodicë. Më vonë ai ka
ushtruar aktivitetin e tij në Korçë, ku më 1804 ka pikturuar ikonat
e kishës së “Shën Gjergjit” në Plasë, ndërsa në vitin 1806 pikturon
afresket e kishës së “Shën Marisë” në Lubonjë të Korçës.
Gjithashtu në vitin 1806 ka pikturuar afresket e paraklisit të
manastirit të “Shën Naumit”. Në 1807 ka pikturuar ikonën e Shën
Gjergjit në kishën e “Shën Kollit” në Skrime, ndërsa më 1818
ikonat e ikonostasit në kishën e “Shën Kostandinit” në Drenovë.
Po atë vit ai ka pikturuar afresket e kishës së “Shën e Premtes” në
Përmet dhe një vit më vonë më 1819 ka pikturuar ikonën e Krishtit
në kishën e “Shën Kollit” në fshatin Zhej të Zagorisë. Pasi ushtroi
aktivitetin e tij 37-vjeçar Tërpo Zografi fjeti më 1835.
Efthim Zografi ishte i biri i Athanasit, emrin e të cilit e
mbajnë dy ikona që datojnë më 13 mars 1800 dhe gjenden në
Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë.
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KOSTANDIN SHPATARAKU
Sikurse dëshmon edhe mbiemri i tij, Kostandin Shpataraku
e ka origjinën nga Shpati i Elbasanit. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi
që gjendet në ikonën e Krishtit në kishën e “Anargjendëve të Shenjtë
Kozma e Damjan” (qimitirit) në manastirin e “Shën Pjetrit” në
Vithkuq të Korçës. Në të shkruhet: “Dora e Jerodhjakon
Kostandinit nga Shpati, viti prej Krishtit 1748”.
Rreth vendlindjes së ikonografit Kostandin Shpataraku
kemi njoftime të ndryshme. Disa mendojnë se e ka preardhjen nga
fshati Vlash, ndërsa disa të tjerë thonë se është nga Pashtreshi i
Shpatit. Datat e lindjes dhe të vdekjes së Shpatarakut nuk dihen.
Kostandin Shpataraku ka qenë ikonograf i talentuar në pikturimin
e ikonave. Në Arkivin Qendror të Shtetit ka dokumente, të cilat
vërtetojnë se Kostandin Shpataraku ka pikturuar ikonat e manastirit
të “Shën Gjon Vladimirit” në Elbasan, por me djegien e kishës më
14 mars 1944 ato u shkrumuan.
Sipas një dokumenti arkivor (Fondi 138, dosja 16, fleta
24) në kishën e manastirit të Shën Gjon Vladimirit ikonografi
Kostandin Shpataraku ka pikturuar ikonën e “Shën Gjon Vladimirit”,
ikonën e “Krishtit Pandokrator”, ikonën e “Shën Mërisë me
Krishtin”, ikonën e “Joan Pagëzorit”, 12 ikonat e vogla që paraqesin
skena nga të kremtet si dhe ikonën e proskinitarit. Këto ikona
fatkeqësisht janë djegur.
Ikona e parë e pikturuar prej tij daton në vitin 1736. Në
ikonën e “Shën Gjon Vladimirit” që shoqërohet me 12 skena nga
jeta e tij është mbishkrimi: “Mbret i Shqipërisë, Gjon Vladimir…mua
shërbëtorit të Ardenicës, Andonit në vitin prej Krishtit 1739. Dora
e jerodhiakon Kostandinit nga Shpati”.
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Gjithashtu dy ikona të ikonostasit të manastirit të
“Ardenicës” kanë mbishkrimin se janë punuar nga dora e Kostandin
Shpatarakut. Në ikonën e madhe të “Krishtit Pandokrator” është
mbishkrimi: “Me shpenzimet e esnafit të bashkëpunuesve të
Voskopojës. Prej Krishtit 1744. Dora e jerodhiakon Kostandinit
nga Shpati”.
Ndërsa në ikonën e “Shën Mërisë me Krishtin” është
mbishkrimi: “Prej Krishtit 1744. Me shpenzimet e bakejve të
Voskopojës”.
Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar janë dyert anësore
të ikonostasit të kishës së manastirit të Ardenicës me numër inventari
6153 dhe 6155.
Aktiviteti i Shpatarakut në pikturimin e ikonave është mjaft
i dendur. Peneli i Kostandin Shpatarakut ka pikturuar një pjesë të
ikonave që gjenden në ikonostasin e kishës së “Shën Marenës” në
Llëngë të Pogradecit. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi në ikonën e
madhe të “Krishtit Pandokrator”: “Prej Krishtit 1755, dora e
jerodhiakon Kostandinit”.
Nga manastiri i Llëngës në pavijonin e ikonave të Muzeut
Historik Kombëtar është ekspozuar ikona “Kryqëzimi i Krishtit”,
e cila daton në shek. XVII. Në vitin 1767 ka pikturuar 16 ikonat e
ikonostasit të kishës së “Shën e Premtes” në Kavajë. Në ikonën e
madhe të “Krishtit Pandokrator” është shkruar: “Dora e jerodhiakon
Kostandinit, nga Shpati, viti prej Krishtit 1767”.
Si për ironi të fatit ikonostasi me gjithë ikonat e pikturuara
nga Kostandin Shpataraku u zhduk nga kisha para disa vitesh.
Vepra e këtij ikonografi të talentuar filloi të studiohej për herë të
parë nga teologu Theofan Popa në vitin 1954. Ikonat dhe afresket
e pikturuara prej Shpatarakut kanë ngjyrime në tonalitete të ngrohta.
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Lëvizjet e figurave janë të qeta dhe të dallueshme. Në portretet e
personazheve të tij realizon kalime të qeta hije-drite, ku ngjyra
okër dhe tonalitetet e saj me nuancat e jeshiles në gri, krijojnë hijet
e portreteve të shenjtorëve.
KOSTANDIN JEROMONAKU
Kostandin Jeromonakut i përkasin rreth 100 ikona, në
harkun kohor 1693-1728. Emrin e tij e gjejmë në ikonat e kishave
të Voskopojës, të manastirit të “Shën Gjon Vladimirit” në Elbasan,
të kishës së manastirit të “Shën Pjetrit dhe Pavlit” në Vithkuq, të
kishës “Burimi Jetëdhënës” në Korçë etj. Ikonat e ikonostasit të
kishës “Fjetja e Hyjlindëses” në Voskopojë janë pikturuar prej
dorës së Kostandin Jeromonakut. Mbi ikonën e madhe të “Krishtit
Pandokrator” në ikonostas është shkruar: “Dora e Kostandinin
Jeromonakut 1604”.
Mbi ikonën e “Shën Gjergjit” dhe ikonën e “Shën Mitrit”
është shkruar: “Ne rekrutohemi për mbretin e fuqive dhe në qoftë
se na vini në zjarr e në mundime, nuk do të mohojmë fuqinë e
trinisë. Dora e Kostandin Jeromonakut, prej Krishtit 1703”.
Dy ikona të kishës së manastirit të “Shën Gjon Vladimirit”
në Elbasan kanë nënshkrimin e tij. Ikona e “Krishtit Pandokrator”
daton në vitin 1693. Në pjesën fundore të ikonës është shkruar:
“Dora e Kostandin Jeromonakut, viti prej Krishtit 1693”. Ndërsa
në ikonën e “Shën Mërisë me Krishtin” është mbishkrimi: “Dora e
Kostandin Jeromonakut, viti prej Krishtit 1693”.
Kostandin Jeromonaku ka pikturuar disa nga ikonat e kishës
së manastirit të “Shën Pjetrit dhe Pavlit” në Vithkuq të Korçës. Në
ikonën e “Krishtit Pandokrator” në fronin peshkopal është shkruar:
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“Lutje e shërbëtorit tënd o zot, Haxhi Thanasit. Dora e Kostandin
Jeromonakut – 1710”. Mbi ikonën e “Shën Mërisë me Krishtin”
është mbishkrimi: “Lutje e shërbëtorit të perëndisë … Jese .. dhe
të Davidit. Dora e Kostandin Jeromonakut 1710”.
Gjatë viteve që ushtroi veprimtarinë e tij Kostandin
Jeromonaku ka treguar mjeshtëri të lartë, kulturë artistike dhe
përgatitje të mirë teologjike. Të gjitha këto karakteristika, por duke
u nisur edhe nga mbiemri Jeromonaku vërtetojnë se ai është formuar
si ikonograf në një atelie të dëgjuar. Në pavijonin e ikonave
pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar janë ekspozuar pesë
ikona të Kostandin Jeromonakut: “Krishti Pandokrator” me numër
inventari 3699; “Shën Mëria me Krishtin” me numër inventari 5883;
“Mbledhja e Apostujve” me numër inventari 3686; “Ngritja e
Kryqit” me numër inventari 3683 dhe “Shën Pjetri e Shën Pavli”
me numër inventari 3662.
IKONOGRAFËT E FAMILJES ÇETIRI
Origjina e familjes Çetiri është nga Grabova dhe mbiemri i
tyre fillestar ka qenë Katro. Sipas disa dëshmive të teologut Theofan
Popa, Çetirët kanë qenë vllehë. Çetirët ndonëse qenë ikonografë
autodidaktë, ata për më shumë se 100 vjet kanë pikturuar kisha,
ikonostase, etj. Arti i ikonografisë u trashëgua nga babai tek i biri
dhe nga i biri tek nipi. Përfaqësuesi më i rëndësishëm i ikonografëve
të familjes Çetiri është Joani, por edhe pjestarët e tjerë të kësaj
familjeje janë marrë me artin e ikonografisë, ndër të cilët mund të
përmendim vëllain e Joanit, Gjergj Çetirin, Naumin të birin e Joanit,
nipin e tij Nikollën, i cili ka pasur një djalë Gjergjin e dytë.
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Çetirët kanë qenë piktorë ambulantë, të cilët endeshin fshat
më fshat dhe pikturonin afreskë, ikona të lëvizshme, orendi të
gdhendura etj. Aktiviteti i tyre daton prej vitit 1762 deri më 1853,
duke stolisur rreth 12 kisha nga bregdeti i Karavastasë deri në
Berat. Ata kanë pikturuar afresket e kishës “Fjetja e Shën Mërisë”
në kalanë e Beratit, si dhe nëpër fshatrat e Myzeqesë: Karavasta,
Toshkëz, Krutje e Sipërme, Fier, Vanaj, Strumë, Bishtqethëm,
Kadipashaj etj. Joani dhe i vëllai Gjergji kanë qenë bashkëkohës
të Kostandin dhe Athanas Zografit. Ata kanë pikturuar afresket e
kishës së “Shën Kollit” në Vanaj, ndërsa vëllezërit Zografi ikonat e
ikonostasit të kishës. Tematika e tyre është mjaft e pasur dhe e
larmishme, ku përveç skenave nga Dhiata e Re ata kanë përdorur
edhe mjaft pasazhe nga Dhiata e Vjetër, si p.sh. “Mëkati i Adamit
dhe i Evës”, “Dëbimi nga Parajsa”, “Shitja e Josifit” etj. Në
ikonografinë e tyre gjejmë edhe disa murale nga “Himni Akathist”.
Ikonografët grabovarë të familjes Çetiri kanë pikturuar edhe
shenjtorët që kanë vepruar në Shqipëri, prej të cilëve Shën
Nikodhimin e Beratit, Shën Gjon Vladimirin etj.
Vëllezërit Çetiri kanë pikturuar këto kisha: 1-kishën e
“Hyrjes në tempull të Hyjlindëses” në Kolkondas, e cila është
pikturuar në vititn 1782 nga Joani. 2-kishën e “Shën Kollit” në
Vanaj, e cila është pikturuar më 1795 prej Gjergjit dhe Joanit. 3kishën e “Fjetjes së Hyjlindëses” në Bishtqethëm, që u pikturua
më 1798 prej Joanit. 4-kishën e “Shën Gjergjit” në Fier është
pikturuar më 1798 nga Joani. 5-kishën e “Shën Theodhorëve” në
Kadipashaj, e cila u pikturua më 1801 prej Joanit. 6-kishën e “Shën
Gjergjit” në Strumë, të cilën e kanë pikturuar Joani dhe Nikolla më
1801. 7-kishën e “Shën Athanasit” në Vodicë, të cilën e kanë
pikturuar Joani dhe Naumi më 1806. 8-kishën e “Fjetjes së
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Hyjlindëses” në Kozare, e cila është pikturuar më 1806 prej Joanit
dhe Naumit. 9-kishën e “Apostujve Pjetër dhe Pavël” në Zhymë,
e cila është pikturuar më 1811 prej Gjergjit. 10-kishën e “Shën
Nikollës” në Krutje, të cilën e pikturoi Nikolla më 1811. 11-kishën
e “Shën Kollit” në Toshkëz,e cila është pikturuar prej Joanit dhe
Naumit në vitin 1813. 12-kishën e “Shën Kollit” në Paftal, të cilën
e kanë pikturuar Gjergji II dhe Koli më 1898. 13-narteksin e kishës
së Bubullimës, i cili është pikturuar më 1853 prej Gjergjit III.
Emrin e Joan Çetirit për herë të parë e ndeshim te njëra
prej ikonave të vogla që vendosen përmbi ikonostas e titulluar
“Rrethprerja e Krishtit”, në kishën “Fjetja e Shën Mërisë” në Berat.
Në mbishkrimin e saj shkruhet: “Në vitin 1812 nga dora e Joan
Çetirit”, ndërsa në ikonën e madhe të Shën Spiridhonit kemi: “U
pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Stefan Karbunarës, më 19
korrik 1812 nga dora e Joan Çetirit”.
Joan Çetiri ka realizuar me mjeshtëri ikonat e ikonostasit
të kishës “Fjetja e Shën Mërisë” në kalanë e Beratit, gjithsej 27
ikona të vogla dhe 7 të mëdha. Tematika e ikonave është nga Dhiata
e Re: “Rrethprerja e Krishtit”, “Burimi Jetëdhënës”, “Mos më prek”,
“Pagëzimi i Krishtit”, “Shërimi i të verbërit” etj. Emrin e Joan Çetirit
e gjejmë edhe tek ikona e madhe e Krishtit në ikonostasin e kishës
së Shën Gjergjit në Fier, e cila daton më 20 tetor 1798. Gjithashtu
në kishën e “Shën Kollit” në Toshkëz në ikonën “Shën Mëria me
Krishtin mbi fron” të pikturuar në vitin 1813 gjejmë mbishkrimin e
Joanit.
Nikolla Çetiri në fillimet e tij ka punuar bashkë me Joanin.
Kështu sipas një mbishkrimi që gjendet në një afresk të kishës së
“Shën Todrit” në Kadipashaj vërtetohet se pikturat murale janë
realizuar prej ikonografëve grabovarë Nikolla dhe Joan Çetiri në
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vitin 1807. Ndërsa nga një mbishkrim që gjendet në portën e jugut
të kishës së “Shën Kollit” në Krutjen e Sipërme vërtetohet se në
vitin 1811 ikonografi Nikolla e ka pikturuar i vetëm këtë kishë.
Nikolla ishte nipi i Joanit, megjithatë ata kanë punuar përsëri
së bashku në vitin 1801, kanë realizuar afresket e kishës së “Shën
Gjergjit” në Strumë të Fierit. Kjo vërtetohet prej mbishkrimit që
kanë lënë në një afresk ku thuhet se autorët janë Joani dhe nipi i tij
Nikolla. I ati i Nikollës, Gjergji i parë, ka pikturuar kishën e “Shën
Mitrit” në Mazhaj të Myzeqesë në vitin 1775. Në ikonostasin e
kishës tek ikona e madhe e Krishtit gjendet mbishkrimi se autori
është Gjergj Prend Çetiri. Ndërsa në një mbishkrim tjetër të gjetur
në kishën e “Shën Vlashit” në Vlorë më 1792 vërtetohet që Joan
dhe Gjergj Çetiri kanë pikturuar ikonat. Gjithashtu në bashkëpunim
këta vëllezër kanë realizuar pikturat murale të kishës së “Shën
Thanasit” në Karavasta më 1797. I biri i Nikollës Gjergji i dytë
ka pikturuar më 1856 ikonat e mëdha të ikonostasit të kishës së
“Shën Minait” në Gradishtë. Ndërsa në vitin 1866 ka realizuar me
mjeshtëri ikonat e vogla të ikonostasit të kishës së “Shën Kollit” në
Grabovë. Në ikonostasin e kishës së “Shën e Dielës” në Nartë,
tek ikona e “Tre Hierarkëve”, e cila daton më 1835, gjendet
mbishkrimi i Gjergjit dhe i Naumit. Siç e kemi përmendur edhe më
sipër Naumi ishte i biri i Joanit, i cili në fillimet e aktivitetit të tij si
ikonograf ka punuar së bashku me të atin, prej të cilit ka mësuar
edhe ikonografinë. Në një mbishkrim që gjendet në kishën e “Shën
Kollit” në Toshkëz të Myzeqesë, thuhet se afresket e kësaj kishe
janë realizuar nga Joan dhe Naum Çetiri në vitin 1813. Vite më
vonë Naum Çetiri ka punuar ikonat e mëdha në kishën e “Shën
Kollit” në Krutjen e Sipërme, ndërsa në vitin 1829 ai ka pikturuar
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afresket e kishës “Fjetja e Shën Mërisë” në Bishtqethëm të
Myzeqesë.
Afreskët që pikturuan Çetirët u rigjallëruan nga një frymë
e re duke u çliruar nga standartet strikte të ikonografisë bizantine.
Rreptësia e trajtave me të cilët pikturoheshin afreskët bizantinë,
tek Çetirët u zëvendësua nga bukuria laike dhe intimiteti. Burim
frymëzimi për Çetirët qenë: 1-motivet nga jeta e përditshme e
popullit, duke u distancuar nga mënyra bizantine e paraqitjes së
skenave. Karakteristikë e punëve të tyre qenë aspektet e jetës së
përditshme me orenditë e shtëpisë, me veglat muzikore të panaireve,
stolitë që përdornin gratë për zbukurim etj. E parë në këtë
këndvështrim piktuarat e tyre u bënë më të kuptueshme për popullin
besimtar. 2-arti perëndimor i Rilindjes. 3-përvoja nga udhëtimet
jashtë shtetit. Në skenën e një prej mrekullive të Shën Kollit
paraqitet një anije, udhëtarët e së cilës janë evropianë me kapele
me strehë rrumbullake. Madje mes tyre pasqyrohet edhe një
udhëtare femër, e cila është veshur me elegancë dhe mban në krye
një kapele të stilit përëndimor. Gjithsesi Çetirët nuk e humbën
karakterin bizantin të traditës kishtare në pikturimin e afreskeve,
por ata qenë të guximshëm në veprat e tyre duke futur traditën
perëndimore.
Çetirët konsiderohen ikonografët e parë laikë, të cilët
shkrinë artin bizantin me traditën popullore. Për ta konkretizuar
këtë fakt po e ilustrojmë me disa shembuj: Shën Gjergji i pikturuar
nga Çetirët nuk paraqitet i hipur në kalë, por ka veshjet e një arhondi
vendas: bastun, gunë, tunikë të stolisur dhe mantel të shndritshëmm.
Gjithashtu me veshje të tilla paraqitet edhe Nikodhimi. Shenjtoret
femra si Ekaterina, Parashqevia etj, paraqiten të veshura dhe të
stolisura me vathë, me tunikë të bukur dhe me shtat të dredhur e
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plot gjallëri. Ekaterina e Kozarës paraqitet e zbukuruar me vathë.
Në skenat e tyre gjejmë grupe muzikore, të cilët luajnë veglat
muzikore vendase. Tek skena e “Fshikullimit të Krishtit”, paraqitet
një grup muzikor, i cili u bie daulleve që të poshtërohet Krishti. Ky
grup ngjan me grupet e vogla muzikore myzeqare, madje edhe
kapelet, veshjet, shkopinjtë, veglat muzikore janë marrë nga tradita
vendase. Skena më e përkryer e tyre ka qenë “Ardhja e dytë e
Krishtit”, e cila paraqitet në murin lindor të narteksit. Kjo skenë i
referohet ditës në të cilën Perëndia do të gjykojë njerëzit. Zakonisht
kjo skenë ka përmasa të mëdha mbi 30 metra, sepse përmban
rreth 100 personazhe. Në pjesën e sipërme të skenës gjendet Krishti
brenda një ylberi rrethor. Anash tij qëndrojnë Hyjlindësja dhe
Pagëzori. Në vijim paraqiten të ulur në fron dishepujt. Nën këmbët
e Krishtit rrjedh lumi i zjarrtë, i cili buron nga Ferri. Brenda në të
enden shpirtrat e njerëzve mëkatarë, ndërsa në të djathtë në tokë
gjendet vendi ku rrinë të vdekurit dhe presin për tu gjykuar. Në
anën e djathtë të Krishtit gjenden të drejtët, shenjtorët, oshënarët,
të cilët përgatiten për të shkuar në parajsën qiellore.
IKONOGRAFËT DARDHARË
Nga plejada e ikonografëve dardharë mund të veçojmë
24 prej tyre, të cilët kanë dhënë një kontribut të çmuar në
zbukurimin e kishave ortodokse. Në Muzeun e Artit Mesjetar të
Korçës ruhen ende 270 ikona, të cilat janë punuar nga mjeshtrit
dardharë. Prej tyre mund të përzgjedhim: Vangjel Zengon, Sotir
Keren, Grigor Zdrulin etj. Ikonografët dardharë kanë punuar jo
vetëm nëpër kishat e qytetit të tyre, por edhe në Amerikë, Greqi,
Rumani e gjetkë. Më i spikaturi prej tyre ka qenë Vangjel Zengo
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(1875-1941), i cili e mësoi artin e ikonografisë në Malin Athos, në
atelienë e Grigor Zdrulit. Vangjeli shquhet si ikonografi më cilësor
dhe prodhimtar. Firmën e tij mbajnë 180 ikona, të cilat gjenden në
Muzeun e Artit Mesjetar. Ai ka punuar ikonat e kishave të “Shën
Gjergjit”, “Shën Triadhës”, katedralen e Korçës etj. Një ikonograf
tjetër nga Dardha është Efthim Zengo (1890-1940), i cili e mësoi
artin e ikonografisë prej të vëllait Vangjelit. Të dy së bashku kanë
punuar për zbukurimin e kishës së “Shën Gjergjit” në Dardhë. Në
Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë nëntë ikona janë pikturuar nga
dora e Efthimit. Gjithashtu ai ka bashkëpunuar me ikonografë të
tjerë dardharë në pikturimin e kishës së “Shën Gjergjit” në Korçë.
Niko Zengo e zhvilloi aktivitetin e tij në Boston, ku emigroi në
vitin 1910. Afresket e punuara prej tij janë në kryekishën e “Shën
Gjergjit”. Dy fotografi prej punimeve të tij ndodhen në Muzeun e
Artit Mesjetar, të cilat janë dhuruar prej Kryekancelarit të “Shën
Gjergjit”, atë Artur Liolinit gjatë vizitës që bëri në qytetin e Korçës.
Njëra prej fotografive paraqet afreskun e “Krishtit si Kryeprift”
dhe tjetra skenën “Gjykatësi i Drejtë” që është pikturuar në kubenë
e kishës.
Andromaqi Zengo ka lindur në vitin 1913 në Korçë. Artin
e ikonografisë e mësoi nga i ati Vangjeli. Së bashku kanë pikturuar
kishën e “Shën Mërisë” në Korçë në vitin 1928 dhe më 1930
kishën e “Shën Kollit” në Hoçisht. Më vonë Andromaqi studioi në
Akademinë e Arteve të Bukura të Athinës. Gjatë pushimeve të
verës ajo ka punuar për zbukurimin e kishave. Kështu në vitin 1933
ajo pajisi me ikona kishën e “Shën Triadhës”. Në vitet 1929-1945
Andromaqi Zengo ka pikturuar në pesë kisha në rrethin e Korçës.
Në vitin 1960 ajo ka punuar ikonat e kishës së Palasës në rrethin e
Vlorës.
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Në vitet 1964-1965 Andromaqi Zengo ka realizuar me
mjeshtëri afresket e kishës së “Ungjillëzimit” në Tiranë. Këto afreske
janë pikturuar në stilin rus. Në kubenë e kishës është pikturuar
Pantokratori, katër Ungjillorët dhe të katër engjëjt përreth kubesë.
Këto afreske janë bërë me shpenzimet e kishës dhe kanë kushtuar
168 000 lekë. E veçanta në afresket e Andromaqi Zengos është
se emrat e shenjtorëve janë shkruar shqip.
IKONOGRAFËT NGA LINOTOPI
Linotopi është një fshat i banuar prej vllehësh dhe gjendet
në një luginë të Gramozit pranë Kosturit. Ikonografët nga Linotopi
me atelietë e tyre të lëvizshme ftoheshin nga arkondë vendas për të
pikturuar afreske dhe ikona të lëvizshme. Ikonografët nga Linotopi
kryesisht e zhvilluan aktivitetin e tyre nëpër kishat dhe manastiret e
Shqipërisë. Në bazë të mbishkrimeve kishtare janë tetë kisha dhe
manastire të Shqipërisë, të cilët janë pikturuar nga peneli i
ikonografëve nga Linotopi.
1-Fillimisht ata kanë pikturuar kishën e manastirit të
“Profetit Ilia” në Jergucat. Në bazë të mbishkrimeve kisha është
pikturuar në vitin 1586 prej murgut Niqifor, ndërsa narteksi i kishës
më 1617 prej Mihail nga Linotopi: “U ndërtua dhe u pikturua ky
tempull i gjithnderuar dhe narteks në kohën kur ishte igumen ndër
oshënarë jeromonak zoti Simeoni, viti 7125 (=1617), dhe me dorën
e mëkatarit Mihail nga katundi Linotopi i Kosturit”.
2-Gjithashtu ikonografi Mihail ka pikturuar në vitin 1617
kishën e “Ungjillëzimit” në manastirin e Vanishtës. Ky fakt vërtetohet
nga një mbishkrim që gjendet mbi portën e narteksit të kishës.
Narteksi i kishës është pikturuar fillimisht prej ikonograf Janit nga
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katundi Qestorat në vitin 1758, por afresket e tij nuk shquhen për
cilësi të lartë artistike. Prandaj afresket e dy zonave të para të
narteksit i ka pikturuar Mihaili nga Linotopi. Gjithashtu ka realizuar
skenën “Gjyqi i fundit” në murin lindor të pjesës së eksonarteksit.
