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HYRJE 

 
Libri “Mitropolia e Beratit” përmban historikun e Mitropolisë së Beratit nga 

vitet apostolike deri më sot. Qendra të mëdha si Durrësi, Apolonia, Aulona dhe 

Nikopoja tërhiqnin vëmendjen e misionarëve të krishterimit. Përhapja e shpejtë e 

krishterimit në atë kohë favorizohej nga prania e të njejtave rregullave ligjore që 

ekzistonin në gjithë perandorinë romake si dhe nga ekzistenca e rrugëve, të cilat 

lidhnin Romën me provincat më të largëta. Gjithashtu edhe Via Egnatia1, e cila 

fillonte nga Durrësi dhe nëpërmjet Selanikut të shpinte në Kostandinopojë, luajti rol 

vendimtar për përhapjen e shpejtë të krishterimit në trevat e Ilirisë. Në shekullin IV 

pas Krishtit, Udha Egnatia u zgjat deri në Kostandinopojë dhe ishte vazhdimi i rrugës 

së vjetër romake Via Apia2. Për nga rëndësia strategjike Udha Egnatia bashkonte 

Perëndimin me Lindjen. Via Egnatia është ndërtuar për të lehtësuar qarkullimin e lirë 

të njerëzve si dhe për të realizuar lidhjen e Romës me provincat më të largëta. Nëpër 

Apoloni kalonte dega jugore e Udhës Egnatia në stacionin që romakët e quanin 

Clodiana. 

 Kristianizimi i Apolonisë mendohet të jetë bërë që në shekullin e parë pas 

Krishtit prej apostull Pavlit, i cili dorëzoi në gradën episkopale Marinin. Në Kodikun 

e Bibliotekës së Jerusalemit, Marini  renditet në vendin e 56 pas shën Qesarit, 

episkopit të Durrësit3. Në vitet e para të përhapjes së krishterimit në Apoloni është 

martirizuar Ibasi, i cili ishte me origjinë nga Athina. Gjithashtu në vitin 283 tre djem4 

nga Athina kishin ardhur në Apoloni për të predikuar krishterimin. 

                                                           
1-Via Egnatia fillonte nga Durrësi dhe nëpërmjet Ohrit e Selanikut të shpinte në Kostandinopojë. Ajo 

ka qenë nëntë metra e gjerë dhe me një gjatësi rreth 861 km, duke qenë e përshtatshme për lëvizjen e 

udhëtarëve dhe të karvaneve. Udha Egnatia niste nga Durrësi e Apolonia, më pas këto dy degë janë 

bashkuar diku afër Elbasanit për të vazhduar nëpërmjet Ohrit e Manastirit dhe përfundonte në Selanik. 
2-Via Apia u ndërtua në vitin 312 para Krishtit nga Apud Klaudi. Ajo fillonte nga Roma dhe zbriste 

poshtë drejt Brindisit për tu hedhur matanë Adriatikut në Durrës, nga ku fillonte Via Egnatia. 
3-Pirro Kondili, Apostull Pavli në viset e Shqipërisë së sotme, Ngjallja, korrik 2008, faqe 5. 
4-Dëshmorët e Apolonisë Feliksi, Hermesi dhe Pelegrini kanë jetuar në vitet e mbretërimit të perandorit 

Numerian. Ata flisnin për besimin e krishterë dhe për kotësitë e perëndive pagane. Tre djem të tjerë me 

origjinë nga Athina qenë larguar nga vendi i tyre dhe qenë vendosur në një shpellë pranë Apolonisë, ku 

bënin jetë asketike. Emrat e tyre qenë: dhjakoni Izaur dhe miqtë e tij Vasili e Inocenti. Djemtë 

shqiptarë dhe ata nga Athina kishin në shpirt një dëshirë. Kështu ata zunë miqësi me njëri-tjetrin. Një 

ditë djemtë nga Apolonia braktisën shtëpitë dhe u bashkuan me asketët, por kjo gjë nuk u pëlqeu 

prindërve të tyre, të cilët i denoncuan te prefekti i Apolonisë Triponti. Ky i fundit i arrestoi dhe u 

përpoq që t’i sillte përsëri në idhujtari, por djemtë iu përgjigjën se qenë të krishterë dhe do të vdisnin të 

tillë. Atëherë Prefekti urdhëroi që t’i dënonin me vdekje duke iu prerë kokat. Ndërsa Izauri, Vasili dhe 

Inocenti ranë në duart e të birit të prefektit Apolloni, i cili pasi i torturoi urdhëroi që t’u priteshin kokat. 

Kisha jonë i kujton gjashtë martirët e Apolonisë më 17 qershor. Nga kjo dëshmi mësojmë se në 

rrethinat e Apolonisë ka pasur shpella asketike, të cilat u përdorën prej atyre të krishterëve, të cilët lanë 

kotësitë e kësaj bote dhe iu kushtuan lutjeve ndaj Perëndisë. Mitropoliti i Korçës Joani, Martirët e 

shenjtë të Apolonisë, Ngjallja, qershor 1995, faqe 7; Ilirjan Gjika, Apolonia, krishtërimi dhe Shën Pali, 

Metropol, 16 prill 2007, faqe 20-21; Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, 

faqe  185-186. 
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Krishtërimi në episkopatën e Aulonës është i hershëm. Këtë e dëshmon 

martirizimi i Elefterit5, episkopit të Vlorës dhe i Ilirisë në shek. II. Gjithashtu Shën 

Danaksi6 (+300), që ka qenë anagnost i kishës së Vlorës dhe Ilirisë. Dëshmori Trifon7 

i Sheqishtës (+313) përmendet nëpër sinaksarët e kishës se është kapur dhe varur mbi 

një shelg në vitin 313 pas Krishtit. 

Në kohën e Dioklecianit, në shek. II pas Krishtit qyteti i Beratit përfshihej në 

provincën e Epirit të Ri8. Në shekullin V në fronin e Perandorisë Bizantine u ngjit 

Pulqeria9, e motra e Theodhosit të Madh. Ajo u martua me plakun Marcian dhe 

vizituan qytetin e Antipatreas (Beratin), të cilin e pagëzoi me emrin e saj 

Πουλχεριούπολις (Pulqeriopolis), që do të thotë qyteti i Pulqerias. Kjo e fundit 

ndërtoi Manastirin e Shën Mërisë Vllahernës dhe krishterimi në Episkopatën e 

Pulqeriopolit  filloi të zhvillohej.  

                                                           
5-Elefteri ka qenë episkop i Vlorës dhe i Ilirisë nga fillimi i shek. II pas Krishtit. Ai ka lindur në Romë 

dhe rridhte nga një familje fisnike e pasur. I ati qe bashkëpuntor i ngushtë i senatorit, ndërsa e ëma, 

Anthia, ishte grua shpresëtare. Me formimin dhe të edukimin e Elefeterit u mor e ëma, sepse i ati i vdiq 

shpejt duke e lënë jetim. Elefteri që në vogëli shquhej për thjeshtësinë, pastërtinë e karakterit dhe 

sidomos për dëshirën e zjarrtë për t’i shërbyer Perëndisë. Kur djali u rrit, e ëma ia dha episkopit të 

atëhershëm që ta kishte në kujdesin atëror. Episkopi i Romës, duke vënë re cilësitë e Elefterit të ri, e 

renditi në rreshtat e klerit duke e hirotonisur dhjak, pastaj prift e më vonë episkop. Pasi e hirotonisi 

episkop, e dërgoi për të lëçitur ungjillin në krahinën e Vlorës. Episkop Elefteri, sapo arriti në dioqezën 

e tij, nisi menjëherë misionin e tij për përhapjen e ungjillit në fiset pagane të këtyre anëve. Cilësitë e tij 

të shumta, çuditë që bënte dhe kthimet me shumicë në krishterim të paganëve shkaktuan urrejtjen dhe 

zëmërimin e perandorit romak Adrian, i cili shpalli një përndjekje të rreptë kundër të krishterëve dhe 

urdhëroi arrestimin dhe sjelljen në Romë të episkopit të Vlorës dhe Ilirisë Elefterit. Adriani u përpoq ta 

bindte me premtime të ndryshme që të mohonte Krishtin, por Elefteri qëndroi i patundur në besim. Më 

në fund i prenë kryet me shpatë në stadiumin e Romës. Po atë ditë i prenë kokën me shpatë edhe nënës 

së tij, Anthisë. Besimtarët nga Iliria që u ndodhën në Romë gjatë ekzekutimit, e morën trupin e 

Elefterit dhe atë të nënës së tij dhe i sollën në Vlorë, ku i varrosën me nderime. Shën Elefteri është 

mbrojtësi i grave shtatzëna, zbut dhimbjet dhe lehtëson lindjen, gjithashtu ai është mbrojtës i të 

burgosurve dhe çliruesi i njerëzve nga kurthet e djallit. Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon 

Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 357-358. 
6-Sipas Sinaksarit të Nikodhim Agjioritit, Danaksi ishte ngarkuar me ruajtjen e objekteve të shenjta të 

kishës së Vlorës. Pasi nuk pranoi që t’u bënte fli idhujve, i prenë kokën me shpatë e kështu mori nga 

Perëndia aureolën e martirit. Kisha jonë e përkujton më 6 maj. Andrea Llukani, Sinaksari i madh, 

Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 138. 
7-Shën Trifoni është nderuar në Sheqishtë gjithmonë më 19 dhjetor.   
8-Epiri i Ri shtrihej nga Drini deri në Vlorë, duke përfshirë edhe Elbasanin e Beratin, që në atë kohë 

quhej Pulqeriopolis dhe ishte ndërtuar nga perandori Theodhos për nder të motrës së tij Pulqeria. 

Kryeqendra e Epirit të Ri ishte Durrësi, prej nga fillonte Udha Egnatia. Qytete të tjera të kësaj province 

qenë Apolonia (Pojan), Amantia (Plloçë), Bylis (Gradishtë) dhe Aulona (Vlora). Tajar Zavalani, 

Histori e Shqipnis, Phoenix, Londër 1966, faqe 59. 
9-Perandoresha Pulqeria (450-453) ka lindur në vitin 399 dhe ishte bija e perandorit Arkad (395-408) 

dhe motra e Teodosit II (408-450). Pas vdekjes së të atit ajo u shpall perandoreshë. Më 25-08-450 

Pulqeria u martua me plakun Marcian. Perandoresha Pulqeria në vitin 431, thirri Sinodin III Ekumenik 

në Efes dhe më 451, Sinodin IV Ekumenik në Kalqedoni. Perandoresha Pulqeria themeloi shumë 

institucione bamirëse, gjithashtu ka ndërtuar shumë kisha. Me interesimin e saj në vitin 438, u sollën 

në Kostandinopojë lipsanet e Joan Gojartit, ndërsa në vitin 446 u sollën lipsanet e 40 shenjtorëve të 

Sebastisë. 
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Më 860 Beratin e përfshiu vala e parë e pushtimit bullgar, që zgjati deri në 

vitin 927. Megjithë pushtimin prej barbarëve, popullsia vazhdoi ta ruante besimin e 

krishterë. Madhështia e krishterimit në trevat e Ilirisë bëri që edhe pushtuesit bullgarë 

të përqafonin fenë kristiane. Kristianizmi i bullgarëve u bë në këto rrethana: Një 

motër e mbretit bullgar Boris, u zu robinë nga bizantinët në luftë dhe u çua në 

Kostandinopojë, ku u trajtua me shumë dashamirësi nga perandoresha Teodora. Ajo 

pranoi të kalonte në fenë e krishterë duke u pagëzuar me emrin Maria. Kur u kthye në 

Bullgari ajo u përpoq të bindte të vëllanë, mbretin Boris, për t’u pagëzuar. Pagëzimi i 

tij u bë në një ceremoni madhështore në kishën e Ballshit dhe nuni i tij u bë perandori 

bizantin Mihali III (842-867) me anën e një përfaqësuesi të tij. Borisi (852-889) mori 

emrin e nunit të tij, Mihal10.  

Pas këtij viti në Berat u rikthye sundimi bizantin, që vazhdoi deri në vitin 969. 

Pas këtij viti filloi vala e dytë e pushtimit bullgar, që vazhdoi deri në vitin 1018. Në 

këtë kohë bulgarët Beratin e quajtën Beligrad, që do të thotë qytet i bardhë. Në letër 

që papa i Romës Joani XII i dërgon Borisit të bullgarëve e vlerëson Beligradin si një 

seli të rëndësishme episkopale. Ndërsa Theofilakti i Ohrit e vlerëson episkopin e 

Beratit si “një njeri që shkëlqen nga dijet”.  

Me krijimin e Kryeepiskopatës së Ohrit më 1020, Berati kaloi në juridiksionin 

e kësaj episkopate. Në jetëshkrimin e Shën Klementit, shkruar nga Theofilakti (1094-

1107) theksohet fakti se: “Boris i dhuroi Shën Klementit vende për pushim në Ohër 

dhe në Gllavenicë”. Sipas peshkopit të Ohrit Dhimitër Homatiani (1216-1234) 

mësojmë faktin se: “Kohën më të madhe Klementi e kalonte në Ohër dhe në Kefalini, 

që në gjuhën bullgare quhej Gllavenicë”. Gjithashtu mësojmë se Klementi ndërtoi 

disa kisha në Gllavenicë11. Vite më vonë u përhap kulti i "Shtatë Shenjtorëve", në të 

                                                           
10-Gjatë Luftës së Parë Botërore një oficer austriak i quajtur Kamilo Prashniker zbuloi në Ballsh të 

Mallakastrës një mbishkrim në greqishten bizantine të gdhendur në një shtyllë mermeri të lartë 1.60 

metra: ...εβαπτίστη ο αρχων Βουλγαρείας Βορης ο μετονομασθείς Μιχαηλ συν τω εκ Θ(εο)ύ δεδομενω 

αυτω εθνει. ε(ίς) τους σ τ ο δ (6374=866). “....u pagëzua sundimtari i Bullgarisë Borisi Car, (Fig.11) i 

quajtur Mihal së bashku me popullin e tij, të dhënë prej Perëndisë në vitin 6374”. Mbishkrimi u zbulua 

në vitin 1918, (Fig.12) nga ushtarët austriakë ndërsa punonin për të nxjerrë gurë nga gërmadhat e 

kishës së Ballshit dhe u dërgua në Durrës, në vendin ku mbaheshin objektet arkeologjike. Mbishkrimi 

daton më 6374, që është dhënë sipas kalendarit bizantin, ku sipas kalendarit të ri Gregorian i përket 

vitit 866 pas Krishtit. Pagëzimi i Borisit u bë në një ceremoni madhështore dhe nuni i tij u bë perandori 

bizantin Mihali III (842-867), me anën e një përfaqësuesi të tij. Borisi (852-889) mori emrin e nunit të 

tij, Mihal. Sipas studiuesit Ilirjan Gjika në vitin 886, Borisi dërgoi si misionar, Klementin e Ohrit (886-

916). Th. Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 82, fq. 79. 
11-Gllavenica përmendet në zbarkimin e parë të normanëve në bregdetin shqiptar në fundin e shek. IX. 

Gjatë fushatës së dytë të normanëve në vitet 1107-1108, në Gllavenicë  u vra fisniku norman Robert de 

Monteforte. Ndonëse mbante titullin dukë, ai u varros me shpejtësi dhe mbi varrin e tij u vendos 

shtylla e gurit mbi të cilën ishte gdhendur kthimi i mbretit Boris në krishtërim. Duke mos njohur 

greqishten gurgdhendësi shkruajti në pjesën e mbetur të shtyllës 14 vargje në gjuhën latine. +Hic est 

subpositus de Forti Mon(t) e Robert(us) Corpore formosus prob(us) armis vir generos(us) Subduce 

Normanni Cuntis quoq inventutis dives floreret in anni(s) Deseruit mundun D(omi)niq(ue petendo 

sepulcr(um) Hic obiit Ph(o)eb(o) (i)a(m) sub Libra quat(er) ort(o) Det Roberto tib(i) (S)ua gandia rex 

para(disi). “+Këtu është varrosur Robert de Forti Monte. I hirshëm në trup, trim në armë, burrë bujar 

nënkomandant i normanëve. Që në krye edhe mbi të gjithë englezët Angli(s) duke qenë në moshë më 

të bukur të rinisë e braktisi botën duke kërkuar varrin e zotërisë. Këtu vdiq i ri kur dielli lindi për të 
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cilin bëjnë pjesë shenjtorët Kiril dhe Metod dhe nxënësit e tyre Gorazhdi, Klimi, 

Naumi, Angjellari dhe Sava. Nuk kemi saktësi në përcaktimin se si u krijua tradita e 

kultit të shtatë shenjtorëve, por ata i përmend vetëm Theofilakti në jetëshkrimin e 

shenjtorit Klement të Ohrit. Vite më vonë Gorazhdi e vazhdoi veprimtarinë e tij në 

Berat ku edhe u martirizua. Në katedralen e Shën Marisë në Berat ndodhen ende 

lipsanët e tij dhe të Angjellarit12.  

  Gjithashtu një ikonë e kësaj kishe paraqet fjetjen e shenjtorëve. Ekziston edhe 

një shërbesë e shkruar greqisht për nder të shtatë shenjtorëve. Nga kjo akoluthi ruhet 

vetëm një kopje, e cila është shtypur në Venedik me shpenzimet e zotërinjve Andrea 

Papa, Joan Papa dhe të bijve të tij, Nikollës dhe Anastasit. Në shërbesë bëhet fjalë për 

nderimin e Angjellarit dhe të Gorazhdit në zonën e Beratit. Akoluthia shpesh 

përmend lipsanat e tyre të shenjta: "Grumbulli me lipsanat e Shtatë shenjtorëve, 

burim jetëdhënës për besimtarët..". Masa e besimtarëve i shpalli mbrojtës të qytetit, 

prandaj u hartua edhe akoluthia për nder të shtatë shenjtorëve13.  

Me rënien e Perandorisë Bizantine më 1204, Berati u bë një nga selitë më të 

rëndësishme të Despotatit të Epirit. Mihal Komneni, despoti i Epirit rezidencën e 

vendosi në Berat14. Pinjolli i familjes së shquar të Komnenëve u shua më 1216, por 

pasardhësit e tij e ruajtën sundimin edhe për gjysmë shekulli.  

Në vitin 1274 shfaqet familja e Muzakajve, ku Gjon Muzaka ka qenë njëri nga 

dy të dërguarit e fisnikërisë shqiptare te Karli I Anzhu. Më 11 tetor 1279 Gjon 

Muzaka u arrestua nga anzhuinët dhe u lirua nga presioni i fisnikëve arbër më 30 

korrik 1280. Muzakajt15 qenë një ndër familjet më të fuqishme shqiptare (Fig.1) që 

kishin një qëndrim të pavarur si ndaj Bizantit ashtu edhe ndaj anzhuinëve. Titujt e 

Andrea Muzakës mareshal i mbretërisë së Arbrit, të Mentul Muzakës kont i Këlcyrës 

dhe të Teodor Muzakës protosebast dëshmojnë se kjo familje në fillim të shek. XIV 

ishte një nga familjet kryesore feudale të Shqipërisë. Andrea Muzaka II luftoi me 

mbretin Vukshanin dhe e theu atë. Për këtë akt perandori i dha stemën e tij, 

domethënë shqiponjën me dy krerë me yll në mes si edhe titullin despot i Epirit. Sipas 

kronikës së Gjon Muzakës: Zoti Andrea Muzaka me titullin sebastokrator zotëronte 

qytetin e Belgradit, që ishte kreu i Myzeqesë, Anën e Myzeqesë, Tomonishën, që 

është Myzeqeja e Vogël, vendin e Selenicës deri në det etj. Ndarja e principatës në 

                                                                                                                                                                      
katërtën herë në hyllësinë e librës. Të dhëntë o Robert. Mbreti i paradisit gëzimet e veta”. Shtylla e 

gurit shërbeu si epiraf varri për kalorësin norman. Th. Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 

1998, nr. 83, fq. 80.   
12-Kostas Nihoritis, Tradita e kultit të shtatë shenjtorëve, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, 

Tiranë 2003, faqe 87-90. 
13-Kostas Nihoritis, Tradita e kultit të shtatë shenjtorëve, Ngjallja,  qershor 2002, faqe 9,10. 
14-Ky fakt vërtetohet nga një monogram me tulla që gjendet mbi hyrjen e portës veriore të kalasë: një 

kryq me katër shkronja M H L K që transkiptohet me emrin e despotit M(i) H(a) L K(omneni). Berati, 

Historia, arti, kultura dhe informacione të ndryshme, Mars 2000, faqe 12-13.   
15-Përshkrimin e stemës së Muzakajve e ka bërë Gjon Muzaka në librin "Storia e Genealogia della casa 

Musacchia". Stema paraqet një burim që rrjedh në tokë nga të dyja anët. Ky ishte burimi i Epirit, njëra 

anë e të cilit e shuan një pishtar dhe tjetra e ndez. Stema e Muzakajve gjendet e skalitur në murin e një 

vile në rrugën "San Giovani" në qytetin Francavilla Fontana, (Brindizi-Itali). 
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katër pjesë solli dobësimin e Muzakajve. Me këtë ndarje Andrea Muzaka II i la të 

birit të parë tërë restin e shtetit; të dytit, Theodorit, Belgradin dhe Muzakien; të tretit, 

Stojës, Kosturin dhe së fundi së bijës, Komitës, Vlorën dhe Kaninën16.  

Më 1345 Berati bie nën sundimin e mbretit serb Stefan Dushan. Despot i 

tokave të Kaninës dhe të Beratit u caktua Joan Komneni, që ishte kunati i Stefan 

Dushanit. Në vitin 1417 Berati pushtohet nga osmanët gjatë sundimit të sulltan 

Mehmet Ngadhënjimtarit. Emrin Berat e mori në vitin 1431, në kohën e pushtimit 

osman17. Në dokumentet osmane qyteti i Beratit përmendet në formën “Arnavut 

Belgrad”, që do të thotë (Beogradi shqiptar)18. Pra fillimisht quhej Antipatrea, në 

vijim Pulqeriopolis, Beligrad dhe më në fund Berat19. Në regjistrin osman të vitit 

1431 në kalanë e Beratit numërohen 227 familje, me 1500 banorë.  

