
Xhamia e Larme

Xhamia e Larme, do të thotë Xhamia e Dekoruar, por gjithashtu e përkthyer në mënyrë të 
ndryshueshme si Xhamia e pikturuar, është një xhami e vendosur afër lumit Pena në Tetovë, 
Maqedoni e Veriut. Xhamia u ndërtua fillimisht në 1438 dhe më vonë u rindërtua në 1833 nga 
Abdurrahman Pasha. Arkitekti i Xhamisë ishte Isak Beu. Ashtu si me shumë xhami, një hamam u 
ndërtua afër, përtej lumit. Vendi përfshinte një Han si dhe një banjë në anën tjetër të lumit. Oborri 
aktual i Xhamisë është i mbushur me shumë lule, një shatërvan dhe Turbe. "Türbe"-ja tetëkëndëshe 
strehon varret e Hurshidas dhe Mensures, dy motrat që financuan ndërtimin e xhamisë në 1438. 
Abdurrahman Pasha, një entuziast i madh i artit që ishte i dashur për Tetovën, rindërtoi Xhaminë në 
1833. Ndryshe nga dekorimet tradicionale osmane të pllakave qeramike në xhami, Xhamia e Larme 
ka piktura me lule të ndritshme.

Më shumë se 30,000 vezë u përdorën për të përgatitur bojën dhe lustrën që hynë në dekorimet e 
hollësishme. Një ndryshim tjetër i madh midis kësaj xhamie dhe xhamive të tjera osmane është se 
Xhamia e Larme nuk ka një kupolë të jashtme të veçantë, pasi arkitektura e xhamive modelon 
arkitekturën osmane të hershme të Konstandinopojës. Karakteristikë dalluese e xhamisë janë 
dekorimet e saj të pikturuara. Abdurrahman Pasha porositi, për këtë qëllim, mjeshtra nga Debre që 
pikturuan zbukurimin me ngjyra vaji. Përveç zbukurimit gjeometrik dhe lules, ka gjithashtu peisazh. 
Ndër dekorimet piktoreske, veçanërisht tërheqëse është përshkrimi i Mekës, një shembull i rrallë dhe 
ndoshta i vetmi i ilustrimit të faltores.

Xhamia mund të vizitohet si pjesë e Shtegut të Vjetër të Tregtisë 

Ky publikim është përgatitur me ndihmë të Bashkimit Evropian, në kuadër të projektit “Mbështetje e potencialit rajonal turistik“, Kontrata për grant nr. 
2018 / 396-513. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e organizatave realizuese dhe në asnjë mënyrë nuk mund të vlerësohet se i 
pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Zbatuar nga