Në kthinën këndore ai ka relizuar me mjeshtëri skenën “Tallja”, ku
figura kryesore është Krishti, i cili paraqitet i veshur me mantel dhe
mbi kryet i kanë vënë një kurorë me gjemba. Pranë tij paraqiten
çifutët duke e tallur dhe përbri Krishtit paraqitet një ndërtesë me
ballinë, e cila tregon pallatin e Pilatit.
3-Më 28 tetor të vitit 1626 ikonografi Mihail nga Linotopi
ka pikturuar naosin dhe narteksin e kishës së manastirit të “Shën
Sotirit” në Çatistë të Pogonit. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim të
gdhendur portën e narteksit. Skenat më të realizuara janë ajo e
“Kryqëzimit” dhe “Fjetja e Efrem Sirianit”.
4-Në vitin 1630 ikonografi Mihail bashkë me të birin
Kostandin dhe njëfarë Nikolla kanë pikturuar naosin e kishës së
“Shën Kollit” në Saraqinishtë të Lunxhërisë. Ky fakt vërtetohet
nga mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës. Skenat më
të realizuara janë ajo e “Shën Kollit”, që është edhe shenjti mbrojtës
si dhe skena e “Mikpritjes së Abrahamit”.
5-Në vitin 1632 ikonografi Nikolla nga Linotopi ka
pikturuar kishën e “Shën Kollit” në Melan të Përmetit. Kjo
vërtetohet me anën e mbishkrimit që gjendet mbi portën e Kishës:
“Me dorën e Nikollës nga fshati Linotopi”.
6-Ikonografi Mihail më 3 gusht të vitit 1634 ka pikturuar
kishën e manastirit të Spilesë në Lunxhëri. Këtë e vërteton një
mbishkrim që gjendet mbi portën e narteksit. Me pikturimin e kësaj
kishe ikonografi Mihail e mbylli karierën e tij. Në murin perëndimor
të kishës gjendet skena e “Shën Pjetrit”. Gjithashtu paraqitje e
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realizuar bukur është edhe “Shën Maria e tipit Pamakaristos”, e
cila është pikturuar në murin jugor. Ndërsa në murin perëndimor të
naosit gjendet “Shën Kolli nga Meçova”.
7-Më 19 qershor të vitit 1653 Kostandin Linotopi dhe
nxënësi i tij Nikolla kanë pikturuar kishën e manastirit të “Profetit
Ilia” në Stegopull. Këtë e vërteton një mbishkrim që gjendet mbi
portën perëndimore brenda naosit të kishës.
8-Kisha e fundit që ka pikturuar njëfarë ikonografi Dhimitër
nga Linotopi është “Shën Thanasi” i Mokrës në vitin 1752. Këtë
fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën perëndimore
brenda kishës. Emri i Dhimitrit është i fundit në listën e ikonografëve
nga Linotopi.
Ikonografët nga Linotopi në stilin e tyre të pikturimit kanë
përdorur një sërë burimesh. Ata kanë prdorur si modele elemente
vendase të jetës së përditshme si bulla e dropullitëve ose kalldrëmi
epirot tek pikturat e “Akathistit” në Jergucat. Gjithashtu ata janë
ndikuar edhe nga piktura perëndimore. Rasti më tipik është ai i
“Shën Kristoforit të Saraqinishtës”, i cili mbështetet në një degë
duke përshkuar lumin, subjekti i të cilit mund të jetë ndikim nga
ndonjë gravurë italiane.
MIHAL ANAGNOSTI
Veprimtaria e Mihal Anagnostit dhe e pasardhësve të tij
shtrihet kryesisht në gjysmën e parë të shek. XIX. Mihal dhe
Dhimitër Anagnosti pjesën më të madhe të punës së tyre, ia dedikuan
pikturimit të ikonave të kishës së “Shën Mërisë” në Elbasan. Ikonat
datojnë më 1828. Në vitin 1830 ata kanë pikturuar dy ikona në
ikonostasin e kishës së “Ungjillëzimit” në Tiranë, ikonën e madhe
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të “Krishtit Pandokrator” dhe atë të “Shën Mërisë me Krishtin”.
Mihal dhe Dhimitër Anagnosti kanë punuar gjithashtu në Samarinë
dhe Kalabaka të Greqisë, në Kërçovë dhe në manastirin
Treskavets. Në manastirin e “Gjon Pararendësit” në Dibër, Mihali
dhe Dhimitri kanë pikturuar ikonat e mëdha të ikonostasit, ikonat e
festave dhe brezin me ikonat e shenjtorëve. Gjithashtu pikturuan
trapezarinë dhe kupolën e kishës.
Muzeu Historik Kombëtar ka të ekspozuara disa ikona të
Mihal Anagnostit, që e kanë prejardhjen nga kisha e “Shën Mërisë”
në Elbasan. Ikona e madhe e “Krishtit Pandokrator” që gjendej në
ikonostasin e kishës është pikturuar prej Mihal Anagnostit nga
Samarina: “Me dorën e Mihal Anagnostit nga Samarina”. Ky
mbishkrim vërteton se Mihal Anagnosti vinte nga Samarina, një
fshat vllehësh në Grebena. Mihal Anagnosti e trashëgoi traditën e
pikturimit të ikonave tek djali i tij, Dhimitri. Ata kanë pikturuar së
bashku ikonën e “Krishtit Pandokrator” dhe atë të “Shën Mërisë
me Krishtin” në ikonostasin e kishës së “Ungjillëzimit” në Tiranë.
Mbi ikonën e madhe të “Krishtit Pandokrator” gjendet mbishkrimi:
“Me dorën e piktorëve të përvuajtur Mihalit dhe Dhimitrit, birit të
tij, 1830”. Ikonat e mëdha të ikonostasit të kishës së “Gjon
Pararendësit” në Dibër të Madhe janë pikturuar nga “Dhimitri i
Mihalit nga Samarina”.
Krijimtaria e Anagnostëve shquhet për kompozimet me
veshje të larmishme dhe të zbukuruara me motive floreale e
gjeometrike. Në sfond ata përdorin peizazhe arkitektonike. Ikonat
e tyre dallohen nga një plastikë e pasur si edhe nga një pasuri
koloristike dhe ornamentale. Ikonat e tyre janë të pasura me detaje
të shumta floreale dhe zoomorfe. Veshjet e përdorura për shenjtorët
e tij, janë të pasura me detaje plot ngjyrë dhe formë. Stili i tyre
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ndërthurret ndërmjet pikturës dhe ikonografisë, sepse nëpër ikona
vërrejmë shumë detaje piktoreske. Sapo përballesh me këto vepra
të bien menjëherë në sy tekstilet moderne që janë përdorur. Ngjyrat
e përdorura në ikona janë të gjalla. Dominojnë e kuqja, okra dhe
bluja. Figurat e shenjtorëve që janë paraqitur në këto ikona, janë
më ekspresive. Kulmi i pjekurisë artistike është shprehur në ikonat
e “Shën Gjergjit”, “Shën Mërisë me Krishtin” dhe “Krishti
Pandokrator”. Në këto vepra stili i tij është përsosur si në pasurimin
me detaje të tekstileve edhe me format e shprehura anatomike.
Kjo përsosmëri artistike, përkon me vitin 1828, që vëmë re në
disa prej ikonave. Ikonat e pikturuara nga Mihal dhe Dhimitër
Anagnosti i përkasin artit pasbizantin. Me Mihal dhe Dhimitër
Anagnostin mbyllet epoka e artit pasbizantin në Shqipëri.
Njëri nga pasardhësit e tyre, Nikolla Anagnosti ka pikturuar
në Kërçovë, Prilep dhe në Manastir, duke qenë ikonografi më
produktiv i shek. XIX në Maqedoni. 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 “Dora e Nikollës, birit
të Mihalit Zografit, nga Krushova, 1849”. Tjetër pasardhës i tyre
është Diço Zografi, i cili ka pikturuar rreth dy mijë ikona 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.
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KREU I KATËRT
TRAKTAT I PIKTURËS KISHTARE
TËRPO ZOGRAFI
VITIT 1791

Në vitin 1791 (shekulli XVIII) piktori Tërpo Zografi, i biri
i Konstandin Zografit punoi në kishën e manastirit të Shën
Prodhromit në Nausa (Negozhd) dhe bleu një dorëshkrim nga
dhespoti Joakim, një lloj traktati për ikonografinë kishtare. Blerja
u bë më 3 tetor 1791 pasi pagoi shumën 16 grosh. Ky dorëshkrim
me skica matrice dhe shpjegime tregon si bëhen pikturat e
kanonizuara. Është pra një manual akademik, arsimor për pikturën
e Kishës Lindore. Dorëshkrimi i Tërpo Zografit është përkthyer
dhe ka shërbyer për studiuesit e ikonografisë shqiptare.
Në këtë dorëshkrim ka edhe një pjesë të shkruar me sa
duket nga vetë Terpo Zografi. Ky fragment ka një devocion për
kryemjeshtrin ikonograf Manuel Panselinosin e shekullit XIV, që
ka pikturuar në Selanik e është quajtur “Rafaeli i artit bizantin”.
Fragmenti është një tekst origjinal i një piktori shqiptar për artin,
një lloj sythi estetik, një dëshmi kulturologjike, tejet interesante
për mendimin estetik shqiptar në shekullin e XVIII.
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Si bëhen ikonat dhe afreskat kishtare? Si pregatiten ngjyrat,
furçat, si bëhen matricat e skenave, si janë përmasat e figurave? Si
realizohet lyerja me flori e ikonave? Si pastrohen ikonat e vjetra?
Pse duhet të ketë kode dhe rregulla në ikonografi? Si veprojnë
dhe duhet të veprojnë pikturat? Ç’vlerë kanë ikonat? Si duhen
nderuar ato? Më poshtë po citojmë nga ky Traktat i famshëm.
*
*
*
“Bekim dhe nderim Jezu Krishtit puthësve me
mallëngjim të ikonave dhe nderuesve të shenjave të gozhdëve
të kryqëzimit tënd dhe shpëtoji ata nga çdo mendim i djallëzuar
që është në kundërshtim me porositë e tua. Me ndërmjetësinë
e së shenjtës Nënës sate, të të dëgjuarit apostull dhe ungjillor
Lluka dhe gjithë shënjtorëve Amin!”
Me lutjen e sipërme piktori le të përpiqet të gjejë masat
dhe fytyrat me saktësi dhe le të mundohet të llogaritë dhe të vizatojë
për një kohë të gjatë dhe me ndihmën e Zotit do të kuptojë shumë
mirë sikundër kam provuar me nxënësit e mi. Prandaj me shumë
dëshirë porositët të zbatojë, për lavdinë e Perëndisë gjithë vëllezërit
bashkëbesimtarë dhe bashkëprofesionistë (kolegë), domethënë ata
që pëlqejnë këtë librë.
Nëqoftëse një ziliqar i keq do ta kritikonte në një mënyrë
ose tjetër këtë veprër dhe qëllimin e saj të mirë, le të dijë se vetëm
veten e tij dëmton dhe tret. Sepse unë, autori i këtij libri sikundër
Zoti e di, nuk kam vepruar veçse për të mirë. Unë i adresohem
vetëm çdo nxënësi të zellshëm që e pëlqen librin tim duke i dhënë
këto këshilla: “Nëqoftëse dëshëron të merresh me këtë profesion
dhe art, duhet të gjesh ndonjë mësues që të ketë ndonjë farë aftësie
të cilin shpejt do ta kuptosh. Por në qoftë se mësuesi është injorant
dhe i paaftë në profesion vepro dhe ti si neve; domethënë përpiqu
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të gjësh ndonjë dorëshkrim origjinal nga ato të të famëshmit Manuil
Aureolës, studjoje mirë, merru me të për një farë kohe, vizato dhe
skico me zell sikundër do të shpjegojmë, deri sa ti kuptosh masat
e tij dhe paraqitjet e pikturat. Pastaj shko te kisha ku ka punuar ai
ikonat dhe nxirr anthivola (kopjo) sikundër do të shpjegohem më
poshtë.
Po mos e bëni punën shkel e shko, po me frikë Perëndie
dhe me respekt si për një vepër të shenjtë. Kini kujdes pra, kur
nxirrni anthivolën nga piktura e murit, ose nga ikonat, ta lani mirë
origjinalin me sfungjer të pastër, që t’i pastroni gjithë zhulet e zeza;
sepse po të mos lahen menjëherë, mbeten sipër dhe më pas nuk
ka mundësi të pastrohen; kështu do të biesh në mëkatë
mosrespektimi dhe do të kritikohesh si përbuzës i ikonave, sepse
sipas Vasilit të Madh (Shën Vasilit) mosrespektimi ecën sipas vleftës
të ikonës origjinale. Këtë këshillë dhe porosi të vogël detyrohem
t’ua jap me dashuri dhe sinqeritet o i dashur koleg, pasi kam frikë
mos bini në gabim; sepse dhe unë kam gjetur në shumë vende, ku
disa piktorë kanë nxjerrë anthivola, ose nga injoranca, ose nga
mosrespektimi i këtyre vendeve dhe punës që bënin, nuk i kishin
larë menjëherë ikonat, por i kishin lënë të nxira me mbishtresa.
Këta janë përpjekur me çdo mënyrë t’i lajnë dhe t’i pastrojnë por
ka qënë e pamundur. Nëqoftëse ikona, nga e cila dëshiron të
nxjerrësh anthivolën, është e vjetër dhe nuk duken figurat, ose është
e kalbur dhe ke frikë ta lash se mos prishet, vepro si më poshtë.
Laje atë më parë me kujdes pastaj vernikose dhe pastaj nxirri
anthivolet. Si të bësh këto laje prapë ikonën sikundër jua shpjegova
më lart. Këto munda me ndihmën e Perëndisë t’u shpjegoj me
hollësi dhe sinqeritet. Pra, o i dashur koleg përpiqu pa kursyer
mundimin të veprosh me kujdes dhe ta mësosh me zell këtë profesion
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sa më mirë, se është i shenjtë dhe i dhuruar nga Zoti. Kjo duket
qartë nga shumë vepra të tjera, por veçanërisht nga një ikonë shumë
të respektueshme të bërë me punë dore në zellin e shenjtë, në një
pëlhurë ku Perëndia Njeri, Jezu Krishti, figuron në lulen e moshës
së tij dhe të cilën vetë Krishti ja dërgoi kryetarit të qytetit Edesa
“Avgarit”. “Kjo vepër i pëlqen shumë dhe të shënjtës Mëmës së
tij, gjë, që provohet nga urimet dhe bekimet e drejtuara nga shën
Mëria apostullit ungjillor Llukës, për artin e talentin e tij, të dhuruara
nga Zoti i tij. Përveç këtyre dhe çudirat e panumërta që kanë kryer
e po kryejnë ikonat e shenjta të Krishtit, të Shën Mërisë dhe të
shënjtorëve të tjerë tregojnë se kjo degë e pikturës është e
mirëpritur dhe e pëlqyeshme nga Perëndia.
Prandaj ata që me mirëdashjen me zell dhe kujdes e
punojnë këtë degë, urime dhe bekime marrin nga Perëndia.
Përkundrazi ata, që vetëm të pangopur për para e ushtrojnë këtë
profesion me neglizhencë, keq dhe pa respekt, do të pendohen më
vonë, duke kujtuar qëndrimin e cingunit Juda dhe dënimin e tij në
zjarrin e skëterrës. Nga kjo gjë shpëtofshim me lutjet që i bëjmë
Shën Mërisë, apostullit Lluka dhe gjithë shenjtorëve Amen!
Si pregatiten anthivolet
(kopjet) e pikturave me letër të vajosur
Kur do të nxjerrësh anthivola, vepro kështu: nëqoftëse
sipërfaqja e objektit kornizë qoftë, ose tjetër gjë, është në të dy
anët e pikturuar, do të lyesh një copë letër, me vaj lini të pazjerë
dhe ta lesh një ditë në hije që të mbahet e freskët (e njomur),
pastaj fërkoje mirë me krunde, që t’ja nxjerrësh vajin mirë që të
ngjiten kështu ngjyrat atje ku do t’i vesh dhe të mos bëhet me vaj
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dhe origjinali ikonë qoftë, ose objekt tjetër. Duke qepur të katër
anët e kopjes në letrën e vajosur, pregatit ngjyrë të zezë me pak
vezë dhe me këtë hiqu me kujdes pjesëve të çelura dhe vëre në
hije. Pastaj bëj psimithi dhe fërkoje me këtë, dhe me psimithinë
më të lehtë bëj vajosjet përkatëse dhe kështu del si figurë, sepse
letra ndriçon dhe duken të gjithë pjesët e çelura të anthivolës së
parë. Vetëm kij mendjen të vesh psimithi të hollë dhe në qoftëse
ana e përparëshme e anthivolës është e papikturuar vër letër pa
vaj. Këtë e vë përkundrejt dritës së dritares në një qelq dhe duket
gjithë pjesët e çelura të figurës; dhe kështu duke mbështetur dorën
tënde hiqja me kujdes figurën e ikonës në letrën që përdore dhe
vër dhe vajosjet me lamë me ngjyrë të kuqe. Duke u nxjerrë kështu
anthivolë, bëhet e njëjtë me të parën.
Nëqoftëse anthivola e parë është në letër të vajosur vepro
si më poshtë: vër në një enë ngjyrë të zezë dhe lëng hudhrash nga
ato që vini në vijosjet me bojë ari të figurës, përzjeji mirë këto
dhe shkoja të gjithë pjesët e çelura (të dukëshme) të shenjtit, kudo
që ta, ngresh, ose në letër të vajosur, ose në dërrasë, ose në mur,
ose kudo që të jetë, pastaj, përzjeji dhe ngjyrë të kuqe me lëng
hudhrash dhe shkoji fardimin (makjazhin) të fytyrës dhe të rrobës.
Nëqoftëse do, bën dhe të tretën dhe të katërtën ngjyrosje dhe
shikoji dhe vijosje me lamë. Vetëm duhet të ndrojnë ngjyrat njëra
nga tjetra. Kështu mund të lagësh një copë letër të një madhësie
me origjinalin dhe ta vesh atë në mes letrash të tjera që të thithet
deri diku uji. Vetëm të mbetet pak e njomë pastaj shtype të tërë
me kujdes me dorë, vetëm ki kujdes të mos lëvizë dhe pasi të
ngresh me kujdes njërën anë, shikoje nëse u stampos, përndryshe
mbuloje dhe shtype prapë me kujdes edhe kur ta ngresh, del
anthivola e stamposur si origjinalja, por kur është figura në pikturë
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të vjetër muri, ose në dërrasë të vjetër duhet më shumë lëng hudhre,
ose po të jetë në pikturë të re muri, ose në ikonë të re të vernikosur,
ose në letër të vajosur do më pak lëng hudhrash dhe më shumë
ngjyrë. Sidoqoftë provoje më parë me pak letër, duke hequr dy tri
furçe dhe po të stamposet mirë, vepro me të tjerat. Ndryshe mos
vepro se mund të të vejë puna kot.
Mbi fabrikimin e qymyrkave
(kalemave prej qymyri)
Si të bësh kalema qymyri për të vizatuar. Merr dru të trashë
të pakalbur lajthie, të tharë, ose myrthe dhe prije atë në copa me
sharrë, pastaj çaje me sqapar në të holla dhe çaji edhe këto me
thikë që të bëhen si kalema. Këto vuri brenda në një poçe derisa
kjo të mbushet dhe mbuloje me pëlhurë (beze) duke e mbyllur
mirë poçen me baltë. Kur të ndezësh shpurën përgjysmë vure poçen
në mes; këto (kleçkat do të ndizen brenda në poçe dhe do të
nxjerrin flakë; kur të shuhet flaka nxirre poçen menjëherë nga furra
dhe mbuloje me hi, ose me dhe të tharë. Ki mëndjen mos nxirr dhe
mos e zbulo poçen para se të ftohet se kleçkat treten brenda dhe
vete kot puna.
Nëqoftëse do t’i fgabrikosh më shpejt vepro si më poshtë:
mbështill disa nga kleçkat në letër, ose me pëlhurë dhe futi këto
brenda në prush thëngjijsh të tretur; këto duke u djegur nxjerrin
tym, por ki mëndjen, që sapo të pushojë tymi t’i nxjerrësh menjëherë
të tëra me lopatë dhe t’i futësh brenda në hi të ftohtë, ose në pluhur
toke derisa të shkrihen krejt dhe kështu merr fund puna. Kështu
bëhen qymyrkat, me të cilat pikturojnë piktorët.
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Mbi fafrikimin e furçave (penelave)
Kur do të bësh furça pikture, duhet të gjesh bishta
sinxhapesh dhe të mos i marrësh nga majat, por nga pjesët e tjera,
duke u kujdesur të jenë qime të drejta dhe të mos shtrembërohen,
që të bëhen furçat e mira. Preji këto me gërshërë të vogël dhe vuri
në një dërrasë pak nga pak. Pastaj bashkoji me kujdes dhe lagi
me ujë, shtypi majat me thuan e dorës së majtë, kurse me dorën e
djathtë tërhiq pjesën tjetër të qimeve dhe nxirri ngadalë, duke i
hequr me kujdes dhe pastaj lidhi me spango të dyllosur (me dyll).
Kije parasysh mos e lidhësh furçën të zgjatur dhe qimet që do t’i
vesh t’i kesh vënë më parë në ujë, të njomen dhe kalemi të mos
dalë shumë nga qimja se nuk bëhet i mirë. Majrat e bishtave mblidhi
që t’i bësh furça të mëdha për punë.
Mbi fabrikimin e tutkallit (kolla ngjitëse)
Kur do të bësh tutkall vepro si më poshtë: marim copra
lëkurësh të argasura në gëlqereje dhe vëmë në ujë të vakur që të
njomen mirë. Pastaj i pastroni, i lani mirë nga mishrat dhe dhjamrat
që kanë. Vurini të zjejnë në ujë të pastër në një kazan të bakërt,
por kujdesuni që pasi të zjejnë dhe të fillojnë të piksen vulosini me
një copë pëlhurë (cohe) që të mos ciknosen. Pastaj shtjini ujë për
së dyti e për së treti dhe shtrydhini derisa të treten krejt. Po të mos
gjesh lëkurë të argasur merr dhe të pa argasur nga këmbë e veshë
lopësh sidomos ato që nuk përdoren për tjetër punë që t’i blesh
më lirë qofshin të trasha ose qofshin prej dhensh. Këto argasi
punohen kështu: Merr gëlqere të pashuar dhe vure në një kazan
dhe përzieje me ujë sa të bëhet e ujëshme pastaj vuri lëkurat brenda
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në kazan dhe lëri një javë, domethënë sa të dalin vetë qimet. Pastaj
i heq i lan dhe i pastron mirë e mirë dhe së fundi i than dhe kur të
duash e bën tutkallin sipas përshkrimit që bëmë më parë. Nëqoftëse
nxitohesh dhe nuk ke gëlqere, vuri të njomen ashtu të paargasura
pastaj vuri të zjejnë pak dhe nxirri, pastroji mirë hapësirat (acidet,
uthullën), mishrat preji të holla me sqepar që të zjejnë shpejt. Mos
i ndaj por lëri të ndahen njëra me tjetrën, që të mos ndalohesh në
shtrydhje. Kështu zjejnë lëkurat dhe bëhet tutkalli. Po të duash ta
thash vure më pas në pak zjarr derisa të mpikset. Por ki mëndjen,
sepse fuskoset (fryhet) shumë dhe derdhet. Prandaj duhet të jesh
atje prezent kur zjen, që kur të fuskoset ta nxjerrësh nga zjarri.
Duhet të kesh në një enë të madhe ujë të ftohtë që të vesh fundin e
kazanit brenda enës që të pushojë e fuskosura. Prapë e vë shumë
herë kazanin në zjarr derisa të mpikset dhe hiqe që të ftohet. Kështu
duke i tendosur (tërhequr) si pe në një tra (në një hu) preje në
copa të holla dhe vuri copat mbi një dërrasë, duke i bërë dy, ose
tre ditë dhe i rregullo derisa të bëhen si mastikë. Pastaj shkoji në
një litar dhe vari në ajër që të thahen dhe ruaji. Kujdesu që tutkallin
ta bësh gjithmonë në kohë të ftohtë, sepse kur është nxehtë mban
erë të keqe dhe nuk bëhet i mirë.
Si të djegësh dhe të derdhësh gipso
Kur do të djegësh dhe të derdhësh gipso vepro si më poshtë:
Më parë zgjidhe atë me kujdes dhe çaje me çekan në copa të
vogla, duke preferuar të vësh të bardhin dhe të ndritshmin. Pastaj
pasi të ndezësh furrën e derisa të skuqet nxirre qymyrin dhe fshije
mirë furrën me një degë pa u vonuar, sepse nuk duhet të ftohet
furra. Pastaj hidh gipson brenda menjëherë dhe mbuloje me kapak,
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duke e vulosur me kujdes me baltë, ti cilën do ta kesh pregatitur
më parë, por ki mendjen mos të shfryjë nga ndonjë anë furra pa u
tharë mirë balta, prandaj duhet mbyllur mirë. Pas tri ditësh nxirri
dhe po të jenë pjekur mirë puna është në rregull, po dhe sikur të
mos jenë aq të pjekura nuk ka gjë, vetëm se do të mundohesh ca
më tepër në thërmimin e tyre. Kur t’i nxjerrësh nga furra do t’i
thërmosh mbi një mermer dhe do t’i sitësh në sitë të dendur. Të
mbeturat e sitës thërmoji prapë dhe siti derisa të bëhen shumë të
vogla. Pastaj derdhi këto në një enë prej bakri me ujë të vakur,
duke mbajtur si rezervë dhe tjetër ujë të vakur e të ftohtë natyrisht
nëpër enë të tjera, që të mos mungojë uji. Uji i enës, ku do të vësh
gipson nuk duhet të jetë as i ftohtë dhe as i nxehtë, por i vakur.