Të krishterët që jetonin në territorin e perandorisë osmane quheshin “rumë”, 

ndërsa ish perandoria romake e lindjes u quaj Rumeli. I vetmi burim që na jep të 

dhëna të sakta për këtë periudhë është Regjistri i Sanxhakut Shqiptar (Defter Sancak 

Arvanid). Në regjistër administrata osmane ka shënuar me hollësi ndarjet 

administrative të qendrave të banimit, emrat e spahinjve dhe të kryefamiljarëve, llojet 

e tatimeve dhe vlerën e tyre në akçe (monedhë osmane). Të gjitha arat, livadhet, 

kullotat, pyjet quheshin pronë mirije që do të thotë pronë shtetërore. Ndërsa toka 

vakëf u përkiste institucioneve fetare. Tokat e shpallura mirije qenë pronë e Zotit dhe 

administruesi i tyre ishte sulltani, i cili konsiderohej si halif (mëkëmbës i profetit 

Muhamed). Sanxhaku ishte njësia më e rëndësishme administrative-ushtarake e 

Perandorisë osmane. Bashkësia e krishterë gëzonte disa të drejta administrative, si për 

shembull të kishin kishat, shkollat, spitalet dhe varrezat e tyre. Për ngritjen e 

mirëmbajtjen e tyre duhej patjetër të pajiseshin me leje20 nga Porta e Lartë21. (Fig.2) 

                                                           
16-A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia botuese 8 nëntori, Tiranë 1988, 

faqe 22-24. 
17-Sipas regjistrit kadastral të vitit 1431-1432 Sanxhaku Shqiptar ishte i ndarë në 11 vilajete, të cilat më 

vonë u quajtën kaza. Vilajeti i Gjirokastrës, i Këlcyrës, i Kaninës, i Beratit, i Tomoricës, i Skraparit, i 

Pavël-Kurtikut, i Çartallozit, i Krujës, i Përmetit dhe i Korçës. Në krye të vilajetit ishte subashi, 

komandanti i spahinjve. Çdo vilajet kishte kadiun si kryetar të Sheriatit (ligjit të shenjtë). Kadiu 

gjykonte çështjet administrative, civile dhe fetare të popullsisë. Kasem Biçoku, Skënderbeu, Akademia 

e Shkencave, Tiranë 2005, faqe 55-58. 
18-Regjistri i Sanxhakut të Arvanidit i vitit 1431, Akademia e Studiemeve Albanologjike, Instituti i 

Historisë, Tiranë 2017, faqe 8. 
19-Arjan Kaja, Xovani Shyti, Berati, gur i rëndë në historinë e qytetërimit shqiptar, Tema, 26 dhjetor 

2007, faqe 12-13.  
20-Fermanët qenë të shkruara me shkronja ari dhe kishin një kaligrafi të përsosur. Ato dëshmojnë për 

rrafshin aristokratik të komunikimit ndërmjet Portës së Lartë dhe administratës vendore. Fermanët 

fillonin me fjalët: “I dituri, i larti, unë sulltani i perandorisë më të madhe në botë…” dhe përfundonin 

me urdhërin “Unë kështu gjykoj dhe kështu duhet të bëhet”. Disa fermanë osmanë trajtojnë mbrojtjen 

e faltoreve të krishtera prej abuzimeve. Nëpërmjet fermanëve, Porta e Lartë respektonte autonominë e 

kishës vendore.  
21-Në një ferman që bën fjalë për rindërtimin e kishës së Shën Mërisë në fshatin Divjaka të Beratit 

është shkruar: “Pas kërkesës së bërë nga Patriarkana Ortodokse në lidhje me rindërtimin e kishës së 

Shën Mërisë, e cila ndodhet në fshatin Divjaka që varet nga sanxhaku i Beratit dhe me kalimin e kohës 

është kthyer në gërmadhë (harabe), jepet leja e duhur e rindërtimit të saj me kusht që të rindërtohet 

sipas përmasave të përcaktuara dhe shpenzimet e rindërtimit të mbulohen gjysma nga arka e të 
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Osmanët i detyronin fisnikët shqiptarë të dërgonin bijtë e tyre të mitur si 

pengje në oborrin e sulltanit. Këta quheshin iç-ogllanë dhe qenë të detyruar të 

konvertoheshin në fenë islame dhe të edukoheshin me frymën e besnikërisë ndaj 

sulltanit. Pas dhjetë vjetësh atyre u jepeshin ofiqe të larta, sipas aftësive që tregonin. 

Në shkollën e iç-ogllanit kanë qenë i biri i Gjon Kastriotit, Skënderbeu, i biri i Teodor 

Muzakës22, Jakup Beu, i biri i Gjon Zenebishit, Hamza Beu etj. Të krishterëve iu 

ndalua të kishin ofiqe publike dhe të dilnin dëshmitarë në gjyq kundër myslimanëve. 

Kthimi në fenë e krishterë i atyre që ishin bërë myslimanë dënohej me vdekje. Të 

krishterët duhej të udhëtonin me kuaj pa shalë, të mos mbanin armë, të mos e 

gdhendnin emrin e tyre në unazë etj. Me këto masa synohej kalimi i të krishterëve në 

fenë islame. Të krishterët gëzonin të drejtën për ta zhvilluar mësimin në gjuhën e tyre, 

madje edhe për t`u gjykuar sipas statutit të komunitetit të tyre, për çështje të tilla si 

disiplina kishtare, martesa, divorci etj. Gjithashtu kishat ekzistuese me gjithë pasuritë 

e tyre u lanë në pronësi të komuniteteve, por u ndalua ndërtimi i kishave të reja. Një 

politikë kaq liberale e qeverisë osmane kishte për synim sigurimin e paqes në 

bashkësitë e krishtera brenda perandorisë. Atyre që konvertoheshin në myslimanë u 

jepnin poste të larta në administratën civile23.  

Në (Fig.3) jepet harta e Vilajetit të Vlorës në vitet 1520-1530 së bashku me 

kazatë vartëse të saj, Vlora, Tepelena, Përmeti, Berati, Tomorrica dhe Myzeqeja. 

Sipas regjistrit tahrir (Fig.4) të vitit 1530, në varësi të kazasë së Beratit24 qenë Berati 

dhe Skrapari. Mitropolia e Beratit në atë kohë ka qenë nën varësinë e patriarkanës së 

Ohrit. Në vitin 1693 në krye të Patriarkanës së Ohrit u zgjodh Ignati. Ky fakt 

vërtetohet me anën e një fermani25. (Fig.5) 

 

                                                                                                                                                                      
ardhurave të kishës dhe gjysma nga paratë e dhuruara nga Mihal Stasi. 14 Safer 1309/ 10.09.1891. 

Berati në dokumentat arkivore osmane, Stamboll 2013, faqe 52. 
22-Teodor Muzaka shpuri në shkollën e iç-ogllanit të birin Jakupin, i cili në vitin 1441 u kthye në 

Shqipëri me detyrën e sanxhakbegut. A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, 

Shtëpia botuese 8 nëntori, Tiranë 1988, faqe 29. 
23 -Faik Konica, Krishtërimi dhe myslimanizmi i Shqipërisë, Tirana Observer, 6 maj 2008, faqe 9. 
24-Sipas Regjistrit të vitit 1530 të Sanxhakut të Vlorës që varet nga Vilajeti i Rumelisë, qyteti i Berati 

në atë kohë kishte 24 lagje, ndërsa kazaja e Beratit kishte dy kala, 195 fshatra, 21 çifligje, një hamam 

dhe një xhami. Administrata osmane përbëhej nga dy dizdarë, dy qethyda, një myezin, tre topçinj, dy 

portierë, 14 bylykbash, dy riparues, një marangoz, një hekurpunues dhe 152, mbrojtës të kalasë. Përveç 

tyre kishte 1206 njësi banimi myslimane, 83 myslimanë beqarë, 14304 njësi banimi të krishtera, 2088 

të krishterë beqarë, 257 të veja, 25 njësi banimi hebraike, 151 vonjukë dhe 166 bashtina që në total 

përbënin një popullsi prej 18255 personash. Vlera totale e taksave që administrata qendrore osmane 

vilte nga kjo kaza ishte 1335193 akçe. Berati në dokumentat arkivore osmane, Stamboll 2013, faqe 30. 
25-Në një ferman që bën fjalë për emërimin e Ignatit në detyrën e patrikut të Ohrit prej së cilës varej 

Berati është shkruar: “Pas largimit të murgut Grigor nga detyra e patrikut të Ohrit dhe të vendeve që 

vareshin prej saj, detyra e patrikut i jepet murgut Ignatios. Lajmërohen me fermanin e sulltanit të gjithë 

kadilerët e Ohrit, Beratit, Nasliçit dhe vendeve të tjera se patriku i sapoemëruar është patriku i të gjithë 

të krishterëve të atyre vendeve dhe prej tij varen të gjithë priftërinjtë, murgjërit, mitropolitët dhe 

peshkopët e atyre vendeve, prandaj i sapoemëruari ka cilësinë e prijësit shpirtëror të atyre vendeve dhe 

ushtron të gjithë autoritetin që gëzonin patrikët e mëparshëm, prandaj askush në ato vende nuk ka të 

drejtë ti ndërhyjë atij në ushtrimin e detyrës së patrikut”. 10 Ramazan 1104/ 15.05.1693. Berati në 

dokumentat arkivore osmane, Stamboll 2013, faqe 32. 
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Mitropolia e Beratit në vitin 1767 hyri në listën e mitropolive të 

Kostandinopojës. Mitropoliti26 mbante titullin: “I Përndershmi Mitropolit i Beligradit 

dhe i Kaninës”. Në shekullin XVII, Berati qe në sundimin e Ahmet Kurt pashës dhe u 

bë qendra e pashallëkut të Beratit. Pas vitit 1810 pashallëku i Beratit u bashkua me 

pashallëkun e Janinës. Berati mori pamjen që ka sot aty nga fundi i shek. XIX, pas 

tërmetit27 të vitit 1851. Në fund të viteve 1800 Berati kishte rreth 820 punishte 

zejtarie dhe dyqane. Me anën e një fermani që daton më 1804 urdhërohet dërgimi i 

ustallarëve nga Berati për të restauruar rrugët prej kaldrëmi të Stambollit28. (Fig.6) 

Sipas regjistrit të popullsisë në vitin 1880 në kazatë dhe nahijet që varen nga 

sanxhaku i Beratit29 rezulton se popullsia e përgjithshme e sanxhakut ishte 76216 

banorë, pre të cilëve 57674 qenë myslimanë dhe 18542 qenë ortodoksë. (Fig.7) 

Në vitin 1961 Berati është shpallur qytet muze. Aktualisht në Berat janë rreth 

210 objekte muzeale. Pas krijimit të Institutit të Monumenteve të Kulturës në vitin 

1965, studimet mbi monumentet e Beratit30 u shtuan së tepërmi. Në Sesionin e 32-të 

të Komitetit të Trashëgimisë të UNESCO-s, që u zhvillua në Kanada më 8 korrik 

2008, Berati është regjistruar si sajt i trashëgimisë kulturore botërore31.  
 

 

 

 

                                                           
26-Sipas radhës kronologjike disa nga Mitropolitët e Beratit kanë qenë: Nektari (1668), Partheni (1683), 

Ignati (1685), Nektari (1699), Dionisi (1710), Theodhosi (1715-1716), Niqifori (1718-1725), Kozmai 

(1727-1734), Metodi (1736- 1751), Joasafi (1725-1759), Efthimi i dytë (1761-1763), Partheni (1763-

1765), Joasafi përsëri (1765-1767), Ioaniqi (1768-1769), Gjerasimi (1769-1772), Joasafi (1772), 

Meleti (1800), Joasafi (1802), Anthimi (1855), Vasili (1900), Kaliniku (1909), Ioaqimi (1911), 1911-

1923 pa Mitropolit, Kristofor Kisi (1923), Agathangjel Çamçe (1929), Visarion Xhuvani (1941), Kirilli 

(1949), Ignat Trianti 24 qershor 1992 u bë zgjedhja dhe më 18 korrik 1998 u bë fronëzimi. Maksim 

Çuko, Qytetërimi dhe krishterimi në Myzeqe, Tekno Peper, Tiranë 2004, faqe 42. 
27-Në ferman është shkruar: “Kërkesa e kajmakanit të Beratit, Mustafa Ataullahut që mos ti zihet për e 

madhe mangësitë që ka treguar në përmbushjen e detyrave administrative dhe në mbledhjen e taksave 

pasi ai ka vënë në punë të gjithë mundësitë që zotëron në mënyrë që të zgjidhë shqetësimet dhe 

problemet që kanë buruar nga tërmeti që ka rënë në Berat më datë 12 tetor 1851, ditën e dielë, 

rreth orës një. Si rezultat i këtij tërmeti janë shkatërruar shumë shtëpi, kisha e xhami në kasabanë e 

beratit dh  në fshatrat e saj, se ato që kanë mbetur në këmbë janë gati për tu shembur, se populli bashkë 

me fëmijë kanë filluar të qëndrojnë përjashtë pasi nuk ka mbetur ndërtesë dhe se tërmeti ka shkaktuar 

shumë shkatërrime si dhe shumë humbje jetësh të njerëzve. 17 Zilhicce 1267/ 12.10.1851”. Berati në 

dokumentat arkivore osmane, Stamboll 2013, faqe 43. 
28-Në ferman është shkruar: “Urdhri i sulltanit dërguar mytesarifit të sanxhakut të Vlorës, vezir Ibrahim 

pashës, në mënyrë që të dërgojë menjëherë drejt Stambollit një numër të mjaftueshëm nga mjeshtrit e 

Beratit, në të cilin ka një aktivitet të madh esnafi i mjeshtërve të kalldrëmeve, sepse kalldrëmet e 

rrugëve kryesore dhe dytësore të Stambollit, kryeqytetit të perandorisë osmane janë prishur aq sa kanë 

nevojë për një riparim të menjëhershëm dhe esnafi i punuesve të kalldrëmeve, që gjenden në Stamboll 

dhe kapin shifrën 40 esnafe nuk janë të mjaftueshëm për të përmbushur këtë detyrë”. Evail-i Sevval 

1218/ 23.09.1804.Berati në dokumentat arkivore osmane, Stamboll 2013, faqe 42. 
29-Berati në dokumentat arkivore osmane, Stamboll 2013, faqe 48. 
30-A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia botuese 8 nëntori, Tiranë 1988, 

faqe 120. 
31-Berati në dokumentat osmane, Istambul 2013, faqe 17. 
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KREU I PARË 

 
PËRSHKRIM HISTORIK 

 

Krishterimi në Iliri i ka fillimet nga vitet apostolike, d.m.th që në shekullin e 

parë pas Krishtit. Apostull Pavli gjatë udhëtimeve të tij misionare ka predikuar 

krishterimin në Iliri. Në letrën drejtuar Romakëve (15;19) apostull Pavli ka shkruar: 

Από Ιερουσαλήμ καί κύκλω μέχρι Ιλλυρικού πεπληρωκέναι τό ευαγγέλιον τού 

Χριστού32. “Nga Jerusalemi deri në Iliri kam kryer shërbimin e Krishtit”33. Duke 

ndjekur Udhën Egnatia apostulli i kombeve mendohet të ketë shkuar deri në Durrës34. 

Shumë studiues mbështesin tezën se apostull Pavli ka predikuar krishterimin në 

brendësi të Ilirisë. Pararendësi ka qenë Jeronimi35, i cili në letrën e tij nr. 589 drejtuar 

                                                           
32-Nestle -Aland, Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1993, page 437. 
33-Studiuesi Sherif  Delvina në artikullin “Si u përhap krishterimi në Iliri” të botuar në gazetën “Tema”, 

më 11 shtator 2004, faqe 9 shkruan: teksti në gjuhën greke ka fjalën “μέχρι”, që do të thotë deri në 

Ilirikum.  Nga kjo nuk del qartë nëse apostull Pavli ka depërtuar në brendësi të Ilirisë,  apo ka shkuar 

vetëm deri në kufi? Gjithashtu edhe Faik Konica në artikullin “Krishtërimi dhe myslimanizmi i 

Shqipërisë”, botuar te “Tirana Observer”, më 6 maj 2008, faqe 9, ndonëse e pranon faktin që 

krishterimi në Shqipëri është predikuar në shekullin e parë pas Krishtit, megjithatë është i mendimit se 

nëse apostull Pavli ka depërtuar në brendësi të Ilirisë, apo ka shkuar vetëm deri në kufi është një 

çështje që mbetet për ta diskutuar. Sipas gjuhëtarit Thana Gjika specialistët e greqishtes së vjetër 

ndahen në dy grupe. Disa mendojnë se parafjala “μέχρι”, që do të thotë deri e ka kuptimin deri në një 

vend, por pa hyrë brenda, ndërsa disa të tjerë mendojnë se parafjala “μέχρι” që do të thotë deri e ka 

kuptimin e hyrjes brenda në atë vend. Thanas L. Gjika, Kur dhe ku u shkrua Dhiata e Re, Medaur, 

Tiranë 2007, faqe 151; Ιωαννου Παναγοπουλου, Εισαγωγη στην Καινη Διαθηκη, Αθηνα 1993, σελ. 

202. 
34-Sipas studiuesit Thanas Gjika, apostull Pavli bashkë me dishepujt e tij, Apollon, Timoteun, 

Aristakun, Sekundin, Sopatrin, Sostenin etj., shkoi prej Selanikut në Berea në anën perëndimore të 

Provincës së Maqedonisë dhe u fut në krahinën e jugut të Provincës së Ilirikut. Gjatë korrikut të vitit 

56, ai predikoi në Durrës, ku krijoi kishën e krishterë. Në muajt tetor-nëntor të vitit 56 apostull Pavli ka 

predikuar në Nikopojë. Në momentin që u largua nga Durrësi për në Nikopojë, ai la në Durrës Apollon 

dhe Sostenin. Thanas L. Gjika, Kur dhe ku u shkrua Dhiata e Re, Medaur, Tiranë 2007, faqe 437; Zef 

Mirdita, Gjashtë shekujt e parë të krishtenizmit në trevat iliro-shqiptare kishtare greke në Shqipërinë e 

mesme (1900-1904), Krishtërimi ndër shqiptarë, Simpozium Ndërkombëtar, Tiranë, 16-19 nëntor 

1999, Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër 2000, faqe 39. 
35-Jeronimi (331-420) ka lindur në vitin 331, në Stridon të Dalmacisë nga prindër të krishterë. Studimet 

për retorikë, filologji dhe filozofi greke dhe latine i kreu në Romë. Në vitin 356 u pagëzua nga papa 

Liberi (352-361). Vite më vonë filloi të merrej me studime teologjike. Në vitin 373 udhëtoi duke 

kaluar nga Greqia dhe Azia e Vogël për në Antioki të Sirisë ku mësoi interpretimin e shkrimit. Pasi u 

shërua nga një sëmundje e rëndë mësoi hebraishten, ndërsa paralelisht punonte për të jetuar. Në vitin 

377 u dorëzua pa dëshirën e tij presviter dhe shërbeu në Antioki. Ai preferoi të bënte jetë asketike. Në 

vitin 380 shkoi në Kostandinopojë për të mësuar pranë Grigor Teologut. Për shkak të problemeve 

kishtare më 382 shkoi në Romë. Jeronimi udhëhoqi shpirtërisht një shoqëri virgjëreshat fisnike, të cilat 

dëgjonin me zell këshillat e tij. Prej tyre mund të përmendim Aselën, Markelën, Pavlën, Eustikian etj.  

Në këtë kohë duke parë aftësitë e tij, Papa Damasi e caktoi të përkthente Shkrimin e Shenjtë në gjuhën 

latine. Në vitin 384, priftërinjtë e Romës e akuzojnë duke shpifur për të. Kështu Jeronimi la Romën 

dhe u vendos në Betlehem të Palestinës ku krijoi dy manastire. Manastirin e burrave e drejtonte vetë, 

ndërsa atë të grave ia besoi patricias romake Paolës. Jeronimi fjeti më 30 shtator të vitit 420, në 
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Marcelit, ka pohuar që apostull Pavli36 ka predikuar krishterimin në Iliri. Duke vijuar 

me Farlatin37, Fan Nolin38, Kristo Frashërin39, Dhimitër Bedulin40, Shaban Sinanin41, 

Luan Ramën42, Ilirjan Gjikën43
 etj44.  

Nëpër Apoloni kalonte dega jugore e Udhës Egnatia (Fig.1) në stacionin që 

romakët e quanin Clodiana. (Fig.2) Kristjanizimi i Apolonisë mendohet të jetë bërë 

që në shekullin e parë pas Krishtit prej apostull Pavlit, i cili dorëzoi në gradën 

episkopale Marinin. Në Kodikun e Bibliotekës së Jerusalemit, Marini renditet në 

vendin e 56 pas shën Qesarit, episkopit të Durrësit45. Në vitet e para të përhapjes së 

krishterimit në Apoloni është martirizuar Ibasi, i cili ishte me origjinë nga Athina. 

Gjithashtu në vitin 283 tre djem46 nga Athina kishin ardhur në Apoloni për të 

predikuar krishterimin.  

