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Kisha katedrale “Fjetja e Shën 
Marisë”

Kisha “Fjetja e Shën Marisë” është 
kisha më e madhe në Voskopojë dhe ka 
shërbyer edhe si kisha katedrale e 
qytetit. Në oborrin e saj ka qënë dikur 
selia e qëndrimit të përkohshëm të 
mitropolitëve si dhe paraklisi i 
Shënjtorëve Anargjirë Kozma e 
Damian, ndërsa një tjetër paraklis, 
dedikuar Shën Marenës, është 
ndërtuar në anën veriore, ngjitur me 
murin e katedrales. Nga tërësia e 
ndërtimeve të dikurshme të katedrales 
“Fjetja e Shën Marisë” sot ruhen 
vetëm naosi dhe këmbanaria (ndërtuar 
më 1887), pasi narteksi në perëndim 
dhe arkada në jug të saj janë shembur. 
Kisha “Fjetja e Shën Marisë” është 
ndërtuar rreth vitit 1699 dhe paraqet 
një kombinim të përkryer të planit 
bazilikal me mbulesat hapësinore të 
kurbëzuara, duke formuar një ndërtim 
bazilikal të një lloji të veçantë për 
kohën. Kisha është pikturuar më 1712 
nga tre piktorë nga krahina e Agrafas 
në Greqi, Theodhori, Anagnosti dhe 
Steriani. Në programin ikonografik 
vendin kryesor e ze Hymni Akathist, 
që i dedikohet Shën Marisë dhe 
përbëhet nga 24 skena, aq sa strofa ka 
edhe hymni. Ikonat e ikonostasit janë 
pikturuar në vitin 1703 nga Konstantin 
Ieromonaku, një nga piktorët më të 
mirë të ikonave në shek.18të.

The cathedral church “The Dormi-
tion of the Virgin”

The cathedral church “The Dormition 
of the Virgin” is the largest church in 
Voskopoia and it was the cathedral 
church of the city.  Once there was the 
residency of the temporarily stay of 
the metropolitans inside the courtyard. 
There was also a chapel of the Saints 
Cosma and Damian.  Another chapel 
dedicated to Saint Marina was joined 
to the north wall of the cathedral. Only 
naos and the bell-tower (built in 1887) 
is still standing today, because the 
narthex in the west and the arcade in 
the south are ruined. The cathedral 
church “The Dormition of the Virgin” 
was built around the year 1699 and it 
presents a perfect combination of the 
basilicas plan with the space covering 
vaults, forming a very special type of 
basilica for its time. The church is 
painted in 1712 by three painters, 
Theodor, Anagnost and Sterian from 
Agrapha in Greece. The Acathist 
hymn, dedicated to the Virgin Mary, 
has the main place in the iconographic 
program. This cycle is made by 24 
scenes, one for each strophe of the 
hymn. The big icons on the iconostasis 
are painted in the year 1703 by 
Constantine Ieromonachos, one of the 
best icon-painters of the beginning of 
18th c.

Kisha e Shën Athanasit

Kisha e Shën Athanasit është ndërtuar 
mbi kodrën me të njëjtin emër, e cila 
ka shërbyer edhe si varrezë e qytetit të 
Voskopojës. Kisha e Shën Athanasit 
është kisha e katërt e të njejtit tip, 
bazilikë me mbulesa të kurbëzuara, e 
ndërtuar në Voskopojë. Kisha është 
ndërtuar gjatë viteve 1721-24, ku më 
1721 ka përfunduar naosi dhe më 1724 
ka përfunduar arkada. Narteksi është 
rrënuar nga tërmeti i vitit 1960. 

Pikturimi i naosit dhe arkadës ka 
përfunduar në qershor të vitit 1745 nga 
vëllezërit Konstantin dhe Athanas nga 
Korça, të mbiquajtur “Zografi” 
(“Piktorë” – Gr.). Pikturat e naosit 
dallohen për programin ikonografik 
tepër të vaçantë, ku prezantohet një 
cikël tepër i zgjeruar me skena të 
shumta të martirizimit të shenjtorëve 
dhe ku trajtimi i hollësishëm deri diku 
makabër i torturimit të tyre tejkalojnë 
fantazitë e shikuesit. 