Duke vënë duart, përzieje ujin rreth enës së bakrit, që të mos ngjitet
gipsoja dhe një njeri tjetër të derdhë pak nga pak gipso. Përzjeji
sa të kesh mundësi, që të tretet dhe të mos mbeten kokra, sepse
këto të fundit bëhen si gurë dhe nuk thërmohen. Ki mendjen të
mos vësh shumë gipso në enë të vogël se nuk pi shumë ujë dhe ajo
bëhet si gur dhe ngjitet në enë dhe e dëmton se nuk del lehtë psh:
në një enë prej bakri kur vë 50 okë ujë të vësh 20 okë gipso, ose
ca më pak, por jo më shumë. Të kesh parasysh gjithmonë të vësh
pak gipso në një enë të madhe, që të nxjerrë ujë shumë e kështu
bëhet mirë. Pastaj lëre një, ose dy ditë, që të qëndrojë gipsoja pak
nga pak dhe ti e derdh ujin nga pak derisa gipsoja të mbetet poshtë
e mpiksur. Pastaj e le të thahet ca, duke nxjerrë do ta shtrish në një
dërrasë, që të thahet fare. Nëqoftëse nxitohesh vëre atë në një
thes, dhe shtrydhe shpejt, pastaj e shtri në një dërrasë siç thamë
dhe thahe mirë. Kur të thahet mirë ndize për së dyti furrën dhe vëre
brenda të piqet për së dyti dhe prapë do ta thërmosh dhe do ta
tretësh e do ta vësh mbi dërrasë, që të thahet. Nëqoftëse nxitohesh
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vëre prapë në furrë të nxehtë, ose të thahet në diell. Kjo nuk e
dëmton përkundrazi, bëhet i mirë, prandaj fërkoje dhe mbaje mirë
dhe ruaje që ta përzjesh me tutkall, që të punosh me të kur të
duash.
Si të gipsosësh një ikonë (korë)
Kur do të punosh me gipso ikonat, nëqoftëse këto janë të
mëdha ziej lëkurka të bësh tutkall të ri, sipas mënyrës që kemi
shpjeguar më parë, sepse tutkalli i vjetër pritet kur vonohet së
gipsosuri ikonat. Nëqoftëse nxitohesh dhe ke pak ikona bëj kështu:
Çaj tutkall të thatë në copa të holla dhe vuri, që në mbrëmje në një
poçe, ose në enë tjetër me ujë, që të njomet sa më shpejt, enën do
ta vesh në vend të ftohtë që të mos pritet përzjerja. Pastaj vure të
zjejë dhe përzjeje me një dru që të tretet. Pastaj nxirr një sasi prej
këtij tutkalli, aq sa të mjaftojë për ikonat që kë dhe vuri ujë që të
dobësohet dhe shkoju një dorë të hollë, po shiko të mos ndriçojë
kolla në ikonat dhe mos lerë të bëhen plluska, por ta pinë dërrasat.
Po të ketë diell nxirri në diell që në dorën e parë, që të mos rrinë të
lagura, pastaj mos i nxirr më, sepse fryhet gipsoja. Pasi të thahen
ikonat përzjeje gipson me tutkallin në një sasi sa të mjaftojë tu
japësh ikonave pesë a gjashtë duar, por më parë provoje në një
dërrasë të vogël dhe kjo po të jetë e ashpër vëri gipso dhe ujë të
ngrohtë që të zbutet, por po të jetë dërrasa e butë vëri akoma
tutkall që të vijë në formë. Kështu shtoju ikonave dy tri duar. Në
dorën e katërt vër ca vaj lini dhe fare pak sapun dhe kështu bjeru
dhe dy tri duar të tjera dhe kështu merr fund. Por ki kujdes të mos
vësh gipso të trashë që të gipsosësh shpejt, sepse po të kesh nevojë
që ta kruash nga dora e parë në dorën e dytë dhe nuk bëhet e
sheshtë ikona, prandaj gipsose lehtë dhe le të bëhet me më shumë
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duar. Nëqoftëse është verë dhe ke frikë se mos krijojë gipsoja
cërka, bëje tutkallin të fortë pastaj shtrydhe dhe vure në një vënd
të ftohtë të qëndrojë mirë. Kur të gipsosësh përzje pak tutkall sa të
duhet për të shkuar një dorë dhe fillo prapë kur do t’i shtosh një
dorë të dytë përzje tjetër tutkall dhe gipsos. Kështu do të bësh dhe
për dorën e katërt derisa të marrë fund. Kështu nuk formohen
vrima sepse po të lësh tutkallin bashkë me gipson shumë kohë
prishen; pastaj kruaje ikonën desinoje dhe krisose (ngjit fletën e
artë rreth kokës së shenjtit etj).
Si të ngresh kurora mbi ikonat
Kur dizenjon korën, ktheje korën me kompast, që ndihmon
e shënon formën e figurave, bëj gipso në vendin e parë ku gipsose
korën; bëj një pe të pambuktë dhe fute në gipso, që të mbushet
dhe të fryhet me gipso dhe vëre atë pe rreth kurorës mbi vijat e
perigjelit (kompastit) dhe pastaj ktheje prapë perigjelin përbrenda
perit që ta drejtosh kur është shtrembëruar (përdredhur) gjëkundi
peri. Vetëm kije mendjen që për kurora të vogla të vesh pe të hollë
kurse për të mëdhatë pe të trashë. Kur të thahet shkoji me gipso
sa duhet që të ngrihet kurora. Pastaj dizenjo çdo lule peme etj., që
të duash dhe merr me furçë (penel) gips dhe vërua luleve dhe
pemëve dy tri herë me furçë që të ngrihen; kruaji pastaj me kujdes
dhe krisosi (bëji me fletë të artë) ndërmjet luleve qëndis me furçë
të hollë. Vetëm gipsoja që vë për të ngritur pjesët të ndrojë nga
tjetri, duke i shtënë pak kokrra (bojë të verdhë), që të zverdhet.
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Si të gipsosh templon (si të stokaritësh pjesë të
brendëshme të kishës, atje ku ruhen kora etj.)
Kur do të gipsosësh (të stokaritësh teplon) të pamontuar
vepro si vijon: më parë ver lëkurkat të zjejnë që të bëhet tutkalli;
pastaj e zbret atë dhe po të jetë verë e të ngrohet vendi, nxirret në
diell që të nxehen pak dërrasat. Pastaj përzje tutkall me ujë brenda
në një enë të bakërt, që të shkriftohet aq tutkall sa mendon ti që
mjafton për t’i shkuar një dorë tjetër templonit, por tutkalli të jetë
i nxehtë që të mos mplikset. Pastaj, duke marrë një dërrasë të
templos vure mbi gojën e enës së bakërt dhe me një misur merr
nga tutkalli i enës dhe derdhe mbi të, mbi të saklisurat e dërrasës
derisa të mbushen deri në majë, pastaj me një furçë i fërkon të
skalisurat që të njomen mirë. Pastaj ktheje dërrasën që të shtrydhet
tutkalli mbi kazan (mbi enë). Kështu bëj një e nga një dhe ca nga
ca për të gjithë dërrasat e templonit, që nga njëra anë në tjetrën.
Po të ftohet tutkalli kije parasysh ta nxehësh për së dyti
dhe për së treti dhe shumë herë, që të mos mpikset dhe të mos
marrin shumë tutkall të skalisurat e të mos formohen flluska. Po të
jenë dërrasat të mëdha le t’i kthejnë një, ose dy veta dhe tjetërkush
të derdhë tutkallin dhe t’i fërkojë me furçë. Nëse dielli nuk është
shumë i nxehtë, i nxirrni që të thahen jashtë dhe nëqoftëse bëhet
ndonjë flluskë hiqe me thikë. Sidoqoftë shiko që në fillim ta provosh
në dërrasë të vogël tutkallin të mos jetë i fortë e të mos ndriçojë
kur të thahet, sepse tutkalli pëllcet (çahet). Pastaj bëj prapë gipso
në po atë enë, por të ujëshme që ta derdhësh me nisur për të
mbushur të skalisurat (të çarat) i kthen dhe i shtrydh sikundër bën
me tutkallin dhe provoje më parë në dërrasë të vogël, domethënë
gipsose dhe lëre të thahet. Po të jetë në gjendje të mirë gipsosi dhe
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të tjerat. Po të dalë i butë ose i ashpër përzjej sikundër përshkruam
më parë në korat (ikonat) dhe shkoju të gjithave nga një dorë; ki
parasysh gjithmonë të jetë i nxehtë e të mos ngrihet nëpërmjet të
skalisurave dhe të shtrydhet që të sheshohen të skalisurat. Kur
është i mpiksur dhe nuk shtrydhet mirë veri pak ujë të nxehtë, kur
është shumë i ujshëm dhe nuk mund të mbarohet me dy tre duar
tutkall përzjeje atë me gipso dhe tutkall tjetër dhe kështu gipsos
(stokarit) dhe lëre të thahet mirë, pastaj i shkon dorën e dytë.
Nëqoftëse dielli nuk është shumë i nxehtë mund të nxjerrësh të
thahen pas dorës së parë dhe të dytë, por jo më shumë dhe jo
menjëherë vetëm t’i lësh që të mpiksen mirë në hije se po ta
nxjerrësh menjëherë rrjedh nga majrat e luleve dhe mblidhet në të
skalisurat dhe nuk del mirë; kurse në dorën e katërt kur duhet që
të marrë fund vër me kujdes pak vaj lini dhe pak sapun, duke
tretur sapunin me ujë të nxehtë, përzjeji këto me gipso dhe stokarit
(gipsos) nëqoftëse formohen vrima bëj sikundër kemi shkruar për
ikonat dhe bëhet aq e sheshtë sa s’ka nevojë aspak për t’u krojtur.
Po të jetë dimër ndiz zjarr të madh brenda në një dhomë dhe
stokarit që të mos ngrijë gipsoja dhe nuk kullon, sepse duhet që
dërrasa të thithë tutkallin. Kështu gipsosi templot e pamontuar,
kruarje nuk duhet aspak vetëm t’i amballarësh (t’i bësh në maja)
dhe t’i punosh me krisaf (ar).
Si të gipsosësh tempo të montuar
Nëqoftëse ke të bësh me templo të montuar më parë
rregullo dhe vër një shkallë, pastaj fillo të gipsosësh nga pjesët e
sipërme sikundër kemi shpjeguar për ikonat, duke shkuar me furçën
pesë ose gjashtë duar dhe pasi të thahet, sheshoje me krojtësen
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mirë, pastaj përdor majanë (ampolare) dhe punoje me krisaf (ar)
sikundër do t’u shpjegohet më poshtë.
Mbi përgatitjen e majasë
(ampolare) të bojës së kuqe
Vur një plis (copë) humbër (argjili) të mirë, që të mos jetë
shumë i kuq, por të ketë brenda damarë të bardhë dhe provoje
kështu: të jenë damarët e tij të butë dhe të mos jenë si gur, ose si
dhe, është i mirë, përndryshe është i dobët. Vër nga ky, drehem
18 ohra të Stambollit drehem 2 dhe 1/2 drehemi plumbi të kuq
dhe 1/2 drehemi lyerje qirinjsh (alimatoqeri), digj dhe një pjesë
letre dhe vëre brenda si dhe 1/2 drehemi mërkur (zhivë). Shiko
këtu në ç’mënyrë ta tretësh mërkurin, duke vënë nga pak në njërën
dorë me pak përshtymë, fërkoje atë me gishtin e dorës tjetër dhe
trete. Të gjitha këto së bashku i shtrin në një mermer, ku i fërkon
shumë fort. Kështu me këtë përzjerje lyen lehtë atë që do të
krisosësh (ta bësh me krisaf-ar). Dy dhe tri herë dhe pastaj e krisos
me raki dhe do të habitesh (me përfundimin).
Tjetër maja
Vur nga argjili i parathënë një sasi dhe ohra, një sasi të
barabartë dhe fërkoji mirë; vur dhe shumë pak sapun si dhe të
bardhën e vezës dhe fërkoji mirë dhe pastaj stokarit (amplare)
dhe krisos si më sipër.
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Tjetër maja
Merr kilermani, domethënë po nga ay argjil që kemi
përmendur drehem 8, mërkur drehem 1, qirinjlijës drehem 1, plumb
të kuq drehem 1 ose 2, cinabzë (kinavari) drehem 1, ose holi
drehem 1 ohra prej të Stambollit drehem 5 dhe pak nga e bardha
e vezës, këto fërkoji mirë dhe duke i provuar puno me krisaf (si të
krisosësh).
Si të lyhesh me krisaf korat
(si t’u japësh bojën e arit korave)
Pasi të dizenjosh ikonën (ta planifikosh: punoje me gjilpërë
të hollë pastaj fshije ikonën mirë të dalë qymyri dhe nëqoftëse
ndotet gjëkundi kruaje që të pastrohet). Pastaj lyeje atë lehtë dy
tre duar. Pasi të thahet dora e parë, shkoji të dytën dhe pasi të
thahet mirë nga boja vure ikonën përpara të shtrirë, merre ngjyrën
e përzjerë dhe shtroje sipër saj, duke shpuar çdo fletë në anët atje
ku shkëlqen, që të ngjitet dhe të mos e marrë era, ose rakija kur
do që ta lagësh me të. E vë rakinë në një ibrik ose shishkë prej
qelqi dhe e derdh që nga anët e korës, duke manovruar, që të
laget mirë e tërë ikona: por shiko ta lagësh shpejt, që të mos njomet
gipsosja. Pastaj ngrije më këmbë lyeje dhe lëre të thahet, më pas
ndriçoje dhe vazhdo punën.

125

Si të krisosësh templo të pamotuar, ose si t’i japësh
ngjyrë të artë kësaj templo ambollare (stokarite)
Këtë, sikundër bën në ikonat dhe vëre dërrasën ku do të
krisosësh përara teje. Në rast se të saklisurat janë të forta shtro
sipër brumin e përzjerjes dhe godite me koskën që të ngjitet mirë
në majat e luleve, duke shtënë raki në të skalisurat, që të mbulohen.
Pastaj me kujdes ktheje letrën, që të lagen lulet dhe të derdhet
rakija jashtë. Po të mbeti ndonjë lule e palagur vadite atë me ndonjë
ibrik të vogël të qelqtë, ose me furçë dhe shtype me pambuk, që të
shtrohet stokoja dhe ngrihe më këmbë, që të thahet dhe pastaj
ndriçoje. Në rast se të skalisurat janë të thella dhe drutë të
rrumbullakët që s’mund të vaditen, më parë lagi ato me raki me
ndonjë sfungjer, ose me pambuk dhe kështu ngrije fletën me tërë
letrën, duke e çikur më parë në të katër qoshet me furçën, që e
vadite, që të mos bjerë shpejt dhe të mos mblidhet stokoja dhe e
vë pastaj në vendin e lagur të ngjitet. Kështu, duke ngritur me
kujdes letrën mbetet stokoja e ngjitur mbi gipson. Më pas me
ibrikun e vogël, ose me furçën e lag mirë, e mbalos dhe e ndriçon
sikundër u tha më lart.
Si të krisosësh templon të montuar
(si t’i japësh ngjyrë të artë)
Pastaj stokarite templon siç u shpjegua më lart. Më parë
mos e pri brumin e stokos (malagman) në copa, veçse kur dhe sa
të të duhen. Pastaj merr raki me sfungjer, ose me furçë të butë, ose
me pambuk dhe lage vendin e stokaritur. Menjëherë duke marrë
përzjerjen e stokos (malagman) me bojën e artë vëre në vendin e
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lagur dhe pastaj stokarit dhe ndriço me kujdes. Pastaj vër dhe
ngjyrat brenda në të skalisurat e dërrasave me vezë dhe kështu
bën deri në fund. Po të duash mund të veprosh, sipas mendimit të
një mësuesi me përvojë, si vijon: merr ohrra të Stambollit, të cilën
duke e fërkuar, përzjeje me pak tutkall dhe vezë dhe puno mbi ato
që do të krisosësh. Pastaj vër majanë e kuqe në majat e luleve dhe
fillo të krisosësh me raki.
Si përgatitet brumi i aureolës
Verë psimithi (të bardhë që lyejnë surratin gratë) dhe ohra,
dhe të gjelbër që punojnë në mure dhe tegi të zezë dhe fërkoji këto
të bashkuara në një mermer dhe pastaj puno, (modeloje) me këtë
figurën ku do të vesh ngjyrë mishi pasi ta kesh mbledhur përzjerjen
në një kallamarkë (shishkë boje).
Tjetër mënyrë
Si do të bëhen sytë, vetullat dhe pjesët e tjera të trupit.
Përzje bojë të zezë dhe acid dhe hape atë që do, më parë lehtë
dhe hollë dhe pastaj përforcoje, në bebet e syve, në vetullat vrimat
e hundëve vur vetëm ngjyrë të zezë.
Tjetër mënyrë
Po të duash merr umber (umbra) drehem… dhe volon
(bol) drehem… dhe përzjeji në një mermer, trazoji ca dhe pastaj
me atë çel atë figurë që dëshëron. Pjesët e tjera të syrit (veç bebes)
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forcoji vetëm me umbra, kurse në bebet e syve dhe në turinjtë vur
të zezë.
Si të përgatitësh ngjyrën e mishit
Merr psimith venecian, ose francez prej të mirin drehem…
dhe ohra veneciane drehem…, po të mos ketë veneciane në një
tjetër këso dore; merr dhe kinavari drehem (cenabre) dhe po të
duash të bëhet më e zgjedhur bëhe kështu: fërkoje kinavarin dhe
veri ujë të kullojë dhe si të kullojë shtjere ujin në tjetër enë dhe lëre
të thahet. Nga kjo përzjerje bëhe ngjyrën e mishin dhe del shumë
e mirë.
Tjetër mënyrë
Merr psimith drehem… dhe ohra si të verdhë si të kuqe
drehem… fërkoji këto së bashku dhe formohet ngjyra e mishrave.
Po të mos kesh ohra, bojë të verdhë-kuqe, bashkoji atë me pak
volo që të bëhet pak e kuqe. Pastaj bëhe ngjyrën si u shpjegua më
lart, po kujdesu të mos e bësh shumë të kuqe. Kur ke ohra të
saktë (ohra të Thasos) nuk duhet volo.
Si bëhet lënda në mënyrë që fytyra e pikturuar
të paraqitet e ëmbël dhe e gëzuar
Vër dy pjesë ngjyrë mishrash dhe një pjesë brumë aureole,
ose ca më pak nga kjo e fundit dhe shtjeri në një enë, përzjeji këto
mirë dhe kështu e bën atë që do. Me të punoje figurën mishin e të
cilit do të rregullosh. Më parë rregulloje mishin (mishëzoje) me
lëndën në fjalë (të themi lënda ëmbëlsuese) tërë figurën, duke e
hequr hollë nëpër anët sa të mos ndahet nga brumi (nga plasmaja)
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pastaj vër ngjyrën e mishit në vendet më tërheqëse dhe gjallëruese
dhe holloje atë sikundër lëndën përkatëse pak nga pak, ndaja në
ngjyrën në të gjitha rudhat, kurse të rinjve vetëm sytë e qepallat me
rudha. Pastaj vër në të njëjtën ngjyrë pak gurd, ose të bardhë
grash domethënë psimithi, por me kujdes, që të bëhet më e bardhë
dhe vër në vendet (pikat) që do të thardosh me të (të psimithisësh)
por vëre shumë të hollë, si dhe ngjyrën e mishit gjithashtu, më parë
të holla por më pas forcoji të parat mishrat në pjesët më tërheqëse
të figurës. Kështu bëhen mishrat (mishërimet) e figurave.
Mbi të kuqëremtat
(bojë të kuqe që i venë fytyrës)
Ta dish që Shën Mërisë dhe shënjtorëve të rinj duhet t’ua
vësh të kuqtë në mes të fytyrës shumë të hollë, duke përzjerë
cinabrën (kinavarin) me mish. Nëpër hijet (ombrës) dhe nëpër të
hapurat e duarve të vinë volon shumë të lehtë. Gjithashtu pleqve
në rudhat e tyre më të thella t’u vini volon të hollë. Të tjerat, që
janë sipër syve t’i ndani me lëndë oreole (ëmbëlsuese) sikundër
është treguar më lart.
Për flokët dhe mjekrrat
Merr ohra të thellë (të errët) dhe ta djegësh atë shumë në
zjarr, derisa të bëhet si e kuqe e zezë; kur do të bësh leshrat e
Krishtit dhe të shenjtorëve të rinj, bashkoje atë me pak bojë të
zezë dhe kështu formo brumin përkatës dhe bëni modelin, prapë
nxirr pak nga lënda dhe bashkoje atë me pak bojë të zezë. Çeli
ato dhe formo hije të holla. Për hijet më të mëdha vur dhe bojë të
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zezë të pastër; vur dhe pak ohra dhe pak nga brumi i saj dhe
formo përzjerjen për lamatisjen e parë. Për lamatisjen e dytë
domethënë në buzët vur ohra të pastër dhe holloji ato në anët. Për
buzët bashko të bardhë (psimithi) me kanavari dhe bëji me
përzjerjen e tyre; gojët bëji vetëm me kinavarin, që t’i hapësh këto,
përzje kinavari me kolore; në hijet më të thella vur të zezë, ose
ohra të pastër, kurse në sytë dhe qepallat e tyre vur më parë lëndë
ëmbëlsuese të hollë, pastaj forcoji ato me mish, kështu bëhen dhe
leshrat, buzët, gojët dhe sytë e qepallat si dhe vetullat e të rinjve.
Kurse mjekrrat dhe flokët e pleqve bëji si më poshtë vijon; Vur të
bardhët (psimithi) dhe pak bojë të zezë që të bëhet lamatisje e
bardhë dhe modeloji me to.
Bëji më të thellë dhe çeli ato por vur dhe çelje më të zezë
nëpër hijet (ombres) ndërsa nëpër “dinames” të mjekrrave nxirr
(po të duash) lamatisjen deri jashtë si dhe të bardhët, pa lënë aspak
të çelur. Pastaj pregatit psimithi (të bardhët e grave) të ujshëm dhe
kollarisi ato lehtë, kurse në hijet e mustaqeve vur të zezë të pastër.
Në gojët e tyre vur volon të pastër, në buzët pak mish të kuq, duke
i errësuar, ose çelur ato me volon, nëpër sytë dhe qepallat e tyre
po të duash vur pak lëndë ëmbëlsuese. Kështu bëhen leshrat si
dhe mjekrrat dhe buzët e pleqve.
Si të lamatisësh rrobe me çdo ngjyrë që të duash
(si do t’u jepet dritë hija robave)
Kur do të lamatisësh rrobe me atë ngjyrë që do, merr më
parë pak ngjyrë dhe psimithi dhe pregatit me to një lëng, ose qull
të bardhë sa për të bërë lamatisjen e parë dhe bëje rrobën atje ku
do. Pastaj bëni po nga e njëjta bojë ngjyrë më të thellë dhe hape
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atë, duke e holluar nëpër hijet. Pastaj bëni ngjyrë më të bardhë se
proplazmë (brumi i përzjerjes së parë) dhe lamatise atë, edhe forconi
pjesët tërheqëse (dinames) por nëpër hijet kujdesuni të mos vini të
bardhë grash, kështu bëhen lamatisjet natyrale.
Si të punosh në fildish (sedef)
Modeloje fildishin me vezë të ujshme, që të pranojë
ngjyrosje. Pastaj shëno (pasqyro) rreth e rrotull formën e shenjtit,
që do të pikturosh me gjilpërë dhe hiqi (propllase) atë një dorë me
psimith, dizenjoje mirë shenjtin me limë të njomë dhe punoje me
gjilpërë, kështu do t’i bësh punimet paraprake të holla dhe leri të
thahen, që të mos pëlcasin dhe të çahen se u del verniku.
Si të punosh me vezë në beze
në mënyrë që të mos griset kjo
Më parë mbërthe katër shkopinj dhe shtije bezen mbi to.
Pastaj vur tutkall, sapun, mjaltë me kujdes dhe gipso, përzjeji gjithë
këto në ujë të nxehtë, lage me këtë bezen njëherë, ose dy herë
derisa të shkëlqejë me koskën përkatëse dhe fillo të dizenjosh dhe
të punosh me vezë. Stokon me bojë ari, vërjua kurorave me
“murdent”. Nëqoftëse do, hiqi një dorë të hollë vernik dhe bëhet e
mirë.
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Si do të pregatitet ngjitësja për të punuar me bojë të artë,
ose si të kopjoni me linoleum, ose me gjininë e linoleumit.
Me fjalë të tjera si do ta bëjmë hudhrën të na japë një
ngjitëse për të punuar me bojë të artë
Merr hudhra të mëdha sa të duash në korrik, ose në gusht,
pastroji dhe shtypi mirë në havan, shtrydhi dhe filtroji me një
dylbenkë të pastër mbi një enë dhe vure këtë të fundit në diell
derisa të mpikset mirë. Por ruaje të mos bijen qime brenda, ose
miza. Kurdoherë që do ta heqësh lyerje, ose vijosje të ndryshme,
si monograma etj e të ngjitësh ar, përzjej me çdo ngjyrë që të
duash dhe puno; vetëm ki kujdes, që të mos vesh më shumë ngjyrë
se sa ngjitës, por përkundrazi ngjitës do të ketë sa më shumë se
ngjyra që të ngjitet boja e artë. Kur ta heqësh lëre pak të ftohet
dhe vur pastaj bojën e artë, duke bërë hu hu hu me gojë, që të
lëshosh pak avull dhe pastoje me këmbë lepuri. Kur do të bësh
me vernik ikonën, vure më parë atë në dyll të ngrohet.
Si të gjesh bezir (vaj lini)
Mere bezirin dhe vure në një tepsi të hapur dhe nxire në
diell për 40 dit afro, ose më pak kur dielli është i nxehtë. Shikoje
që të mos mpikset shumë, se ka disa bezire që zjejnë shpejt dhe
ka të tjera që vonohen. Do të kesh mëndjen se kur të bëhet si
mjaltë e ujëshme atëhere është e mirë, se po të mpikset shumë kur
të vesh përzjerjet e tjera mpikset akoma më shumë dhe nuk ke
mundësi ta shtrish dhe ta shëshosh mbi ikonat. Gjithashtu do të
kesh kujdes, që çdo mbrëmje ta mbulosh, ose ta futësh brenda në
dhomë se prishet nga vesa e natës. Kur të shikosh se u mpiks
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kulloje me një beze (dylbenkë) të hollë, që të pastrohet nga qimet
dhe mizat e ndryshme, që mund të kenë rënë brenda. Kështu zjehet
beziri në diell.
Si të bësh rëshirë për të
përzjerë bojrat (pegule)
Merr recinë sa okë që të duash dhe derdhe në një enë të
bakërt me madhësi dhe vëllim të dyfishtë nga rëshira që ke vënë.