                                                                                                                                                                      
moshën 90-vjeçare. Shkrimet: a) Përkthimet. 1) Itala, i cili është përkthimi i Shkrimit të Shenjtë në 

gjuhën latine. Përkthimi i tij do të bëhej më vonë versioni zyrtar i Kishës Latine. 2) Nga hebraishtja ka 

përkthyer Vulgatën, të cilën e shkroi në Betlehem, ndërmjet viteve 391-404. 3) Nga Origjeni ka 

përkthyer 14 biseda mbi Jeremian dhe 14 biseda mbi Ezekelin. Këto i ka shkruar në Betlehem në vitin 

381. Ka përkthyer 39 biseda mbi Llukën, 2 për  Kantikun e Kantikëve dhe 8 biseda për Isaian. Këto i 

shkroi në Romë ndërmjet viteve 385-387. Αγίου Γερώνιμου, Περί Παρθενιάς, (επιστολή 22 προς 

Ευστοχίαν), μετάφρασης ο Νικοπόλεως Μελέτιος, Πρέβεζα 1994. 
36-Në letrën nr. 589 Jeronimi ka shkruar: In omnibus locis versabatur (Jesus); cum Thoma in India, 

cum Petro Romae, cum Paulo in Illyrico, cum Tito in Creta, cum Andrea in Achaia. 
37-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja 

nga Franko Ilia, Dosja Nr. 40, Viti 1963. Daniele Farlati, Illyrici Sacri, tomus seprimus, Venetiis, 

MDCCCXVII, faqe 335-342. 
38-Fan S. Noli, Vepra II, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 341. 
39-Kristo Frashëri, Etnogjeneza e shqiptarëve, Vështrim historik, Botimet M&B, Tiranë 2013, faqe 

209-210; Kristo Frashëri, Fillimet e krishterimit në viset shqiptare, Studime Historike, Instituti i 

Historisë i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë, nr. 1-2, Tiranë 2000, faqe 5-6; Kristo 

Frashëri, Fillimet e krishterimit në viset shqiptare, Shekulli, 23 tetor 1998, faqe 12. 
40-Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-

it, Tiranë, 1992, faqe 6; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, 

Tiranë 2006, faqe 39; Dhimitër Beduli, Leksione nga Historia e Kishës, (Dispensë), Tiranë 1998, faqe 

86. 
41-Shaban Sinani, Beratinus, Argeta LMG, Tiranë 2004, faqe 9. 
42-Luan Rama, Shën Pali, ungjillori i Ilirisë, Tirana Observer, 21 gusht 2008, faqe 10; Luan Rama, 

Shën Pali, ungjillori i Ilirisë, Le Radici, Anno 13, n.1, Aprile 2015, pagina 21.  
43-Ilirjan Gjika, A ka kaluar Shën Pali në Iliri, Le Radici, Anno 17, n.3, Luglio 2019, pagina 5; Ilirjan 

Gjika, Këtej kaloi fjala e shenjtë, Standard, 1 dhjetor 2011, faqe 16-17; Ilirjan Gjika, Shën Pali dhe një 

tezë e rrëzuar, Standard, 29 dhjetor 2011, faqe 17. 
44-Thanas L. Gjika, Kur dhe ku u shkrua Dhiata e Re, Medaur, Tiranë 2007, faqe 146; Andrea Llukani, 

Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 8; Melsi Labi, Andrea Llukani, Historia e 

Krishterimit, Streha, Tiranë 2015, faqe 160; Andrea Llukani, Shën Pali dhe udhëtimet misionare, 

Standard, 16 janar 2012, faqe 17; Anastasi, Kryeposkop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, 

Ringritja e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë (1991-2012), Tiranë 2013, faqe 9; Zef 

Mirdita, Gjashtë shekujt e parë të krishtenizmit në trevat iliro-shqiptare kishtare greke në Shqipërinë e 

mesme (1900-1904), Krishtërimi ndër shqiptarë, Simpozium Ndërkombëtar, Tiranë, 16-19 nëntor 

1999, Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër 2000, faqe 37. 
45-Pirro Kondili, Apostull Pavli në viset e Shqipërisë së sotme, Ngjallja, korrik 2008, faqe 5. 
46-Dëshmorët e Apolonisë Feliksi, Hermesi dhe Pelegrini kanë jetuar në vitet e mbretërimit të 

perandorit Numerian. Ata flisnin për besimin e krishterë dhe për kotësitë e perëndive pagane. Tre djem 
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Krishtërimi në episkopatën e Aulonës është i hershëm. Këtë e dëshmon 

martirizimi i Elefterit47, (Fig.3) episkopit të Vlorës dhe Ilirisë në shek. II. Gjithashtu 

Shën Danaksi48 (+300), që ka qenë anagnost i kishës së Vlorës dhe Ilirisë. (Fig.4) 

Dëshmori Trifon49 i Sheqishtës (+313) përmendet nëpër sinaksarët e kishës se është 

kapur dhe varur mbi një shelg në vitin 313 pas Krishtit. (Fig.5)  

Në kohën e Dioklecianit, në shek. II pas Krishtit qyteti i Beratit përfshihej në 

provincën e Epirit të Ri50. Në shekullin V në fronin e Perandorisë Bizantine u ngjit 

                                                                                                                                                                      
të tjerë me origjinë nga Athina qenë larguar nga vendi i tyre dhe qenë vendosur në një shpellë pranë 

Apolonisë, ku bënin jetë asketike. Emrat e tyre qenë: dhjakoni Izaur dhe miqtë e tij Vasili e Inocenti. 

Djemtë shqiptarë dhe ata nga Athina kishin në shpirt një dëshirë. Kështu ata zunë miqësi me njëri-

tjetrin. Një ditë djemtë nga Apolonia braktisën shtëpitë dhe u bashkuan me asketët, por kjo gjë nuk u 

pëlqeu prindërve të tyre, të cilët i denoncuan te prefekti i Apolonisë Triponti. Ky i fundit i arrestoi dhe 

u përpoq që t’i sillte përsëri në idhujtari, por djemtë iu përgjigjën se qenë të krishterë dhe do të vdisnin 

të tillë. Atëherë Prefekti urdhëroi që t’i dënonin me vdekje duke iu prerë kokat. Ndërsa Izauri, Vasili 

dhe Inocenti ranë në duart e të birit të prefektit Apolloni, i cili pasi i torturoi urdhëroi që t’u priteshin 

kokat. Kisha jonë i kujton gjashtë martirët e Apolonisë më 17 qershor. Nga kjo dëshmi mësojmë se në 

rrethinat e Apolonisë ka pasur shpella asketike, të cilat u përdorën prej atyre të krishterëve, të cilët lanë 

kotësitë e kësaj bote dhe iu kushtuan lutjeve ndaj Perëndisë. Mitropoliti i Korçës Joani, Martirët e 

shenjtë të Apolonisë, Ngjallja, qershor 1995, faqe 7; Ilirjan Gjika, Apolonia, krishtërimi dhe Shën Pali, 

Metropol, 16 prill 2007, faqe 20-21; Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, 

faqe  185-186. 
47-Elefteri ka qenë episkop i Vlorës dhe i Ilirisë nga fillimi i shek. II pas Krishtit. Ai ka lindur në Romë 

dhe rridhte nga një familje fisnike e pasur. I ati qe bashkëpuntor i ngushtë i senatorit, ndërsa e ëma, 

Anthia, ishte grua shpresëtare. Me formimin dhe të edukimin e Elefeterit u mor e ëma, sepse i ati i vdiq 

shpejt duke e lënë jetim. Elefteri që në vogëli shquhej për thjeshtësinë, pastërtinë e karakterit dhe 

sidomos për dëshirën e zjarrtë për t’i shërbyer Perëndisë. Kur djali u rrit, e ëma ia dha episkopit të 

atëhershëm që ta kishte në kujdesin atëror. Episkopi i Romës, duke vënë re cilësitë e Elefterit të ri, e 

renditi në rreshtat e klerit duke e hirotonisur dhjak, pastaj prift e më vonë episkop. Pasi e hirotonisi 

episkop, e dërgoi për të lëçitur ungjillin në krahinën e Vlorës. Episkop Elefteri, sapo arriti në dioqezën 

e tij, nisi menjëherë misionin e tij për përhapjen e ungjillit në fiset pagane të këtyre anëve. Cilësitë e tij 

të shumta, çuditë që bënte dhe kthimet me shumicë në krishterim të paganëve shkaktuan urrejtjen dhe 

zëmërimin e perandorit romak Adrian, i cili shpalli një përndjekje të rreptë kundër të krishterëve dhe 

urdhëroi arrestimin dhe sjelljen në Romë të episkopit të Vlorës dhe Ilirisë Elefterit. Adriani u përpoq ta 

bindte me premtime të ndryshme që të mohonte Krishtin, por Elefteri qëndroi i patundur në besim. Më 

në fund i prenë kryet me shpatë në stadiumin e Romës. Po atë ditë i prenë kokën me shpatë edhe nënës 

së tij, Anthisë. Besimtarët nga Iliria që u ndodhën në Romë gjatë ekzekutimit, e morën trupin e 

Elefterit dhe atë të nënës së tij dhe i sollën në Vlorë, ku i varrosën me nderime. Shën Elefteri është 

mbrojtësi i grave shtatzëna, zbut dhimbjet dhe lehtëson lindjen, gjithashtu ai është mbrojtës i të 

burgosurve dhe çliruesi i njerëzve nga kurthet e djallit. Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon 

Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 357-358. 
48-Sipas Sinaksarit të Nikodhim Agjioritit, Danaksi ishte ngarkuar me ruajtjen e objekteve të shenjta të 

kishës së Vlorës. Pasi nuk pranoi që t’u bënte fli idhujve, i prenë kokën me shpatë e kështu mori nga 

Perëndia aureolën e martirit. Kisha jonë e përkujton më 6 maj. Andrea Llukani, Sinaksari i madh, 

Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 138. 
49-Shën Trifoni është nderuar në Sheqishtë gjithmonë më 19 dhjetor.   
50-Epiri i Ri shtrihej nga Drini deri në Vlorë, duke përfshirë edhe Elbasanin e Beratin, që në atë kohë 

quhej Pulqeriopolis dhe ishte ndërtuar nga perandori Theodhos për nder të motrës së tij Pulqeria. 

Kryeqendra e Epirit të Ri ishte Durrësi, prej nga fillonte Udha Egnatia. Qytete të tjera të kësaj province 

qenë Apolonia (Pojan), Amantia (Plloçë), Bylis (Gradishtë) dhe Aulona (Vlora). Tajar Zavalani, 

Histori e Shqipnis, Phoenix, Londër 1966, faqe 59. 
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Pulqeria51, e motra e Theodhosit të Madh. (Fig.6) Ajo u martua me plakun Marcian 

dhe vizituan qytetin e Antipatreas (Beratin), të cilin e pagëzoi me emrin e saj 

Πουλχεριούπολις (Pulqeriopolis), që do të thotë qyteti i Pulqerias. Kjo e fundit 

ndërtoi Manastirin e Shën Mërisë Vllahernës dhe krishterimi në Episkopatën e 

Pulqeriopolit  filloi të zhvillohej.  

Episkopatat dhe pjesëmarrja e episkopëve në Sinodet Ekumenike 

Në vëllimin VII të korpusit Illyrikum Sacrum përshkruhet themelimi i 

qyteteve dhe i episkopatave, duke e gërshetuar me historinë kishtare. Për këtë janë 

shfrytëzuar burimet e gjeografëve dhe historianëve më të shquar të atyre kohëve52. 

Sipas Farlatit, episkopata e Pulqeriopolit ka qenë në varësi të Kryeepiskopatës së 

Durrësit. Në varësi të Kryeepiskopatës së Durrësit qenë edhe: 1. Lezha, 2. Arbëria, 3. 

Kruja, 4. Benda, 5. Priska, 6. Shtjefni, 7. Kunavia, 8. Skampa, 9. Lestroni, 10. 

Bulida53, 11. Amantia54, 12. Apolonia55, 13. Valona56, 14. Pulqeriopoli, 15. 

Akroçerani. 

                                                           
51-Perandoresha Pulqeria (450-453) ka lindur në vitin 399 dhe ishte bija e perandorit Arkad (395-408) 

dhe motra e Teodosit II (408-450). Pas vdekjes së të atit ajo u shpall perandoreshë. Më 25-08-450 

Pulqeria u martua me plakun Marcian. Perandoresha Pulqeria në vitin 431, thirri Sinodin III Ekumenik 

në Efes dhe më 451, Sinodin IV Ekumenik në Kalqedoni. Perandoresha Pulqeria themeloi shumë 

institucione bamirëse, gjithashtu ka ndërtuar shumë kisha. Me interesimin e saj në vitin 438, u sollën 

në Kostandinopojë lipsanet e Joan Gojartit, ndërsa në vitin 446 u sollën lipsanet e 40 shenjtorëve të 

Sebastisë. 
52-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja 

nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963. 
53-Bulida ka qenë një qytet në Epirin e Ri, pranë Apolonisë. 
54-Episkopata e Amantias u themelua në fund të shekullit V para Krishtit. Ajo ndodhet në një kodër 

dhe është e fortifikuar me mure. Rrënojat e qytetit antik gjenden pranë fshatit të sotëm Ploc, në krahun 

e djathtë të lumit Shushica në rrethin e Vlorës. Amantia ishte qendra e një bashkësie ekonomike, 

shoqërore dhe politike që njihej me emrin grek Koinonoi (lidhja) dhe kishte një shtrirje gjeografike 

përgjatë luginës së Shushicës deri në Borsh. Gjithashtu në të përfshihej bregdeti i Vlorës që nga lugina 

e Nartës e deri në Ujin e Ftohtë. Në të përfshiheshin qytetet e Aulonës (Triporti) dhe Kaninës (Throni). 

Qendra të tjera qenë Olimpia (Mavrova), Dukaj, Cerja, Borshi etj. Amantia ishte qyteti kryesor i 

Koinonit.  Stadiumi i Amantias është ndërtuar mbi një kodër me lartësi 600 metra nga niveli i detit dhe 

është një rast unik në Ballkan që një monument antik, që ka shërbyer si mjedis sportiv të ndërtohet në 

një lartësi të tillë. Ndërtimet në kalanë e qytetit u kryen në kohën e perandorit Justinian. Në vendin e 

quajtur “Lëmi i Peçit” gjenden rrënojat e një kishe paleokristiane e tipit bazilikë trinefëshe. Kisha 

përbëhet nga naosi, i cili ndahet nga tre nefa ku ai i qendrës është më i gjerë. Përsa i përket kohës së 

ndërtimit mendohet shekulli V. Amantia përmendet si qendër e rëndësishme episkopale në shekullin V. 

Ajo ka qenë në varësi të Kryepeshkopatës së Durrësit. Episkopi i Amantias Euali ka marrë pjesë në 

Sinodin e Sardikës. Ai nuk i pranoi vendimet e Sinodit dhe u largua prej tij bashkë me 71 episkopë të 

tjerë. Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga 

latinishtja nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963, faqe 185; Aleksandër Meksi, Kisha paleokristiane 

në qytetin e Amantias, Albania, 7 shtator 2007, faqe 21; Gëzim Llojdia, Stadiumi i Amantias, një 

ndërtim nga më të rrallat në Ballkan, 55, 10 prill 2007, faqe 7; Gëzim Llojdia, Ilirjan Gjika, Amantia, 

marrëdhëniet e saj me qendrat e tjera, Metropol,  Tiranë 1 Tetor 2007. 
55-Episkopata e Apolonisë. Nëpër Apoloni kalonte dega jugore e udhës Egnatia në stacionin që 

romakët e quanin Clodiana. Kristjanizimi i Apolonisë mendohet të jetë bërë që në shekullin i pas 

Krishtit prej apostull Pavlit, i cili dorëzoi në gradën episkopale Marinin. Në Kodikun e Bibliotekës së 

Jerusalemit, Marini  renditet në vendin e 56 pas shën Qesarit, episkopit të Durrësit. Në vitet e para të 

përhapjes së krishterimit në Apoloni është martirizuar Ibasi, i cili ishte me origjinë nga Athina. 
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Nga praktikat e sinodeve ekumenike mësojmë se në Sinodin e Efesit të vitit 

431, Mitropoliti i Durrësit Efkarios shoqërohej nga ndihmësi i tij episkopi i 

Apoloniadës dhe i Bulidës Feliksi57. Duke pranuar dënimin e Nestorit Feliksi ka 

nënshkruar aktet e Sinodit: “Feliksi, episkopi i Apolonisë dhe Bulinës58, duke 

vendosur bashkë me Sinodin nënshkruaj”. Në një akt tjetër, ku bëhet fjalë për të 

mbrojtur Kirilin e Aleksandrisë Feliksi ka shkruar: “Unë Feliksi, episkopi i 

Apoloniadës nënshkruaj”. Episkopi i Apolonisë, Pali ka marrë pjesë në Sinodin e 

Kostandinopojës të vitit 448. Ai ka nënshkruar përjashtimin e Eftikut nga kisha dhe 

denimin e herezisë së tij: “Pali, episkopi i Apoloniadës, gjyqtar i qytetit të shenjtë 

kishës nënshkrova”. Episkopi i Apoloniadës, Eusebi ka nënshkruar aktet e Sinodit IV 

Ekumenik të Kalqedonisë, i cili u mbajt në vitin 451. Në katalogun e episkopëve 

është shkruar: “Eusebi i Apolonisë”. Eusebi i pranoi vendimet e Sinodit dhe 

nënshkruan letrën e leonit kundra Eftikut dhe Nestorit. Gjithashtu, Eusebi ka 

nënshkruar edhe dekretet e botuara në Efes: “Unë Eusebi, episkopi i qytetit të 

Apolonisë nënshkruaj”59.  

Rreth shekullit V Apolonia filloi të braktisej. Popullata u shpërngul drejt 

qendrave të tjera urbane. Kështu që edhe rezidenca episkopale u zhvendos në qytetin 

e Bylisit. Rreth vitit 458 episkopi Euseb mori titullin Episkop i Apoloniadës dhe i 

                                                                                                                                                                      
Gjithashtu në vitin 283 tre djem nga Athina kishin ardhur në Apoloni për të predikuar krishterimin. 

Nga praktikat e sinodeve ekumenike vërtetojmë se në Sinodin e Efesit të vitit 431, Mitropoliti i 

Durrësit Efkarios shoqërohej nga ndihmësi i tij episkopi i Apoloniadës dhe i Bulidës Feliksi. Episkopi i 

Apoloniadës, Eusebi ka nënshkruar aktet e Sinodit IV Ekumenik të Kalqedonisë, i cili u mbajt në vitin 

451. Rreth shekullit V Apolonia filloi të braktisej. Popullata u shpërngul drejt qendrave të tjera urbane. 

Kështu që edhe rezidenca episkopale u zhvendos në qytetin e Bylisit. Rreth vitit 458 episkopi Euseb 

mori titullin Episkop i Apoloniadës dhe i Bylisit. Pas vitit 458 u fronëzua episkopi Filohar, i cili mori 

titullin Episkop i Bylisit55. Pirro Kondili, Apostull Pavli në viset e Shqipërisë së sotme, Ngjallja, korrik 

2008, faqe 5; Luan Rama, Shën Pali, ungjillori i Ilirisë, Le Radici, Anno 13, n.1, Aprile 2015, pagina 

21; Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja 

nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963, faqe 186-187; Ilirjan Gjika, A e ka vizituar Shën Pali 

Apoloninë, Fjala, 22-29 maj 2005, faqe 4. 
56-Episkopata e Valonës. Aulona (Valona) gjendet mes Apolonisë nga veriu dhe maleve Akroçeraune 

nga jugu, në brigjet e detit Adriatik në një fushë mes kodrash. Në gjuhën greke fjala Aulonë do të thotë 

luginë. Krishtërimi në episkopatën e Aulonës është i hershëm. Këtë e dëshmon martirizimi i Elefterit, 

episkopit të Vlorës dhe i Ilirisë në shek. II. Gjthashtu Shën Danaksi (+300), që ka qenë anagnost i 

kishës së Vlorës dhe Ilirisë. Ndër episkopët e episkopatës së Valonës përmendet Naxari, i cili në 

Sinodin krahinor të Epirit të Ri në vitin 458 ka nënshkruar letrën që iu drejtua perandorit Leon. 

Episkopi i Valonës Soteri në vitin 553 ka marrë pjesë në Sinodin V Ekumenik të Kostandinopojës, 

duke pranuar dënimin e tre kapitujve. Në librin e episkopëve pjesëmarrës në Sinod janë emri dhe 

nënshkrimi i tij: “Soteri shumë i ndershmi episkop i Valonës”. Ndërsa në nënshkrimin e kanoneve të 

shenjta që u dekretuan në Sinod ai nënshkruan: “Soteri për hir të Zotit, episkop i të shenjtës kishë të 

Valonës po ashtu”. Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i 

përkthyer nga latinishtja nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963, faqe 189. 
57-Luan Rama, Shën Pali, ungjillori i Ilirisë, Le Radici, Anno 13, n.1, Aprile 2015, pagina 21.  
58-Bulida ka qenë një qytet në Epirin e Ri, pranë Apolonisë. Sipas Farlatit, kur vdiq episkopi i Bulidës, 

atë e ka zëvendësuar Feliksi. Prandaj ai nënshkruan aktet e Sinodit si episkop i dy dioqezave kishtare. 
59-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja 

nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963, faqe 186-187. 
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Bylisit. Pas vitit 458 u fronëzua episkopi Filohar, i cili mori titullin Episkop i 

Bylisit60.  

Episkopata e Bylisit, e cila njihej me emrin Validi dhe kishte për Episkop 

Filoharin61, i cili ka marrë pjesë në Sinodin e Kalqedonisë të vitit 458. Në shekullin 

VI Bylisi radhitet ndër tetë qytetet më të rëndësishme të Epirit të Ri dhe ka qenë 

qendër episkopale. Kjo është vërtetuar nga zbulimet arkeologjike të një kishe të tipit 

bazilikal trenefëshe me apsidë gjysmëkëndore62.  

Ndër episkopët e episkopatës së Valonës përmendet Naxari, i cili në Sinodin 

krahinor të Epirit të Ri në vitin 458 ka nënshkruar letrën që iu drejtua perandorit 

Leon. Episkopi i Valonës Soteri në vitin 553 ka marrë pjesë në Sinodin V Ekumenik 

të Kostandinopojës, duke pranuar dënimin e tre kapitujve. Në librin e episkopëve 

pjesëmarrës në Sinod janë emri dhe nënshkrimi i tij: “Soteri shumë i ndershmi 

episkop i Valonës”. Ndërsa në nënshkrimin e kanoneve të shenjta, që u dekretuan në 

Sinod ai nënshkruan: “Soteri për hir të Zotit, episkop i të shenjtës kishë të Valonës po 

ashtu”63.  

Amantia përmendet si qendër e rëndësishme episkopale në shekullin V. Ajo 

ka qenë në varësi të Kryepeshkopatës së Durrësit. Episkopi i Amantias Euali ka marrë 

pjesë në Sinodin e Sardikës. Ai nuk i pranoi vendimet e Sinodit dhe u largua prej tij 

bashkë me 71 episkopë të tjerë64.  
 