Në pikturat e arkadës vëllezërit 
Konstantin dhe Athanas kanë prezan-
tuar me mjeshtëri një cikël të zgjeruar 
të Apokalipsit, i cili konsiderohet si 
cikli më i plotë i prezantuar në afreske 
deri në atë periudhë. Ikonat e ikonosta-
sit janë punuar në vitin 1726 nga 
Konstantin Ieromonaku, i cili ka qënë 
njeri prej mjeshtrave më të mëdhenj të 
punimit të ikonave në fillim të shekul-
lit të 18të.

The church of St. Athanasius 

The church of St. Athanasius is built 
on the hill with the same name, which 
has served for the cemetery of the city. 
The church of St. Athanasius is the 
fourth church of the same type, 
basilica covered with vaults and 
cupola, built in Voskopoia. The church 
is built during the years 1721 – 24 (the 
naos was finished in 1721 and the 
arcade was finished in 1724). The 
narthex was ruined by the earthquake 
of 1960. 

The paintings of the naos and the 
arcade have finished on June 1745 by 
the brothers Constantine and Athana-
sius from Korcha, nicknamed as 
“Zography” (“Painters”– Gr.).  The 
paintings in the naos show a very 
special iconographic programme with 
an extended cycle of saint’s martyr-
doms. All the numerous scenes of 
tortures are presented with a variety of 
morbid details, exceeding the fantasy 
of the viewer. 

In the arcade the brothers Constantine 
and Athanas have presented with a 
high professionalism an extended 
cycle of Apocalypse, which is consid-
ered to be as the most completed one 
presented in the mural paintings until 
that period. The icons of the templon 
(iconostasis) are made in 1726 by 
Constantine Ieromonachos, who was 
one of the greatest masters of icon 
making at the beginning of 18th c. 

Kisha e Shën Nikollas 

Kisha e Shën Nikollas është e vetmja 
bazilikë me mbulesa të kurbëzuara në 
Voskopojë që ruan të plota të gjithë 
elementët arkitektonikë e funksionalë 
të saj: naosin, narteksin, arkadën dhe 
këmbanarinë. Kisha (naosi) është 
ndërtuar nga qershori i vitit1721 deri 
në shtator të vitit 1722. Këmbanaria e 
sotme është një rindërtim i vitit 1936. 
Në kompleksin e kishës së Shën 
Nikollas bënte pjesë edhe kisha e Shën 
Efthimit, që sot është rrënuar. Interieri 
i kishës së Shën Nikollas është 
pikturuar më 1726 nga mjeshtri më i 
madh i pikturës Ballkanike të shekullit 
18të Davidi nga Selenica. Stili i 
pikturës së Davidit i përket i shkollës 
tradicionale të artit të Paleologëve, apo 
siç quhet – shkollës Maqedonase. 
Arkada e kësaj kishe është pikturuar 
në vitin 1750 nga vëllezërit e njohur 
Konstantin dhe Athanas nga Korça, të 
mbiquajtur “Zografi” (“Piktorë” – 
Gr.). Këtu ata kanë pasqyruar të plotë 
për herë të dytë ciklin e Apokalipsit 
(herën e parë ata e kanë paraqitur këtë 
cikël tek arkada e kishës së Shën 
Athanasit në Voskopojë më 1745). 
Ikonat e ikonostasit (templon) janë 
punuar gjatë viteve 1722-26 prej 
Konstantin Ieromonakut, i cili ka qënë 
njeri prej mjeshtrave më të mëdhenj të 
punimit të ikonave të fillimit të shekul-
lit të 18të dhe që Davidi e cilëson si 
shoqëruesin e tij në këtë kishë.

The church of St. Nicola

The church of St. Nicola is the only 
basilica covered with vaults and 
cupolas in Voskopoia, which preserves 
all architectural elements of the type: 
the naos, narthex, arcade and the 
bell-tower. Naos was built from June 
1721 to September 1722.  The 
bell-tower which stands today is made 
in 1936. A church of St. Efthimius, 
now ruined, was part of St. Nicola’s 
complex. The interior of the church of 
St. Nicola is painted in 1726 by the 
greatest master of 18th c. Balkans 
paintings, David from Selenitsa. The 
style of David’s paintings belongs to 
the traditional Paleologean art school, 
or as it is usually called – the Macedo-
nian school. Arcade of this church is 
painted in the year 1750 by the well 
known brothers Constantine and 
Athanas from Korcha, nicknamed 
“Zography”(“painters”-Gr.). Here 
they have represented for the second 
time a full, cycle of Apocalypse (first 
time they have presented this cycle in 
1745 at the arcade of St. Athanasius 
church in Voskopoia). Icons of the 
templon (iconostasis) are painted 
during the years 1722-26 by Constan-
tine Ieromonachos, who was one of 
the greatest masters of 18th c. icon 
making.  David specifies him as his 
companion in this church.