Këtë e vë në zjarr të zjejë dhe ki mendjen të mos derdhet se fryhet
fort. Kur e shikon të fryhet hiqe nga zjarri dhe me një kallamfryrës
i fryn enës, që të pushojë fryrja e rëshirës, ose vure mbi një enë
tjetër që ka ujë të ftohtë, që të pushojë fryrja. Pastaj vure prapë në
zjarr dhe këtë e përsërit shumë herë derisa të pushojë krejt fryrja.
Kur e nxjerr për së fundi nga zjarri të kesh gati një enë mbushur
me ujë, që ta derdhësh brenda. Më së fundi mblidhe atë me kujdes
dhe ruaje.
Vernik i bezirit
Merr nga beziri që ke zjerë në diell drehem 100 dhe nga
rëshira e punuar drehem 75 dhe vuri në një poçe mbi zjarr, që të
treten mirë dhe të bashkohen. Pastaj shtrydhi dhe kulloji dhe puno
me vernik në diell, por kujdesu që dorën e parë ta bësh të hollë sa
të mundësh që të mos prishet. Nëqoftëse mpikset shumë dhe nuk
ke mundësi ta shtrish vure pak që të shtrihet dhe nëqoftëse nuk ke
prej këtij të fundit vur ca bezir të pazjerë dhe rregullohet. Nëqoftëse
ke mastikë të tepërt, vur 50 drehem pegule dhe 25 drehem mastike
dhe kështu bëhet vernik i mirë dhe i shkëlqyer si qelq i mirë.
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Si të përgatitet vernik i “Santolozit”
që përdoret për sandalet e përzjerë me bojë
Merr 100 drehem Santoloz dhe thërmoje në mermer ose
në havan derisa të bëhet i hollë si pluhur, pastaj vure në një tenxhere
të bakërt, ose në kallamar, vur dhe pak neft, ose bezir me kujdes
që të mos digjet dhe të mos nxihet shumë derisa të tretet ta vësh në
mes të thëngjijve të tretur dhe të djegur mirë (në prush) duke e
mbuluar me pllakë. Herë herë duhet ta zbulosh enën dhe ta përzjesh
përmbajtjen, duke e vërtitur me një shkop. Kur ta shikosh se u tret
dhe fillon të nxjerrë shkumë nxirre menjëherë nga zjarri dhe veri 1/
2 okë bezir të zjerë në diell vetëm ta ngrohësh më parë. Pastaj pasi
ta shtrydhësh ose ta kullosh me një dylbenkë të hollë, ruaje në një
enë. Kur ta shikosh se mpikset vuri neft të zbutet, që të punosh me
vernikun hollë. Kështu bëhet mirë.
Vernik i neftit (Sandarofki)
Merr sandraka drehem 12 dhe pegula drehem 30; pasi ta
shtypësh dhe ta thërmosh sandrakanë në mermer shkoje në site,
që të bëhet shumë i hollë pastaj thërmoje dhe pegulen dhe vuri më
parë në dy poçe të ndara, që të treten në thëngjijtë, (në zjarr).
Pastaj bashkoji ato dhe vur neft dhe trazoje me një shkop; por ta
vësh pak nga pak që të mos mpikset sandraka. Nëqoftëse rastis
të mpikset vure të tërë neftin, duke lënë vetëm atë, që u mpiks,
trazoje dhe përzjeje sipër zjarrit siç është që të tretet e tëra. Prapë
vur neft dhe nxehe mirë, shtrydhe dhe kulloje me beze të hollë
(dylbenkë). Po të jetë e mpiksur, vuri pak neft, kur do vernikosësh.
Kjo thahet edhe në hije dhe bëhet qelq i mirë. Kur do të vernikosësh
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(të punosh me vernik) nxehe më parë ikonën në diell. Ikonën të
mos e vësh më këmbë por tërthorazi që të mos rrjedhë verniku.
Ky lloj verniku bëhet shumë lehtë, por nuk është kaq i mirë.
Verniku i verdhë
Merr sandraka drehem 20 dhe olicés (aloin) drehem 10
dhe thërmoji mirë që të bëhen si pluhur, përzjeji dhe vuri në një
tenxhere (enë) të treten. Vur dhe bezir të tretur nga dielli drehem
50. Kur do të vernikosësh (të punosh me vernik) vur neft Brenda,
që ta zbutë përzjerjen dhe ta kthejë të bardhën të verdhë.
Si të përgatitësh vernik me raki
(vërniku i rakisë)
Merr raki shumë të fortë të zjerë me llambiko 4-5 herë
dhe vur nga kjo në një xhezve drehem 20; mbuloje xhezvenë dhe
vure të zjejë. Në zjerje e sipër vur brenda sandraka drehem 10 të
shtypur mirë, që kur të zjejë me rakinë të tretet mirë, vur dhe
pegule drehem 5 dhe të zjejë pak, në mënyrë që nga gjithë këto të
formohet një përzjerje e plotë. Pastaj e shtrydh ose më mirë e
kullon me një beze të hollë dhe mbaron. Kur do të vernikosësh
vure më parë ikonën në diell të nxehet mirë, dhe në mos pastë diell
vure përkundrejt zjarrit, gjithashtu të nxehësh dhe vernikun, atëhere
hiq një dorë me furçë, pas pak dhe një dorë tjetër dhe jo më tepër.
Të dini dhe këtë, se venetikasit nuk u venë stoko ikonave por
kanë vernik të fabrikuar dhe me këtë i punojnë ikonat në vend të
stokos së zakonshme. Në gjuhën gjermane atë e quajnë “goldfarb”
domethënë bojë e artë.
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Si të lahen ikonat e vjetra
Kur do të lash ikona të vjetra më parë mbush një kazan
me ujë. Ky kazan duhet të jetë i madh që ta nxerë ikonën dhe ta
mbulojë uji. Pastaj e shtrin ikonën në një vend të përshtatshëm dhe
merr një kullostër të fortë (kostalakti) pak të vakur, duke e vënë
mbi ikonën fërkoje shumë herë, ose e fërkon me ndonjë furçë të
madhe prej qimesh derri, por kujdesu të mos ja nxjerrësh ngjyrat
ikonës se po të jetë e fortë “kostalaki” i këput jo vetëm liqerat, por
edhe vernikun dhe e nxjerr copa copa. Prandaj kujdesu të mos e
lash ikonën të tërë përnjëherësh por pak nga pak, që të mos prishet.
Më parë të lash një pjesë të vogël të saj me kostalaktinë dhe me
furçë. Pastaj fute menjëherë ikonën e tërë brenda në kazan, që t’ja
marrë leqerat dhe ndyrësirat e vendit të fërkuar e të pastruar si dhe
të kastalaktisë; pastaj fërko dhe laj prapë një pjesë të ikonës me
furçë dhe kastalaktinë po në atë mënyrë, duke vepruar kështu
derisa të mbarosh, kështu nuk prishet ikona. Se po të duash ta
lash të tërë menjëherë do të vonohesh më shumë dhe do t’ja
nxjerrësh së bashku lyerjet dhe gipson. Bëni pra sikundër ju
treguam. Si të pastrohet mirë ikona, po të ketë dalë diku ndonjë
ngjyrë, rregulloje, domethënë vernikose, që të bëhet si e re, por
më parë provo zotësinë tënde në ikonë të vogël dhe nëqoftëse ke
sukses vepro me të madhe. Nëqoftëse nuk i del dot ndanë lëre më
mirë që të mos kesh telashe. Këto që po shkruaj mos ju duken
përralla se i kam provuar në veten time dhe në të tjerë, të cilët
kanë bërë provën dhe i kanë prishur ikonat.
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Si të përgatitësh bojë që t’u japë pikturave shkëlqim
Vur tutkall, kastalktinë dhe dyllë qiriri në sasi të barabartë
përzjeji që të trija dhe vuri në zjarr në një enë që të treten. Pastaj
do të shtosh brenda ngjyrën dhe do t’i përzjesh mirë; ngjyej me
furçë çdo gjë që të duash dhe lëre të thahet dhe pastaj ndriçoje
(llustrose). Nëqoftëse do vëri dhe stoko ngjyrë si ari dhe llustrose
dhe këtë. Kështu bëhet e mirë dhe e vë ku të duash, vetëm të mos
e vernikosësh (të mos e punosh me vërnik).
Si përgatitet stokoja bojë e artë dhe si analizohet
Vur ar (magma) në vazo porcelani dhe gomë të tretur dhe
të piksur si mjaltë dhe fërkoje (thërmoje) atë mirë me gishtin tënd
ca orë që të thërmohet mirë. Pastaj laje gishtin me ujë brenda në
vazo vur dhe një tjetër që të mbushet dhe lëre të kullojë dhe të
bjerë në fund. Pastaj derdhe ujin me kujdes, që të mos derdhet
edhe ari, vur prapë ujë të dytë e të tretë, derisa të pastrohet mirë
dhe mblidhe në një enë të posaçme.
Si të bësh shkronja të arta
Merr sublime dhe mërkur edhe vuri në mermer së bashku
me kallaj vur dhe uthull të fortë dhe fërkoji këto të tëra me plumb,
ose me argjend derisa përzjerja të bëhet si ujë, duke marrë nga ky
ujë shkruan me furçë të posaçme dhe kur të thahet llustrose
(ndriçoje). Bëhen monograma etj.
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Si të bësh kokë të arta
(me ngjyrë ari)
Kërko të gjesh ligavecë (kërmij) merrja pështymën e tij
(ligat) dhe vure në një enë. Shiko si do t’ja nxjerrësh pështymën e
tij. Vuri në turinjtë qiri të ndezur dhe kërmilli atëhere e lëshon
pështymën. Duke e mbledhur vure në një mermer së bashku me
pak stipëzë dhe ar dhe fërkoji ato mirë. Vuri dhe pak gomë dhe
pastaj shkruan kudo që të duash dhe do të habitesh.
Si të vesh ar në letër
(krisaf, bojë të artë)
Lyej më parë letrën me tutkall, ose me gomë dhe kështu
mbi të pa u tharë vur arin sipër dhe lere të thahet, pastaj ndriçoje
dhe mbaron mirë.
Si të bësh llak të zgjedhur prej kremizi (kremés) (laquebojë gri e errët, që përdoret më tepër për të bërë vernik)
Vur gjysëm oke ujë në një enë të kallaisur dhe 2 ½ drehem
dhe vuri këto mbi zjarrin që zjen mirë. Pastaj e heq nga zjarri dhe
e kullon në një enë tjetër dhe vur këtë mbi qymyr të ndezur dhe
duke e patur të gatshme 5 drehem kremizi të thërmuar si pluhur,
vure brenda pak nga pak dhe përzjeje me shkop të hollë dhe kur
ta shikosh se fillon të zjejë hidhi brenda 2 ½ drehem lazurit (bojë e
kaltërt dhe e bukur) të thërmuar si kremizi (kremes); e përzjen
mirë dhe pas pak e heq nga zjarri i vë më së fundi dhe 1/2 drehemi
stipëzë të thërmuar mirë dhe pastaj i kullon këto në dy enë të
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pastrta (ta dish dhe sasia që kullove në enën e parë del më e mirë
se ajo e enës së dytë). I lë të bien në fund të enës dhe ujin që
mbetet sipër enës hiqja me kujdes me lugë. Prapë i lë një ose dy
ditë të kullojnë dhe ja u merr ujin. Këtë mund ta përsëritësh edhe
një ose dy herë të tjera derisa të mos mbetet ujë, ose të mbetet aq
pak sa të mos kesh mundësi ta marrësh me lugë.
Ka mundësi ta bësh edhe si më poshtë: Si të kullojë
përzjerja në fund të enës, merr pak lesh dhe bëje si fitil dhe lage.
Njërën anë të fitilit e vë brenda enës pa e çikur bojën, por vetëm
ujin, kurse anën tjetër lëre të varet jashtë enës dhe vuri nën të një
enë tjetër, që ta mbledhë ujin me siguri. Me ujin që mbetet mund të
fërkosh llakun e trashë dhe bëhet dhe kjo e mirë. Kështu bëhet
llaku nga kremisi. Por të kujdesesh ta bësh në verë, sepse gjatë
dimrit vonon tharja dhe prishet llaku.
Si të përgatitësh cingon
Vur copka (pjesë) të vogla bakri dhe uthull të fortë në një
enë të bakërt dhe pasi ta mbulosh vure në një vend ku djeg shumë
dielli në kohë të nxehtë dhe lëre sa të mpikset uthulla. Pastaj i
heqim copkat e bakërta nga ena dhe e vë në një tjetër enë mbetjen
e enës së parë që të thahet, kështu del çingoja.
Si përgatitet cinabri
(karmina, ose boja e kuqe)
Të marrësh mërkur (zhivë) drehem 100 dhe squfur drehem
25 dhe murthasagji (scorje) drehem 8. Do të thërmosh squfurin
veç e veç në mermer por shumë hollë si pluhur. Pastaj bashkoji
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secilin në enë të veçantë dhe kështu i vë enët në zjarr me thëngjij të
tretur dhe me një stap të hekurt dhe të hollë e trazon përmbajtjen
e çdo ene derisa të tretet pastaj i bashkon të trija, që të formojnë
një përzjerje, nakatosi dhe trazoji me stapin e hekurt, derisa ky
stap të nxihet. Pastaj e derdh përzjerjen në një pllakë të pastër,
ose misur dhe i lë të thahen. Pastaj përsëri i fërkon dhe i thërmon
prapë dhe i fut në një enë (stomnë me grykë të gjatë e të ngushtë)
i trazon prapë me stapin e hekurt derisa të shikosh hekurin të
zbardhet, atëhere vulose mirë dhe fute deri në grykë në prushin e
nxehtë me shumë zjarr dhe lëre të piqet një natë e një ditë domethënë
24 orë. Pastaj çaje enën dhe nxirre përzjerjen, e cila është bërë
cinabër e mirë e quajtur dhe karmin (carmin).
Si të bësh plakundi “psimith” “fard”
(përzjerja e plumbit me acid karbonik) “fard”
Vur plumb dhe ndaje atë në pjesë të tjera; vur dhe uthull
në një poçe, ku ke varur në mes dhe pjesët e plumbta; vulose mirë
enën dhe ngule në pleh të padjegur, sikundër mund ta kesh në
shtëpi të nxehtë, atje lëre 10-15 ditë, pastaj e nxjerr dhe e vë mbi
mermer ku do ta fërkosh dhe e vë në një enë të shtrirë që të thahet
psh. në një tepsi. Me kaq përfundon mirë.
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Si bëhet gërqele ose lazurit (lazurit) me copka gurësh
kërqeleje (shënim) lazurit quhet edhe një bojë e kaltër e
bukur si e gjelbër, që përdoret më tepër për të zbukuruar
ornamente piktura muresh ikona etj
Mer gërqele të pashuar një sasi dhe hi të mirë prej dushku
gjithashtu vur më parë ujë të zjeje mirë derisa të firaksë pak, atëhere
shtjere brenda në këtë ujë hirin dhe gëlqeren dhe leri të zjejnë
mirë. Pastaj e heq enën (kazanin) ose tjetër i shtjer pak ujë dhe leri
të kullojnë. Pastaj e vë të pastrën veças (gjetiu), merr katastalakti,
(lënda që përdoret për të larë e pastruar ikonat e vjetra) dhe vure
në një poçe të re; merr pastaj copka gëlqereje sa të duash dhe i vë
të zjejnë mirë. Pastaj i flak jashtë mbeturinat e copkave pasi t’i
kesh kulluar me beze në një enë tjetër. Pastaj laje poçen mirë dhe
vur brenda ngjyrën si dhe stipëzë të shtypur sa të duash dhe pak të
bardhë vezë dhe përzjeji mirë. Pasi ta zjesh pak, zbrite nga zjarri
dhe atëhere do të ndahen ngjyrat. Ose e vë veçanërisht në ujë të
pastër e kullon me beze të dendur dhe do të dalë ujë i pastër,
kurse ngjyra do të zbresë dhe do të mbetet në fundin ose mbi beze
dhe që atje hiqen pastaj plerat e vogla që kanë mbetur.
Si të përgatitësh tjetër lloj gërqele (lazurit)
Merr një enë (gjym), ose tjetër, pak grykëngushtë dhe vur
brenda në të deri në mes ose pak më lart gërqele të shojtur si miell
dhe mbushe me uthull të fortë deri në ngushticën e enës, trazoje
dhe përzjeje me një shkop derisa të përzjehen mirë, pastaj vure
mbi zjarr derisa të mbarohet uthulla; e nxjerr pastaj nga zjarri dhe
i shtije tjetër uthull derisa të mbulojë gërqelen e brendshme. Pastaj
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e vulos mirë me tapa dhe brumë që të mos hapet dhe e fut në pleh
kali, që të jetë i ngrohtë në plevicë dhe të jetë i padjegur dhe
mbuloje me kujdes. Në çdo tre ditë do ta heqësh dhe do ta vësh
në vend tjetër të plehut të nxehtë dhe këtë do ta vazhdosh derisa të
plotësohen 36 ditë. Pastaj e nxjerr e hap dhe do të shikosh se del
lazurit i mirë.
Mbi përgatitjen e mellanit
Merr lëvozhga afro 1 okë dhe i vër në një enë me një okë
e gjysëm ujë dhe leri të njomen një, ose dy javë dhe po të duash
mund t’i vesh edhe në diell. Pastaj pasi t’i heqësh nga kjo ujë 1/2
okë, thërmo 10 drehem meliho (meloku – pemë) dhe 15 drehem
kikidja (rrëshirë) dhe veri të tëra së bashku në një poçe, ose kazan
të bakërt, që të zjejnë derisa të mbetet gjysma e tyre. Pastaj kulloji
me beze të hollë, laji dhe mbeturinat e kulluarjes me 10 drehem
ujë, vure dhe këtë në mellan dhe kulloje me bezen e hollë. Kështu
që, duke vënë mellanin e pastër në enën e tharë që zjeve do të
shtiesh edhe 12 drehem gomë shumë të pastër dhe të thërmuar
prej teje mirë. I vë në zjarr dhe i mban atje pak derisa të treten. Po
të mundësh t’i tretësh edhe pa zjarr është më mirë. Pastaj e heq
dhe e shtie në një enë prej qelqi, që ku mund të marrësh kurdo që
të duash dhe mellani del shumë i mirë.
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Si do të bësh bojë të kuqe (cinabre)
për të shkrojtur në letër
Merr cinabër drehem… dhe thërmoje mirë në mermer, aq
sa po ta vësh në gjuhë të të duket si ujë, mblidhe mirë dhe vure në
një shishe mellani, pastaj do të shtypësh gomë drehem… dhe vure
të tretet dhe kështu shkruhet. Nëqoftëse e shkrojtura nuk është
shumë e kuqe vepro si më poshtë: lëre të kullojë mirë cinabrin në
fund të shishes, pastaj shtjer në një enë tjetër pak nga uji, që ka në
shishen dhe që është si i verdhë dhe ruaje atë që mbetet në shishen
e mellanit, nakatose dhe shkruaj ca kohë. Nëqoftëse nuk shkëlqen
merr nga ena ujin që hoqe, vure brenda në shishen e mellanit dhe
shkruaj.
Si të punosh sikundër kanë
punuar në pikturat e Moskës
Kur e dizenjon shenjtin në ikonë krisose dhe punoje me
krisaf ngjyrë ari kurorën e tij kurse për fushën bëj si më poshtë
vijon; merr fard (lëndë zbukuruese të fytyrës, psimith të bardhë të
kuq etj) dhe përzjeje me fare pak llullaq, aq sa të kuptohet se nuk
është vetëm fard, ose në vend të llullaqit mund të vësh lazurit
persian, ose çingo me pak vezë dhe punoje me këto fushën e ikonës.
Për rrobat (veshjet) vër çdo ngjyrë që të duash me pak vezë dhe
formoje modelin duke lyer hollë, e çel, u jep dritë dhe hije rrobave
me stoko ari të tretur. Por më parë lyej me stokari të ujëshme,
pastaj forcoje ndër dinames (pikat që tërheqin më shumë sikundër
dhe në ngjyrosjet). Pasi të thahen jepu shkëlqim dhe llustër me
koskën. Kështu do t’i shkruash edhe shkronjat e shenjtit me stokon
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e artë. Në fushën e ikonës mund të bësh dhe zbukurime të tjera si
lule, pemë, ornamente etj, duke i ndriçuar dhe llustruar edhe këto
sikundër u përmënd më sipër.
Si të punosh, sikundër kanë punuar
në pikturat e Kretës
Rrobat i bën si më poshtë: Formoje më parë modelin, duke
vijosur dhe lyer në mur, ose në ikonë në mënyrë paraprake dhe jo
definitive, por thellë. Pastaj lyeji duke u dhënë dritë dhe hije dhe
jepu shkëlqim me fard. Për fytyrat vur ohra të thellë dhe pak ngjyrë
të zezë dhe fare pak fard (psimithi). Me këto ua bën modelin, i çel
me të zezë të fortë, kurse dinames dhe bebet e syve i bën me të
zezë të thjeshtë. Pastaj vur fard, pa ohra dhe cinabër, por me kujdes
që të mos bëhet mishi i verdhë por i bardhë dhe i kuq dhe puno
pastaj me mishrat. Vetëm ki mendjen të mos i mbushësh fytyrat
deri përjashta, por vetëm në themelet të vësh mishrat dhe këto të
holluara pak. Pastaj vur mish, por pak më të bardhë në dinames
dhe nëpër fardimet e holla. Gjithashtu rregulloji me mish duart dhe
këmbët, leshrat e të rinjve bëji kështu: fillo modelimin me të zezë të
fortë (të aciduar) çel me të zezë të zakonshme dhe jepu dritë dhe
hije me modelim. Vur brumin (stokun) paraprak, pak mish dhe
lyeji dhe fardoji ca dinamet. Kurse leshrat dhe mjekrat e pleqve
do t’i lamatisni me të lintë (me lin) mbi modelin. Këto fardohen me
farde të holla. Lyhen me të bardhë (ese).

144

Shpjegim i masave të natyrales në pikturë
Dije o nxënës se me fjalën “masa natyrale” në pikturë
kuptojmë këto: Njeriu matet që nga balli deri në patet e këmbëve
me 9 masa, ose vezë: një masë e plotë ose një vezë llogaritet
gjatësia, që nga kreu i ballit deri në mjekër. Masa e plotë quhet
dhe vezë nga forma vezake që ka fytyra njerëzore. Më parë llogari
(bën vezën e parë që nga balli në mjekër), që ndahet në tri pjesë.
Pjesa e parë është balli, pjesa e dytë hunda dhe pjesa e tretë mjekra.
Leshrat llogariten jashtë vezës sa për një hundë, prapë mate që
nga mjekra deri në hundë dalin tre masa. Me të dy masat del mjekra
me njërën masë del goja dhe në vend të masës së hundës është ajo
e qafës. Pastaj mate që nga mjekra e gjer në mes të trupit, na dalin
masa të plota (vezë tri) dhe që atje deri në gjunjë dy të tjera, për
gjurin nxjerr një masë sa hunda domethënë një e treta e vezës.
Prapë deri në noçkën e këmbës dy masa të tjera të plota dhe që
atje prapë deri në paton e këmbës një masë sa një hundë, që atje
deri në thonjtë e këmbës një masë e plotë (një vezë). Që nga qafa
deri në sup një masë e plotë (një vezë). Gjithashtu dhe për supin
tjetër, për rrumbullakjen e supit llogarit një masë sa një hundë (një
e treta e vezës); po ta masësh që nga supi deri te bryli nga ana e
brendëshme është një masë e plotë edhe një tjetër deri te kyçi i
dorës; prapë që atje deri në anë të gishtrinjve një masë e plotë. Sa
është njëri sy është dhe tjetri, domethënë janë barabar. Gjithashtu
sa larg është njëri nga hunda është dhe tjetri, kur është koka profil
do nga njëri sy deri në vesh dy sy kurse kur është përballë do një
sy. Veshi do të jetë sa hunda. Mesi do të jetë sa katër hunda në
gjerësi kur është i çveshur ndërsa kur është i veshur një vezë e
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gjysëm. Brezi do të jetë në lartësinë e kyçit të bryllit, atje ku mbaron
brylli.
Mbi përgatitjen e ngjyrave të natyrales:
si punohet në beze me vaj
Më parë shtypi dhe trazoji ngjyrat me ujë dhe lëri të thahen
mirë. Pastaj përzjeji dhe trazoji me bezir të pazjerë. Pastaj mblidhi
nga mermeri dhe vuri ndër kallamarë (vazo boje). Kur të zerë boja
cipë në vazo dhe do të punosh me to, ngrihe cipën nga një anë dhe
nxirr ngjyrë sa të duhet dhe pastaj shtype prapë me gisht cipën dhe
mbuloje ngjyrën që të mos zerë cipë të dytë. Fardin trazoje dhe
thërmoje me vaj kaçkash se me këtë bëhet më e mirë. Pastaj
mbërthe në katër shkopinj dhe shtri midis tyre bezen, ku do të
pikturosh. Nëqoftëse bezja është e mëndafshtë desinjoje menjëherë
dhe punoje, ndryshe po të jetë e lintë, ose tjetër lloj, bëj një ngjyrë
shumë të mpiksur dhe fillo të modelosh pasi ta kesh shtrirë me
thikë të madhe që të sheshohet dhe të qëndrojë e tendosur bezja
në ngjyrën dhe lëre të thahet. Pastaj e vizaton me gipso dhe punon
sipër saj si më poshtë: rregullo një majë të madhe sa një pëllëmbë,
ose më shumë; anën e kësaj dërrase e shpon që të vesh brenda në
vrimë gishtin e madh të dorës së mëngjër që ta mbajë. Pjesa tjetër
e dërrasës të bjerë mbi kallmën, dhe sipër saj përzjeji dhe trazoji
ngjyrat; vur dhe pak neft që të rrjedhin dhe puno. Më parë do të
vesh hijet pastaj dhënjen e dritës (lamatisjen) dorën e parë e më
pas të dytën, në fardimet vetëm të kesh kujdes të mos i vesh lyerjet
njërën mbi tjetrën por secilën në vendin e duhur dhe me marifet se
po t’i vesh njërën mbi tjetrën nuk thahen shpejt. Gjithashtu bëji
dhe mishrat, më parë vur hijet pastaj themelet dhe kur bën një
ngjyrim vure ikonën të shtrirë, që të thahet pak, pastaj të punosh
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tjetrën ngjyrë mbi të; edhe pasi ta mbarosh po të duash u shkon
një vernik dhe merr fund. Por dije se çdo ngjyrosje do furçën e saj
dhe furçat të jenë të ashpra dhe të rrumbullakta dhe pak jashtë
pendës, të kesh dhe gropka të shumta në tezgën e punës, që të
vesh furçat në vend që të mos plurosen dhe kur do që t’i lash të
kesh gati një kuti të posaçme të ndarë në dy pjesë, në njërën nga
të cilat të kesh vënë bezir të pazjerë, nga ky merr me furçë dhe e
fërkon me dorë, që të zbutet ngjyra. Pastaj mbështete furçën në të
ndarën e kutisë me gisht dhe shtype që të shtrydhet dhe të derdhen
mbeturinat në pjesën tjetër të kutisë. Me këto mbeturina mund të
punosh më pas po të duash. Pastaj i lan furçat me sapun ose me
katalastakin (lëndë pastruese dhe nxitëse e kullimit) dhe pastrohen
mirë. Gjithashtu laje dhe mermerin me katastalaktin. Kjo është
metoda e pikturimit me vaj mbi beze.