 

PUSHTIMI BULLGAR 
 

 Më 860 Beratin e përfshiu vala e parë e pushtimit bullgar, që zgjati deri në 

vitin 927. Megjithë pushtimin prej barbarëve, popullsia vazhdoi ta ruante besimin e 

krishterë. Madhështia e krishterimit në trevat e Ilirisë bëri që edhe pushtuesit bullgarë 

të përqafonin fenë kristiane. Kristianizmi i bullgarëve u bë në këto rrethana: Një 

motër e mbretit bullgar Boris, (Fig.7) u zu robinë nga bizantinët në luftë dhe u çua në 

Kostandinopojë, ku u trajtua me shumë dashamirësi nga perandoresha Teodora. Ajo 

pranoi të kalonte në fenë e krishterë duke u pagëzuar me emrin Maria. Kur u kthye në 

Bullgari ajo u përpoq të bindte të vëllanë, mbretin Boris, për t’u pagëzuar. Pagëzimi i 

tij u bë në një ceremoni madhështore në kishën e Ballshit (Fig.8) dhe nuni i tij u bë 

perandori bizantin Mihali III (842-867) me anën e një përfaqësuesi të tij. Borisi (852-

889) mori emrin e nunit të tij, Mihal65.  

                                                           
60-Ilirjan Gjika, A e ka vizituar Shën Pali Apoloninë, Fjala, 22-29 maj 2005, faqe 4. 
61-Luan Rama, Shën Pali, ungjillori i Ilirisë, Le Radici, Anno 13, n.1, Aprile 2015, pagina 21.  
62-Irena Mërtiri, Bylis, qyteti antik pas 10 shekujsh, Metropol, 30 prill 2007, faqe 18-19. 
63-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja 

nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963, faqe 189. 
64-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja 

nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963, faqe 185. 
65-Gjatë Luftës së Parë Botërore një oficer austriak i quajtur Kamilo Prashniker zbuloi në Ballsh të 

Mallakastrës një mbishkrim në greqishten bizantine të gdhendur në një shtyllë mermeri të lartë 1.60 

metra: ...εβαπτίστη ο αρχων Βουλγαρείας Βορης ο μετονομασθείς Μιχαηλ συν τω εκ Θ(εο)ύ δεδομενω 

αυτω εθνει. ε(ίς) τους σ τ ο δ (6374=866). “....u pagëzua sundimtari i Bullgarisë Borisi Car, (Fig.11) i 
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Pas këtij viti në Berat u rikthye sundimi bizantin, që vazhdoi deri në vitin 969. 

Pas këtij viti filloi vala e dytë e pushtimit bullgar, që vazhdoi deri në vitin 1018. Në 

këtë kohë bulgarët Beratin e quajtën Beligrad (Βελαγραδον)66, që do të thotë qyteti i 

bardhë. Në fillim të shekullit X Durrësi u bë qendër kryepeshkopale dhe kishte në 

varësi 15 episkopata: Stefaniaka, Kunavia, Krooni (Kruja), Elisu (Lezha), Dioklea, 

Skodra, Drivasti, Polathon, Glavinica, Aulona (Vlora), Likinidon (Ulqini), Antivaros 

(Tivari), Cerniku, Pulqeriopoli dhe Gradeci67. Në fillimet e shekullit IX Berati u 

pushtua nga sllavët, të cilët filluan ta quajnë Beligrad. Në letër që papa i Romës Joani 

XII i dërgon Borisit të bullgarëve e vlerëson Beligradin si një seli të rëndësishme 

episkopale. Ndërsa Theofilakti i Ohrit e vlerëson episkopin e Beratit si “një njeri që 

shkëlqen nga dijet”.  

Me krijimin e Kryeepiskopatës së Ohrit më 1020, Berati68 kaloi në 

juridiksionin e kësaj episkopate. Në jetëshkrimin e Shën Klementit, shkruar nga 

Theofilakti (1094-1107) theksohet fakti se: “Boris i dhuroi Shën Klementit vende për 

pushim në Ohër dhe në Gllavenicë”. Sipas peshkopit të Ohrit Dhimitër Homatiani 

(1216-1234) mësojmë faktin se: “Kohën më të madhe Klementi e kalonte në Ohër 

dhe në Kefalini, që në gjuhën bullgare quhej Gllavenicë”. Gjithashtu mësojmë se 

Klementi ndërtoi disa kisha në Gllavenicë69. Vite më vonë u përhap kulti i "Shtatë 

                                                                                                                                                                      
quajtur Mihal së bashku me popullin e tij, të dhënë prej Perëndisë në vitin 6374”. Mbishkrimi u zbulua 

në vitin 1918, (Fig.12) nga ushtarët austriakë ndërsa punonin për të nxjerrë gurë nga gërmadhat e 

kishës së Ballshit dhe u dërgua në Durrës, në vendin ku mbaheshin objektet arkeologjike. Mbishkrimi 

daton më 6374, që është dhënë sipas kalendarit bizantin, ku sipas kalendarit të ri Gregorian i përket 

vitit 866 pas Krishtit. Pagëzimi i Borisit u bë në një ceremoni madhështore dhe nuni i tij u bë perandori 

bizantin Mihali III (842-867), me anën e një përfaqësuesi të tij. Borisi (852-889) mori emrin e nunit të 

tij, Mihal. Sipas studiuesit Ilirjan Gjika në vitin 886, Borisi dërgoi si misionar, Klementin e Ohrit (886-

916). Th. Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 82, fq. 79. 
66-Pëllumb Xhufi, Nga Paleologët te Muzakajt. Berati dhe Vlora nëshekujt XII-XV, Shtëpia botuese 55, 

Tiranë 2009, faqe 26-27. 
67-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Uegen, Tiranë 2004, faqe 

50-58. 
68-Në vitin 1018, pas shkatërrimit të shtetit Bullgar të Samuelit, u krijua një kryeepiskopatë e madhe 

dhe e pavarur, e cila ishte Kryeepiskopata e Ohrit. Perandori Vasili II Bullgaroktoni, në vitin 1020 ka 

nxjerrë tri dekrete me rëndësi për Kryeepiskopatën e Ohrit, ku Joani është caktuar Kryeepiskop i Ohrit 

dhe ka pasur në juridiksionin e tij 32 episkopata, të cilat qenë: 1. Achrida (Ohri), ku ishte edhe 

rezidenca e kryeepiskopit, 2. Kastoria (Kosturi), 3) Glabinitza (Gllavinica), 4. Moglaena (Moglena), 5. 

Buetis (Vuteli në Pelagoni ose Manastiri i sotëm), 6. Strumnitza (Strumnica), 7. Morobisdos 

(Morovizda), 8. Belebusda (Velevuzda), 9. Triaditza (Triadica, Sofia), 10. Nisos (Nishi), 11. Branitza 

(Vranica), 12. Belegrada (Berati), 13. Thronia (Striamos, Zemlin), 14. Skopia (Shkupi), 15. 

Prizdriana (Prizreni), 16. Lipainion (Lipjani), 17. Serbia (Servia, qytet ne Maqedoninë 

Jugperëndimore), 18. Dristra (Drster), 19. Bodina (Vidini), 20. Rhasos (Rasa, Novipazari), 21. Horaeja 

(Oreja), 22. Tzernikos (Cerniku, ndoshta Cërriku), 23. Chimaira (Himara), 24. Adrianupilos 

(Drinopolis), 25. është fshirë, 26. Bothroton (Butrinti), 27. Joannina (Janina), 28. Kozila (Kozili), 29. 

Petros (Petra), 30. Rogia, 31. Stagoi, 32. Berroia. 
69-Gllavenica përmendet në zbarkimin e parë të normanëve në bregdetin shqiptar në fundin e shek. IX. 

Gjatë fushatës së dytë të normanëve në vitet 1107-1108, në Gllavenicë  u vra fisniku norman Robert de 

Monteforte. Ndonëse mbante titullin dukë, ai u varros me shpejtësi dhe mbi varrin e tij u vendos 

shtylla e gurit mbi të cilën ishte gdhendur kthimi i mbretit Boris në krishtërim. Duke mos njohur 

greqishten gurgdhendësi shkruajti në pjesën e mbetur të shtyllës 14 vargje në gjuhën latine. +Hic est 
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Shenjtorëve", në të cilin bëjnë pjesë shenjtorët Kiril dhe Metod dhe nxënësit e tyre 

Gorazhdi, Klimi, Naumi, Angjellari dhe Sava. (Fig.9) Nuk kemi saktësi në 

përcaktimin se si u krijua tradita e kultit të shtatë shenjtorëve, por ata i përmend 

vetëm Theofilakti në jetëshkrimin e shenjtorit Klement të Ohrit. Vite më vonë 

Gorazhdi e vazhdoi veprimtarinë e tij në Berat ku edhe u martirizua. Në katedralen e 

“Shën Marisë” në Berat ndodhen lipsanët e tij dhe të Angjellarit70.  

  Gjithashtu një ikonë e kësaj kishe paraqet fjetjen e shenjtorëve. Ekziston edhe 

një shërbesë e shkruar greqisht për nder të shtatë shenjtorëve. Nga kjo akoluthi ruhet 

vetëm një kopje, e cila është shtypur në Venedik me shpenzimet e zotërinjve Andrea 

Papa, Joan Papa dhe të bijve të tij, Nikollës dhe Anastasit. Në shërbesë bëhet fjalë për 

nderimin e Angjellarit dhe të Gorazhdit në zonën e Beratit. Akoluthia shpesh 

përmend lipsanat e tyre të shenjta: "Grumbulli me lipsanat e Shtatë shenjtorëve, 

burim jetëdhënës për besimtarët..". Masa e besimtarëve i shpalli mbrojtës të qytetit, 

prandaj u hartua edhe akoluthia për nder të shtatë shenjtorëve71.  

Me rënien e Perandorisë Bizantine më 1204, Berati u bë një nga selitë më të 

rëndësishme të Despotatit të Epirit. Mihal Komneni, despoti i Epirit rezidencën e 

vendosi në Berat72. Pinjolli i familjesë së shquar të Komnenëve u shua më 1216, por 

pasardhësit e tij e ruajtën sundimin edhe për gjysmë shekulli.  

Në vitin 1274 shfaqet familja e Muzakajve, ku Gjon Muzaka ka qenë njëri nga 

dy të dërguarit e fisnikërisë shqiptare te Karli I Anzhu. Më 11 tetor 1279 Gjon 

Muzaka u arrestua nga anzhuinët dhe u lirua nga presioni i fisnikëve arbër më 30 

korrik 1280. Muzakajt qenë një ndër familjet më të fuqishme shqiptare që kishin një 

qëndrim të pavarur si ndaj Bizantit ashtu edhe ndaj anzhuinëve. Titujt e Andrea 

Muzakës mareshal i mbretërisë së Arbrit, të Mentul Muzakës kont i Këlcyrës dhe të 

Teodor Muzakës protosebast dëshmojnë se kjo familje në fillim të shek. XIV ishte 

një nga familjet kryesore feudale të Shqipërisë. Andrea Muzaka II luftoi me mbretin 

Vukshanin dhe e theu atë. Për këtë akt perandori i dha stemën e tij, domethënë 

shqiponjën me dy krerë me yll në mes si edhe titullin despot i Epirit. Sipas kronikës 

së Gjon Muzakës: Zoti Andrea Muzaka me titullin sebastikrator zotëronte qytetin e 

Belgradit, që ishte kreu i Myzeqesë. Anën e Myzeqesë, Tomonishën, që është 

                                                                                                                                                                      
subpositus de Forti Mon(t) e Robert(us) Corpore formosus prob(us) armis vir generos(us) Subduce 

Normanni Cuntis quoq inventutis dives floreret in anni(s) Deseruit mundun D(omi)niq(ue petendo 

sepulcr(um) Hic obiit Ph(o)eb(o) (i)a(m) sub Libra quat(er) ort(o) Det Roberto tib(i) (S)ua gandia rex 

para(disi). “+Këtu është varrosur Robert de Forti Monte. I hirshëm në trup, trim në armë, burrë bujar 

nënkomandant i normanëve. Që në krye edhe mbi të gjithë englezët Angli(s) duke qenë në moshë më 

të bukur të rinisë e braktisi botën duke kërkuar varrin e zotërisë. Këtu vdiq i ri kur dielli lindi për të 

katërtën herë në hyllësinë e librës. Të dhëntë o Robert. Mbreti i paradisit gëzimet e veta”. Shtylla e 

gurit shërbeu si epiraf varri për kalorësin norman. Th. Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 

1998, nr. 83, fq. 80.   
70-Kostas Nihoritis, Tradita e kultit të shtatë shenjtorëve, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, 

Tiranë 2003, faqe 87-90. 
71-Kostas Nihoritis, Tradita e kultit të shtatë shenjtorëve, Ngjallja,  qershor 2002, faqe 9,10. 
72-Ky fakt vërtetohet nga një monogram me tulla që gjendet mbi hyrjen e portës veriore të kalasë: një 

kryq me katër shkronja M H L K që transkiptohet me emrin e despotit M(i) H(a) L K(omneni). Berati, 

Historia, arti, kultura dhe informacione të ndryshme, Mars 2000, faqe 12-13.   
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Myzeqeja e Vogël, vendin e Selenicës deri në det etj. Ndarja e principatës në katër 

pjesë solli dobësimin e Muzakajve. Me këtë ndarje Andrea Muzaka II i la të birit të 

parë tërë restin e shtetit; të dytit, Theodorit, Belgradin dhe Muzakien; të tretit, Stojës, 

Kosturin dhe së fundi së bijës, Komitës, Vlorën dhe Kaninën73.  

Më 1345 Berati bie nën sundimin e mbretit serb Stefan Dushan. Despot i 

tokave të Kaninës dhe të Beratit u caktua Joan Komneni, që ishte kunati i Stefan 

Dushanit. Në vitin 1417 Berati pushtohet nga osmanët gjatë sundimit të sulltan 

Mehmet Ngadhënjimtarit. Emrin Berat e mori në vitin 1431, në kohën e pushtimit 

osman74. Në dokumentet osmane qyteti i Beratit përmendet në formën “Arnavut 

Belgrad”, që do të thotë (Beogradi shqiptar)75. Pra fillimisht quhej Antipatrea, në 

vijim Pulqeriopolis, Beligrad dhe më në fund Berat76. Në regjistrin osman të vitit 

1431 në kalanë e Beratit numërohen 227 familje, me 1500 banorë.  

Të krishterët që jetonin në territorin e perandorisë osmane quheshin “rumë”, 

ndërsa ish perandoria romake e lindjes u quaj Rumeli. I vetmi burim që na jep të 

dhëna të sakta për këtë periudhë është Regjistri i Sanxhakut Shqiptar (Defter Sancak 

Arvanid). Në regjistër administrata osmane ka shënuar me hollësi ndarjet 

administrative të qendrave të banimit, emrat e spahinjve dhe të kryefamiljarëve, llojet 

e tatimeve dhe vlerën e tyre në akçe (monedhë osmane). Të gjitha arat, livadhet, 

kullotat, pyjet quheshin pronë mirije që do të thotë pronë shtetërore. Ndërsa toka 

vakëf u përkiste institucioneve fetare. Tokat e shpallura mirije qenë pronë e Zotit dhe 

administruesi i tyre ishte sulltani, i cili konsiderohej si halif (mëkëmbës i profetit 

Muhamed). Sanxhaku ishte njësia më e rëndësishme administrative-ushtarake e 

Perandorisë osmane. Bashkësia e krishterë gëzonte disa të drejta administrative, si 

për shembull të kishin kishat, shkollat, spitalet dhe varrezat e tyre. Për ngritjen e 

mirëmbajtjen e tyre duhej patjetër të pajiseshin me leje77 nga Porta e Lartë78.  
                                                           
73-A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia botuese 8 nëntori, Tiranë 1988, 

faqe 22-24. 
74-Sipas regjistrit kadastral të vitit 1431-1432 Sanxhaku Shqiptar ishte i ndarë në 11 vilajete, të cilat më 

vonë u quajtën kaza. Vilajeti i Gjirokastrës, i Këlcyrës, i Kaninës, i Beratit, i Tomoricës, i Skraparit, i 

Pavël-Kurtikut, i Çartallozit, i Krujës, i Përmetit dhe i Korçës. Në krye të vilajetit ishte subashi, 

komandanti i spahinjve. Çdo vilajet kishte kadiun si kryetar të Sheriatit (ligjit të shenjtë). Kadiu 

gjykonte çështjet administrative, civile dhe fetare të popullsisë. Kasem Biçoku, Skënderbeu, Akademia 

e Shkencave, Tiranë 2005, faqe 55-58. 
75-Regjistri i Sanxhakut të Arvanidit i vitit 1431, Akademia e Studiemeve Albanologjike, Instituti i 

Historisë, Tiranë 2017, faqe 8. 
76-Arjan Kaja, Xovani Shyti, Berati, gur i rëndë në historinë e qytetërimit shqiptar, Tema, 26 dhjetor 

2007, faqe 12-13.  
77-Fermanët qenë të shkruara me shkronja ari dhe kishin një kaligrafi të përsosur. Ato dëshmojnë për 

rrafshin aristokratik të komunikimit ndërmjet Portës së Lartë dhe administratës vendore. Fermanët 

fillonin me fjalët: “I dituri, i larti, unë sulltani i perandorisë më të madhe në botë…” dhe përfundonin 

me urdhërin “Unë kështu gjykoj dhe kështu duhet të bëhet”. Disa fermanë osmanë trajtojnë mbrojtjen 

e faltoreve të krishtera prej abuzimeve. Nëpërmjet fermanëve, Porta e Lartë respektonte autonominë e 

kishës vendore.  
78-Në një ferman që bën fjalë për rindërtimin e kishës së Shën Mërisë në fshatin Divjaka të Beratit 

është shkruar: “Pas kërkesës së bërë nga Patriarkana Ortodokse në lidhje me rindërtimin e kishës së 

Shën Mërisë, e cila ndodhet në fshatin Divjaka që varet nga sanxhaku i Beratit dhe me kalimin e kohës 

është kthyer në gërmadhë (harabe), jepet leja e duhur e rindërtimit të saj me kusht që të rindërtohet 
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Osmanët i detyronin fisnikët shqiptarë të dërgonin bijtë e tyre të mitur si 

pengje në oborrin e sulltanit. Këta quheshin iç-ogllanë dhe qenë të detyruar të 

konvertoheshin në fenë islame dhe të edukoheshin me frymën e besnikërisë ndaj 

sulltanit. Pas dhjetë vjetësh atyre u jepeshin ofiqe të larta, sipas aftësive që tregonin. 

Në shkollën e iç-ogllanit kanë qenë i biri i Gjon Kastriotit, Skënderbeu, i biri i 

Teodor Muzakës79, Jakup Beu, i biri i Gjon Zenebishit, Hamza Beu etj. Të 

krishterëve iu ndalua të kishin ofiqe publike dhe të dilnin dëshmitarë në gjyq kundër 

myslimanëve. Kthimi në fenë e krishterë i atyre që ishin bërë myslimanë dënohej me 

vdekje. Të krishterët duhej të udhëtonin me kuaj pa shalë, të mos mbanin armë, të 

mos e gdhendnin emrin e tyre në unazë etj. Me këto masa synohej kalimi i të 

krishterëve në fenë islame. Të krishterët gëzonin të drejtën për ta zhvilluar mësimin 

në gjuhën e tyre, madje edhe për t`u gjykuar sipas statutit të komunitetit të tyre, për 

çështje të tilla si disiplina kishtare, martesa, divorci etj. Gjithashtu kishat ekzistuese 

me gjithë pasuritë e tyre u lanë në pronësi të komuniteteve, por u ndalua ndërtimi i 

kishave të reja. Një politikë kaq liberale e qeverisë osmane kishte për synim 

sigurimin e paqes në bashkësitë e krishtera brenda perandorisë. Atyre që 

konvertoheshin në myslimanë u jepnin poste të larta në administratën civile80.  

Në jepet harta e Vilajetit të Vlorës në vitet 1520-1530 së bashku me kazatë 

vartëse të saj, Vlora, Tepelena, Përmeti, Berati, Tomorrica dhe Myzeqeja. Sipas 

regjistrit tahrir të vitit 1530, në varësi të kazasë së Beratit81 qenë Berati dhe Skrapari. 

Mitropolia e Beratit në atë kohë ka qenë nën varësinë e Patriarkanës së Ohrit. Në vitin 

1693 në krye të Patriarkanës së Ohrit u zgjodh Ignati. Ky fakt vërtetohet me anën e 

një fermani82.  

                                                                                                                                                                      
sipas përmasave të përcaktuara dhe shpenzimet e rindërtimit të mbulohen gjysma nga arka e të 

ardhurave të kishës dhe gjysma nga paratë e dhuruara nga Mihal Stasi. 14 Safer 1309/ 10.09.1891. 