Kisha e Kryeengjëjve Mihal dhe 
Gabriel

Kisha e Kryeengjëjve Mihal e Gabriel 
thirret shkurtimisht si “kisha e Shën 
Mëhillit”. Kisha ka qënë pjesë e një 
kompleksi ndërtimesh, ku bënin pjesë 
kisha e Shën Spiridonit, kisha e Shën 
Varvarës dhe disa ndërtime të tjera 
ndihmëse të ngjitura në murin verior të 
naosit. Sot nga i gjithë kompleksi i 
kishës së Kryeengjëjve Mihal e 
Gabriel ruhen vetëm naosi dhe 
narteksi. Arkada, ose hajati ka qënë një 
ndërtim pak vite më i vonshëm se sa 
naosi, dhe është rrënuar gjatë tërmetit 
të vitit 1960. Kisha është e tipit 
bazilikë me mbulesa të kurbëzuara dhe 
paraqet interes në stilin e elementëve 
arkitekturalë si një ndërtim disi më 
arkaik se bazilikat e tjera po të këtij 
tipi në Voskopojë. Kisha mendohet të 
jetë ndërtuar në vitin 1696. Pikturimi i 
saj është kryer në vitin 1722 nga një 
piktor, që, megjithëse ende anonim, 
konsiderohet si një prej mjeshtrave të 
shkëlqyer të kësaj periudhe.

The church of the Archangels 
Michal and Gabriel

The church of the Archangels Michal 
and Gabriel is called short as the 
church of “Shën Mëhilli”. The church 
it was part of a building complex, 
where it was also the church of St. 
Spiridon, the church of St. Barbara and 
some other service buildings around, 
or joined to the North wall of the naos. 
From all this complex of Archangels 
Michal and Gabriel only its naos and 
narthex has preserved to our days. The 
arcade was a few years later addition 
to the naos, but it was ruined by the 
earthquake of 1960. The church 
belong to the basilica type covered 
with vaults and cupolas presenting a 
valuable interest for the characteristics 
of architectural elements described as 
more archaic in comparison to other 
basilicas in Voskopoia.  The church is 
thought to have been built in 1696. It is 
painted in 1722 by an anonymous 
painter, which is considered to be as 
one of the most excellent painters of 
that period. 

Manastiri i Shën Joan Pararendësit 
(Prodhromit)

Manastiri i Shën Joan Pararendësit 
(Prodromios) është themeluar në 
shekullin 14të dhe gjatë periudhës së 
lulëzimit të Voskopojës, në shekujt 
17të e 18të, u bë një nga mbështetjet 
më të fuqishme ekonomike dhe 
eklesiastike të Arkipeshkopatës së 
Ohrit. Kisha e këtij manastiri është 
ndërtuar më 1632 sipas tipit Athonit, 
trekonkësh, me plan në formë kryqi 
mbuluar me një kupolë të vendosur 
mbi një tambur të lartë. Interieri i 
kishës u dekorua me piktura në vitin 
1659. Narteksi i kishës është ndërtuar 
dhe pikturuar nga fundi i shek. 17të, 
ose fillimi i shek.18të. Konakët e 
manastirit dhe vetë kisha u dëmtuan 
rëndë nga bombardimet e nazistëve 
gjermanë gjatë Luftës së Dytë 
Botërore.

The monastery of St. John the 
Forerunner (Prodhomios)

The monastery of St. John the 
Forerunner (Prodhomios) is founded 
in 14th c. and during the flourishing 
period of Voskopoia in the 17th and 
18th centuries, it became one of the 
most powerful economical and 
ecclesiastical supports of the Ohrid 
Archbishopric. The church of this 
monastery is built in 1632 as an 
Athonite type (three conchs), 
cross-in-square plan with a dome 
supported on a high drum. The interior 
was decorated with paintings in 1659. 
The narthex of the church was built 
and painted at the end of 17th c., or the 
beginning of 18th c. The buildings 
around the church and the church itself 
were heavily damaged by Nazi’s 
bombs during the World War II. 
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