Mbi furçat e murit (penelet)
dhe si punohet me to mbi mur
Dije se furçat e murit bëhen nga qimet e zverkut të gomarit,
nga qimet e noçkës së kaut, nga qimet e drejta të dhisë dhe nga
nofulla e mushkës. Me këto do të veprosh kështu; lidhi qimet dhe
shkoji në pendë shqiponje dhe formon furça mishrash, furça lamtisje
etj., sa të duash. Furçat e mëdha për formim modelesh e disa
ngjyrime të tjera bëji nga qimet e derrit, i bën me dyllë dhe i lidh në
një copë dru vetëm pa pendë. Kështu bëhen furçat e murit.
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Si të punosh gurin e gëlqeres
Kur do të pikturosh mur zgjidh gërqele të mirë që të jetë si
dhjamë dhe të mos ketë guriçka të patretëshme brenda. Nëqoftëse
ajo është e ashpër dhe me gurë të padjegshëm vepro kështu: më
parë rregullo një arkë katërkëndëshe prej dërrase dhe nën atë hap
një gropë të madhe. Pastaj shtjerë gërqelen në arkë dhe ujë të
shumtë sa ta mbulojë atë, përzjeji dhe trazoje mirë me shat ose me
një vegël tjetër sa të tretet e tërë gërqelja e të mbeten vetëm gurët.
Nën arkën katërkëndëshe do të kesh hapur një vrimë dhe nën
këtë vrimë vur një kulluese të gërqeles, që do të rrjedhë nga vrima
e arkës nëpër të dhe ku do të mbeten vetëm gurë. Qumështi i
gëlqeres, që kullon derdhet në gropë dhe atje le të qëndrojë sa të
mpikset mirë dhe që atje e heq me lopatë për ku të duhet.
Si të bësh gërqele me kashtë
Do të marrësh nga gërqelja e shojtur, e rregulluar, ose e
llogaritur dhe vure në një govatë të madhe, do të gjesh kashtra të
holla ose më mirë byk të pastër jo pluhur dhe këto i përzjen me
gëlqere. Po të bëhet shumë i mpikur shtjeri ujë që të vijë në gjendje
të punohet, pastaj lëre dy ditë të argaset dhe suvatis me të.
Si të bësh gërqele me pendë
Zgjidh më të mirën e gërqeles së derdhur dhe shtjere në
një govatë më të vogël. Gjej penjë ose shtufra të rrahura me kopan,
që të mos ketë shumë kleçka të linjta; këto i rregullon dhe i
mbështjell në mënyrë që të formohet si një litar i trashë, të cilin e
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çan në një dru me sqepar në pjesë të holla sa të mundësh. I mbledh
pastaj dhe i grumbullon, që t’i hapësh që të bien kleçkat dhe duke
mbledhur penj e lecka në një shoshë tundi dhe rrahi dhe përzjeji
me shatë dhe grebashkë mbi govatë, hollë hollë sa të mundesh
prapë e përsërit si më parë këtë hedhje, rrahje dhe përzjerje të
shtufave nja pesë a gjashtë herë derisa të ftohet gërqelja, që të
mos pëlcasë në mur dhe lerë të argaset si të parat. Kjo është mënyra
e bërjes së gëlqeres me shtufë.
Si të suvatisësh në mur
(si të punosh gërqelen mbi mur)
Kur do të pikturosh një kishë, duhet më parë të pikturosh
vendet e saj më të larta, pastaj ato më të ultat. Prandaj pregatit më
parë shkallën, merr një enë të shtrirë dhe të hapur me ujë, dhe lage
me këtë ujë murin me një lugë. Nëqoftëse muri është gatuar me
baltë kruaje baltën me mistri sa të mundesh. Se po të jetë e
turbulluar bie poshtë gërqelja më pas dhe nuk mban prandaj ta
lash më parë me ujë dhe ta suvatisësh. Nëqoftëse muri është ndërtuar
me tulla lage atë pesë deri gjashtë herë dhe vur pastaj gërqele të
trashë sa dy gishtrinj ose më shumë, që të mbajë lagështinë dhe të
kesh mundësi të punosh. Kur muri është ndërtuar me gurë, lage
vetëm një herë, ose dy duke vënë dhe gërqele më pak se guri
mban të ftohtë shumë dhe nuk thahet lehtë. Në dimër do të
suvatisësh mbrëmjeve dhe tavanin në pamje (në fytyrë) që të mbajë.
Në verë suvatis si të të vijë më mirë për dorë, duke bërë pamjen
sheshoje me stoko, lere pak të ftohet dhe fillo të skicosh.
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Si të punosh në mur
Kur do të sqedhjasësh (të dizenjosh) në mur, më parë
sheshoje vendin dhe vur në një pergjel të hekurt drunë në njërën e
në tjetrën anë, që ta bësh sa të duash të madhe. Në njërën anë të
tij vur furçën që të marrësh ngjyrë, të shënosh masat dhe të kthesh
kurorët. Duke shënuar masat merr ohra dhe dizenjo me furçë, më
parë me të ujëshme, më pas e çel me po ato ohra dhe po të mos
vejë mirë sipas planit hape atë me acid të bardhë dhe ktheje dhe
kurorën, duke ndriçuar mirë fushën dhe shpejt vur të zezën, pastaj
ndriçoje (llustrose) rrobën dhe skicoje sipas modelit, por shiko sa
më shpejt ta mbarosh pas llustrosjes (pas ndriçimit) se po të
vonohesh formon cipë dhe ngjyrat nuk i thith dhe bien. Por nëqoftëse
vonohesh, atëhere bjeri me mistri vendit që nuk pi ngjyrat dhe
pastaj vur ngjyrën dhe kështu mban dhe nuk bie. Gjithashtu ndriçoji
dhe fytyrën dhe shënoje me mistri, ose me koskë që do ta kesh
bërë si thikë. Me atë vijos (ose vizaton edhe rrobat, modeloje dhe
fytyrën çele atë dhe vur mishrat). Po të vonohesh dhe zë cipë vepro
siç thamë më lart.
Si të bësh lëngun e gërqeles për lyerje muri
(Fardin ose psimithinë e murit)
Merr gëlqere të vjetër dhe provoje kështu: vure në gjuhë
dhe nëqoftëse nuk është e hidhur ose e athtë por është si dhe,
atëhere është e mirë. Nga kjo gërqele zgjidh dhe thërmo dhe do të
kesh lëng të mirë për të lyer. Nëqoftëse nuk gjen gëlqerore merr
nga të suvatuara të vjetra, i kruan mirë këto lyerje të vjetra dhe i
thërmon ashtu siç janë të thata mbi mermer. Pastaj vë në një misur,
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të cilin e mbushim me ujë dhe i lëmë atje të kullojnë. Këtë të kulluar
e bëjmë një herë ose dy herë derisa të dalë i tërë uji në shtupat dhe
kashta e tërë. Pastaj fërkoji dhe thërmoji mirë dhe del lëng gëlqereje
e mirë, por po të mos gjesh as të suvatuara të vjetra, vepro si më
poshtë, merr nga ajo me të cilën punon, vure të thahet në diell digje
mirë në furrë ose zjarr, pastaj thërmoje dhe puno, por provoje
sidoqoftë në gjuhë po të jenë të hidhura ose të athta si ajo me të
cilën po suvatis lëri se zënë cipë dhe nuk punohen përndryshe
punohen dhe bëhen të mira.
Si të bësh ngjyrat e trupave në afresk
Merr nga ngjyra e mishit për fytyra të ëmbla dhe vure si
për ikonat për persona të shquar. Nëqoftëse do shpejt më parë
vur mishra në themelet e personave (këmbë duar) në pikat delikate
domethënë në fytyrë puno hollë me lëndë ëmbëlsuese dhe mishra.
Si të vesh të kuqërremtat (të kuqtë)
Gojëzat e të rinjve vuri me volon të pastër, kurse të
kuqërremtat vuri të holla, duke përzjerë volon me mish, po ashtu
dhe për buzët e tyre po nëpër hijet e duarve dhe pjesëve të tjera
vur volon të pastër po shumë të hollë për të rinj dhe pleq. Sa për
leshrat dhe mjekrat vepro siç u shpjegua për ikonat.
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Si t’u japësh shkëlqim pikturave në mur me lazurit
Vur lazuritin në pllakë, vur dhe pak llullaq nga e qujtura
hindzi pasi lazuriti zë myk në mure. Sa llullaq do të vësh aq do të
vësh dhe fard muri (lëng gërqeleje zbukurues); këto do t’i fërkosh
mirë dhe do t’i mbledhësh në një vazo druri. Më parë dezinjoji,
pastaj hapi me të zezë dhe rregulloji drit-hijet me lazuritin. Ky
rregullim, (lamatisja) bëhet edhe me të zezë me umbra dhe me të
zezë të theksuar (të fortë).
Cilat ngjyra punohen në mur dhe cilat jo
Fordi i ikonave, zingoja, lazuriti dhe arseniku këto nuk
punohen në mur, kurse gjithë ngjyrat e tjera punohen. Por dije, se
cenabra kur pikturon jashtë kishës në vende ku e rreh era nuk
bën, sepse nxihet, vetëm vur të bardhë të fortë ose (të aciduar).
Po të pikturosh brenda kishës vur lëng gëlqereje të mirë dhe ohra
të Stambollit nga pak që të mos nxihet.
Si të bësh kurora të ngritura në mur
Pasi të vizatosh (të dizenjosh) shenjtin, ktheje kurorën e tij
me pergjel. Pastaj meri pamjen, vure dhe ngrije kurorën. Vetëm
kujdesu të mos mbulosh leshrat. Pastaj ngjit letra krisafi (ari) sipër
vendit që ngrite që të mos duket gëlqerja fare dhe ktheje prapë me
pergjel mbi letrat, që të shënosh (skicosh) kurorën. Atëhere duke
marrë drurin që ke skalisur, shiko me vërejtje kthimin (vërtitjen) e
pergjelit dhe duke e shtyrë, bjeri me sqepar që të stamposet; kështu
vazhdo ta kthesh atë rreth kurorës. Pastaj nxirri letrat dhe rregulloje
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pamjen rreth e rrotull me mistri. Ktheje pastaj me fard (ose lëng
gëlqereje) dhe me acidin dhe lëre të thahet mirë, që të vësh bojë të
artë me murtentin.
Si të vesh lazurit në mur (ose si të vendosësh
bojën e gëlqeres me krunde në mur)
Merr krunde, laji, shtrydhi dhe kulloji; ujin që del nga kjo
e kulluar lëre të qëndrojë ca poshtë; pastaj derdhe derisa të mbetet
qulli dhe vure të zjejë, pasi të zjejë përzjeje me lazurit (ose lëng
gëlqereje) dhe trazoje. Të tjerë thonë se uji me të cilin lajnë krundet,
duhet të derdhet dhe të vihet në një tjetër enë e dytë dhe kjo të
zjejë shumë bashkë me krundet. Pastaj e kullojmë dhe kështu bëhet
ngjitëse e mirë (nënkuptohet përzjerja me lazurit ose bojë gëlqere).
Po ti, po të duash provoje këtë, por shikoje kur të vesh lazuritin
muri duhet të jetë shumë i thatë.
Si të përgatitësh murdentin që të punosh
me bojë të artë (të krisosësh)
Merr sublime drehem 30 ohra të hollë drehem 3 qeramidhe
drehem 5 dhe çingo drehem 1 dhe fard drehem 1. Të gjitha këto të
thata fërkoji dhe punoji mirë mbi mermer pa gjë tjetër. Pastaj i
mbledh dhe i heq nga mermeri, duke i vënë në një letër dhe
kurdoherë që do të punosh me bojë ari vur pak mbi një pjatë sa të
duhet. (ose po të duash vur vetëm sublime të thatë e të shtypur).
Pastaj zjen bezir derisa të mpikset e të bëhet si mjaltë, sa bojë të
vesh aq do të vesh dhe bezir të zjerë. Këto përzjeji shumë me një
dru ose me gishtin tënd derisa të bashkohen. Atëhere lyeji kurorat
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e shenjtorëve në mur dhe jepu pastaj bojë të artë. Kështu vepron
dhe për çdo gjë tjetër si lëkurë, qelq, mermer brenda dhe jashtë.
Më parë i lyen me murdenti pastaj u jep bojën e artë, (i krisos).
Por kur do t’i japësh bojë të artë pikturës, spërkate me vaj lini në
ajër një herë dhe lëre të thahet tre ditë pastaj lyhe me murdentin, e
lëre të thahet dhe ngjyros sipër saj me bojë të artë. Kështu veprohet
kur punimi bëhet jashtë. Kur punimi bëhet brenda jepi bojën e artë
(krisose) me ngjitëse (tutkall). Kështu mund të veprosh edhe mbi
hekurin, bakrin si dhe plumbin. Sa për bezen, më parë e lag me
tutkall në gjithë pjesën ku do të kalojë ngjyrosja e artë pastaj lyeje
me murdentin dhe shkoji bojën e artë dhe kështu puna bëhet e
mirë. Por shiko të mos përziesh shumë murdent se ditën tjetër
pikset dhe nuk punohet.
Si të vesh bojë të artë në mur në kurorat
dhe ku të duash
Kur mbaron pikturimin lëre të thahet mirë pastaj pregatit
murdent tjetër, aq sa mendon se duhet për punën që po bën. Lyeji
kurorat e shenjtorëve, bëji dhe yje; por shiko të vësh yjet përpara
se të vësh lazurit, sepse po t’i vësh pas lazurit, aty për aty bëhet
por pak më pas bien (rrëzohen). Pasi të bësh yjet dhe çdo tjetër
që do, lëri të ftohen pak dhe provoji si më poshtë vijon: mbështet
gishtin tënd, dhe kur ngjit në të hequr sipër nuk merr murdenti,
kuptohet se ka zënë cipë; atëhere prije brumin me tërë letrën me
gërshërë në çdo lloj copash, që të duhen i merr këto copa dhe i
vendos me kujdes që të mos shtrembërohet dhe të prishet nga
gishtërinjtë e tu letra dhe me marifet e lehtë që të ngjitet brumi
bojëartë. Pastaj hiqe letrën dhe pastroji me këmbë lepuri, nëqoftëse
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duket me ndonjë vrimë mbuloje me ca tutkall dhe bëhet e mirë.
Kështu ngjyejmë me bojë ari çdo gjë që dëshiron; yje ose
krisokondhiljes, vuri pak neft dhe kështu merr fund pikturimi i murit.
Dije dhe këtë se bëhen dhe në mur likopjes, me hudhra
sikundër edhe në ikonat, bile dhe shumë të mira, në vend pa lagështi
dhe të hapur që ta rahë ajri (që ta fryjë era). Nëqoftëse vendi ka
lagështi ose është i mbyllur dhe nuk e zë ajri të mos vesh kurrë
linokopjes me hudhër në mur sepse zë myk dhe prishen, vetëm do
t’i vesh me murdentin sikundër i shpjeguam më lart.
Si të ndreqësh ikonë të vjetër
e të kalbur ose krimbur
1. Nëqoftëse ikona vetëm në anën e prapme është e kalbur
dhe e krimbur: më parë pastroji kalbësirat mirë, domethënë shkunde
pluhurin, lage pastaj ikonën me tutkall, që ta thithë dërrasa dhe
vure të thahet në diell. Vetëm ki kujdes, që tutkalli të mos shkojë
nga ana tjetër e ikonës dhe të prishë pikturën. Pastaj merr cifla dhe
tallash dërrasash dhe përzjeji me tutkall (kollë) dhe mbush gropat.
Kur të thahet, bëje me gipse oise ngjiti një copë beze prapa dhe
kështu ikona bëhet e qëndrueshme.
2. Nëqoftëse fusha e ikonës është e dëmtuar ose e prishur
përpara, ndërsa piktura e shenjtit qëndron mire, atëhere më parë
kruaje fushën dhe hiqe nga rreth e rrotull gipson e vjetër. Pastaj
lage me tutkallin si më sipër thamë, vur dhe ciflat e drurit…
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Përkushtim
Tani në fund të librit i po u ofroj ikonografëve të rinj një
pjesë të shkruar nga Tërpo Zografi. Ky fragment ka një devocion
për kryemjeshtrin ikonograf Manuel Panselinosin e shekullit XIV,
që ka pikturuar në Selanik dhe është quajtur “Rafaeli i artit
bizantin”. Fragmenti është një tekst origjinal i një piktori shqiptar
për artin, një lloj sythi estetik, një dëshmi kulturologjike, tejet
interesante për mendimin estetik shqiptar në shekullin e XVIII.
Te Perëndilindësja dhe Virgjëresha Maria
O, Diell i kulluar që me gjithë cilësitë e mira e zbukuruara
shën Mari, orator i ëmbël, mjek dhe filozof me dijeni dhe
eksperiencë të madhe për shkencat Shën Lluka, i cili ka qenë besnik
predikues i zellshëm i ungjillit dhe shkrimtar ka dashur adhurimin
që ndjente për ju ta tregonte, duke ja dedikuar talentet e tij
paraqitjeve tuaja fizike dhe morale dhe me anë pikturash të bukura
dhe tërheqëse dhe ndër kishat ku ka pasur shumë suksese. Edhe
unë sipas shembullit së tij, ndonëse jam i ulët po i zellshëm, pata
dëshirën të mësoj teknikën e pikturimit, të ikonave duke menduar
se kur njeriu ka vullnet për kryerjen e një vepre fiton dhe mundësinë
përkatëse sidomos kur është puna për t’i shërbyer madhështisë së
këndshme dhe të dashur tuaj. Mjerisht natyra ime nuk më ndihmoi
aq fort. Talenti im s’ka qenë në lartësinë e duhur por për të mos u
shmangur një pune të mirë e të dobishme munda me shumë durim
dhe mundime t’ia dal mbanë deri diku dhe tua mësoj dhe të tjerëve
pa shpërblim vetëm për arsye humanitare dhe vetkënaqësie se i
kam shërbyer kishës Zotit që ka krijuar të gjitha në botë, ka pajisur
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me talente disa piktorë mënyrat e të cilave i kam mbledhur me
kujdes dhe rregull për sa u përket ngjyrave dhe temave pikturale si
dhe vendeve të kishave të shenjta të pikturohen për paraqitjen sa
më të mirë dhe më të këndshme të çështjeve kishtare. Po i
përshëndes gjithë piktorët dhe studionjësit e tjerë të pikturës.
O djema mësimdashës dhe dëgjues të zellshëm të
punëtorëve të mirë të pikturës, kam dëgjuar që zoti në Ungjillin e
shenjtë ka dënuar e kritikuar atë që ka fshehur talentin e tij për të
mos ta dhënë tek të tjerët duke i thënë: “O skllav (shërbëtor) i
djallëzuar dhe dembel, kërkon që paranë time t’ua japësh sarafëve
kurse unë solla timen së bashku me kamatën”.
Duke pasur frikë se mos kritikohem edhe unë kështu si
dembel u shtrëngova të shtoj sa më ka qenë e mundur dijenitë të
falura nga zoti dhe të përmirësoj talentin e vogël dhe atë pak
profesion që me kaq mundime e kohë mësova duke studjuar qysh
në fëmini dhe duke imituar Manuel Panselinosin, që shkëlqeu si
hëna prandaj u mbiquajt “Manuel Aureola”. Ky person ka pikturuar
me art të veçantë shumë ikona dhe kisha të bukura në Malin e
Shenjtë të Athosit dhe shkëlqeu në kohën e tij në artin piktural si
hëna e ndritëshme dhe e artë dhe ua kaloi me teknikën e tij të
habitëshme gjithë piktorëve të vjetër e të rinj, sikundër tregohet
qartë nga ikonat e tij në muret dhe në tabllo. Këtë gjë mund ta
kuptojë shumë mirë çdo njeri që merr vesh nga piktura, në qoftë
se i kqyr dhe i studjon me kujdes veprat e tij.
Ai që dëshiron të mësojë teknikën dhe artin e pikturës, le
të stërvitet më parë pak kohë vetëm duke skicuar thjesht dhe pa
përdorim masash sa të fitojë pak lehtësi në duart dhe le t’i lutet dhe
Zotit para ikonës të Shën Mërisë udhëzuese. Me bekimin e priftit
pas psallmeve “O mbret qiellor” etj., një lutje të madhe Shën Mërisë,
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buzë të pafolura dhe troparin e metamorfozës dhe le të thotë me zë
“I lutemi zotit” Zoti Jezu Krisht Perëndia jonë, që ekziston në
natyrën perëndimore dhe që për shpëtimin e njeriut u mëshirove
me anën e virgjëreshës Shën Mëri dhe që meritove për këtë
përshkrime të mëdha. Ay që tipin e pamjes së tij të pastër, e shtypi
në shaminë e shenjtë”. Me anën e së cilës ja shëroi sëmundjen
kryetarit të vendit “Avgarit” shpirtin e të cilit ja ndriçoi dhe bëri të
besojë tek ty si në të vetmin Perëndi. Ti je ai që me frymën e
shenjtëruar e ndryshove dhe e sqarove apostulin dhe ungjillorin
tënd “vëlla” që të të pikturojë ty, si foshnjë së bashku me të
lavdërueshmen nënën Shën Mëri. Ti o Perëndi i të gjithëve ndriçoje,
frymëzoje shpirtin e zemrës si dhe mendjen e shërbëtorit tënd dhe
ndihmoi duart e tij që të pikturojë sa më mirë fytyrën e shenjtë të
mëmës tuaj si dhe të gjithë shenjtorëve për lavdinë, gëzimin e
zbukurimin e kishës suaj të shenjtë. Falju mëkatet lutësve!
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KREU I PESTË
KONSERVIMI I OBJEKTEVE
LITURGJIKE KISHTARE NË
MUZEUN HISTORIK KOMBËTAR
Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik
Kombëtar janë të ekspozuara mjaft objekte liturgjike, si kryqe,
mbulesa ikonash, kapakë ungjilli etj. Këto objekte prej ari dhe
argjendi janë punuar nga argjendarët vendas. Nga mbishkrimet që
gjenden të skalitura mbi to vërtetojmë se i përkasin shek. XVIIXVIII. Gjatë punës hulumtuese kemi arritur të evidentojmë një
kryq prej argjendi, që i përket kishës së “Shën Mërisë”, në Elbasan.
Kryqi prej argjendi në të dy anët paraqet skena ikonografike, të
cilat janë gdhendur me finesë nga Janko Voskopojari në vitin 1748.
Gjithashtu kemi mundur të evidentojmë dy mbulesa prej argjendi.
E para i përket ikonës së Shën Gjergjit, e cila ka qenë e vendosur
në proskinitarin e kishës së “Shën Gjergjit” në Nokovë të
Lunxhërisë, Gjirokastër, ndërsa mbulesa e dytë i përket ikonës së
Shën e Premtes, që ka qenë e vendosur në proskinitarin e kishës
së “Shën e Premtes” në Selckë të Lunxhërisë, Gjirokastër. Gjatë
punës kërkimore e shkencore në fonde kemi arritur të evidentojmë
edhe dy kuti prej argjendi me relike të Shën Gjon Vladimirit etj.
159

Restaurimi i tyre u krye në laboratorin e konservimit të koleksioneve
të Muzeut Historik Kombëtar nën drejtimin e Prof. Ass. Dr. Frederik
Stamatit.
Në fondin e Muzeut Historik Kombëtar gjenden mjaft
objekte të punuara me ar dhe argjend: mbulesa ikonash, brerore,
kapakë ungjijsh, potirë, lugë kungimi, kryqe, eksapterë, temjanica,
kuti lipsanesh, etj. Teknika e punimit të arit dhe argjendit ka qenë
pjesë e pandarë e kulturës dhe e traditës sonë kombëtare. Objektet
janë punuar me teknikat e rrahjes e të gdhendjes, si edhe me
përdorimin e mjaft veglave që krijoheshin nga vetë zejtarët për
zbukurimin e objekteve. Në objektet e ekspozuara duket shija e
hollë dhe mjeshtëria e lartë e argjendarëve, të cilët kanë realizuar
kompozime të stolisura me elementë të shumtë dekorativë.
Miniaturistët e punimit të objekteve prej argjendi në shumicën e
rasteve kanë mbetur anonimë. Vetëm disa prej tyre kanë shkruar
emrin dhe datën e punimit mbi objektet që kanë realizuar. Në
objektet e ekspozuara duket shija e hollë dhe mjeshtëria e lartë e
argjendarëve, të cilët kanë realizuar kompozime të stolisura me
elementë të shumtë dekorativë.
Ekspozita “Muzetë dhe historitë tabu.
Thesare të argjendarëve vendas”
Me objektet e konservuara në laboratorin e konservimit të
koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar, më 18 maj 2017, në
ditën Ndërkombëtare të Muzeve në pavijonin e ikonave
pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar u hap ekspozita
“Muzetë dhe historitë tabu. Thesare të argjendarëve vendas”, e
cila përmbante rreth 20 objekte prej ari dhe argjendi. Objektet
janë punuar nga argjendarët vendas dhe i përkasin shek. XVIIXVIII. Ato kanë qenë histori tabu për 50 vjet, për shkak se në
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vendin tonë feja ka qenë e ndaluar me ligj. Objektet janë
grumbulluar që në vitin 1967 nga kishat e Shqipërisë dhe vite më
vonë kanë përfunduar në fondet e Muzeut Historik Kombëtar. Me
kalimin e viteve gjendja e tyre ishte jo e mirë. Konservimi i tyre u
krye në laboratorin e konservimit të koleksioneve të Muzeut
Historik Kombëtar nga specialistet Erilda Selaj, Mirushe Përzhita
dhe Anila Çingo nën drejtimin e Prof. Ass. Dr. Frederik Stamatit.