Berati në dokumentat arkivore osmane, Stamboll 2013, faqe 52. 
79-Teodor Muzaka shpuri në shkollën e iç-ogllanit të birin Jakupin, i cili në vitin 1441 u kthye në 

Shqipëri me detyrën e sanxhakbegut. A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, 

Shtëpia botuese 8 nëntori, Tiranë 1988, faqe 29. 
80-Faik Konica, Krishtërimi dhe myslimanizmi i Shqipërisë, Tirana Observer, 6 maj 2008, faqe 9. 
81-Sipas Regjistrit të vitit 1530 të Sanxhakut të Vlorës që varet nga Vilajeti i Rumelisë, qyteti i Berati 

në atë kohë kishte 24 lagje, ndërsa kazaja e Beratit kishte dy kala, 195 fshatra, 21 çifligje, një hamam 

dhe një xhami. Administrata osmane përbëhej nga dy dizdarë, dy qethyda, një myezin, tre topçinj, dy 

portierë, 14 bylykbash, dy riparues, një marangoz, një hekurpunues dhe 152, mbrojtës të kalasë. Përveç 

tyre kishte 1206 njësi banimi myslimane, 83 myslimanë beqarë, 14304 njësi banimi të krishtera, 2088 

të krishterë beqarë, 257 të veja, 25 njësi banimi hebraike, 151 vonjukë dhe 166 bashtina që në total 

përbënin një popullsi prej 18255 personash. Vlera totale e taksave që administrata qendrore osmane 

vilte nga kjo kaza ishte 1335193 akçe. Berati në dokumentat arkivore osmane, Stamboll 2013, faqe 30. 
82-Në një ferman që bën fjalë për emërimin e Ignatit në detyrën e patrikut të Ohrit prej së cilës varej 

Berati është shkruar: “Pas largimit të murgut Grigor nga detyra e patrikut të Ohrit dhe të vendeve që 

vareshin prej saj, detyra e patrikut i jepet murgut Ignatios. Lajmërohen me fermanin e sulltanit të gjithë 

kadilerët e Ohrit, Beratit, Nasliçit dhe vendeve të tjera se patriku i sapoemëruar është patriku i të gjithë 

të krishterëve të atyre vendeve dhe prej tij varen të gjithë priftërinjtë, murgjërit, mitropolitët dhe 

peshkopët e atyre vendeve, prandaj i sapoemëruari ka cilësinë e prijësit shpirtëror të atyre vendeve dhe 

ushtron të gjithë autoritetin që gëzonin patrikët e mëparshëm, prandaj askush në ato vende nuk ka të 

drejtë ti ndërhyjë atij në ushtrimin e detyrës së patrikut”. 10 Ramazan 1104/ 15.05.1693. Berati në 

dokumentat arkivore osmane, Stamboll 2013, faqe 32. 
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Pas shpërbërjes së Kryeepiskopatës së Ohrit83 në vitin 1767, Mitropolia e 

Beratit hyri në listën e mitropolive të Kostandinopojës. Mitropoliti84 mbante titullin: 

“I Përndershmi Mitropolit i Beligradit dhe i Kaninës”. Në shekullin XVII, Berati qe 

në sundimin e Ahmet Kurt pashës dhe u bë qendra e pashallëkut të Beratit. Pas vitit 

1810 pashallëku i Beratit u bashkua me pashallëkun e Janinës85. (Fig.10) (Fig.11)  

Berati mori pamjen që ka sot aty nga fundi i shek. XIX, pas tërmetit86 të vitit 

1851. Në fund të viteve 1800 Berati kishte rreth 820 punishte zejtarie dhe dyqane. 

(Fig.12) (Fig.13) Me anën e një fermani që daton më 1804 urdhërohet dërgimi i 

ustallarëve nga Berati për të restauruar rrugët prej kaldrëmi të Stambollit87. Sipas 
                                                           
83-Jetëgjatësia e Kryeepiskopatës së Ohrit ishte deri më 16 janar të vitit 1767 kur Kryeepiskop Arseni 

dha dorëheqjen nga posti. Shkaku i dorëheqjes së tij qenë mosmarrëveshjet me mitropolitët që kishte 

në varësi. Në vjeshtën e vitit 1766 pesë mitropolitë shkuan në Kostandinopojë dhe i kërkuan patrikut 

Samuelit I (1763-1768) shkëputjen nga Kryeepiskopata e Ohrit duke firmosur një Premtim, me anën e 

së cilit i nënshtroheshin autoritetit të Kostandinopojës. Me kërkesë të patrikut Samuel I, sulltan 

Mustafai e miratoi vendimin për suprimimin e Kryeepiskopatës së Ohrit dhe krijimin e 

Kryeepiskopatës së Durrësit. Të gjitha dioqezat e Shqipërisë që vareshin nga Kryeepiskopata e Ohrit, 

madje edhe Ohri vetë, tanimë si episkopatë e thjeshtë u vunë në varësi të Durrësit, që u ngrit në rangun 

e Kryeepiskopatës. Azem Qazimi, Fjalor i Krishtërimit, Plejad, Tiranë 2011, faqe 253-262. 
84-Sipas radhës kronologjike disa nga Mitropolitët e Beratit kanë qenë: Nektari (1668), Partheni (1683), 

Ignati (1685), Nektari (1699), Dionisi (1710), Theodhosi (1715-1716), Niqifori (1718-1725), Kozmai 

(1727-1734), Metodi (1736- 1751), Joasafi (1725-1759), Efthimi i dytë (1761-1763), Partheni (1763-

1765), Joasafi përsëri (1765-1767), Ioaniqi (1768-1769), Gjerasimi (1769-1772), Joasafi (1772), 

Meleti (1800), Joasafi (1802), Anthimi (1855), Vasili (1900), Kaliniku (1909), Ioaqimi (1911), 1911-

1923 pa Mitropolit, Kristofor Kisi (1923), Agathangjel Çamçe (1929), Visarion Xhuvani (1941), Kirilli 

(1949), Ignat Trianti 24 qershor 1992 u bë zgjedhja dhe më 18 korrik 1998 u bë fronëzimi. Maksim 

Çuko, Qytetërimi dhe krishterimi në Myzeqe, Tekno Peper, Tiranë 2004, faqe 42. 
85-Sanxhaku i Beratit në vjetarët osmanë varej nga vilajeti i Janinës. Berat është emir i kazasë, që është 

qendra e sanxhakut me të njejtin emër. Kazaja e Beratit kufizohet në lindje me Tomorricën dhe 

Skraparin, në perëndim me detin Adriatik dhe skelën e Semanit, në jug me kazanë e Tepelenës dhe me 

lumin Vjosa dhe në veri me sanxhakët e Elbasanit dhe Durrësit. Sanxhaku i Beratit e ka qendrën në 

Berat. Në varësi të tij janë kazatë Berat, Vlorë, Skrapar dhe Tomorricë si dhe nahijet Lushnjë, Rreth 

Myzeqe, Plashnik, Mallakastra e Sipërme, Mallakastra e Poshtme dhe Kapinova. Berati në dokumentat 

arkivore osmane, Stamboll 2013, faqe 17. 
86-Në ferman është shkruar: “Kërkesa e kajmakanit të Beratit, Mustafa Ataullahut që mos ti zihet për e 

madhe mangësitë që ka treguar në përmbushjen e detyrave administrative dhe në mbledhjen e taksave 

pasi ai ka vënë në punë të gjithë mundësitë që zotëron në mënyrë që të zgjidhë shqetësimet dhe 

problemet që kanë buruar nga tërmeti që ka rënë në Berat më datë 12 tetor 1851, ditën e dielë, 

rreth orës një. Si rezultat i këtij tërmeti janë shkatërruar shumë shtëpi, kisha e xhami në kasabanë e 

beratit dh  në fshatrat e saj, se ato që kanë mbetur në këmbë janë gati për tu shembur, se populli bashkë 

me fëmijë kanë filluar të qëndrojnë përjashtë pasi nuk ka mbetur ndërtesë dhe se tërmeti ka shkaktuar 

shumë shkatërrime si dhe shumë humbje jetësh të njerëzve. 17 Zilhicce 1267/ 12.10.1851”. Berati në 

dokumentat arkivore osmane, Stamboll 2013, faqe 43. 
87-Në ferman është shkruar: “Urdhri i sulltanit dërguar mytesarifit të sanxhakut të Vlorës, vezir Ibrahim 

pashës, në mënyrë që të dërgojë menjëherë drejt Stambollit një numër të mjaftueshëm nga mjeshtrit e 

Beratit, në të cilin ka një aktivitet të madh esnafi i mjeshtërve të kalldrëmeve, sepse kalldrëmet e 

rrugëve kryesore dhe dytësore të Stambollit, kryeqytetit të perandorisë osmane janë prishur aq sa kanë 

nevojë për një riparim të menjëhershëm dhe esnafi i punuesve të kalldrëmeve, që gjenden në Stamboll 

dhe kapin shifrën 40 esnafe nuk janë të mjaftueshëm për të përmbushur këtë detyrë”. Evail-i Sevval 

1218/ 23.09.1804.Berati në dokumentat arkivore osmane, Stamboll 2013, faqe 42. 



 
 
 

 21 

regjistrit të popullsisë në vitin 1880 në kazatë dhe nahijet që varen nga sanxhaku i 

Beratit88 rezulton se popullsia e përgjithshme e sanxhakut ishte 76216 banorë, pre të 

cilëve 57674 qenë myslimanë dhe 18542 qenë ortodoksë. 

Sipas vjetarit të Janinës të vitit 1892 popullsia e Beratit ka qenë rreth 10 mijë 

banorë. Nga këta 4799 qenë meshkuj dhe 4563 qenë femra. Numri i shtëpive ka qenë 

1649. Popullsia e përgjithshme e kazasë ka qenë 68011 banorë. Kazaja kishte një 

nahije, 218 fshtra dhe 11802 shtëpi89. (Fig.14)  

 

 

PËRPJEKJET PËR AUTOQEFALI 

KONGRESI I BERATIT 
 

Me krijimin e shtetit shqiptar më 28 nëntor 1912, Kishës Ortodokse të 

Shqipërisë i lindi e drejta për të kërkuar autoqefalinë. Tashmë Shqipëria ishte e 

pavarur nga Turqia90, kështu që kërkesa për autoqefali ishte e natyrshme. Duke u 

nisur nga parimi: "Kishë e pavarur në shtet të pavarur" në Shqipëri nisën përpjekjet 

për krijimin e Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Më 1919 erdhi në Shqipëri për 

të ofruar shërbimet e tij arkimandrit Visar Xhuvani. Veprimtaria patriotike e 

Xhuvanit në shërbim të çështjes kombëtare dhe të meshimit në gjuhën shqipe tërhoqi 

vëmendjen e Fan Nolit, i cili e përshëndeti me anën e një letre91, që daton më 7 mars 

1920. Gjithashtu edhe Kongresi i Lushnjës që u mbajt më 20-31 janar 1920 e 

mbështeti veprimtarinë atdhetare të arkimandrit V. Xhuvanit, duke e zgjedhur anëtar 

të Këshillit Kombëtar. Xhuvani mori pjesë aktive në organizimin e shtetit të ri 

shqiptar92 dhe të Kishës Ortodokse Kombëtare Shqiptare. Në nëntor 1920 erdhën në 

Shqipëri për të ofruar shërbimet e tyre atë Vangjel Çamçe dhe atë Vasil Marku. 

Synimi i tyre ishte ngritja nga themeli i Kishës Ortodokse Shqiptare.  

Nismëtari për mbledhjen e kongresit të Beratit ishte kryetari i Bashkisë së 

Durrësit, Kostë Paftali. Ky i fundit duke u nisur nga qëllimi i mirë për eleminimin e 

përçarjes93 midis ortodoksëve shqiptarë94 mori nismën, që të organizonte kongresin. 

                                                           
88-Berati në dokumentat arkivore osmane, Stamboll 2013, faqe 48. 
89-Shemsedin Sami, Berat, Kamusu-Alam, vëll.II, Stamboll 1306, faqe 1260. 
90-E njëjta gjë kishte ndodhur edhe me vendet e tjera të Ballkanit, të cilat sapo u shkëputën nga Turqia 

formuan shtetet e tyre dhe rrjedhimisht edhe kishat e tyre u shkëputën nga Patriarkana Ekumenike. 

Kështu pati ndodhur me Kishën Ortodokse të Rusisë, e cila e fitoi autoqefalinë në vitin 1771, me 

Kishën Ortodokse të Greqisë në vitin 1883, me atë të Serbisë më 1880, të Rumanisë më 1856 etj. 

Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 7. 
91-Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 3. 
92-Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 142. 
93-Noli nuk mori pjesë në Kongresin e Beratit, që të mos kishte përplasje midis rrymave kishtare. 

Qëllimi i kongresit ishte që të bindte Patriarkanën Ekumenike të pranonte një përfaqësi nga kisha 

shqiptare për të diskutuar për çështjen e dhënies së autoqefalisë. Prandaj në marrëveshje me qeverinë 

Noli qëndroi i mënjanuar, sepse pjesëmarrja e një episkopi të vetëshpallur do të ngjallte reagimin e 

Patriarkanës Ekumenike. Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 115. 
94-Dy rrymat midis delegatëve të kongresit qenë: 1-Fanolistët, që përfaqësoheshin nga delegatët e 

Mitropolisë së Korçës atë Josif Qirici, Dhosi Havjari, atë Jorgji, Anastas Çekrezi, Oshënar Sofroni, 
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Për këtë qëllim u dërgoi telegrame95 qarqeve ortodokse të prefekturave dhe 

nënprefekturave të Korçës, Beratit, Gjirokastrës, Vlorës, Elbasanit, Durrësit dhe 

Shkodrës. Çdo rreth zgjodhi dy delegatë dhe u tregua kujdes i veçantë që ata t’i 

përfaqësonin denjësisht. Peshën më të rëndë nga ana organizative dhe kanonike e 

mbajti Visarion Xhuvani, si njohës i mirë i kanoneve kishtare dhe i ligjeve të shtetit, 

si anëtar i Këshillit Kombëtar i zgjedhur nga Kongresi i Lushnjës.  

Më 10 shtator të vitit 1922, në sallën e shkollës qendrore të qytetit të Beratit, 

(Fig.15) u  mblodhën delegatët e kongresit kishtar96, që ishin dërguar nga ortodoksët e 

prefekturave dhe të nënprefekturave për të paraqitur letër kredencialet. Për verifikimin 

e tyre u zgjodh një komision i posaçëm me kryetar Perikli Konën, sekretar Vasil 

Llapushin (Fig.16) dhe anëtarë atë Vangjel Çamçen, Stathi Kondin dhe Taq Budën. 

 Mbas një pune serioze dhe cilësore përgatitore, Kongresi u mblodh në sallën e 

shkollës së Mangalemit ditën e hënë më 11 shtator 1922. Kryetari i komisionit të 

mandateve Perikli Kona ia dha fjalën Kryetarit të Bashkisë së Beratit, i cili u uroi të 

pranishmëve mirëseardhjen. Mbas fjalës përshëndetëse të iniciatorit Kostë Paftali e 

mori fjalën përfaqësuesi i qeverisë Zenel Prodani, mbas tij arkimandrit Visarion 

Xhuvani dhe mbas tij delegati i Pogradecit, atë Vasil Marku97. Punimet e Kongresit u 

kryesuan nga atë Josif Qirici nga Korça në shenjë respekti për atë qytet që ishte 

pararendësi i përpjekjeve për autoqefalinë e kishës shqiptare. Atë Josifi njoftoi të 

                                                                                                                                                                      
Dhimitri Ndini, atë Vangjel Çamçe, Thomo Prifti, Stathi Kondi, Vasil Zoto, Vasil Marku etj. 2-

Përkrahësit e Visar Xhuvanit qenë: Gjergj Manushi, Kostë Paftali, Leonidha Nishku, Rist Gjybabiç, 

Gjok Nikolliç etj. Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 118. 
95-Në telegram shkruhej: “I nënshkruemi tue marrë parasysh përçamjen dhe mosmarrëveshjet që po 

vazhdojnë ndërmjet vëllezënve shqiptarë ortodoksë mbi çashtje që i përkasin kishës ortodokse, me që 

kjo gjendje po damton jo vetëm çashtjen fetare ortodokse por damton rreptësisht edhe shtetin tonë 

shqiptar si dhe kombin, po marr leje me i propozue vëllezënve shqiptarë që të formohet sa ma parë nji 

kongres për me shërue këtë plagë të hapun dhe në mbrojtje të dinjitetit si komb e si fe”. Arkivi Qendror 

i Shtetit, Fondi 647, Dosja nr. 206, fl. 1-2. 
96-Delegatët qenë sipas rretheve: Korça - Ikonom Papa Josifin dhe Dhori Havjarin. Pogradeci - Atë 

Vasil Marku dhe Thanas P. Kërxhallin. Bilishti - Atë Josifin dhe Anastas Çekrezin. Kolonja – Oshënar 

Sofronin dhe Dhimitër P. Ninin. Leskoviku – Atë Vangjel Çamçen dhe Thanas Priftin. Berati – Perikli 

Konën dhe Dhimitër Tutulanin. Fieri – Loni Xhoxhën dhe Dhimitër Qilicën. Durrësi – Arkimandrit 

Visar  Xhuvanin dhe Gjergji Manushin. Përmeti – Dr. Kondin dhe Vasil Kotën. Vlora – Tol Arapin 

dhe Jani Seranin. Lushnja – Tun Gjergjin dhe Llazar Bozon. Kavaja – Pal Xhumarin dhe Andrea 

Ikonomin. Tirana – Papa Simonin dhe Mark Hobdarin. Elbasani – Vasil Llapushin (Fig.6) dhe Simon 

Shuteriqin. Shpati – Taq Budën dhe Dhimitër Papariston. Dibra – Leonidha Nishkun dhe Kostë 

Paftalin. Libohova – Spiro Katin. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, 

Tiranë 1926, faqe 7-8; Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 

2008, faqe 57; Visarion Xhuvani, në kishë, në parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, 

faqe 56; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Si nisi lëvizja për shqiptarizimin e kishës ortodokse 

autoqefale, Tema, 10-11 prill 2005, faqe 9; Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, 

Tiranë, 2016; faqe 119; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, 

Tiranë 2011, faqe 187; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 

85-86; Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i 

K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 22; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe 

komunikimit, Tiranë 2006, faqe 47. 
97-Kaliopi Naska, Kongresi themeltar i Kishës Ortodokse Autoqefale në Berat, në 70-vjet të Kishës 

Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e shkencave, Tiranë 1993, faqe 14-15. 
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pranishmit se qëllimi i mbledhjes së Kongresit të Beratit ishte shpallja e Kishës 

Autoqefale Ortodokse Kombëtare.  

 Menjëherë pas tij, arkimandrit Visar Xhuvani shpalli pavarësinë 

administrative të Kishës Ortodokse të Shqipërisë sipas vendimit: "Të gjithë Delegatët 

e Kongresit, Klerik e Laik, me një zë dhe entuzjazëm në emër të gjithë klerit dhe 

popullit ortodoks shqiptar, duke u bazuar edhe në faktin se Shqipëria u njoh prej 

gjithë shteteve të botës si një shtet i pavarur dhe sovran dhe mbi këtë bazë sipas 

kanoneve të shenjta të të Kishës Ortodokse në shtet të pavarur - kishë e pavarur, duke 

pasur për shembull edhe kishat autoqefale të Rusisë, Greqisë, Rumanisë etj, 

deklarojmë në emrin e Trinisë së Shenjtë të njëqenishme dhe të pandarë Autoqefalinë 

e Kishës Ortodokse të Shqipërisë, "de fakto" sepse "de jure" ka qenë që prej ditës së 

shpalljes së indipendencës politike të shtetit shqiptar, duke mbajtur  lidhje shpirtërore, 

dogmatike e apostolike me Patriarkanën Ekumenike dhe me kishat e tjera ortodokse 

autoqefale të botës. Rroftë Kisha Autoqefale"98. Të pranishmit u ngritën më këmbë 

dhe brohoritën "Rroftë Kisha Autoqefale" dhe në vijim nënshkruan. Sipas veendimit 

të Kongresit të Beratit Kisha Ortodokse e Shqipërisë ishte autoqefale prej vitit 1912, 

atëherë kur u shpall pavarësia e Shqipërisë. Ky fakt bazohej në parimin "kishë e 

pavarur në shtet të pavarur". Problemi ishte që nuk kishte asnjë episkop në Shqipëri. 

Që një kishë të ishte autoqefale duhej të kishte të paktën katër episkopë të dorëzuar në 

mënyrë kanonike. Kongresi i Beratit kërkoi edhe ndihmën e qeverisë që t’i bëhej 

kërkesë Patriarkanës Ekumenike për njohjen e pavarësisë së Kishës Ortodokse të 

Shqipërisë, si dhe për emërimin e dy mitropolitëve me origjinë shqiptare të propozuar 

nga këshilli.  