Ekspozita “Muzetë dhe historitë tabu. Thesare të
argjendarëve vendas” synonte të promovonte kulturën kombëtare
të argjendarëve tanë, si edhe mënyrën e konservimit të objekteve
prej argjendi, sepse tradita e punimit dhe konservimit të objekteve
kishtare për 50 vjet ka qenë e ndaluar. Ekspozita u çel nga data 18
maj deri më 4 qershor 2017, dhe në vijim objektet mbetën të
ekspozuara në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik
Kombëtar.
Puna kërkimore shkencore e sektorit
Sektori i Konservimit të Koleksioneve pranë Muzeut
Historik Kombëtar për të ngritur nivelin profesional të specialistëve
ka realizuar disa botime, të cilat i kanë shfrytëzuar gjatë procesit të
konservimit të objekteve liturgjike kishtare që janë konservuar në
laboratorin e konservimit. Këto botime kanë:
1-H. Plenderleith, La conservation des antiquities et des
oeuvers d‘art, Paris, 1966. H. Plenderleith, Konservimi i
antikave dhe veprave të artit, (Pjesa e parë), Përgatiti për botim
Andrea Llukani, Tiranë, 2017.
2-H. Plenderleith, La conservation des antiquities et des
oeuvers d‘art, Paris, 1966. H. Plenderleith, Konservimi i
antikave dhe veprave të artit, (Pjesa e dytë), Përgatiti për botim
Andrea Llukani, Tiranë, 2017.
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3-H. Plenderleith, La conservation des antiquities et des
oeuvers d‘art, Paris, 1966. H. Plenderleith, Konservimi i
antikave dhe veprave të artit, (Pjesa e tretë), Përgatiti për botim
Andrea Llukani, Tiranë, 2018.
4-Andrea Llukani, Mbulesa prej argjendi e ikonës së
Shën Gjergjit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2017.
5-Andrea Llukani, Kodiku i manastirit të Shën Gjon
Vladimirit (1835-1907), The Codex of the monastery of Saint
Joan Vladimir (1835-1907, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2017.
6-Andrea Llukani, Kodiku i kishave të Vithkuqit, Trifon
Xhagjika, Tiranë, 2018.
7-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Kryqi prej argjendi i
kishës së Shën Mërisë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018.
8-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijimi i ikonave
pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, Tiranë 2018.
9-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Hyrje në muzeologji,
Trifon Xhagjika, Tiranë 2018.
10-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Dorian Koçi,
Përmbajtja e Muzeut Historik Kombëtar, Trifon Xhagjika, Tiranë
2018.
11-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Kapaku i ungjillit
të kishës së Shën Mëhillit, Vithkuq, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018.
12-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Mbulesa prej
argjendi e ikonës së Shën e Premtes, Trifon Xhagjika, Tiranë,
2018.
13-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Restaurimi i
brerores së ikonës së Krishtit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018.
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14-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Restaurimi i
relikuarëve të Shën Gjon Vladimirit, Trifon Xhagjika, Tiranë,
2018.
Përveç literaturës shkencore një rol të rëndësishën në
procesin e konservimit ka qenë ndihma e pakursyer e Prof. Ass.
Dr. Frederik Stamatit. Prof. Stamati ka mbrojtur disertacionin me
temë: “Konservimi i ngjyrave në tekstilet popullore”. Ai ka qenë
shef i departamentit shkencor “Laboratori i Konservimit dhe
Arkeometrisë” pranë Institutit të Kulturës Popullore. Anëtar i
Komisionit Kombëtar të Restaurimit pranë Ministrisë së Kulturës.
Anëtar i Këshillit Shkencor të Muzeut Historik Kombëtar në vitet
1988-1991. Anëtar i Komisionit të Restaurimit pranë Institutit të
Monumenteve të Kulturës. Anëtar i Komisionit të restaurimit pranë
Galerisë Kombëtare të Arteve etj.
Sipas Rregullores së Brendshme të Muzeut Historik
Kombëtar, Sektori i Konservimit të Koleksioneve kryen
regjistrimin, dokumentimin, kërkimin dhe ruajtjen e koleksioneve.
Studion gjendjen e objekteve të ekspozuara, atyre të fondeve të
Muzeut Historik Kombëtar dhe harton projekte konkrete për
konservimin e objekteve të ndryshme sipas kritereve shkencore.
Bashkëpunon me institucione vendase dhe të huaja të specializuara
në fushën e konservimit dhe restaurimit të objekteve të trashëgimisë
kulturore, si dhe me institucione të tjera të licensuara të kësaj fushe.
Në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit nr. 43, datë
07.04.2017 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr. 19, datë
25.01.2014, të Kryeministrit”, “Për miratimin e strukturës dhe të
organikës së Muzeut Historik Kombëtar” Sektori i Konservimit të
Koleksioneve përbëhet nga tre anëtarë. Dy specialistë dhe
përgjegjësi i sektorit. Sipas rekomandimeve të bordit këshillimor
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specialisti i materialeve joorganike merret me dokumentimin e
gjendjes së ruajtjes së objekteve në koleksionet e muzeut që
përbëhen nga materiale joorganike, ndërsa specialisti i materialeve
organike merret me dokumentimin e gjendjes së ruajtjes së
objekteve në koleksionet e muzeut që përbëhen nga materiale
organike.
BRERORE E IKONËS SË KRISHTIT
VITI 1513
Gjatë punës hulumtuese për katalogimin dhe iventarizimin
e objekteve që gjenden në fondet e Muzeut Historik Kombëtar
kemi arritur të evidentojmë një brerore të ikonës së Krishtit prej
argjendi me numër inventari 5727, e cila i përket ikonës së Shën
Thanasit të Mazharit në Poliçan të Gjirokastrës. Argjendari që ka
punuar breroren është anonim. Brerorja është zbukuruar me motive
floreale, të cilat janë gdhendur me finesë. Përmasat e brerores janë
Ö 25 cm. Restaurimi 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.
Argjendi është shumë i ndjeshëm ndaj gazit sulfhidrik, me të
cilin bashkëvepron menjëherë, duke krijuar sulfurin e argjendit.
Kur krijohet ngadalë dhe për një kohë të gjatë formohet argentiti
në formë kristaline, që e mbron argjendin nga depërtimi i lagështisë
së bashku me agjentë të tjerë korrodues, të tretur në të. E kundërta
kur reaksioni kryhet shpejt dhe krijon një masë amorfe. Në këtë
rast ka patur një veprim të ngadalshëm, që ka çuar në formimin e
patinës fisnike. Por ka disa njolla të argjendit të mbetur “i bardhë”.
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Me sa duket aty kanë pikuar qirinj, ose diçka tjetër, që e ka mbuluar
zonën, duke krijuar çiftet galavanike të ajrimit të diferencuar. Në
kushtet e muzeut i është dhënë mundësia që me kalimin e kohës të
nxihen edhe ato pjesë, në menyrë që të arrihet uniformiteti i patinës
në sipërfaqe.

Brerorja para konservimit
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Brerorja gjatë konservimit

Brerorja pas konservimit
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Ndërhyrje konservuese
Për konservimin e brerores së ikonës së Krishtit u ndoq e
njenjta metodë, ashtu siç kemi vepruar me objektet e tjera të kësaj
natyre. Më poshtë po japim me detaje procedurat mekanike dhe
kimike që u përdoren për konservimin e brerores së ikonës së
Krishtit. Në fillim brerorja u fotografua në pamje të përgjithshme
dhe me detaje në pjesë të veçanta të saj. Brerorja u trajtua në
mënyrë mekanike dhe kimike.
Fillimisht një furçë të thatë pastruan nga pluhurat sipërfaqen
e brerores. Konservimi i brerores u bë nën drejtimin e Prof. Ass.
Dr. Frederik Stamatit si dhe duke ju referuar shënimeve të H.
Plenderleith me titull, La conservation des antiquities et des
oeuvers d‘art, Paris, 1966. Për pastrimin e këtij objekti u përdor:
Roshel 1me përbërës: Ujë (H2O), Tartrat Kaliumi Natriumi,
Hidroksid Natriumi (NaOH) kristal, i cili heq kripërat e bakrit (Cu).
Roshel 2 me përbërës: Ujë (H2O) dhe Acid Sulfurik i
koncentruar, i cili heq oksidin e bakrit (CuO).
Pasi përgatitëm Roshel 1 objektin (breroren e ikonës së
Krishtit) e vendosëm në një enë plastike. Hodhëm Roshel 1 me
kujdes mbi sipërfaqen e brerores së ikonës së Krishtit, duke e
holluar me pak ujë. Trazuam gjithë tretësirën dhe e lamë rreth
gjysëm ore. Herë pas here e fërkuam me një furçë për të parë
reagimin e solucionit. Pas mbarimit të kohës së caktuar e fërkuam
përsëri me furçë, në vijim e shpëlamë me ujë të rrjedhshëm dhe
më pas e thamë me një leckë pambuku, duke ia hequr gjithë
lagështinë. Këtë pastrim me Roshel 1, larje shpëlarje, tharrje e
përsëritëm me të njejtën njësi kohe (gjysëm ore).
Në pamje të përgjithshme brerorja ishte pastruar mirë, por
kishte përsëri disa njolla jeshile. Për pastrimin e tyre u përdor
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pambuk i lagur me Roshel 1, duke e vendosur mbi njollë për disa
minuta. Pastaj, me pambuk të lagur me ujë për shpëlarje dhe tharje
me copë pambuku të thatë. Në disa vende të tjera u vu re prania e
oksidit të bakrit në trajtën e njollave ngjyrë kafe, kështu që
përdorëm edhe pambuk të lagur me Roshel 2. Më pas e lamë për
1 ditë në ujë, duke eleminuar kështu çdo mbetje nga solucionet e
përdorura. Pasi e nxorrëm nga uji, e shpëlamë përsëri në ujë të
rrjedhshëm dhe e fshimë me copë pambuku. Brerorja e ikonës së
Krishtit mori një pamje të bukur me të gjitha detajet dekoret siç
duket dhe në fotografinë me ngjyra në kopertinën e librit. Në vijim
brerorja u drejtua me kujdes në disa vende, që ishin të deformuara.
U fotografua në disa pamje të përgjithshme dhe pamje me detaje.
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.
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KAPAKU I UNGJILLIT TË KISHËS
SË SHËN MËHILLIT NË VITHKUQ, VITI 1697
Kapaku i ungjillit është me relieve metalike të lara me ar.
Kapaku i ungjillit përbëhet nga dekoret prej (metali), tekstili, lëkure,
druri dhe letre. Në qendër është Krishti i ulur në fronin dhespotik.
Nëpër këndet e librit paraqiten katër ungjillorët, ndërsa në pjesën
tjetër të sfondit ka figurina engjëjsh. Ungjilli gjendet në Muzeun
Historik Kombëtar, me mumër inventari 292. Përmasat e tij janë
318x230x50 mm. Ungjilli është botim i vitit 1697 dhe është shkruar
në greqishten bizantine. Libri peshon 1850 gram dhe është marrë
nga kisha e Shën Mëhillit në Vithkuq. Në faqen e parë të ungjillit të
kishës është mbishkrimi: “Në / vitin / 1823 tetor Vithkuqit sipas
ungjillit / providencës / i vjen zemërimi i Perëndisë nga të pabesët,
në këtë vit u prish / ky / vend i famshëm që quhet Vithkuq dhe u bë
çdo / gjë / e shkretë”.
Konservimi i kapakut të ungjillit
Konservimi i kapakut të ungjillit u krye në laboratorin e
konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nga
specialistet Mirushe Përzhita dhe Anila Çingo nën drejtimin e prof.
ass. dr. Frederik Stamatit. Për konservimin dhe restaurimin e këtij
objekti u kalua në këto proçese pune: U bënë foto të përgjithshme
dhe të detajuara të kapakut të ungjillit me aparat fotografik. Pasi u
pa dhe u analizua mirë objekti, gjendja e tij shumë e ndotur,
dëmtimet e kohës e faktorë të tjerë, u pa e arsyeshme që ai të
zbërthehet, duke hequr me kujdes në fillim gozhdët, dekoret,
menteshat e mbërthyera dhe të vendosura mbi tekstil. Në vijim u
bë trajtimi i dekoreve, menteshave me Rochel-1. Secila pjesë në
enën e saj. Gjithashtu edhe shpëlarja me ujë u bë disa herë, deri në
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pastrimin përfundimtar. Pas pastrimit me Rochel-1 vazhdoi puna
me pastrimin me açeton për shkrirjen e dyllit mbi dekoret. Gjithmonë
pas trajtimit me solucion, objektet pas shpëlarjes qëndrojnë 24
orë në ujë për heqjen e të gjitha kripërave të mbetura. Për pastrimin
përfundimtar në detaje u punua ne steriomokroskop. Në përfundim
të këtij procesi u realizua fotografimi i dekoreve me detaje. E njejta
proçedurë u ndoq edhe për pastrimin e gozhdëve të argjendit.

Kapaku i Ungjillit para konservimit
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Pastrimi i tekstilit
Pastrimin e tekstilit u krye me një furçë të lehtë, fshese
korenti. Meqënëse objekti siç u përshkrua dhe më lart është shumë
i ndotur dhe i pikuar me qirinjë (dyll) u mendua që një pjesë e mirë
e dyllit të hiqet me bisturi duke ndërhyrë lehtë në sipërfaqe dhe pa
arritur te copa. Pastrimi i tekstilit nga dylli u bë nën vëzhgimin e
lampës (lente dhe steriomikroskop). Në vijim u hoqën disa gozhdë
të mbetura në tekstil. Hapi tjetër ishte shkëputja e tekstilit nga
lëkura. Tekstili ishte bashkuar me lëkurën me një lloj ngjitësi të
trashë (tutkall) në tërë sipërfaqen dhe qe vështirë për të bërë
shkëputjen. Kështu që nisëm në fillin nga vendet që ishin shkëputur
më parë me një mjet të sheshtë, pa e dëmtuar lëkurën që gjendej
poshtë, ngadalë dhe herë pas herë, duke e zbutur pak vendin apo
spatulën, deri në heqjen përfundimtare. Pastaj u bë analiza e copës
(tekstilit), duke shkëputur dy fije (meqenëse tekstili është i përbërë
prej dy ngjyrash): një me ngjyrë vishnje dhe tjetra me ngjyrë jeshile.
Kjo u bë për të parë përbërjen e fijes, fibrat dhe llojin e tekstilit, që
në rastin tonë rezultoi se është mëndafsh. Ky proces u realizua në
mikroskop. Copa është industriale me fije mëndafshi nga indi dhe
nga maja. Maja e ruan disi ngjyrën, kurse indi është më i zbardhur,
sepse ka pasur më shumë ndikime të dritës për vetë strukturën e
punimit. Tek indi vihen re papastërti të shumta mbi fibra. Kjo për
vetë faktin se indi është në sipërfaqe. Tekstilin e shkëputur e futëm
në ujë të ngrohtë për të hequr tutkallin (ngjitësin), i cili ishte lidhur
fort me lëkurën. Ky proçes zgjati rreth një orë. Më pas u fërkua
sipas vizave të tekstilit me një furçë speciale me fije të ashpra (jo
me furçë dhëmbësh sepse dëmton tekstilin). Pasi u bënë disa larje
dhe copa u tha tërësisht bëmë fotografimin.
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Fotografimi i tekstilit u realizua me anë të një programi të
specializuar kompjuterik. U bënë 54 foto me detaje në pjesë të
ndryshme të copës me zmadhime të ndryshme, duke filluar me
6.5, 10, 15, 20, 25, 30 35, 40, 45, 50 herë. Një proçes tjetër që
u përdor në tekstil ishte edhe metoda mekanike e hekurosjes me
anë të hekurit të zakonshëm (me një temperaturë normale), duke
vendosur letër thithëse poshtë dhe mbi tekstil në vendet e njollave
të dyllit i biem me hekur lehtë derisa letra te mos thithë më). Pasi u
pa në steriomikroskop rezultoi të kishte përsëri mbeturina dylli.
Për këtë u përdor tretësi tetrakloretilen C2Cl4 për të tretur
përfundimisht dyllin, që gjendet midis fibrave të tekstilit. Para se te
përdoret ky solucion (tretës), provuam me anë te pikimit në pjesë
të vogla të dy copave të kuqe dhe jeshile nëse lëshon ngjyrë. Pasi
prova rezultoi pozitive, hodhëm të gjithë solucionin mbi copë dhe e
lamë për 30 min. Proçesi u realizua në një enë metalike, duke e
përsëritur dy herë (në ambjent të hapur). Kështu e hodhëm të gjithë
solucionin mbi copë. Pasi e lamë për 30 min, (duke e fërkuar herë
pas here me një penel të butë në drejtim të fijes së tekstilit) e nxorëm
dhe e thamë në një ambient të ajrosur. Nga kontrolli vihen re tektuk, sidomos tek vendet e gozhdëve prej hekuri, se kishte shenja
ndryshku. Në rastin tonë konkret heqjen e tij e realizuam me
përdorimin e një pastrusi me emër SMACHIATORE PER TESSUTI.
RUGGINE, DEODORANTE. Pasi bëmë testin e qëndrueshmërisë së
ngjyrës, aplikuam pastruesin me anë të pikimit në vendet e njollave
të ndryshkut, duke i lënë pak kohë që të veprojë, pastaj kaluam në
shpëlarje më ujë të zakonshëm. Pas këtij proçesi pamë që ishte
pastruar mirë, por vende vende viheshin re papastërti. Atëherë
kaluam tekstilin në një larje tjetër që quhet “banjë e njomë”. Tekstilin
e vendosëm në një govatë të gjerë, me qëllim që tekstili të qëndrojë
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i gjithi i shtrirë. Solucionet që u përdoren për larje qenë: LissapolN 10ml dhe karboksilcelulozë 5gr. Këto solucione u tretën në 10
litra ujë në temperaturën 180C. Copa futet në enë pasi janë shkrirë
përbërësit. Pasi e lamë tekstilin për një orë në këtë përzierje, pastaj
me anë të një sfungjeri me veprimin nga lart-poshtë e kaluam mbi
të gjithë sipërfaqen, me qëllim që pluhurat që ndodheshin midis
fibrave të tij të dilnin jashtë. Pas këtij procesi filloi shpëlarja e
tekstilit. Sfungjerin e shpëlamë mirë, që të mos mbante shkumë,
sepse na vështirësonte procesin e shpëlarjes. Pasi hodhëm ujë të
pastër, përsëri me të njejtin veprim, sfungjer mbi tekstilin. Shpëlarja
u bë 19 herë, derisa nuk dolën më flluska detergjenti. Pasi mbaroi
shpëlarja e lamë të thahet e shtrirë, që mos të deformohet.
Më pas bëmë një kontroll me steriomikroskop për të parë
a ka më dyll dhe papastërti të tjera në tekstil. Nga vëzhgimi rezultoi
që kishte përsëri dyll në disa vende të padukshme nga syri. Procesi
që përshkruam më sipër u përsërit, duke e futur përsëri në
tetrakloretilen dhe në vijim filloi procesi i larjes përfundimtare. Në
përfundim të procesit copa u tha në pozicionin shtrirë. Anët e copës
që ishin të përdredhura, u lagën me ujë të distiluar dhe mbi to u
vendos një peshë (xhama) për drejtimin e tyre, deri në tharrjen
përfundimtare të copës, proces që rezultoi pozitiv. Meqenëse tekstili
ka mungesë cope në disa vende dhe fije të dala, kaloi në procesin
e qepjes. Pasi premë gjithë fijet e tepërta, i qepëm anët që mos të
ikin fijet e të shqepej më tej. U prenë fijet që nuk ishin drejt por me
hark. Nuk u prenë fijet që ishin të larguara, por u lanë siç ishin.
Edhe pjesët e munguara u lanë po ashtu, vetëm duke bërë ndonjë
rregullim estetik. Me gjëlpërën dhe fijen e përshtatshme sipas
ngjyrës, qepja u realizua në drejtim të endjes së fijes. Për informacion
të zgjeruar;
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1. Fijet e indit dhe të majës rrinë drejt, nuk bashkohen qoftë të
shkurtëra apo të gjata.
2. Do të kemi bashkim të copës, d.m.th të qepjes me fije të
përshtatshme vetëm atëherë kur nuk kemi humbje cope në të dy
anët ( ka prerje, grisje).
3. Si rregull në restaurimin e tekstilit kur jemi te proçesi i qepjes,
ajo bëhet në çdo 5 fije dhe jo më shumë e jo më pak, pra as më
rallë e as më dendur.
4. Në restaurim (qepje) nuk ekzistojnë xhungat, pra restaurimi
kërkon një qepje me kujdesë dhe fine (gjithmonë kujtojmë se kemi
të bejmë me vlera të parikthyeshme).
Meqënëse copa origjinale (tekstili) është e dëmtuar e grisur, ka
vende me mungesë cope u pa e aryeshme, që të kalojë në një
proçes tjetër që quhet astarisje.
Copa e astarisjes u ble në treg sipas ngjyrave përkatëse të origjinalit
të tipit pellush, e kuqe dhe jeshile. Të dyja copat u prenë me
përmasat e copës origjinale, u qepën me fijen sipas ngjyrave (fije
kuqe, jeshile), për të kaluar në astarosje nëpërmjet ngjitjes.
Ngjitësin e përgatitëm vetë në kushte laboratorike. Për 15% masë
(ngjitës) u përdorën përbërësit si më poshtë: Niseshte 7gr (bio,e
përgatitur nga gruri). Ujë i distiluar 43ml. Nipaginë 25 miligramë.
Pastrimi i Lëkurës
Para se të kalojmë tek proçesi i pastrimit të lëkurës, duhet
të themi se u bë një pastrim i përgjithshëm i objektit (Ungjillit) pa u
shkëputur akoma tekstili. Për të hequr pluhurat që u krijuan nga
çmontimi apo heqja e të gjithë dekoreve, menteshave, gozhdëve
në të dyja faqet. Pastrimi u bë me shumë kujdes me fshesë korenti
në drejtim të fijeve të tekstilit. Konkretisht, fshesës ju vendos një
kokë e vogël me pak fije, të cilës ju vendos një copë garzë për
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mosdëmtim të fibrave të tekstilit (pellushit), kujtojmë se kemi të
bëjmë me sende apo objekte të vjetra delikate, si në rastin konkret
me një objekt të vitit 1697.
Proçes tjetër është dhe shkëputja e pellushit nga objekti
që lidhet direkt me lëkurën. Shkëputja u bë me anë të një mjeti të
sheshtë pa e dëmtuar lëkurën, duke filluar nga pjesët që ishin të
shkëputura më parë. Me heqjen përfundimtare të tekstilit vumë re
se lëkura kishte dëmtime. Vendosja e dekoreve me gozhdë të
përmasave të ndryshme ka krijuar vrima pothuajse në një pjesë të
mirë të sipërfaqes. Vende vende ka pikime (depërtime të dyllitqiriut), çarje sidomos në kapakun e parmë. Në vendet ku janë
vendosur menteshat, ka mungesë materiali, lëkure, duke hequr dhe
një pjesë druri. Mungesë materiali ka dhe në pjesën e kurrizit midis
dy kapakëve. Kapaku i mbrapmë është më i ruajtur se i përparmi,
pasi ai ka vetëm menteshat. Vihen re cifla druri të ngjitura në lëkurë
të përziera me ngjitësin. Ngjitësi (në rastin konkret tutkall) është
përdorur në tërë sipërfaqen e librit me të cilën është ngjitur pellushi.
Lëkura vetë është e zbukuruar me dekore në qendër dhe në
pjesët anësore të librit (për sqarim nuk është lëkurë lisho, por e
punuar gjë që e ben më të vështirë heqjen e tutkallit).
Pastrimi i lëkurës (meqënëse ishte shumë e ndotur, mënyra
e ngjitjes etj) u realizua me faza, duke përdorur pambuk të njomur
me ujë, të shtrydhur, me qëllim mos depërtim të ujit në lëkurë. Në
fillim u bë një pastrim i përgjithshëm i lëkurës (heqje tutkalli) për të
parë dhe nxjerrë më në pah dekoret (vete lëkurës) dhe dëmtimet e
saj, të cilat pas pastrimit fazës së parë, u panë shumë qartë; disa
njolla të zeza (nga uji apo vera), cifla druri të shpërndara dhe të
ngjitura në lëkurë, çarje dëmtime sidomos në kapakun e parmë.
Po kështu në dy anët te pjesa fundore dhe lart ku bëhet palosja e
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kapakëve vihet re kordoni me fill i lidhjes së librit. Duke e parë në
steriomikroskop lidhja është e tipit Z. Filli përbëhet nga një
gërshetim i fillit metalik me fillin tekstil. Filli metalik ka në zemër një
fill tekstil i cili është mbështjellë sipër me fletë teli metalik tipi Z. Filli
i kuq tekstil përbëhet nga dy fije filli të dredhur bashkë të tipit S.
Secili fill është i dredhur Z. Me kaq sa duket nuk mund të
përcaktojmë mënyrën e ndërtimit të kordonit (këto sipas
udhëzimeve).
Në disa vende lëkura ruhet në gjendje të mirë. Pastaj u
lokalizua një pjesë (kuadrat). i cili u pastrua disa herë, deri në heqjen
përfundimtare të papastërtive, kjo për arsye të testimit të lëkurës,
për të parë se çfarë lloji është. Duke ju referuar katalogut të lëkurës,
udhëzimeve të prof. Stamatit dhe konkretisht, duke i parë shumë
qartë në steriomikroskop pamjet e poreve të lëkurës, rezultoi të
ishte nga bagëtitë e trasha (gjedhët). Kjo vërehet nga fotot speciale
të bëra sipas një programi të instaluar në kompjuter. Ndërkohë
vazhdoi puna për pastrimin e lëkurës (me pambuk të lagur dhe të
shtrydhur fort) edhe në pjesët e tjera të saj, duke përfshirë dhe
pjesët anësore të ungjillit. Me kujdes u punua në steriomikroskop
edhe për heqjen e ciflave të drurit me anë të një gjëlpëre me majë
të mprehtë, pasi lëkura kishte marrë një farë zbutje pas proçesit të
pastrimit. Pas këtij proçesi objekti u fotografua me zmadhime të
ndryshme (6,5,10,15,20,25) në pjesë të veçanta me detaje të
ndryshme. P.sh. foto dekori qëndror, dekori anësor, dy dekoret,
dëmtimi i një pjese lëkure në anën e majtë. Pjesa e menteshave
dru, gjurmë të vizave të tekstilit në lëkurë. Fotoja tregon pjesën
fundore në dy anët e kapakut ku bëhet palosja, ku duket mjaft
qartë kordoni me fill të kuq tekstil i veshur me fletë teli metalik.