Në ditën e tretë të punimeve Kongresi votoi Statutin99 e parë të Kishës 

Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, i cili përbëhej nga 14 artikuj. (Fig.17) Në nenin 

I, Statuti përcaktonte se Kisha Ortodokse Autoqefale Kombëtare e Shqipërisë ishte 

pjesë e pandarë e Kishës së Përgjithshme Ortodokse. Ajo përbëhej nga ortodoksët e 

shtetit shqiptar dhe sundohej prej episkopëve kanonikë, duke ruajtur kanonet e shenjta 

apostolike e sinodike. Statuti përcaktonte se kisha do të drejtohej nga sinodi i cili do 

të përbëhej prej peshkopësh kanonikë nën kryesinë e një mitropoliti. Ky sinod do të 

kishte titullin e Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale Kombëtare të 

Shqipërisë. Kisha do të drejtohej nga Këshilli i Lartë Kishtar, derisa të zgjidheshin 

                                                           
98-Fletore Zyrtare, Nr. 49, datë 26.10.1922; Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja 

Tirana, Tiranë 1926, faqe 7; Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 

1944, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 22-23; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i 

dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 47-48. 
99-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Dhori Koti, Korçë 1923; Visarion Xhuvani, 

Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 8-10; Visarion Xhuvani, në Kishë, 

në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 57-59; Nos Xhuvani, Pavli 

Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 58-60; Nos Xhuvani & Pavli 

Haxhillazi, Si nisi lëvizja për shqiptarizimin e kishës ortodokse autoqefale, Tema, 10-11 prill 2005, 

faqe 9; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Si betoheshin episkopët e kishës ortodokse shqiptare, Tema, 

12 prill 2005, faqe 9; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, 

Tiranë 2011, faqe 184-186; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, 

faqe 87-90. 
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episkopët kanonikë me pëlqimin nga Patriarkana Ekumenike ose nga kishat e tjera 

simotra vrenda dy vjetëve. Episkopët që do të dorëzoheshin do të qenë anëtarë të 

Këshillit të Lartë Kishtar pasi të betoheshin me ndërgjegje priftërore para Perëndisë 

për besnikëri ndaj shtetit shqiptar dhe Kishës Ortodokse Autoqefale Kombëtare të 

Shqipërisë. Në nenin X, Statuti përcaktonte se gjuha e kishës qe shqipja. Meqenëse 

mungonin përkthimet kishtare Paqësoret100, Ungjilli101, Apostulli102 dhe lutja Ati ynë 

do të lëçiteshin detyrimisht në shqip. Këshilli i Lartë Kishtar do të bashkonte të gjitha 

episkopatat e atyre viseve që patën mbetur jashtë kufirit të shtetit shqiptar. Librat për 

përdorimin liturgjik do të njiheshin vetëm nëse kishin vulën e Këshillit të Lartë 

Kishtar. Duhet theksuar se deri në atë kohë qenë përkthyer këta libra liturgjikë 

kishtarë nga Fan Noli: "Shërbesat e Javës së Madhe"103, “Librë i shërbesave të 

Shënjta të Kishës Orthodoxe”104, "Të kremtet e mëdha të Kishës Orthodhokse"105, 

                                                           
100-Paqesoret janë lutje, të cilat fillojnë me fjalët “me paqe” ose “për paqen”. Quhen paqesore, sepse 

nëpërmjet tyre kërkojmë paqen e Perëndisë. Me anën e paqesoreve lutemi për shpëtimin e shpirtrave, 

për qëndrimin e mirë të kishave të Perëndisë dhe për bashkimin e të gjithëve, për ata që hyjnë në kishë 

me shprestari dhe frikë Perëndie. Lutemi për peshkopët, priftërinjtë, dhiakonët dhe për gjithë popullin, 

për kombin, presidentin, qytetin dhe vendin, për begatinë e pemëve, për udhëtarët, për të sëmurët, 

vuajtësit dhe robërit. Dhiaku: Me paqe le t’i lutemi Zotit. Dhiaku fton besmirët që t’i luten Zotit me 

paqe, qetësi dhe në heshtje. Besimtarët duhet të jenë të përkushtuar tek Perëndia dhe të ndjekin 

paqësisht lutjen e përbashkët. Andrea Llukani, Si kusari thërres, komenti i liturgjisë hyjnore të Joan 

Gojartit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2010, faqe 8-9.      
101-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. Andrea Llukani, Si kusari thërres, komenti i 

liturgjisë hyjnore të Joan Gojartit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2010, faqe 21-22.      
102-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. Kisha ka një seri të caktuar të këndimeve të 

Apostullit për çdo ditë të vitit, me përjashtim të ditëve të javës së Kreshmeve të Mëdha. Apostulli 

zakonisht lëçitet prej lexuesit (anagnostit)  nga solea e kishës. Pas mbarimit të “Shenjt Perëndi ...” 

dhiaku del te Dera e Bukur. Lexuesi (anagnosti) thotë vargun e parë të Apostullit. Andrea Llukani, Si 

kusari thërres, komenti i liturgjisë hyjnore të Joan Gojartit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2010, faqe 20-21.      
103-Në vitin 1908 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Shërbesat e Javës së Madhe", 103 faqe, 
botuar nga Kisha Ortodokse shqiptare në Amerikë. Ky libër përmban himne dhe lexime të Javës së 
Madhe dhe të Pashkëve. 
104-“Librë i shërbesave të Shënjta të Kishës Orthodoxe” është përkthyer prej të përndershmit At 

Theofan Nolit dhe është botuar në Boston Mass të Amerikës në vitin 1909. Libri përmban shërbesat e 

Mbrëmësores, Mëngjesores, Blata e Hyjshme, Mesha e Gojartit, Pagëzimi, Martesa, Rrëfimi, Prehja 

për të vdekurin, Bekimi i Vogël i Ujit, Hymne prej Lutjesores, dhe Zbritësoret e Motit. Në fund të librit 

gjendet një fjalor i termave të kishës, i cili jep shpjegimin e termave teologjikë shqip-greqisht. Libri 

përfundon me listën e ndihmëtarëve. Në parathënien e librit lexojmë: “Po u fal shqiptarëve Ortodoxë 

këtë librë e cila ësht’ e dyta, dhe pandeh që përdorja e saj do t’i siellë një shërbim vëndit tonë. I kam 

dhënë zotim kombit t’im t’u ap vëllezërve të mi bashkëfetarë librat më të nevojshme për të praktikuar 

faljen e tyre më gjuhën kombëtare, dhe zotimin t’im do t’a mbaroj ndofta brënda në pak kohë, në qoftë 

se Shqipëtarët janë gati të më ndihin, sikundër më ndihnë më të shtypurit e këtyre dy librave. Më të 

kthyer të kësaj libre u përpoqa të mos largohem nga texti gërqisht dhe besoj që u dhashë Shqipëtarëve 

një kthim exakt të lutjeve të kishës Orthodoxe...”. Kthenjësi. Librë e Shërbesave të shënta të Kishës 

Orthodoxe, kthyer nga gërqishtja prej priftit Orthdox Fan S. Noli, Boston Mass 1909; Mehmet 

Gëzhilli, Fan S. Noli, Argeta LMG, Tiranë 2003, faqe 20. 
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"Triodi i vogël"106, "Lutësorja"107 dhe "Pesëdhjetore e vogël"108. Tre muaj pasi të qe 

krijuar Sinodi i Shënjtë, një Asamble Kishtare do të mblidhej për të miratuar statutin 

dhe rregulloren përfundimtare. Statuti (Fig.7) u këndua para kongresit dhe u pëlqye e 

u nënshkrua nga delegatët pjesëmarrës.  

Autoriteti më i lartë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ishte 

Këshilli i Lartë ose siç quhej ndryshe Sinodi Provizor. Ky Këshill do të merrej me 

çështjet e drejtimit të kishës deri në krijimin e Sinodit Episkopal. Kryetar i Këshillit të 

Lartë Kishtar u zgjodh delegati i Pogradecit, atë Vasil Marku109. Këshilli i Lartë 

Kishtar përbëhej nga katër klerikë dhe katër laikë. Anëtarët klerikë të Këshillit të 

Lartë Kishtar (1922-1923) qenë: Kryetar Atë Vasil Marku, Anëtarë klerikë: 

zëvendësmitropoliti i Durrësit, Arkimandrit Visar Xhuvani, zëvendësmitropoliti i 

Korçës, Atë Josif Qirici, zëvendësmitropoliti i Beratit Atë Anastasi dhe 

zëvendësmitropoliti i Gjirokastrës Atë Pano Çuçi. Anëtarët laikë qenë: Z. Simon 

Shuteriqi për mitropolinë e Durrësit, Z. Dhosi Havari për mitropolinë e  Korçës, Z. 

Tol Arapi për mitropolinë e Beratit dhe Z. Stathi Kondi për mitropolinë e 

Gjirokastrës110.  

Në Kongresin e Beratit u diskutua edhe për Rregulloren111 e Kishës Shqiptare, 

(Fig.18) ku u bënë propozime të ndryshme, që kishin të bënin me të ardhurat e 

kishave dhe të manastireve, duke zgjedhur një komision për kontrollin e tyre. Në 

nenin I, Rregullorja përcaktonte se Kisha Ortodokse Autoqefale Kombëtare e 
                                                                                                                                                                      
105-Në vitin 1911 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Të kremtet e mëdha të Kishës 

Orthodhokse", 318 faqe, botuar nga Kisha Ortodokse shqiptare në Amerikë. Ky libër përmban himne 

dhe lexime të të kremteve kryesore.  
106-Në vitin 1913 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Triodi i vogël", 270 faqe, botuar nga qeveria 

rumune në Bukuresht dhe përmban himne dhe lexime të Kreshmëve të dhe Pashkëve. 
107-Në vitin 1914 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Lutësorja", 96 faqe, botuar nga Kisha 

Ortodokse shqiptare në Amerikë. Ky libër përmban himnet e së Dielës në tetë zëra, Kanunin e Vogël 

dhe Kanunin e Madh të Shën Mërisë. Në përkushtimin e librit lexojmë: "Motrës s'ime të dashur Shirma 

Noli, me lutje që të gjejë në qiell lumturinë që i mohoi kjo botë. Këtë vepër i detikoj". 
108-Në vitin 1914 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Pesëdhjetore e vogël", 94 faqe, botuar nga 

Kisha Ortodokse shqiptare në Amerikë. Ky libër përmban himnet dhe leximet e të Dielave nga Pashkët 

deri te Rushajet dhe të Dielën e gjithë Shenjtorëve. Në përkushtimin e librit lexojmë: "Tim eti që më 

rriti e më mësoj, dhe që vdiq i lënduar se më pa prift, i detikoj këtë libër duke i lypur ndjesë". Fan Noli, 

Pesëdhjetore e Vogël, Boston, Mass 1914, faqe 3. 
109-Fanolistët propozuan emrin e atë Vangjel Çamçes për kryetar të Këshillit të Lartë Kishtar. 

Arkimandrit Visar Xhuvani ishte një kandidaturë tjetër e mundshme. Megjithatë qeveria dhe fanolistët 

u pajtuan me kandidaturën e atë Vasil Markut. Ky i fundit ishte prift i martuar dhe nuk mund të 

pretendonte për gradën episkopale. Kjo ishte edhe arsyeja që Visar Xhuvani pranoi që atë Vasil Marku 

të zgjidhej kryetar i Këshillit të Lartë Kishtar. Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, 

Tiranë, 2016, faqe 121. 
110-Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 11; Ardit 

Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 124; Andrea Llukani, Kanonet dhe 

statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 184. 
111-Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 10-11; 

Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 59-60; 

Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 61-62; 

Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 188-

189. 
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Shqipërisë përbëhej nga katë episkopatat: të Korçës, të Durrësit, të Beratit dhe të 

Gjirokastrës. Episkopatat do të vepronin sipas rregulloreve të Patriarkanës 

Ekumenike; zëvendësitë lokale do ti drejtoheshin zëvendësmitropolitit dhe ky i fundit 

Këshillit të Lartë Kishtar. Në nenin 3 të Rregullores përcaktoheshin detyrat e 

kryetarit të Këshillit të Lartë Kishtar. Mbledhjet e Këshillit do të drejtoheshin nga 

kryetari ose në rast mungese të tij, nga ai që e pasonte në shkallë kryepriftërore. 

Mbledhjet që të quheshin të ligjshme duhet të kishin më shumë se gjysmën e 

anëtarëve. Vendimet e mbledhjeve duhet të miratoheshin me shumicë votash dhe në 

rast barazie fitonte ana e kryetarit. Një anëtar i Këshillit nëse mungonte pa arsye në 

dy mbledhje shpallej i rrëzuar dhe vendin e tij e zinte një tjetër. Në kopetencë të 

këshillit qe zgjedhja e arkëtarit, ndërsa me emërimet e personelit merrej kryetari.  

Arkëtari nuk duhej të bënte pagesa pa nënshkrimin e kryetarit, ndërsa kryetari nuk 

duhej të urdhëronte pagesa pa vendimin e këshillit. Neni 9 dhe i fundit përcaktonte 

pagesat e anëtarëve të këshillit dhe të personelit kishtar. 

Kongresi u mor me çështjen se ku do të vendosej selia e Këshillit të Lartë 

Kishtar. Delegati i Kavajës, Pal Xhumari propozoi që si qendër e Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë të ishte qyteti i Korçës112. Ky propozim u aprovua njëzëri 

nga kongresi. Në përfundim atë Josif Qirici nënshkroi telegramin, me anë të së cilit 

njoftoheshin kishat autoqefale se Kongresi i Beratit shpalli Kishën Autoqefale 

Ortodokse Kombëtare të Shqipërisë. Në fletoren zyrtare të Shtetit Shqiptar të vitit 

1922 shpallja e Kongresit u quajt ditë historike.  

Megjithatë, zbatimi i vendimeve të Kongresit të Beratit nuk eci me atë 

shpejtësi që kërkonte koha. Përplasjet e brendshme filluan të përçanin anëtarët e 

Këshillit të Lartë Kishtar. Përfaqësuesi laik i Mitropolisë së Durrësit në Këshillin e 

Lartë Kishtar, Simon Shuteriqi me anën e një telegrami i kërkoi pleqësive kishtare të 

zgjidhnin një zëvendësmitropolit tjetër në vendin e Visar Xhuvanit113. Pleqësitë 

zgjodhën atë Dhimitër Dhimitrukën114. Në muajin nëntor 1922 Xhuvani shkoi në 

Korçë për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Lartë Kishtar, por atë Vasil 

Marku nuk e pranoi me pretendimin se qe i shkarkuar. Visar Xhuvani e kundërshtoi, 

duke ia bërë të qartë se asnjë anëtar i këshillit nuk do të zgjidhej nëse pyeteshin 

pleqësitë kishtare. Zgjedhja e tij ishte bërë nga delegatët e Kongresit të Beratit. Nuk 

vonoi shumë dhe kryepleqtë e fshatrave të Shpatit kërkuan riemërimin e arkimandrit 

                                                           
112-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 162. 
113-Në telegram është shkruar: Dhimogjerondisë, Zgjidhni antarin klerik, Zv Mitr. të Përgj. të Dioqezës 

së Durrësit tjetër në vend të Arqimandrit Vissar Xhuvanit. Simon Shuteriqi. Visarion Xhuvani, Kujtim 

vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 12; Visarion Xhuvani, në Kishë, në 

Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 62; Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na 

flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 64. 
114-Në telegram është shkruar: Kryesisë së Kishës. Korçë. Në vend të Arqimandrit Vissar Xhuvanit 

kemi zgjedhur Papa Dhimitrukën anëtar Klerik të Këshillit të Lartë Kishtar si dhe për Zv. Mitrop. të 

Përgj. të Dioqezës së Durrësit. Dhimogjerondia. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, 

shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 12; Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, 

Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 62; Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, 

Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 64. 
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Visar Xhuvanit si zëvendësmitropolit i Durrësit115. Edhe pleqësia kishtare e lagjes 

Shën Koll të Elbasanit e mbështeti fuqishën Visarin. Gjithashtu edhe 100 besimtarë 

nga Lagjja Kala e Elbasanit, e mbështetën Xhuvanin. Ndër ta kishte emra të njohur si: 

Aleksandër Xhuvani, Dhimitër Taja, Jeftimi Buda, Jan Nosi etj116. Në këtë situatë 

Këshilli i Lartë Kishtar vendosi të mos pranonte asnjë anëtar klerik nga Mitropolia e 

Durrësit derisa të zgjidhej mosmarrëveshja. Kështu prej 26 dhjetorit 1922 deri më 1 

janar 1924 Mitropolia e Durrësit mbeti pa zëvendësmitropolit. 

Në Mitropolinë e Drinopojës, Këshilli i Lartë Kishtar pati emëruar atë Pano 

Gjirokastrën si zëvendësmitropolit. Zgjedhja e tij solli grindje pas një takimi që pati 

me Komisionin Hetimor të Lidhjes së Kombeve. Atë Pano Gjirokastra qe shprehur se 

meshimi në gjuhën shqipe117 do të ishte i detyruar për të krishterët shqipfolës. 

Inspektori i administratës, Vasil Dilo në emër të ortodoksëve të qytetit kërkoi 

zëvendësimin e tij. Prania e atë Pano Gjirokastrës sillte përçarje me grekomanët e 

fshatrave përreth Gjirokastrës, prandaj vetëm pak kohë pas emërimit atë e shkarkuan. 

Në vendin e tij u zgjodh atë Thanas Nikolla118. 

 Patriarkana Ekumenike e informuar për zhvillimet që po ndodhnin në 

Shqipëri, më 11 shtator 1922 vendosi krijimin e një komisioni që do të shqyrtonte 

çështjen shqiptare. Në përbërje të komisionit qenë katër ish-mitropolitët e dioqezave 

shqiptare, ndërsa kryetar u zgjodh Mitropoliti i Rodhit. Një nga anëtarët e komisionit, 

Joakim Martiniani119 vuri në dijeni anëtarin e Këshillit të Lartë të Shtetit, Sotir Pecin. 

Ish-mitopoliti i Beratit, Joakimi rendi në zyrën e Konsullatës Shqiptare, në Stamboll 

dhe njoftoi konsullin Nezir Leskovikun se komisioni kërkonte dërgimin e një 

                                                           
115-Pamë në gazetën “Post’ e Korçës” që shkruente se Elbasani ka protestuemun zgjedhjen e 

Arkimandrit Xhuvanit si zavendës i Përgjithshëm të Mitropolitit të Durrësit. Kjo nuk asht e drejtë se 

Dhimogjerondia e lagjes Kala nuk përfaqëson edhe lagjen e Shinkollit e Krahinën e Shpatit, të cilat pas 

vendimit të Kongresit Kishtar të Beratit në nyjën 4 të statutit pranojnë si zavendës të përgjithshëm të 

Mitropolisë së Durrësit Arqimandrit Xhuvanin. Vijojnë firmat e kryepleqve.  
116-Pamë në gazetën “Post’ e Korçës” se populli Orthodhoks i Elbasanit ka protestuemun zgjedhjen e 

Hirsisë së Tij Vissar Xhuvanit për zavendës të përgjithshëm të Mitropolitit të Durrësit që e zgjodhi 

Kongresi Kishtar i Beratit. Ky protestim nuk asht i vërtetë dhe ne të nënshkruemit populli Orthodhoks i 

lagjes Kala t’Elbasanit qëndrojmë në vendimin e Kongresit të Beratit dhe njofim për zavendës të 

përgjithshëm Mitropoliti të Mitropolisë sonë të Durrësit Hirsinë e Tij Arkimandrit Vissar Xhuvanin 

dhe as ndonji pleqësi (Dhimogjerondi) etj, nuk njofim kompetent për me veprue kundra këtij emnimi të 

Arkimandritit të përmendun dhe këtë kemi vendosë edhe më 1919; dhe vazhdimi në detyrën e sipërme 

të Arkimandritit V. Xhuvani asht dëshira jonë. Vijojnë firmat. 
117-Alqi Jani, Papapano Gjirokastra-figurë e shquar e kishës shqiptare, në 70-vjet të Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e shkencave, Tiranë 1993, faqe 88-92. 
118-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 123-124. 
119-Joakim Martiniani ka lindur në Voskopojë, më 1875. Studimet e larta i ndoqi në shkollën teologjike 

të Halkit. Në vitin 1903 u dorëzua dhjak në kishën patriarkale të Shën Gjergjit, nga Patriku Ekumenik 

Joakimi III. Më 4 korrik të vitit 1911 Joakim Martiniani u zgjodh mitropolit i Beratit, ndërsa ceremonia 

e fronëzimit u celebrua më 10 korrik 1911. Sapo mbërriti në Berat, mitropoliti Joakim ngriti një 

shkollë hierartike në manastirin e Ardenicës. Në Vlorë ngriti shtypshkronjën, ku botonte një gazetë të 

përjavshme. Mitropoliti Joakim iventarizoi pasuritë e paluajtshme të manastireve. Me interesimin e tij 

u restaurua manastiri i Zvërnecit. Gjithashtu ndërtoi një bibliotekë të pasur në mitropolinë e Beratit, e 

cila u dogj më 14 shtator të vitit 1913. Në vitin 1920 vajti në Korfuz dhe nuk e jeluan të kthehej në 

mitropolinë e tij. Dr. Dion Tushi, Joakim Martiniani, Kërkim, Nr. 6, Tiranë 2010, faqe 59-62. 
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përfaqësie nga ortodoksët e Shqipërisë. Gjithashtu, e bëri me dije se Patriarkana 

Ekumenike kishte vendosur të dërgonte Mitropolitin e Meletit, Jerotheun120 (Fig.19) 

si eksark patriarkal në Shqipëri. Jerotheu mbërriti në Korçë më 30 nëntor 1922, ku u 

takua me anëtarët e Këshillit të Lartë Kishtar dhe deputetët ortodoksë që kishin dalë 

për ta pritur.  Më 2 dhjetor 1922 Jerotheu meshoi në kishën e Shën Gjergjit në Korçë. 

Në fjalën e tij tha se ishte i dërguar nga patriku Meleti IV për çështjen e autoqefalësë 

së kishës shqiptare. Jerotheu i dërgoi Patriarkanës Ekumenike raportin përkatës dhe i 

kërkoi dërgimin e një delegacioni nga kisha shqiptare për t`u sqaruar121. Delegacioni 

u nis në maj të vitit 1923 dhe kryesohej nga Kryetari i Këshillit të Lartë atë Vasil 

Marku, (Fig.20) i cili i paraqiti Patriarkanës Ekumenike vendimet e Kongresit të 

Beratit, si dhe u parashtroi dëshirën e shtetit shqiptar për krijimin e një kishe 

autoqefale, sikundër qe vepruar në Greqi, Serbi dhe Rumani. Në këtë pikë Patriku 

Ekumenik, Meleti IV kundërshtoi njësimin me shtetet e tjera, pasi Shqipëria nuk 

kishte shumicë të popullsisë ortodokse. Delegacioni u kthye në Shqipëri pa rënë 

                                                           
120-Jerotheu (+1956) ka lindur në fshatin Çarshovë të Përmetit. I ati quhej Andon Jaho dhe e ëma 

Kostandina. Janaqi vitet e fëmijërisë i kaloi në vendlindje. Në moshën e rinisë vajti tek i ati në 

Stamboll për të ndjekur studimet e larta në Shkollën Teologjike të Halkit, të cilat i përfundoi në vitin 

1907. Tema me të cilën mbrojti diplomën ishte: “Hirotonia dhe zgjedhja kanonike e Fotit”. Pas 

përfundimit të studimeve përqafon jetën monakale dhe ushtrohet në Skitin e Shën Anës duke marrë 

emrin Jerothe. Vite më vonë e gjejmë Kryefamulltar në Kalqedoni të Stambollit. Duke ngjitur njëra pas 

tjetrës shkallët e hierarkisë kishtare arriti që më 12 janar të vitit 1914 të hirotoniset Episkop i 

Melitopojës. Pas Kongresit të Beratit, Patriarkana Ekumenike vendosi të dërgonte Mitropolitin e 

Melitopojës, Jerotheun si eksark patriarkal, i cili mbërriti në Korçë më 27 nëntor 1922. Hirësia e Tij 

Jerotheu i dërgoi Patriarkanës Ekumenike raportin përkatës më 8 dhjetor 1922 duke i kërkuar që të 

dërgonte në Shqipëri Mitropolitin e Sinadonit Kristofor Kisin. Me ardhjen e këtij të fundit, më 4 

dhjetor 1923 Jerotheu dhe Kristofori dorëzuan në gradën episkopale Theofan Nolin në Kishën e Shën 

Gjergjit në Korçë. Imzot Jerotheu u zgjodh Mitropolit i Beratit. Me interesimin e Imzot Jerotheut u 

botua Revista “Zëri i Orthodhoksisë”. Kjo revistë u botua në qytetin e Korçës ndërmjet viteve 1924-

1925. Kjo ishte edhe revista e parë e Kishës Orthodhokse. Dhimitër Beduli, Teologë me origjinë 

shqiptare që janë diplomuar në Institutin Teologjik të Halkit, Ngjallja, tetor 1996, faqe 10; Ilia Spiro 

Vasili, Si e gjeta Episkopin Jerotheos, Ngjallja, gusht 1996, faqe 9; Ilia Spiro Vasili, Jeta dhe 

veprimtaria e dhespotit Jerotheos, Ngjallja,  maj 2003, faqe 9,10; Kristofor Beduli, Revista Zëri i 

Orthodhoksisë, Ngjallja, qershor 2002, faqe 4; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon 

Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 133-134. 
121-Në letrën që i dërgoi Kryetarit të Këshillit të Lartë, eksarku patriarkal Jerotheu ka shkruar: Fort i 

përndershëm! Duke bekuar vendimet dhe statutin e Kongresit Kishtar që u mblodh në Berat në shtator 

të vitit 1922, sipas qarkores së imët që bëri kleri dhe populli ortodoks i Shqipërisë, si Eksark Patriarkal 

që jam i them dhe e shtyj Atërisht Këshillin Kishtar të Përzier, që ndodhet në veprim dhe punon si e do 

puna me goditje, i them pra këtij Këshilli të shkojë me çapa të fortë e të sinqertë udhës që ka hapur 

Kongresi i Beratit me anën e Statutit, i cili u vërtetua plotësisht nga Qeveria e Ndershme Shqiptare. 

Urime të dala nga thellësia e zemrës së Patrikut Ekumenik për forcimin dhe përparimin e Qeverisë 

Shqiptare dhe të Kishës Ortodokse të Shqipërisë u shfaqën dhe po shfaqen me anën time zyrtarisht si 

Eksark Patriarkal që jam dhe kam besim të patronditur se në kohën që e do puna Kisha e Madhe e 

Krishtit ka për ta njohur edhe Kishën Ortodokse të Shqipërisë, e cila sapo u lind duke e siguruar këtë 

plotësisht sipas zakonit me anë të Tomit Kishtar sikundër urdhërojnë Kanonet e Shenjta. Korçë 

19.12.1922. Urimtar i flaktë me Krishtin ndaj Perëndisë. Eksarku Patriarkal Jerotheu, i Melitopojës. 

Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 141, Dosja nr. 438, viti 1922. 
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dakort me autonominë e pjesshme që parashikonte Patriarkana, gjë që ishte në 

kundërshtim me vendimet e Kongresit të Beratit.  

Për të fuqizuar kishën ortodokse me kandidatë për episkopë, Jerotheu më 15 

dhjetor 1922 ngriti atë Vangjel Çamçen në rangun e arkimandritit. Ndërkohë, Patriku 

Meleti IV thirri Jerotheun në Stamboll, duke e njoftuar se misioni i tij në Shqipëri 

kishte mbaruar. Jerotheu u dëshpërua pa masë. Disa muaj pas kthimit të delegacionit 

në Shqipëri, më 17 gusht të vitit 1923 Mitropoliti i Sinadës, Kristofor Kisi erdhi 

vullnetarisht për t`i shërbyer çështjes së kishës shqiptare. Patriarkana urdhëroi 

ndalimin e çdo lloj veprimtarie kishtare të Kisit. Mirëpo as Jerotheu dhe as Kisi nuk 

iu bindën urdhërit të Patriarkanës122. 

Në tetor 1923 Këshilli i Lartë Kishtar kishte emëruar Jerotheun, Mitropolit të 

Korçës dhe Kristofor Kisin, Mitropolit të Beratit. Në muajin nëntor 1923 u bë 

fronëzimi i tyre. Më 4 dhjetor 1923 Jerotheu dhe Kristofori dorëzuan në gradën 

episkopale Theofan Nolin (Fig.21) në kishën e Shën Gjergjit në Korçë. Shërbesa u 

zhvillua me pjesëmarrjen e Ministrit të Jashtëm, Pandeli Evangjeli, kryebashkiakut 

Vasil Avrami, si dhe të mjaft personaliteteve të tjerë. Pas dorëzimit në gradën 

episkopale, Theofan Noli do të fronëzohej në fillim të janarit 1924. Vetëm Mitropolia 

e Gjirokastrës mbetej pa episkop.  

Këshilli i Lartë Kishtar në vitet 1923-1925 përbëhej nga: Atë Vasil Marku, 

Kryetar; Anëtarët klerikë: Mitropoliti i Durrësit, Hirësi Theofan Noli; Mitropoliti i 

Korçës, Hirësi Jerothe Jaho; Mitropoliti i Beratit, Hirësi Kristofor Kisi; 

Zëvendësmitropoliti i Gjirokastrës, Atë Thanas Nikolla. Anëtarët laikë: për Durrësin, 

Simon Shuteriqi; për Korçën Dhosi Havjari; për Beratin, Tol Arapi dhe për 

Gjirokastrën, Stathi Kondi123.  

Menjëherë pas dorëzimit, Imzot Theofani mori në dorë drejtimin e lëvizjes 

kishtare shqiptare. Tashmë tre mitropolitët e kishës shqiptare i dërguan Patriarkanës 

Ekumenike vendimin për krijimin e sinodit me pjesëmarrjen e Theofan Nolit, 

Mitropolit të Durrësit; Hirësi Kristoforit, Mitropolit i Beratit dhe Hirësi Jerotheut, 

Mitropolit i Korçës. Qenë plotësuar kushtet për dorëzimin e mitropolitit të katër, që 

ishte Arkimandrit Vangjel Çamçe, i cili do të dorëzohej Mitropilit i Gjirokastrës, duke 

formuar Sinodin e Shenjtë me pjesëmarrjen e katër mitropolitëve: Theofanit, 

Jerotheut, Kristoforit dhe Vangjelit. Ndërkohë me trazirat e vitit 1924, Imzot Theofani 

u detyrua të largohej nga Shqipëria124, vetëm pak ditë përpara se të fronëzohej 

Kryeepiskop. Kjo ishte brenga më e madhe e Nolit. 

 

 

 

                                                           
122-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 131-138. 
123-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 139. 
124-Fan S. Noli, Vepra II, Zgjedhur dhe përgatitur nga prof. Nasho Jorgaqi, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 

350; Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i 

K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 25; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe 

komunikimit, Tiranë 2006, faqe 49; Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, 

faqe 164. 
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DORËZIMI I VISARIONIT 

NË GRADËN EPISKOPALE 
 

Më 24 mars 1925 Ministria e Brendshme i kërkoi Këshillit të Lartë Kishtar, që 

në vendin e Theofan Nolit të emërohej arkimandrit Visar Xhuvani. Besimtarët e 

Elbasanit125, Pogradecit126 dhe  të Tiranës127, kërkonin emërimin e Visarit. Këshilli i 

Lartë Kishtar duke marrë parasysh kërkesën e tyre më 28 mars 1925 e emëroi 

arkimandrit Visar Xhuvanin zëvendësmitropolit të Durrësit, Gorës dhe Shpatit. Me 

emërimin e Visar Xhuvanit, Këshilli i Lartë Kishtar në vitet 1925-1925 përbëhej: 

Kryetar: Atë Vasil Marku; Anëtarë Klerikë: Zëvendësmitropolit i Durrësit, arkimandrit 

Visar Xhuvani; atë Vangjel Çamçe, Mitropolit i Korçës, Hirësi Jerotheu; Mitropolit i 

Beratit, Hirësi Kristofori; Zëvendësmitropolit i Gjirokastrës, atë Thanas Nikolla. 

Anëtarë laikë: Simon Shuteriqi për Durrësin; Vasil Rusi; Dhosi Havjari për Korçën; Tol 

Arapi për Beratin dhe Stathi Kondi për Gjirokastrën128.  

Në prill 1925 Visar Xhuvani iu drejtua dy episkopëve Jerotheut dhe Kisit, nëse 

ata qenë të gatshëm ta dorëzonin në gradën episkopale. Përgjigja e Jerotheut ishte se 

nuk mund të dorëzonte asnjë episkop pa lejen e Patriarkanës Ekumenike, ndërsa 

Kristofori pranoi me kushtin që të gjendej një episkop kanonik, për kryerjen e 

dorëzimit. Në këto kushte Visar Xhuvani më 3 maj 1925, duke marrë bekimin e 

patrikut të Serbisë, Dhimitrit u dorëzua në gradën episkopale në Manastirin e Savinës 

në Kotorr prej dy episkopëve rusë; Ermogenit të Ekaterinosllavit dhe Mihailit të 

Aleksandrovskit. Pas dorëzimit episkop mori emrin Visarion. Ai pasi lëçiti dëshminë 

                                                           
125-Sot më 8 Mars 1925 u mblodh Dhimogjerondija nën Kryesinë e Zavendës Mitropolitit Ikonom At 

Dhimitrukës, dhe pasi bisedoi gjatë e gjanë, vendosi me zana të përbashkëta, sa vijon: Tue marrë 

parasysh dëshirën e nevojat fetare të popullit të qytetit e të rrethit t’Elbasanit, të çfaqun edhe dy herë 

ma parë me vendime të posaçme, bamun në muejt Shtatuer e Nanduer të vitit 1919, si dhe propozimin 

e bamun në Kongresin Orthodhoks të Beratit, ashtu edhe cilsinat e duhuna të Hirsisë së Tij 

Arkimandrit Dr. Vissar Xhuvanit, të kërkohet prej Këshillit të Naltë Kishtar dorzimi i Tij sa ma shpejt 

si Episkop për Episkopatën Tonë. Për me i mbërri këtij qëllimi, t’i njoftohet ky vendim 

Dhimogjerondinavet të qytetevet tjera t’Episkopatës me lutje që ta përkrahin këtë inisiativë, tue i u 

drejtue edhe ato Këshillit të Naltë Kishtar në Korçë. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, 

shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 21. 
126-Tue marrë parasysh dëshirën e nevojat fetare të popullit të qytetit tonë dhe të rrethit të Pogradecit 

dhe tue marrë parasysh cilësinat e duhuna të Hirsisë së Tij Arqimandrit Dr. Vissar Xhuvanit, të 

kërkohet prej Këshillit të Naltë Kishtar dorzimi i Tij sa ma shpejt si Episkop i Episkopatës sonë. Për 

me i a mbërri këti qëllimi t’i njoftohet ky vendim Dhimogjerondinavet të qyteteve të tjera t’ 

Episkopatës me lutje që ta përkrahin këtë inisiativë, tue i-u drejtue së bashku Këshillit të Naltë Kishtar 

në Korçë. Pogradec 14-III-925. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, 

Tiranë 1926, faqe 21-22. 
127-Sot më 19-III-925 të nënshkruemit me dëshirë vllaznore si pas vendimit t’Elbasanit D. 8-III-925 

dhe Pogradecit d. 14-III-925 vendosën sa vijon: Tue marrë parasysh nevojat fetare të qytetit tonë 

Tiranës dhe tue marrë parasysh cilsinat e duhuna të Hirësisë së Tij Arqimandritit Dr. Vissar Xhuvanit, 

të kërkohet prej Këshillit të Naltë Kishtar dorzimi i Tij sa ma shpejt si Episkop t’Episkopatës sonë. Për 

me ai mri këti qëllimi ti njoftohet ky vendim qyteteve të tjera të Episkopatës me lutje që ta përkrahin 

këtë inisiativë, tue iu drejtue edhe këshillit të Naltë Kishtar në Korçë për këtë punë. Parësia dhe populli 

i Tiranës. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 19-20. 
128-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 157. 
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kanonike të besimit u betua: “Kam me qenë ruejtës besnik i të gjitha dogmavet, 

kanonevet dhe rregullavet të shenjta të Kishës Orthodhokse që përmblidhen në 

Shkrimet e Shenjta, në gojdhanat e Hyjnueshme dhe në vendimet e shtatë sinodhevet 

Ekumenike, si dhe në mësimet e Etënve të Shenjtë të Kishës së Shenjtë Orthodhokse, 

dhe siguroj me ndërgjegjen Time fetare se kam me qenë gjith jetën Time besnik i Kishës 

Autoqefale Orthodhokse kombëtare të Shqipnisë të kryesueme sot prej Këshillit të Naltë 

të saj; dhe nuk kam me iu përulë asnji fuqie që mund të kërcënohet ndonjiherë kundra 

detyrave të mija të Shenjta Episkopale, si pjestar i Kishës së sipërmërmendun. I Lutemi 

Përendisë për Këshillin e Naltë Kishtar të Shqipnisë, për Republikën Shqiptare, si dhe 

për paqen e gjithë botës dhe bashkimin e të gjithëve. Lavdi qoftë mbi të madhin 

Perëndi”129.  

Dorëzimi i Visarionit në gradën episkopale solli pështjellime në kishë, sepse 

nuk ishte emëruar nga Këshilli i Lartë Kishtar, kryetari i të cilit Atë Vasil Marku nuk e 

njohu dorëzimin. Madje, ai njoftoi ministrin e Drejtësisë, Petro Poga, se dorëzimi ishte i 

paligjshëm. Atë Vasil Marku kërkoi ndalimin e Xhuvanit nga shërbesat fetare. Më 16 

maj 1925 erdhi përgjigja nga ministri Poga, i cili theksonte se Xhuvani nuk duhej të 

lejohej të meshonte si episkop. Në këto kushte Këshilli i Lartë Kishtar emëroi anëtari 

laik të Këshillit të Lartë Kishtar Vasil Rusi si zëvendësmitropolit të Durrësit. Më 19 

qershor 1925 Pleqësia Kishtare e Elbasanit130 kërkoi emërimin e Visarionit, Mitropolit 

të Durrësit. 

 

KRIJIMI I SINODIT TË SHENJTË 
 

Që të sanksionohej plotësisht autoqefalia e Kishës Ortodokse të Shqipërisë 

nevojitej të krijohej një sinod, i cili do të udhëhiqte kishën. Por, që të formohej Sinodi 

i Shenjtë nevojiteshin të paktën katër episkopë, ndërsa në Shqipëri në atë kohë kishte 

mbetur  vetëm një episkop, që ishte Visarioni. Atë Vasil Marku, në cilësinë e 

Kryetarit të Këshillit të Lartë Kishtar, e emëroi zyrtarisht Visarionin, Mitropolit të 

Durrësit dhe Tiranës. Gjithashtu e ngarkoi me detyrën që të shkonte në Beograd për të 

kërkuar ndihmë për zgjidhjen e çështjes së Sinodit të Shenjtë. Për të dorëzuar 

episkopët e tjerë nevojiteshin të ishin të paktën dy mitropolitë, prandaj Visarioni vajti 

                                                           
129-Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 33; Nos 

Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 99; Visarion 

Xhuvani, në kishë, në parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 89; Andrea 

Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 97. 
130-Sot më 19 Qershor 1925, u mblodh Dhimogjerondija e Elbasanit dhe mbasi bisedoi mbi bazë të 

vendimevet të saj, dhanun ma parë, si dhe tue marrun para sysh dëshirën e gjithë popullit të qytetit e të 

qarkut bashkë me atë të krahinës së Shpatit, vendosi me zana të përbashkëta, që të kërkojë nga kryesia 

e Kishës, njohjen e Hirsisë së Tij Episkop Vissarion Xhuvanit si Episkop dhe emnimin e Tij për 

Mitropolit t’Episkopatës sonë. Dhe për këtë qëllim vendosi që n’emnin e kësaj Dhimogjerondije, t’i 

drejtohet Kryesisë së Kishës kjo lutje telegrafike: “Të shtyemun nga dëshira e gjithë popullit 

Orthodhoks të qytetit e të qarkut së bashku me krahinën e Shpatit, i paraqisim rishtazi Qendrës sonë 

Shpirtnore lutjen për me pranue në gji të Kishës së Shenjtë Episkopin Vissarion Xhuvani, tue e emnue 

Mitropolit t’Episkopatës së Durrsit”. Elbasan më 19 Qershuer 1925. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre 

dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 31. 
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në Shkodër, ku kërkoi ndihmën e mitropolitit serb, Imzot Viktorit. Kështu më 12, 13 

dhe 17 shkurt të vitit 1929 në katedralen e Ungjillëzimit në Tiranë u bë dorëzimi i 

episkopëve nga Imzot Visarini dhe Imzot Viktori.  Kryeministri Koço Kota, kur 

mësoi se Visarioni ja kishte dalë mbanë i telefonoi sekretarit të tij, Dr. Zoi Xoxa dhe i 

kërkoi që ta shoqëronte për të shkuar në kishë131.  

 Në meshën e datës 12 shkurt 1929 në katedralen e Ungjillëzimit në Tiranë, 

Hirësi Visarioni me Hirësi Viktorin dorëzuan në gradën episkopale arkimandrit 

Vangjel Çamçen, i cili pas dorëzimit mori emrin Agathangjel. Në ceremoninë e 

dorëzimit merrnin pjesë Kryeministri Koço Kota, deputetë, përfaqësuesi i Mbretit, 

kolonel Sereqi etj. Visarion Xhuvani foli për vullnetin e Mbretit dhe qeverisë për 

zgjidhjen e çështjes së Sinodit të Shenjtë. Hirësi Agathangjeli në fjalën e tij, vlerësoi 

vullnetin e Mbretit dhe të Kryeministrit dhe u zotua që do të plotësonte detyrat e 

ngarkuara. Më 13 shkurt 1929 Imzot Vizarioni, Imzot Viktori dhe Imzot Agathangjeli 

dorëzuan në gradën episkopale atë Efthim Konomin, i cili mori emrin Eugjen132. Më 

17 shkurt 1929 në katedralen e Ungjillëzimit në Tiranë u dorëzua në gradën 

episkopale Thanas Ambrozi.  

Të nesërmen më 18 shkurt 1929 Këshilli i Lartë Kishtar formoi Sinodin e 

Shenjtë133 (Fig.22) të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, i cili përbëhej nga: 

1-Visarion Xhuvani, Mitropolit i Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. 2-Agathangjel 

Çamçe, Episkop i Beratit dhe Vlorës. 3-Thanas Ambrosi, Episkop i Gjirokastrës, 

Delvinës dhe Himarës. Ndërsa Eugjeni u caktua Episkop ndihmës i Kryeepiskopit. 4-

Ikonom i Madh Mitrofor Atë Vasil Marku. Mitropolia e Korçës kishte mbetur pa 

mitropolit, prandaj Pleqësia Kishtare vendosi që Hirësi Visarioni të ishte 

zëvendësisht Mitropolit i Korçës134. 
Në mbledhjen e parë të Sinodit, pas votimit të anëtarëve të zgjedhur 

Fortlumturia e tij, Visarioni u zgjodh kryetar i Sinodit të Shenjtë të Kishës së 

Shqipërisë. Hirësi Eugjeni u emërua ndihmës i Kryeepiskopit, si Episkop i 

Peshkopisë. Dr. Zoi Xoxa u emërua Sekretar i Sonodit. Rezidenca e Sinodit të 

                                                           
131-Zoi Xoxa, Kujtimet e një gazetari, 55, Tiranë 2007, faqe 126. 
132-Atë Efthim Konomi (Imzot Eugjeni) ka lindur në vitin 1870, në Hoshtevë të Zagorisë. Fillimisht ka 

punuar si mësues dhe më vonë ka studiuar teologji në Athinë. Pasi u dorëzua prift në Kavallë u kthye 

në atdhe dhe u emëruan në Mitropolinë e Korçës, ku është shquar për atdhetari. Alqi Jani, Të njohim 

dhe nderojmë klerikët e Kishës Ortodokse të Shqipërisë: Episkopi Eugjen Hoshteva, Republika, 27 maj 

2009, faqe 14-15.  
133-Fatmira Rama, Sinodi i parë shqiptar dhe Kongresi i dytë panortodoks i  Kishës Ortodokse 

Autoqefale Kombëtare, 70-vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e Shkencave, 

Tiranë 1993, faqe 65. 
134-Fan S. Noli, Vepra II, Zgjedhur dhe përgatitur nga prof. Nasho Jorgaqi, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 

353; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, 

faqe 70; Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 

163; Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 182-204; Dhori Qiriazi, 

Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000; faqe 166; Fatmira Rama, Sinodi i parë shqiptar 

dhe Kongresi i Dytë Paortodoks i Kishës Autoqefale Kombëtare, në në 70-vjet të Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e shkencave, Tiranë 1993, faqe 64-65; Andrea Llukani, 

Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 98; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, 

1929, si u krijua Sinodi i parë i KOASh-it, Tema,  16 prill 2005, faqe 9. 
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Shenjtë u caktua në Korçë. Sinodi ngriti një komision për përkthimin e librave 

liturgjikë, në përbërje të së cilit qenë emra të njohur si prof. Aleksandër Xhuvani, Zoi 

Xoxa, Mihal Sherko etj.  

Sinodi i Shenjtë me anën e një shkrese135 iu drejtua Kryeministrit Koço Kota. 

Mesha e parë episkopale u celebrua më 24 shkurt 1929, në Kishën e Shën Gjergjit në 

Korçë. Gjatë meshën atë Vasil Marku u dorëzua Ikonom i Madh Mitrofor. Në 

përfundim të liturgjisë atë Vasil Marku i dorëzoi Fortlumturisë së Tij, Visarionit, 

kryqin historik të Kongresit të Beratit. Kjo ishte shenja simbolike e dorëzimit 

përfundimtar të kryesisë së kishës.  

Sipas ligjit për bashkësitë fetare dhe Statutit të Kongresit të Beratit duhej që 

Sinodi i Shenjtë të pëlqehej nga Mbreti dhe anëtarët duhet të betoheshin para tij. Më 

26 shkurt të vitit 1929, Sinodi i Shenjtë bëri betimin para Naltmadhnisë së Tij, 

Mbretit Zog I dhe u dekretua nga Qeveria Shqiptare.  