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Kapaku i Ungjillit pas konservimit
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Një proçes tjetër ishte edhe mbyllja e vrimave të gozhdëve,
që janë përdorur në një kohë të mëvonshme (mbase
domosdoshmëri e veshjes së objektit me tekstil) për vendosjen e
dekoreve dhe menteshave mbi tekstil dhe mbi lëkurë, gjë që kanë
shkaktuar edhe dëmtimin e saj. Për mbylljen e tyre u përdor
BASTONCINI DI CERA PER LEGNO, duke zgjedhur ngjyrën e
përshtatshme (dyll). I punuar me mollëzat e gishtave, duke i dhënë
formën e duhur si në foto, u mbyllën të gjitha dhe pjesa e tepërt u
pre me bisturi. Më pas me një copë beze pambuku fërkojmë vendin
ku bëmë mbylljen për t’i dhënë pamjen e duhur gjithë sipërfaqes.
Meqënëse lëkura ka vende të frujtura, apo dhe njolla të zeza, në
disa raste përdorëm dyll të përzier (punuar) me pak karbon për t’u
përshtatur dhe unifikuar ngjyrën. Një lyerje e lehtë iu bë edhe
pjesëve të drurit në vendin e menteshave. Kjo u realizua me një
penel me fije të hollë në drejtim të vizave të drurit. Si ngjyrues u
përdor hollus kafe (kafe e përzier me ujë). Përmendim këtu se pas
çdo proçesi pune janë bërë dhe regjistruar foto në kompjuter me
numrin dhe dixhiturat përkatëse të tyre.
Në përfundim të të gjitha këtyre proçeseve, të bëra hap
pas hapi, kaluam në lyerjen e lëkurës (kapakëve dhe pjesëve të
tjera të Ungjillit). Për këtë përdorëm një mbrojtës lëkure me emrin
RENAISSANS. MICRO-CRYSTALLINE VAX CLEANER. Kjo u realizua
me anë të një tamponi (i përgatitur më parë me pambuk dhe një
copë bez pambuku i mbështjellë) siç tregohet në foto, me anë të
cilit lyhen me rigjeneruesin (mbrojtësin), gjithë pjesët e sipërfaqes.
Pas kësaj lyerje, fërkohet lehtë me një copë tjetër pambuku të
butë deri sa lëkura të marrë pamjen e duhur. Në fund u bë procesi
i bashkimit të tekstilit me lëkurën, pra montimi i të gjitha pjesëve.
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KRYQ PREJ ARI DHE ARGJENDI
VITI 1748
Gjatë punës hulumtuese për katalogimin dhe iventarizimin
e objekteve, që gjenden në fondet e Muzeut Historik Kombëtar,
kemi arritur të evidentojmë një kryq prej argjendi, që i përket kishës
“Lindja e Shën Mërisë”, në Elbasan. Kryqi prej ari dhe argjendi
në të dy anët paraqet skena ikonografike, të cilat janë gdhendur
me finesë nga Janko Voskopojari në vitin 1748. Ai ka përmasat 70
x 37 cm dhe numër inventari 5476.
Kryqi në të dy anët paraqet skena ikonografike. Në pjesën
kulmore të kryqit paraqitet skena e pagëzimit të Krishtit. Figura
kryesore e skenës është Krishti duke u pagëzuar në lumin Jordan
nga Joan Pararendësi. Ky i fundit ka vendosur dorën e djathtë mbi
kryet e Krishtin, ndërsa në supin e majtë mban një kryq. Mbi kryet
e Krishtit paraqitet shpirti i shenjtë në formën e një pëllumbi, ndërsa
në anën e djathtë janë dy engjëj. Në pjesën ballore të kryqit është
skena e kryqëzimit të Krishtit. Figura qendrore është Krishti i
mbërthyer në kryq. Ai paraqitet i pajetë, me sy të byllur dhe me
kryet e anuara nga e djathta. Kryqi është vendosur në shkëmbijtë
e Golgothasë, ku në një zgavër poshtë tij gjendet një kafkë dhe
disa kocka. Tradita thotë se vendi ku u kryqëzuar Krishti quhej
Golgotha, që në gjuhën hebraike do të thotë “Vendi i kafkës”. Pra
është kafka e Adamit. Kryqi mbi të cilin u kryqëzua Krishti u ngrit
mbi kafkën e Adamit. Mbishkrimi në tabelën sipër kryqit I.N.B.I
do të thotë: “Jisu Nazareti Mbret i Judenjve”. Majtas Kryqit
qëndron Shën Mëria me dart e mbledhura në pozicion lutjeje.
Djathtas kryqit është ungjillor Joani me njërën dorë të mbështetur
në faqe, i cili me kokën e përulur dhe fytyrën e dërrmuar nga dhimbja,
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merr pjesë në dramën hyjnore të kryqëzimit. Në të dy anët e kryqit
paraqiten muret e Jeruzalemit. Majtas kryqit paraqitet shtiza, me
të cilën ushtarët shpuan brinjën e Krishtit, ndërsa nga e djathta
është sfungjeri. Duart e Krishtit janë të mbërthyera në kryq. Nën
krahun e majtë paraqitet çekiçi, me të cilin e mbërthyen, ndërsa
nën krahun e djathtë është një darë, me anën e së cilës dishepujt e
tij hoqën gozhdët në momentin që e zbritën nga kryqi. Nën skenën
e kryqëzimit paraqitet skena e zbritjes nga kryqi. Figura kryesore
e skenës është Krishti i shtrirë mbi savan. Shën Mëria është duke
vajtuar birin e saj. Tek këmbët e Krishtit paraqitet Josifi nga
Arimathea, i cili pati guximi që kërkoi prej Pilatit trupin e Krishtit
për ta varrosur. Tek kryet e Krishtit është Shën Nikodhimi, i cili
ishte farise dhe njëri nga paria e Judenjve. Në anën tjetër të kryqit
paraqitet skena Deisis (Lutja). Figura qendrore është Krishti u ulur
në fronin peshkopal. Nga e majta paraqitet Shën Mëria, ndërsa
nga e djathta është Joan Teologu. Këta janë duke u lutur për
shpëtimin e botës. Nën këtë skenë paraqitet skena “Lindja e Shën
Mërisë”. Figura qendrore është Shën Ana, nëna e Shën Mërisë.
Ajo paraqitet e ulur në shtrat. Sipas traditës, prindërit e Shën Mërisë
Joakimi dhe Ana kishin 20 vjet që qenë martuar dhe nuk kishin
fëmijë. Mospasja e një fëmije tek hebrenjtë shihej si një dënim nga
Perëndia. Njëherë kur ata patën shkuar në tempullin e Jeruzalemit
panë një vegim, me anën e të cilit një ëngjëll i lajmëroi se do të
lindnin një vajzë, të cilën duhet që t’ia përkushtonin Perëndisë.
Rreth nënës së Shën Mërisë paraqiten mamitë, që e ndihmuan atë
të lindte. Sipas profecisë foshnjës i vunë emrin Mari. Në katër anët
e kryqit paraqiten katër ungjillorët. Në krahun e sipërm të kryqit
është ungjillor Joani, nëpërmjet simbolit të shqiponjës. Në krahun
e djathtë kemi ungjillor Markun, i cili paraqitet nëpërmjet simbolit
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të luanit. Në anën e majtë të kryqit është ungjillor Mateu me simbolin
e njeriut, ndërsa në krahun e poshtëm kemi ungjillorin Luka, që
paraqitet nëpërmjet simbolit të kaut. Imazhet simbolike të
ungjillorëve paraqiten me krahë. Të gjitha skenat që përshkruam
më sipër janë të stolisura me motive floreale. Gjithashtu edhe
bazamenti mbi të cilin mbështetet kryqi është i dekoruar me motive
floreale.
Bazameti mbi të cilin qëndron kryqi figurohet me anën e
një kupe të përmbysur. Në pjesën fundore rreth bazamentit të kryqit
prej argjendi është gdhendur mbishkrimi:”+Ky kryq i nderuar
është i manastirit të Hyjlindëses në Neokastër, Elbasan dhe në
kohën e epitropit z. Athanas Suraqit dhe të papa Apostolit, të
cilët dhanë 3000 aspra dhe znj. Maria dha 3000 aspra dhe u
bë kryqi me 37200 aspra. Dora e Janko Voskopojarit 1748".
Argjendari Janko Voskopojari në vitin 1745 ka gdhendur shkopin
peshkopal të Metodit, Mitropolitit të Beratit, i cili e kishte origjinën
nga Bubullima, ndërsa në vitin 1747 ka gdhendur kryqin e pagëzimit
të kishës së Shën Kollit në Sadovicë të Beratit.
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Konservimi i kryqit prej argjendi
Konservimi i kryqit prej argjendi u krye në laboratorin e
konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nën
drejtimin e Prof. Ass. Dr. Frederik Stamatit dhe laboranteve Anila
Çuçi dhe Mirushe Përzhita. Gjendja e kryqit përpara konservimit:
Duke e parë nga ana fizike u konstatua se dekoracionet anësore të
kryqit qenë të dëmtuara. Në bazament u konstatuan dy deformime
nga goditjet. I gjithë kryqi është i dalë nga aksi (është paksa i
mënjanuar). Nga konstatimi me sy vërrehet se kryqi ishte i mbuluar
nga pluhurat dhe nga një “masë” amorfe nga bloza, por ndofta
edhe nga sulfuri i argjendit. Kryqi është montuar në një skelet druri.
Në pamundësi për ta çmontuar pastrimi u bë me tampona të vegjël
pambuku të lagur me Rochelle 1, derisa pambuku doli i pastër dhe
më pas kryqi është shpëlarë me ujë të bollshëm. Dekoracionet
anësore kur ka qenë e mundur janë pastruar, duke i zhytur në
Rochelle 1. Pas pastrimit doli një sipërfaqe, e cila ishte atakuar në
nivele të ndryshme nga gazi sulfhidrik, duke dhënë ngjyra nga e
zezë e shkëlqyer (patina fisnike e argjendit) deri në bezhë në fazat
më pak të avancuara të krijimit të sulfurit të argjendit. Objekti nuk
është llakuar për arsye që të paraqesë bukurinë e tij të plotë dhe
për ti dhënë mundësi nxirrjeje të mëtejshme zonave bezhë.
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KUTI PREJ ARGJENDI
ME RELIKTET E SHËN GJON VLADIMIRIT
VITI 1768
Kutia i përket kishës “Lindja e Shën Mërisë”, Elbasan.
Ajo ka përmasat 20 x 15 x 5.5 cm dhe numër inventari 5692.
Argjendari që ka gdhendur kutinë ka preferuar të mbetet anonim.
Kutia është prej argjendi dhe në tri qoshet e saj gjenden serafimë.
Në anën ballore është çelësi. Serafimi i cepit të djathtë të kutisë
mungon. Në cepin e djathtë të kutisë është një kutizë në formë
rrethore me pesë gropëza, të cilat kanë pasur lipsanë të vegjël. Në
qendër të kutizës rrethore është një kryq i gdhendur. Kryqi është i
rrethuar nga motive floreale dhe dredhëza. Kutisë i mungon kapaku
i sipërm. Mbi kuti janë gdhendur zbukurime floreale, që kanë qenë
tipike për periudhën e barokut të vonë. Kjo kuti përmban dy copëza
nga lipsanet e Shën Gjon Vladimirit. Njëra copëz lipsani është marrë
nga kafka e shenjtit, ndërsa tjetra nga parakrahu. Në kuti ka qenë
edhe një copëz tjetër nga lipsanet e shenjtit, e cila gjendej në
hapësirën në formë kryqi, por aktualisht mungon. Një mbishkrim i
gdhendur në faqen ballore na bën me dije se kutia është dhuratë
nga Anastas Trikupa nga Voskopoja: “Ju dhurua nga i shumënderuari
Anastas Trikupa, i mbiquajtur Kozmisk, nga Voskopoja, për kujtim
të tij, igumenit të Shën Gjon Vladimirit, jeromonakut Theoklitit
1768, maj 22”.
Hapësira ku gjendet pjesëza e kafkës rrethohet nga një
aureolë, tek e cila përveç dredhëzave është edhe motivi i lules së
shegës. Në anën ku është çelësi, janë gdhendur pesë zambakë.
Pjesa e sipërme e kutisë rrethohet nga një kornizë, mbi të cilën ka
motive të shiritit të përdredhur. Pranë kryqit janë dy hapësira, ku
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mendohet se kanë pasur pjesëza nga lipsanet e shenjtit. Ndryshe
nga kutia, këto dy pjesë janë të lara me ar. Në pjesën e pasme të
kutisë janë dy mentesha të zbukuruara
Konservimi i relikuarit
Konservimi i relikuarit u krye në laboratorin e konservimit
të koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nga specialistja Erilda
Selaj nën drejtimin e prof. ass. dr. Frederik Stamatit. Për trajtimin
e tij u ndoq po e njejta procedurë si te objektet e së njejtës natyrë
me përbërje argjendi dhe ari. Më poshtë po japim me detaje
procedurat mekanike dhe kimike që u përdorën për restaurimin e
tij. Në fillim kutia u fotografuan në disa pamje të përgjithshme (në
të dyja faqet para dhe mbrapa). Në vijim u realizuan edhe fotografi
të detajuara në pjesë të veçanta të tyre. U bë një përshkrim i
gjendjes aktuale. Objekti kishte depozitime shtresash pluhuri, si
dhe mbetje të tjera, depozitime parafine, fraktura e deformime të
ndryshme, krisje dhe korrozion të sipërfaqes së argjendit,
depozitime biologjike, prezencë të oksideve të bakrit dhe të hekurit
etj. Në relikuar vërrehen gjurmë të ndërhyrjeve të mëparshme, të
cilat konsistojnë në mbylljen e hapsirave në të cilat gjendeshin relike,
që me kalimin e kohës janë grabitur, janë shkëmbyer ose janë
dhuruar. Në pjesën e fletës së argjendit ku janë fiksuar lipsanët e
shenjtit, kishte depozitime të mëdha të një ngjitësi me natyrë
organike, mbi të cilin ishte vënë ngjitës me bazë silikoni. Mekanizmi
i çelësit ishte gjendje të keqe konservimi. Me kalimin e viteve ka
degraduar së tepërmi nga korrozioni dhe mekanizmi i çelësit është
thyer. Depozitime të oksideve të hekurit vëreheshin edhe në
brendësi të hapsirave të menteshave. Sipërfaqja e jashtme e kutisë
ishte e nxirë, duke krijuar njolla, të cilat mund të kenë ardhur si
pasojë e mosaplikimit të njëtrajtshëm të ndonjë llaku të mëparshëm.
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Në sipërfaqe dallohej prania e oksideve të bakrit. Në
pjesën e brendshme të kutisë mungojnë disa nga mbajtëset e
lipsanëve të tjerë. Në pjesën e sipërme veç depozitimeve të pluhurit
kishte edhe depozitome parafine, rreth të cilave qenë krijuar alga
të gjelbëra. Në momentin e hapjes së kutisë me numër inventari
5692 u gjetën: një monedhë gjysmë pare e shek. XX, një monedhë
osmane si edhe disa copëza guri.
Ndërhyrjet konservuese
Me anën e një furçe të thatë u bë një pastrim të lehtë në të
gjithë sipërfaqen e objektit. Pastrimi mekanik konsistoi në heqjen
e pluhurit dhe të papastërtive nga sipërfaqja dhe faqet anësore.
Për heqjen e depozitimeve të mbetura kaluam në procesin e pastrimit
me solucion. Për të hequr depozitimet me natyrë yndyrore u përdor
alkool etilik dhe ëhite spirit. Ndërsa për pastrimin e depozitimeve
si malakiti, kupriti etj,. u përdor tretësira Roshel 1.6-Roshel 1 ka
përbërës: Ujë (H2O), Tartrat Kaliumi Natriumi, Hidroksid Natriumi
(NaOH) kristal, i cili heq kripërat e bakrit (Cu). Pjesa e brendshme
e kutive paraqiste më pak problematika. Për të hequr depozitimet
e trasha të parafinës mbi sipërfaqen e kutisë u përdor ëhite spirit,
duke e alternuar me pastrimin mekanik. Pastrimi i dekoracioneve
u kye me mikroskop, për shkak të motiveve të imta të tyre. Një
punë e kujdesshme u bë në pjesën e mekanizmit të çelësit të kutisë,
pasi ky ishte thyer dhe korroduar si pasojë e degradimit të hekurit.
Pjesët e mekanizmit kishin marrë ngjyrë të kuqërremtë si pasojë e
oksidimit. Fillimisht u krye konsolidimi i metalit me Paraloid B72
5%. Në vijim u krye pastrimi mekanik. E njenjta procedurë u
realizua edhe në trajtimin e mbetjeve të telit të hekurit brenda
menteshave. Mbetjet e kallajit në pjesën e brendshme të kutisë u
pastruan në mënyrë mekanike. Siç e kemi thënë edhe më parë
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objekti ishte ngjitur me ngjitës organik dhe sintetik, e cila e kishte
humbur funksionin. Prandaj u bë një punë e kujdesshme për heqjen
e depozitimeve, që cënonin harmoninë e kutive. Pas heqjes së
depozitimeve të mëparshme paretet e metalit u pastruan mirë dhe
dy fletëzat e argjendit u ngjitën me rezinë sintetike transparente.
Në përfundim të procesit të pastrimit të kutive dhe konsolidimit të
tyre u vendos që të ruhej patina fisnike e argjendit (Ag). Mbi objekt
u aplikua një shtresë mbrojtëse dylli mikrokristalin. Restaurimi i
objektit u krye në laboratorin e konservimit të koleksioneve të
Muzeut Historik Kombëtar nga specialistja Erilda Selaj nën drejtimin
e prof. ass. dr. Frederik Stamatit, duke ju referuar shënimeve të H.
Plenderleith me titull, La conservation des antiquities et des
oeuvers d‘art, Paris, 1966. Në përfundim u plotësua kartela me
të gjitha të dhënat e reja sipas kërkesave.
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MBULESA E IKONËS
SË SHËN GJERGJIT, VITI 1819
Mbulesa prej argjendi i përket ikonës së “Shën Gjergjit”,
që ka qenë e vendosur në proskinitarin e kishës së “Shën Gjergjit”
në Nokovë të Lunxhërisë, Gjirokastër. Argjendarët që kanë punuar
kutinë kanë dhënë vetëm inicialet emrit të tyre Dh.M.-RM. Figura
kryesore në mbulesën prej argjendi është Shën Gjergji i veshur
uniformë ushtarake. Ai ka hipur mbi një kalë të bardhë, duke goditur
me shtizë dragoin. Me dorën e majtë shenjti shtrëngon frerin e
kalit, ndërsa në dorën e djathtë mban një shtizë të gjatë, e cila ka
përshkuar tej përtej gojën e dragoit. Tematika është marrë nga një
mrekulli e shenjtit. Në pjesën e sipërme të mbulesës prej argjendi
është shkruar: “Shën Gjergji”. Ikonografi thekson fitoren e shenjtit.
Veshja ushtarake, pozicioni i trupit, duke goditur me shtizë, pelerina
e hedhur mbi supe dhe e lidhur në gjoks tregojnë ndërhyrjen
mrekullibërëse të shenjtit. Në cepin e djathtë të ikonës është dora
e Zotit, duke bekuar shenjtin. Shenjti vjen në momentin që po
sakrifikohej princesha, duke rrezatuar një dritë të bardhë. Ajo
ikonizohet në ngjyrën e bardhë të kalit, që është simbolika e fitores.
Në vithet e kalit paraqitet një fëmijë, i cili ishte zënë rob
nga saraçinët. Kur po shërbente në tavolinën e të zotit, u shfaq
shenjti mbi një kalë dhe pasi e rrëmbeu e çoi te prindërit e tij. Djali
mban mbi krye një çallmë. Me dorën e djathtë mbahet pas shenjtit.
Në dorën e majtë ka një ibrik.
Në pjesën e poshtme të mbulesës prej argjendi është një
mbishkrim i punuar me savat: “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
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Sino Dokinaisit për kujtim të tyre me gratë dhe fëmijët, 1819-20
shkurt, me dorën time të Dh.M.-RM”.
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.
Konservimi i mbulesës së ikonës të Shën Gjergjit
Konservimi i mbulesës së ikonës të Shën Gjergjit u krye në
laboratorin e konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik
Kombëtar nën drejtimin e prof. ass. dr. Frederik Stamatit dhe
laboranteve Anila Çuçi dhe Mirushe Përzhita.
1-Shqyrtimi pamor. Fillimisht u bë shqyrtimi pamor i mbulesës
së ikonës, 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 i kalit.
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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 nuk paraqiste probleme
shqetësuese.
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MBULESA E IKONËS
SË SHËN E PREMTES, VITI 1823
Mbulesa prej argjendi i përket ikonës së “Shën e Premtes”,
që ka qenë e vendosur në proskinitarin e kishës së “Shën e Premtes”
në Selckë të Lunxhërisë, Gjirokastër. Mbulesa ka përmasat 72,5
x 47 cm dhe numër inventari 5677. Argjendari që ka gdhendur
kutinë ka preferuar të mbetet anonim. Shën e Premtja paraqitet
bust duke mbajtur një kryq në dorën e djathtë, ndërsa në dorën e
majtë mban një enë me vaj. Kjo ka të bëjë me një mrekulli të
shenjtores gjatë martirizimit të saj. Në pjesën fundore të mbulesës
prej argjendi të ikonës së Shën e Premtes është shkruar: “Kjo
ikonë e dëshmores së madhe Shën e Premte është e katundit
Selckë, eparkia e Drinopojës, Gjirokastër dhe është bërë me
kontributin e epitropit, Zotit Vasil Gjika, 1823, korrik 10”.
Konservimi i mbulesës së ikonës të Shën e Premtes
Konservimi i mbulesës së ikonës të Shën e Premtes u krye
në laboratorin e konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik
Kombëtar nën drejtimin e Prof. Ass. Dr. Frederik Stamatit dhe
laboranteve Mirushe Përzhita dhe Anila Çuçi. Stamati në vitin 1980
ka restauruar edhe një mbulesë ikone nga kisha e Kryeengjëjve në
Qestorat të Lunxhërisë, që ruhet në Muzeun e Artit Mesjetar në
Korçë.
Për trajtimin e këtij objekti (mbulesa e ikonës) u ndoq po e
njejta procedurë si te objektet e së njejtës natyrë me përbërje
argjendi dhe ari. Më poshtë po japim me detaje procedurat
mekanike dhe kimike që u përdoren për konservimin e mbulesës
së ikonës të Shën e Premtes.
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Në fillim mbulesa e ikonës u fotografua në disa pamje të
përgjithshme (në të dyja faqet para dhe mbrapa). Në vijim u
realizuan edhe fotografi të detajuara në pjesë të veçanta të saj. U
bë një përshkrim i gjendjes aktuale, i cili rezultonte i pluhurosur,
nga papastërti të ndryshme, që kishin marrë pamjen e një patine.
Vende vende mbulesa ishte e deformuar, gjë që duket shumë mirë
në fotografi. Më pas me një furçë të thatë bëmë një pastrim të lehtë
në të gjithë sipërfaqen e mbulesës, për ta kaluar në procesin e
pastrimit me solucion. Siç u përmend edhe më lart restaurimi i
objekteve u bë nën drejtimin e Prof. Ass. Dr.Frederik Stamatit si
dhe duke ju referuar shënimeve të H. Plenderleith me titull, La
conservation des antiquities et des oeuvers d‘art, Paris, 1966,
shënime të cilat u risistemuan me një lidhje të re (në pamjen e librit)
për përdorim të brendshëm për sektorin e konservimit, i ndarë në
kapituj. Për pastrimin e këtij objekti u përdorën solucionet:
Roshel 1me përbërës: Ujë (H2O), Tartrat Kaliumi Natriumi,
Hidroksid Natriumi (NaOH) kristal, i cili heq kripërat e bakrit(Cu).
Roshel 2 me përbërës: Ujë (H2O) dhe Acid Sulfurik i
koncentruar, i cili heq oksidin e bakrit (CuO).
Pasi përgatitëm Roshel 1 objektin (mbulesën e ikonës) e
vendosëm në një enë plastike. Hodhëm Roshel 1 me kujdes mbi
sipërfaqen e mbulesës së ikonës duke e holluar me pak ujë. Trazuam
gjith tretësirën dhe e lamë rreth gjysëm ore. Herë pas here e
fërkuam me një furçë për të parë reagimin e solucionit. Pas mbarimit
të kohës së caktuar e fërkuam përsëri me furçë, në vijim e shpëlamë
me ujë të rrjedhshëm dhe më pas e thamë me një leckë pambuku,
duke ia hequr gjithë lagështinë. Këtë pastrim me Roshel 1, larje
shpëlarje, tharrje e përsëritëm me të njejtën njësi kohe (gjysëm
ore).
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Në pamje të përgjithshme mbulesa ishte pastruar mirë, por
kishte përsëri disa njolla jeshile. Për pastrimin e tyre u përdor
pambuk i lagur me Roshel 1, duke e vendosur mbi njollë për disa
minuta. Pastaj, me pambuk të lagur me ujë për shpëlarje dhe tharje
me copë pambuku të thatë. Në disa vende të tjera u vu re prania e
oksidit të bakrit në trajtën e njollave ngjyrë kafe, kështu që
përdorëm edhe pambuk të lagur me Roshel 2. Më pas e lamë për
1 ditë në ujë, duke eleminuar kështu çdo mbetje nga solucionet e
përdorura. Pasi e nxorrëm nga uji, e shpëlamë përsëri në ujë të
rrjedhshëm dhe e fshimë me copë pambuku. Mbulesa e ikonës
mori një pamje të bukur me të gjitha detajet dekoret siç duket dhe
në fotografinë me ngjyra në kopertinën e librit. Në vijim mbulesa e
ikonës së Shën e Premtes u drejtua me kujdes në disa vende, që
ishin të deformuara. U fotografua në disa pamje të përgjithshme
dhe pamje me detaje.
Përfundime: Mbulesa e ikonës së Shën e Premtes, kjo
mrekulli prej argjendi e realizuar kaq bukur nga mjeshtërit tanë, u
punua në grup siç shprehet Prof. Ass. Dr. Frederik Stamati. U
realizua reduktimi i kriprave të bakrit me tartrat kaliumi dhe natriumi
në mjedis bazik, duke hiodrolizuar njëkohësisht edhe përbërësit
organikë të depozituar nga aerosolet dhe bloza amaorfe. Në vijim
u larguan oksidet e bakrit me acid sulfurik me ph 2. Nuk u vendos
llak mbrojtës, në mënyrë që t‘i jepet mundësia e krijimit të argetitit
kristalin, në rolin e patinës fisnike dhe mbrojtëse. Kjo do ca kohë
dhe vetëm atëhere do të arrijë maksimumin e saj të bukurisë, ku
do të jetë një e zezë me nuanca blu, violet, bezhë dhe ku do të
reflektojë ari i breroreve përfundon Prof. Stamati në përshkrimin e
tij.
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Në përfundim u plotësua kartela me të gjitha të dhënat e
reja sipas kërkesave. Mbulesa e ikonës së Shën e Premtes me Nr.
Inventari 5677 u trajtua me rrugë mekanike dhe kimike sipas trajtimit
laboratorik, gjë të cilën e tregojnë dhe fotot para dhe pas restaurimit,
që janë paraqitur me ngjyra në kapakun e parmë dhe atë të pasëm
të librit.
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KUTI PREJ ARGJENDI
ME RELIKTET E SHËN GJON VLADIMIRIT
Argjendari që ka gdhendur kutinë ka preferuar të mbetet
anonim. Kutia ka përmasat 19 x 13 x 5 cm dhe numër inventari
5707. Mendohet se kjo kuti ka ardhur nga kisha e Shën Kollit në
Shelcan dhe ka dy copëza nga lipsanet e Shën Gjon Vladimirit.
Njëra copëz lipsani është marrë nga brinja, ndërsa tjetra është nga
fyelli i këmbës. Anash lipsanit janë dy kapakë argjendi, që lidhen
ndërmjet tyre me një zinxhir. Në njerin nga kapakët është një
mbishkrim me shkronja cirilike. Në mesin e kutisë së lipsanëve
është një kryq i larë me ar. Mbi kapakun e kutisë është punuar me
teknikën e gdhendjes Shën Gjon Vladimiri, i cili paraqitet në këmbë.
Në kokë ka kurorën princërore. Pas supeve ka hedhur një pelerinë
të gjatë, e cila është e zbukuruar me motive floreale. Në dorën e
majtë mban kokën e prerë, ndërsa në dorën e djathtë mban kryqin
dhe palmën e parajsës. Në këmbët e shenjtit është shpata, që i ka
prerë kokën. Mbi kuti është shkruar në greqishten bizantine Ï
Áãéïò Éùáíçò ï Âëáäéìçñïò “Shën Gjon Vladimiri”. Gravura e
shenjtit rrethohet me një kornizë, në cepat e së cilës janë katër
engjëj. Mbi kuti janë skalitur zbukurime floreale dhe zoomorfe.
Edhe pjesët anësore të kutisë janë të zbukuruara me motive floreale.
Në qendër të dy faqeve ballore është kupa e kungimit, e mbuluar
me lule shege. Format e lakuara të luleve dhe të gjetheve
harmonizohen në tërësinë e tyre. Faqet anësore të kutisë janë
zbukuruar me motive floreale, që gërshetohen me njera-tjetrën në
mënyrë harmonike.
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FJALORTH
VESHJET KISHTARE
Stihari simbolizon njerishmërinë e Krishtit dhe jetën në
Mbretërinë e Perëndisë (Zbulesa 7, 9). Stiharin e veshin priftërinjtë
dhe episkopët. Zakonisht është në ngjyrë të bardhë dhe quhet “rroba
e shpëtimit”, të cilën e veshin të krishterët në ditën e pagëzimit.
Petrahili simbolizon kujdesin e bariut për grigjën e tij. Në
kohët e hershme petrahili thurrej prej leshi si simbol i deleve të
grigjës. Petrahilin e veshin priftërinjtë dhe episkopët.
Brezi dhe mëngët. Kur veshin brezin priftërinjtë thonë
psalmin që iu kujton atyre se Perëndia i ngjesh me fuqi për të kryer
shërbesat.
Felloni vishet nga priftërinjtë. Në kohën që veshin fellonin
priftërinjtë thonë psalmin 132.
Orari është një brez i gjatë, të cilin e hedh dhiaku mbi sup.
Në kohët e hershme në orar qenë shkruar litanitë dhe lutjet. Fjala
orar vjen nga latinishtja (orare) që do të thotë të lutesh.
Omofori simbolizon lëkurën e deles së humbur, të cilën
Krishti e gjeti dhe e solli përsëri në tufë. Omofori kujton episkopin
që të kërkojë delet e humbura dhe t’i bashkojë me grigjën e kishës.
Pas lëçitjes së Ungjillit, episkopi vesh omoforin e vogël.
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Sako është veshja perandorake. Gjatë viteve të pushtimit
osman peshkopët filluan të veshin veshjet perandorake.
Mitra simbolizon kurorën perandorake. Ajo është shenja
e fitores së krishterë, sepse shenjtorët fitojnë kurora (Zbulesa 4,
4).
Skeptri është simboli i pushtetit shpirtëror. Skeptri
simbolizon shkopin e Aaronit (Eksodi 4,2).
Epigonatin e veshin episkopët. Gjithashtu dhe priftërinjtë,
të cilët kanë ofiqin protoprezbiter, ikonom, stavrofor. Epigonati
simbolizon forcën e predikimit.
Kamillafi është kapelja që mbajnë klerikët ortodoksë.
Kamillafi u shfaq gjatë epokës bizantine.
Raso quhet veshja e jashtme e klerikëve ortodoksë. Deri
në shekullin XIX rason e vishnin vetëm klerikët e rangut të lartë,
ndërsa klerikët e martuar vishnin veshjet vendore. Në vitet në
vazhdim, u vendos që raso të vishet prej gjithë klerikëve ortodoksë.
SHËRBESAT
Agripnia është shërbesa, e cila kryhet gjatë natës. Zakonisht
bëjmë Agripni gjatë të kremteve të mëdha ose rasteve të veçanta
si për shembull sëmundje, luftëra etj. Agripnia zakonisht fillon në
orët e mbrëmjes dhe gjatë së cilës kryhen shërbesa të ndryshme, si
ajo e Orëve, Mbrëmësore, Mëngjesore dhe Liturgji Hyjnore.
Ajazma është shërbesë liturgjike e kishës, gjatë së cilës
bëhet shenjtërimi i ujit, me anën e uratave përkatëse për thirrjen e
Shpirtit të Shenjtë dhe të zhytjes së kryqit tri herë në ujë. Janë dy
lloj ajazmash: 1-Ajazma e vogël, e cila kryhet çdo fillim muaji dhe
në raste të tjera. 2- Ajazma e madhe e cila kryhet vetëm në të
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kremten e Theofanisë më 6 janar. Shërbesa e Ajazmës gjendet tek
Uratorja e Vogël.
Himni Akathist. Quhet shërbesa e kishës kushtuar
Hyjlindëses. Përbëhet nga 24 tropare ku në përfundim psalim
“Gëzohu o Nuse e panusëruar” dhe “Aliluja”. Në vitin 626
Hyjlindësja kishte shpëtuar qytetin prej sulmeve të persëve dhe
avarëve, prandaj banorët e Kostandinopojës, u grumbulluan në
kishën e Shën Marisë në Vllahernë, ku në shenjë mirënjohjeje e
shprestarie psalën pa u ulur (akathist) himnin falenderues të
Hyjlindëses që u bë atë natë. “Përlufteshës Gjenerale, këngët
mundëse..”. Ky himn, së bashku me disa tropare të tjera, si dhe
gjithë përshëndetjet e Hyjlindëses që ishin bërë deri më atë kohë u
quajtën “Himni Akathist” (sepse u psal në këmbë). Ky himn
këndohet në të pesë të premtet e Kreshmëve të Mëdha.
Pasdarka. Kjo shërbesë kryhet pas ngrënies së darkës dhe
përpara se të biem në gjumë. Pasdarka është lutje për natën që
vjen, me qëllim që të jetë e qetë, paqësore dhe e sigurt. Shërbesa
përmban psalme dhe urata. Pasdarka ndahet në të Madhe dhe të
Vogël. Pasdarkën e Madhe e kryejmë vetëm gjatë kreshmëve të
mëdha që nga dita e hënë deri në të premten. Gjithshtu kryhet
edhe të Hënën e Madhe dhe të Mërkurën e Madhe, ndërsa
Pasdarka e Vogël lexohet gjatë ditëve të tjera.
Shërbesa e Pesë Bukëve celebrohet vetëm në të kremtet
e mëdha. Kjo shërbesë kryhet në përkujtim të pesë bukëve që
bekoi Krishti në shkretëtirë. Shërbesa e pesë bukëve kryhet në
përfundim të Mbrëmësores ose të Mëngjezores. Gjatë kësaj
shërbese prifti bekon bukën, verën dhe vajin. Bukët priten në copëza
dhe u ndahen besimtarëve të pranishëm.
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Mbrëmësorja celebrohet në mbrëmje. Ndahet në të Madhe
dhe të Vogël. Mbrëmësorja e Madhe ka më tepër tropare dhe
kryhet mbrëmjen e së shtunës kur paraprin e kremte dhespotike,
hyjlindësore ose e një shenjti të madh. Ndërsa Mbrëmësorja e
Vogël ka karakter të thjeshtë.
Liturgjia. Liturgjia Hyjnore ndahet në dy pjesë kryesore:
1-Liturgjia e katekumenëve dhe 2- Liturgjia e besnikëve. Në Kishën
Ortodokse celebrohen tri lloj liturgjish, të cilat janë: 1-Liturgjia e
Joan Gojartit. 2- Liturgjia e Vasilit të Madh. 3- Liturgjia e Dhuratave
të Parashenjtëruara. Pika kulmore e Liturgjisë është misteri i
Falenderimit Hyjnor, gjatë të cilit besimtarët kungohen me trupin
dhe gjakun e Krishtit. Liturgjia e Vasilit të Madh kryhet dhjetë herë
në vit, ndërsa Liturgjia e Dhuratave të Parashenjtëruara celebrohet
të mërkurave dhe të premteve dhe kryesisht gjatë Kreshmës së
Madhe.
Liti është një shërbesë, e cila kryhet gjatë agripnisë. Liti
celebrohet në narteksin e kishës së manastirit.
Shërbesa e mesnatës zakonisht lexohet në mëngjes
përpara Shërbesës së Mëngjesit. Përmbajtja e saj i referohet
ardhjes së dytë të Krishtit dhe ngjalljes së të vdekurve gjatë gjykimit
përfundimtar. Kemi shërbesën e mesnatës që kryhet gjatë ditëve
të javës, atë të së shtunës dhe të dielës.
Shërbesa e përshpirtjes gjatë së cilës kisha lutet për
shpirtrat e të krishterëve të fjetur. Kjo shërbesë kryhet në ditë të
caktuara, si për shembull pas të tretave, të nëntave, të dyzetave
etj. Përshpirtja celebrohet pas liturgjisë hyjnore. Emrat e të fjeturve
përkujtohen gjatë blatës dhe shenjtërimit të dhuratave të shenjta.
Në përfundim të shërbesës nga familja e të ndjerit ndahet koliva, e
cila përgatitet prej gruri të zjerë, që simbolizon “Ngjalljen e të
Vdekurve”. Kjo simbolikë vjen nga fjalët e Krishtit: “Kokrra e
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grurit kur bie në tokë duhet që të vdesë, sepse nëse vdes jep më
shumë fryte” (Joani 12,24).
Shërbesa e varrimit gjatë së cilës kisha jonë lutet për
shpirtin e të vdekurit duke i dhënë lamtumirën e fundit.
Mëngjezorja është një shërbesë e përditshme e kishës,
e cila kryhet në mëngjes. Shërbesa e Mëngjezores në të kremtet e
mëdha shoqërohet me Liturgjinë Hyjnore. Gjithashtu mëngjezorja
e së dielës është e ndryshme nga ajo e ditëve të tjera. Pikat kryesore
të saj janë: gjashtë psalmet, përlëshoret, zbritësoret, bekimtoret,
shkallesat, shkurtorja, Ungjilli, dërgimsoret, lavdërimet, dhoksologjia
etj.
Paraklisi është nga shërbesat më të dashura për besimtarët.
Kemi Paraklisin e Madh dhe Paraklisin e Vogël. Paraklisi i së
Tërëshenjtës psalet në raste vështirësish. Paraklisi i Vogël psalet
shpesh, ndërsa Paraklisi i Madh kryhet vetëm në 15 gusht.
Shërbesa e orëve. Kështu quhen katër shërbesa të vogla,
të cilat psalen kryesisht në vazhdimësi të ditës nëpër manastire.
Judenjtë e llogarisnin kohën që prej orës 6 të mëngjesit deri në
orën 6 të mbrëmjes dhe anasjelltas. Kryqëzimi i Krishtit ndodhi në
orën nëntë. Në Dhiatën e Re përmendet ora e tretë, e cila përkon
me orën nëntë të mëngjesit. Ora e gjashtë përkonte me orën
dymbëdhjetë të mesditës si dhe ora e nëntë, e cila i përkiste orës
pesëmbëdhjetë të pasdites (Matheu 20,3).
Qethja. Shërbesë kishtare, e cila përdoret kur
një burrë ose grua përqafon jetën monakale. Quhet qethje
sepse në kohët e lashta, kandidatit për murg i qetheshin
krejtësisht flokët, në shenjë të përkushtimit tek Perëndia
(Veprat 18,18). Qethja shoqërohet me vënien e duarve në
kokë.
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Shërbesa e Shenjtërimit të Miros. Sipas tipikosë që
ndiqet në Patriarkanën Ekumenike në të Dielën e Dafinës, Patriku
Ekumenik merr pjesë në Liturgjinë Hyjnore në Kishën Patriarkale
të Shën Gjergjit në Kostandinopojë, i shoqëruar nga hierarkët e
Sinodit. Në fund të dhoksologjisë, patriku lëçit uratën për fillimin e
proçesit për pregatitjen e Miros së Shenjtë. Siç është e njohur nga
Patriarkana Ekumenike e marrin Miron e Shenjtë të gjitha Kishat
Ortodokse, në shenjë të besimit të përbashkët e unitetit të tyre. Në
Kishën Ortodokse, Miro e Shenjtë shërben dhe përdoret për të
kryer Misterin e Shenjtë të Krezmimit të të sapo pagëzuarve, si
dhe për krezmimin e heterodoksëve, të cilët pranojnë besimin
ortodoks. Gjithashtu përdoret edhe gjatë shenjtërimit të kishave.
Katalogu më i vjetër i parapërgatitjes së Miros të Shenjtë
i përket shekullit VII dhe ndodhet në Bibliotekën e Vatikanit. Në
këtë katalog, përveç komponentit bazë që është vaji, përmendet
edhe 12 esenca aromatike. Gjithashtu, me interes është edhe
katalogu, i cili i përket shekullit XVII dhe gjendet në bibliotekën e
Sinodit të Shenjtë të Moskës. Në këtë katalog, përveç vajit është
shtuar edhe vera dhe 49 esenca aromatike. Nëpër arkivat e
Patriarkanës Ekumenike gjenden edhe dy katalogë të përgatitjes
së Miros së Shenjtë. Këta i përkasin vitit 1865 dhe janë të dekretuar
nga dora e patrikut Sofoni III. Në këto katalogje numri i esencave
aromatike është 57. Katalogu i fundit përdoret deri në ditët tona, si
katalogu zyrtar i esencave në përgatitjen e Miros së Shenjtë, në
Patriarkanën Ekumenike. Shërbesa e përgatitjes së Miros së
Shenjtë gjendet tek Uratorja e Vogël. Për herë të fundit Miro e
Shenjtë është prëgatitur në vitin 1992 nga Patriku Ekumenik
Vartholomeu I.
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LIBRAT LITURGJIKË
Apostulli përmban pjesë nga Veprat e Apostujve dhe letrat
e Dhiatës së Re, për të dielat, të kremtet, ditët e zakonshme dhe
për shërbesa të ndryshme. Apostulli zakonisht lëçitet prej dhjakut
nga amvoni i kishës.
Ungjilli. Me Ungjill kuptojmë librin liturgjik të kishës, i cili
përmban pjesë nga të katër librat e shenjtë atë të Matheut, Markut,
Lukës dhe Joanit, të cilët flasin për jetën dhe mësimdhënien e Isu
Krishtit. Pjesët ungjillore lëçiten gjatë Liturgjisë Hyjnore ose nëpër
shërbesa të tjera të kishës. Ungjilli simbolizon Krishtin, prandaj
vendoset mbi Tryezën e Shenjtë.
Uratore është libri liturgjik i kishës, i cili përmban shërbesa
të ndryshme. Kemi dy lloj uratoresh: 1-Uratore e Madhe përmban
shërbesat kryesore të Kishës Ortodokse; Liturgjia e Joan Gojartit,
Mesha e Shën Basilit, Mesha e Shën Grigorit, rregulla e Meshës
Peshkopale, Shërbesa e Miros, martesa e dytë, dorëzimet,
gradimet, dedikata e kishës, varrimi i priftërinjve, varrimi në Javën
e Pashkës, varrimi i fëmijëve, dhe urata të ndryshme. Uratore e
Madhe gjithashtu përmban shërbesat, të cilat nuk kryhen shpesh
siç janë shërbesa e hirotonisë, e qethjes së murgjve, inagurimit të
kishës etj. 2- Uratore e Vogël, përmban shërbesat kryesore që
kryen prifti.
Kremtore. Ky libër, sipas titullit përmban këndimet e të
kremteve kryesore të palëvizshme të dymbëdhjetë muajve. Në këto
shtuam të dy Kanunet e Shën Mërisë, Lutësoren dhe Dielloren,
domethënë Troparet e të Tetë Tingujve me Apostujt dhe Ungjijtë,
që këndohen në të dielat e zakonta të motit. Pothuajse të gjitha
troparet janë hartuar sipas ritmeve dhe melodive bizantine.
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Pesëdhjetore. Ky libër përmban himnet dhe leximet e të
dielave nga Pashka deri te Rushajet dhe të dielën e gjithë
Shenjtorëve. Himnografi që ka shkruar Pesëdhjetoren është
kryepiskopi i Selanikut Josif Studiti.
Psaltiri është libri liturgjik, i cili përmban 151 psalme të
Davidit. Psalmet në mënyrë analoge me përmbajtjen e tyre ndahen
në: psalme të pendimit, psalme lavdërimi etj. Psamet më të
rëndësishme janë ato që përshkruajnë jetën, pësimet dhe triumfin
e Krishtit ose siç quhen ndryshe psalme Mesianike të cilat janë:
2,8,15,21,39,40,44,67,68,71,77,96,108,109,116 dhe 117.
Psalmet janë ndarë në 20 ndenjësore (kathizma), gjatë të cilave
besimtarët qëndrojnë të ulur nëpër vendet e tyre. Psaltiri ka përdorim
shumë të gjerë në shërbesat e kishës. Për shembull në Mbrëmësore,
Pasdarkë, Mëngjezore, Lityrgji Hyjnore etj.
Diptikët janë libra tek të cilët shënohen emrat e
episkopëve dhe priftërinjve, të një kishe.
Orologji është libri liturgjik i kishës, i cili përmban
shërbesat e Mesnatës, Mëngjezores, Orëve, Mbrëmësores,
Pasdarkës. Gjithashtu përmban shërbesat e Kungimit Hyjnor,
Paraklisin e së Tërëshenjtës, Himnin Akathist etj. Orologji përmban
edhe të kremtet e përditshme me troparet e shenjtëve që festojmë
si dhe troparet e Triodit dhe të Pesëdhjetores.
Mineot janë librat që përmbajnë shërbesat e çdo muaji,
prandaj quhen mujore. Sistemimi i mineove është bërë nga patriku
i Jerusalemit Sofroni dhe nga Joan Damaskinoi. Vite më vonë
himnografë të tjerë i kanë plotësuar me shërbesa të tjera. Prej tyre
mund të përmendim kryepiskopin e Selanikut Josifin (+883),
Teodor Studitin dhe Theofan Omologjitin.
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Sinaksari është ai libër, i cili përmbledh jetët e shentorëve,
të cilat lexoheshin me mbledhjet e të krishterëve. Fjala Sinaksar e
ka origjinën prej sinaksis që do të thotë mbledhje.
Anastasimatari përmban tekstet poetike të (oktaikut),
tek të cilët përfshihet shërbesa e së dielës në tetë tinguj.
Anastasimatari është kompozuar nga himnografi Joan Damaskini
(+974) dhe më vonë u plotësua nga Teodor Studiti (795-826),
mbreti Leoni VI i Urti (865-912) dhe nga i biri i tij Kostandini
(905-950).
Tipikoja është një libër liturgjik i kishës, i cili përmban
udhëzime se si duhet të kryhen shërbesat liturgjike. Tipikonë e parë
e ka hartuar Omologjiti Hariton në vitin 270. Pas tij vijon tipikoja e
Shën Savës së Shenjtëruar në vitin 531, tipikoja e Joan Damaskinit
në vitin 749 etj.
Triodi është libër liturgjik i kishës, i cili përmban himne që
nga e Diela e telonit dhe fariseut deri të Shtunën e Madhe në
mëngjes. Emërtimin triod e mori sepse shumica e himneve që psallen
përbëhen nga tri këngë. Triodi është hartuar nga himnografët: Josif
(+830), Teodor Studiti (+826) dhe Andrea i Kretës (+726).
Përshpirtje është shërbesa gjatë së cilës kisha lutet për
shpirtrat e të krishterëve të fjetur. Kjo shërbesë kryhet në ditë të
caktuara, si për shembull pas të tretave, të nëntave, të dyzetave
etj.
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ENËT & SENDET E SHENJTA
Potiri i Shenjtë simbolizon gotën që përdori Krishti në
Darkën Mistike. Përdoret për kungimin e besimtarëve.
Shtiza është një objekt i shenjtë prej metali rreth njëzetë
centimetra, që përdoret gjatë përgatitjes së blatës. Me shtizën ushtari
romak shpoi Krishtin në brinjë. Prifti e vendos Qengjin mbi Diskun
e Shenjtë dhe e shpon me anë të shtizës, duke thënë uratën
përkatëse.
Disku i Shenjtë simbolizon grazhdin, në të cilin lindi
Krishti. Mbi të vendoset Qengji.
Temjanica simbolizon barkun e Shën Marisë, thëngjilli që
vendoset në të simbolizon Krishtin dhe temjani hirin e Shpirtit të
Shenjtë. Temjanica përdoret për të temjanisur ikonat, altarin etj.
Në temjanicë vendoset karbon i ndezur dhe disa copëza temjani.
Temjanica simbolizon lutjen që i drejtohet Perëndisë.
Zeo. Me zeo kuptojmë atë enë metalike që mban ujin e
nxehtë, i cili hidhet në Potirin e Shenjtë gjatë përgatitjes së Kungatës
Hyjnore. Uji është i domosdoshëm në përgatitjen e Kungatës dhe
simbolizon ujin që doli prej brinjës së Krishtit të kryqëzuar (Joani
19, 34). Gjithashtu uji i nxehtë që hidhet në potir, ngroh verën që
gjendet aty duke na dhënë ndjesinë se kungohemi me gjakun e
ngrohtë të Krishtit.
Artofori shërben për të ruajtur Kungatën Hyjnore, e cila
përdoret për nevoja urgjente të besimtarëve, si për shembull në
rast sëmundje, vdekje etj. Kemi dy lloj artoforësh: 1-I palëvizshëm,
i cili gjendet mbi Tryezën e Shenjtë. 2-I lëvizshëm, i cili përdoret
për dhënien e kungatës në spitale, shtëpi etj. Përgatitja e kungatës
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për në artofor bëhet një herë në vit gjatë Liturgjisë Hyjnore të së
Enjtes së Madhe.
Kandili. E ka origjinën prej fjalës latine candela që do të
thotë qiri dhe përdoret për të ndriçuar vendet e shenjta. Në
adhurimin kristian kandili vendoset përpara ikonave. Gjithashtu
brenda në ajodhimë përpara të Kryqëzuarit vendoset një kandil, i
cili qëndron gjithë kohën i ndezur. Sipas traditës ortodokse
shprestarët ndezin kandilin e shtëpisë çdo natë. Vaji i kandilit
simbolizon mëshirën e Perëndisë, kurse drita që lëshon, hirin e
Shpirtit të Shenjtë që kishin shenjtorët duke na kujtuar që edhe ne
duhet të jemi të ndriçuar.
Kolimvithra simbolizon lumin Jordan, ku u pagëzua
Krishti. Përdoret për të kryer pagëzimin e shenjtë.
Kambanat përbëhen nga metal tingëllues dhe shërbejnë
për të thirrur besimtarët në kishë. Shpikësi i kambanës është Paulin
de la Nola, i cili ka jetuar rreth viteve 400. Nola ishte nga krahina
e Kampanjës, prandaj shpikjes së tij i vuri emrin e vendlindjes. Në
Kishën Ortodokse kambanat janë përdorur për herë të parë në
vitin 842 atëherë kur doxhi i Venedikut Ursus Patricanus i dërgoi si
dhuratë perandorit bizantin Mihalit III disa kambana. Ato bien me
tinguj të ndryshëm, për shembull të gëzueshëm, për hidhërim etj.
Antimisi përbëhet prej basme katërkëndëshe dhe pëdoret
për celebrimin e Liturgjisë Hyjnore, në vendet jashtë kishe si për
shembull, nëpër kampingje, spitale, ose në ato kisha të cilat nuk
janë shenjtëruar. Në këto raste antimisi zëvendëson Tryezën e
Shenjtë. Mbi Antimisin ikonizohen katër ungjillorët, skena e
kryqëzimit të Krishtit etj. Zakonisht në katër cepat e antimisit
vendosen copëza lipsane shenjtorësh.
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Epitaf, në greqishten bizantine do të thotë “Përmbi varr”
ose siç mund të thuhet ndryshe “Mbulesë varri”. Në të paraqitet
Isu Krishti i shtrirë në varr. Epitafi përdoret në shërbesën e së
Premtes së Madhe, ku sipas traditës nxirret përreth kishës në
përkujtim të varrimit të Krishtit. Gjatë kësaj shërbese psalen
vajtimet “Ti o Krisht o jetë, Ti u vure në varr…”.
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