Më 21 shkurt 1929 Patriarku Ekumenik, Vasili u dërgoi një letër kishave 

autoqefale që qenë në varësinë e tij, me anën e së cilës i njoftonte se një prift 

kundërshtar duke bashkëpunuar me një episkop të huaj kanë bërë dorëzimin e 

parregullt të episkopëve, në kundërshtim me Protokollin e Tiranës, pavarësisht se nga 

kisha mëmë qenë bërë të gjitha përpjekjet për shpalljen kanonike të autoqefalisë. 

Patriarkana Ekumenike, si pushteti më i lartë kishtar i quajti antikanonike dorëzimet e 

Visarion Xhuvanit, Agathangjelit, Eugjenit dhe Ambrozit. Në mbledhjen e radhës së 

Sinodit të Shenjtë të patriarkanës Elumenike, që u mbajt më 5 mars 1929 u vendos 

mosnjohja e Ikonomit të madh Mitrofor Vasil Marku136. Sinodi theksonte se qeveria 

shqiptare kishte izoluar Imzot Kristoforin dhe kishte dëbuar Imzot Jerotheun137. 

Më 16 mars 1929 Fortlumturia e Tij, Kryeepiskop Visarioni u dërgoi një 

qarkore mërgatave shqiptare në Uashington, Ankara, Aleksandri, Bukuresht, Sofje 

dhe Athinë, ku i njoftonte për krijimin e Sinodit të Shenjtë. Ai kërkoi mbështetjen e 

gjithë shqiptarëve për këtë fitore historike të arritur me aq mund e përpjekje. Mërgatat 

e Bullgarisë dhe të Turqisë e mirëpritën lajmin dhe menjëherë nisën falënderimet e 

urimit. Theofan Noli qortonte rrugën e ndjekur për krijimin e Sinodit të Shenjtë, me 

ndihmën e Kishës të Serbisë, mirëpo nga ana tjetër ishte optimist se kjo rrugëzgjidhje 

shmangu vendosjen e kishës nën tutelën e kishës së Greqisë. Përfundimisht vetëm 

                                                           
135-Në shkresë thuhet: “I shkëlqyeshëm Kryeministër! Sipas vendimit të marrun më datë 18 shkurt 

1929 nga ana e hierarkisë shqiptare dhe në bazë të kanoneve kishtare, si dhe në konformitet të plotë me 

statutin kishtar të votuem në Berat, u formue Sinodi i Parë i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare. 

Kini mirësinë me pranue nderimet tona të nalta. Kryetari i Sinodit të Shenjtë, Kryeepiskop i Tiranës, 

Durrësit, Fortlumtunia e Tij, Visarioni”.  
136-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 230-231. 
137-Në vitin 1929 Imzot Jerotheu pasi u largua nga Shqipëria u vendos në Skitin e Shën Anës në Shën 

Elefteri Vuleftira në Malin Athos. Për 27 vjet rresht ka qenë i vetmi episkop në Malin e Shenjtë. Imzot 

Jerotheu fjeti përgjithmonë më 1 shkurt të vitit 1956. Ceremonia e përmortshme u zhvillua më 2 shkurt 

në katedralen e Shën Dhimitrit në Selanik. Fjalën e rastit e mbajti teologu me origjinë nga Përmeti 

Vasil Joanidhi. Varri i Imzot Jerotheut është në Skitin e Shën Anës në Malin Athos. Ilia Spiro Vasili, 

Si e gjeta Episkopin Jerotheos, Ngjallja, gusht 1996, faqe 9; Ilia Spiro Vasili, Jeta dhe veprimtaria e 

dhespotit Jerotheos, Ngjallja,  maj 2003, faqe 9,10; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon 

Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 133-134. 
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kisha e Trinisë së Shenjtë në Boston138 u bashkua me Kishën Shqiptare më 14 qershor 

1933. Një kundërshtar i flaktë ishte Koço Tasi, i cili nisi një fushatë kundër zgjidhjes 

së gjetur për çështjen kishtare. Tasi ishte mbështetës i një Kishe Autoqefale të 

drejtuar nga episkopë shqiptarë, me gjuhë meshimi shqipen, por i frikësohej një 

sundimi të mundshëm të shumicës myslimane mbi pakicën ortodokse139.  

 

 

KONGRESI I KORÇËS 
 

Imzot Visarioni menjëherë filloi të konsolidonte strukturat e Kishës 

Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Ai thirri Kongresin e dytë140 (Fig.23) Kleriko-

laik në qytetin e Korçës më 16 qershor të vitit 1929. Organizimi i Kongresit kishte 

nevojë për fonde dhe ato në pjesën më të madhe u siguruan nga shteti shqiptar i 

kohës. Në Kongres u zgjodhën intelektualët e shquar të vendit141, klerikë me merita 

                                                           
138-Kryesia e Kishës Autoqefale, mori nga Bostoni i Amerikës këtë telegram: “Kisha Shën Trinia 

dëshiron të jetë nën juridiksionin e Kishës Autoqefale të Shqipnisë dhe në pranohemi lajmëronani 

telegrafisht se përgjigja asht pague stop. Jemi kundër Peshkopatës këtushme se s’ka lidhje me Kishën 

në Shqipni. Për komisionin: Kristo Josef, Kryetar d.v. Boston, më 25-X-1930”. Visarion Xhuvani, në 

Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 208. 
139-Koço Tasi, Shqiptarëvet të Krishten bashkëpunëtorë të Muhamendanëvet, Athinë 1929. 
140-Fatmira Rama, Sinodi i parë shqiptar dhe Kongresi i dytë panortodoks i  Kishës Ortodokse 

Autoqefale Kombëtare, 70-vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e Shkencave, 

Tiranë 1993, faqe 65. 
141-Delegatët e këtij Kongresi qenë: Delegat i Tiranës Kryepeshkop Visarioni d.v. Delegat i Tiranës Dr 

Athanas Shundi d.v. Delegat i Tiranës Dr Zoi Xoxa d.v. Delegat i Shpatit Taq Buda d.v. Delegat i 

Shkodrës Atë Velisha Popoviq  Delegat i Shkodrës Naim Plevneshi d.v. Delegat i Shkodrës Mitro 

Llazareviq d.v. Delegat i Korçës Ik. i M. Mitrofor at Vasil Marko d.v. Delegat i Korçës Stavraq 

Ballauri d.v. Delegat i Korçës Thoma Turtulli d.v. Delegat i Korçës Vasil Avrami d.v. Delegat i 

Korçës Sotir Kotta d.v. Delegat i Përmetit Dhimitri Kacimbra d.v. Delegat i Gjinokastrës Thoma 

Papapano d.v. Delegat i Gjinokastrës Kostandin Lito d.v. Delegat i Gjinokastrës Episkop Ambrozi d. 

v. Delegat i Gjinokastrës Ikonom Papavlashi Delegat i Libohovës Dhimosthen Haxhoglu d.v. Delegat i 

Leskovikut Andon Kito d.v. Delegat i Lushnjës Llazar Bozo d.v. Delegat i Vlorës Kristaq Ikonomi d. 

v. Delegat i Vlorës Atë Isaia d.v. Delegat i Vlorës Kristo Karbunara d.v. Delegat i Delvinës Mihal 

Maksakuli d.v. Delegat i Sarandës Apostol Dhima d.v. Delegat i Konispolit Loli Qesko d.v. Delegat i 

Durrësit Kristaq Zaguridhi d.v. Delegat i Durrësit Vasil Bakalli d.v. Delegat i Durrësit Moisi Popa d.v. 

Delegat i Kavajës Kleanth Mineu d.v. Delegat i Himarës Dr Mihal Cane Delegat i Beratit Episkop 

Agathangjeli d.v. Delegat i Beratit Dr Nikolla Haxhistasa d.v. Delegat i Beratit Ikon. at Theodhor 

Brisku d.v. Delegat i Fierit Jovan Xoxa d.v. Delegat i Mallakastrës Ikonom atë Polizoi d.v. Delegat i 

Kolonjës (Ersekë) Petro Prodani d.v. Delegat i Bilishtit Petro Ilia d.v. Delegat i Tepelenës Dhimitër 

Mole d.v. Delegat i Elbasanit Kostaq Cipo d.v. Delegat i Elbasanit Kov Deliana d.v. Delegat i 

Elbasanit Dhimitër Papajani d.v. Delegat i Poradecit Spiro Naço d.v. Delegat i Dibrës Stavrofor Ik. 

Josifi d.v. Delegat i Dibrës Dr Filip Papajani d.v. Delegat i Dibrës Gavril Lasku d.v. Komisioni i 

Qeverisë pranë Kongresit Panorthodhoks Shqiptar në Korçë: Vasil Bidoshi d.v. Ardit Bido, Kisha 

Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 215; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e 

Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 206-207; Andrea Llukani, Krishterimi në 

Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 104-106; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Historia e 

fshehur e Kongresit të dytë të KOASh-it, Tema, 5-6 qershor 2005, faqe 12-13. 
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kishtare, tregtarë dhe zanatçinj, të gjithë bij të bindur dhe besimtarë të aftë për të 

mbrojtur Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.  

Platforma kishtare e Kongresit u përcaktua me vëmendje të madhe nga 

Visarion Xhuvani. Në të u parashikuan vendimet e pritshme, detyrat e komisioneve 

për organizimin e Kongresit dhe ceremonitë festive. Bazën kryesore të Kongresit e 

përbënte zgjidhja e drejtë e interesave fetaro-kombëtare, sigurimi i indipendencës dhe 

i tërësisë territoriale të vendit. Vendimet e tij duhej të mos lejonin në të ardhmen 

asnjë veprim që të binte ndesh me interesat kishtaro-kombëtare dhe brezat e rinj të 

ishin syhapur e të kujdeseshin për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Në të gjitha 

materialet e Kongresit vëmendje e veçantë iu kushtua zbatimit të kanoneve të shenjta. 

Sinodi i Shenjtë kishte vendosur që Kongresin e dytë do ta drejtonte kjo pari: Kryetar 

Imzot Visarioni, nënkryetar Vasil Avrami, kryesekretar Dr. Zoi Xoxa dhe kujdestar 

Thoma Papapano. Më 16 qershor të vitit 1929, të 46 delegatët përfaqësues të klerit 

dhe të ortodoksëve shqiptarë u mblodhën në Korçë për të filluar punimet e Kongresit 

të dytë Kishtar. Në fjalën e tij Imzot Visarioni parashtroi përmbajtjen kryesore të 

Statutit dhe të Rregullores së Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. 

Kongresi vazhdoi punimet 15 ditë. Mbasi miratoi statutin në parim, vendosi të 

krijojë një komision të posaçëm të përbërë nga: Mitrofor Vasil Marku, Vasil Avrami, 

Dhimitër Kacimbra, Taq Buda, Vasil Bakalli, Athanas Shundi, Llazar Bozo, Nikolla 

Haxhinasto, Kristaq Ikonomi, Thoma Papapano, Mihal Cani, Milto Maksakuli dhe dr. 

Zoi Xoxa, të cilët do t’i jepnin statutit formën përfundimtare. Mbas 15 ditë 

diskutimesh në orën 7.30 të datës 29 qershor të vitit 1929 të gjithë delegatët firmosën 

dokumentet për tu miratuar në statut përfundimtar. Ky Statut142 e vuri në themele të 

qëndrueshme Kishën Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Në vijim Kongresi i dytë 

kishtar i Korçës shqyrtoi Rregulloren143 e Administrimit të Përgjithshëm të Kishës, e 

cila përcaktonte të drejtat dhe detyrat e çdo forumi drejtues të Kishës. Për hartimin e 

Rregullores të Administrimit të Përgjithshëm të Kishës kontribut të shquar kanë 

dhënë dhespotët Agathangjel e Ambroz, Ikonomi i Madh Mitrofor Vasil Marku, si 

dhe avokat Ilia Kota, Vasil Avrami, Thoma Papapano, dr. Mihal Cani, Kristaq 

Zaguridhi, Vasil Bakalli, dr. Zoi Xoxa e në mënyrë të veçantë Kov Deliana. Me 

punën e tyre të përbashkët më 20 korrik të vitit 1929 u miratua Rregullorja.  

                                                           
142-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë 1950, në “Gazeta Zyrtare”, Nr. 38, 

Tiranë, 21 qershor 1950; Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 165; 

Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 226-241; 

Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Si zgjidhej kryepeshkopi ortodoks në bazë të Statutit, Tema, 7 

qershor 2005, faqe 12-13; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Kryetari i KOASh Visarion Xhuvani 

shpjegon statutin, Tema, 8 qershor 2005, faqe 12-13; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës 

Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 187; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon 

Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 107-121. 
143-Rregullore mbi Administrimin e Përgjithshëm të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, 

Mihal Duri, Tiranë, 1955; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, 

Tiranë 2011, faqe 209-223; Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, 

Tiranë 2008, faqe 246-260; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Çfarë parashikonte Rregullorja e 

KOASh-it, Tema, 9 qershor 2005, faqe 12-13; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Roli i Mbretit Zog në 

krijimin e KOASh-it, Tema, 10 qershor 2005, faqe 12-13. 
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Më 9 korrik të vitit 1929 u dekretua ligji për komunitetet fetare, i cili 

zëvendësonte atë të vitit 1923. Sipas ligjit të ri komunitetet fetare duhet të ishin 

persona moralë, të cilët gëzonin të drejtat e përcaktuara me ligj. Komunitetet fetare 

gëzonin të gjitha të drejtat që parashikonte ligji, vetëm kur statuti i paraqitur prej tyre, 

pranohej nga Këshilli i Ministrave dhe dekretohej prej Mbretit. Statutet nuk duhet të 

binin ndesh me ligjet e shtetit. Në to theksohej që kryetarët e komuniteteve fetare të 

ishin shtetas shqiptarë mbi moshën 25-vjeçare dhe prej fisit e gjuhës shqiptarë. 

Emërimi i tyre dekretohej me dekret mbretëror. Ministria e Drejtësisë kontrollonte 

zbatimin e legjislacionit dhe miratonte buxhetet dhe rregulloret e komuniteteve 

fetare144. Statuti i miratuar në Kongresin e Korçës, më 14 gusht 1929 u botua në 

Fletoren Zyrtare145. 

Në Kongresin e Korçës u vendos ndarja kishtare në bazë dioqeze duke 

formuar dioqezat e Korçës, Durrësit, Beratit dhe Gjirokastrës. Prej vitit 1922 e deri 

më mars 1930 qendra kishtare ishte Korça, ndërsa duke filluar nga prilli i vitit 1930 

qendra kishtare kaloi në Tiranë duke marrë emrin Mitropolia e Tiranës, Durrësit dhe 

Elbasanit. Rezidenca e Sinodit të Shenjtë u vendos në shkollën dykatëshe, në oborrin 

e kishës së Ungjillëzimit146.  

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, me Sinodin e Shenjtë, me Statutin 

dhe me Rregulloren e Administrimit të Përgjithshëm përmbushi kërkesat kanonike të 

Autoqefalisë dhe e meritonte Tomin e Patriarkanës së Stambollit. Për fat të keq nuk 

ndodhi kështu, u deshën edhe gati nëntë vjet që të ulej zemërimi i Patriarkanës 

Ekumenike. Kjo e fundit arriti të bllokonte ndërkombëtarizimin e Kishës Shqiptare.  

 

 

PËRPJEKJET  

PËR NDËRKOMBËTARIZIMIN E KISHËS 
 

Në vitin 1931 Fortlumturia e Tij Visarioni, me ftesë të Lordit Dikson, mori 

pjesë në Kongresin e Aleancës Ndërkombëtare për Paqe në Kembrixh të Anglisë. 

Kongresi u zhvillua më 1 deri në 4 shtator 1931 dhe kisha shqiptare përfaqësohej nga 

Kryeepiskop Visarioni dhe Stavro Stavri. Përfaqësia e kishës shqiptare u prit nga 

Lordi Dikson, ndërkohë që përfaqësuesit e Patriarkanës Ekumenike dhe të 

Patriarkanës së Serbvisë e kundërshtuan praninë e Visarionit në kongres. Përfaqësuesi 

i Patriarkanës Ekumenike u largua nga kongresi në shenjë proteste, ndërsa 

përfaqësuesi i Patriarkanës së Serbisë, Irinej nuk pranoi ta njihte Visarionin, në shenjë 

hakmarrjeje për dëbimin e Hirësi Viktorit nga Shkodra. Në krah të përfaqësisë 

                                                           
144-Dekret-Ligjë mbi formimin e Komunitetet Fetare, Korçë, 1929, në “Fletorja Zyrtare”, Nr. 38, 16 

korrik 1929, faqe 1-3. 
145-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Korçë, 1929, në “Fletorja Zyrtare”, Nr. 45, 

14 gusht 1929, faqe 1-8. 
146-Shkolla qe dykatëshe dhe kishte 6-7 dhoma dhe dy sallone. Kristofor Beduli, At Marko Papajani 

dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 16. 
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shqiptare u gjend Kryeepiskopi i Sofjes, Stefani. Me të u bashkua edhe Patriku i 

Rumanisë147. 

Në vitin 1932 një përfaqësi e kishës shqiptare që përbëhej nga Kryeepiskop 

Visarioni dhe Kristo Trapo mori pjesë në Konferencën e Bashkimit Botëror të 

Kristianizmit, që u mbajt në Bukuresht, ku zhvilloi bisedime me Patrikun Miron, i cili 

shprehu simpati për Kishën e Shqipërisë. Kryeepiskop Visarioni u prit në audiencë 

nga Mbreti i Rumanisë Karoli II, i cili e garantoi Xhuvanin se ishte dashamirës i 

kishës shqiptare. Madje, kryeministri rumun Jorga gjatë takimit kërkoi njohjen e 

autoqefalisë shqiptare, por Patriku Miron u shpreh se nuk mund ta anashkalonte 

Patriarkanën Ekumenike për këtë çështje delikate. Megjithatë Patriku i Rumanisë, 

Miron premtoi se do të ndërmjetësonte pranë patriarkanës Ekumenike për njohjen e 

kishës shqiptare148. 

Në shtator të vitit 1933, Kryepiskop Visarionin e ftuan në Kongresin e 

Aleancës Ndërkombëtare për Paqe, që u mbajt në Sofje të Bullgarisë. Gjatë ditëve të 

qëndrimit në Sofje, Fortlumturia e Tij Visarioni u dekorua nga Mbreti i Bullgarisë 

Boris me urdhërin "Kryqi i madh kombëtar i bullgarëve", ndërkohë që Kryeepiskopi i 

Sofjes, Stefani qe dekoruar më parë nga Mbreti Zogu I me “Kordonin e Madh të 

Urdhërit të Skënderbeut”. Kongresi i Aleancës Ndërkombëtare për Paqe u çel më 15 

shtator 1933. Kryeepiskopi Visarion u ul në krahun e djathtë të Lordit Dikson dhe 

fjalimi që mbajti u prit mirë nga pjesëmarrësit. Kryeepiskopi u prit nga Mbreti Boris, 

i cili shprehu simpati për popullin shqiptar, Mbretin Zogu I dhe Kishën Autoqefale. 

Menjëherë pas këtij takimi, Kisha e Bullgarisë e njohu Kishën e Shqipërisë dhe 

Sinodin e Shenjtë të saj149.  

Më 30 qershor të vitit 1935 Kryepiskop Visarioni referoi për "Gjendjen 

aktuale të kishës me shtetin dhe influenca e kishës në shoqërinë kristiane të 

Shqipërisë" në Konferencën e Kishave të Ballkanit që u mbajt në Herzeg Novi të 

Jugosllavisë. Kryeepiskopi u prit me nderime nga Mitropoliti i Cetinjës, Gabrieli. 

Kryepiskop Visarioni ka qenë pjesëmarrës në Mbledhjen e Përbotshme të 

Kishave në Montro të Zvicrës, që u mbajt në gusht të vitit 1935, ku u takua me 

Përfaqësuesin e Patriarkanës Ekumenike dhe të dërguarin e Kishës së Greqisë. Prej 

aktivizimit të Kryepiskop Visarionit nëpër veprimtaritë ndërkombëtare, qëndrimi i 

disa kishave ortodokse ndaj kishës sonë filloi të ndryshojë. Kjo u duk në telegramet e 

                                                           
147-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 151, Dosja nr. 219, viti 1931; Ardit Bido, Kisha Ortodokse 

Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 267; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i 

atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 156-159; Myzafer Berberi, Visarion 

Xhuvani-teolog dhe patriot i shquar i ndërgjegjes kombëtare, 55, 6 nëntor 2007, faqe 15. 
148-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 251, Dosja nr. 271, viti 1932, fl. 1-43; Nos Xhuvani, Visarion 

Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 159-164; Ardit Bido, 

Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 268; Myzafer Berberi, Visarion Xhuvani-

teolog dhe patriot i shquar i ndërgjegjes kombëtare, 55, 6 nëntor 2007, faqe 15. 
149-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 855, Dosja nr. 276, viti 1933; Ardit Bido, Kisha Ortodokse 

Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 269; Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në 

burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 233-236; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i 

atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 164-170; Myzafer Berberi, Visarion 

Xhuvani-teolog dhe patriot i shquar i ndërgjegjes kombëtare, 55, 6 nëntor 2007, faqe 15. 
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urimit për Krishtlindjet e vitit 1935 që mori Fortlumturia e Tij nga primatët e kishave 

të Serbisë, Rumanisë, Polonisë dhe të Bullgarisë150. Përpjekjet e Visarionit vijuan me 

dërgimin e dy telegrameve: më të parin uroi Mbretin e Grekëve, Jorgo II, për 

rikthimin në detyrë dhe më të dytin njoftoi Patrikun Ekumenik, Foti, se kishte 

meshuar greqisht me rastin e Krishtlindjeve. Visarioni e përfundonte telegramin e tij 

me një lutje drejtuar Tërëshenjtërisë së Tij, Patrikut Elumenik duke i kërkuar 

ndjesë151, por nuk mori përgjigje. Patriarkana kërkonte me çdo kusht dorëheqjen e tij. 

Në 26 maj të vitit 1936, Kryepiskop Visarioni dha dorëheqjen152 nga kryesia e kishës. 

Mbas 26 majit të vitit 1936, dita kur dha dorëheqjen, Visarionit iu dha pensioni jetik 

prej 500 fr. ar nga qeveria me dekret të veçantë. Ai jetoi në pronat e veta153 të blera në 

vitin 1935 nga Hamdi Tabaku dhe Myftar Disha, që ndodhen në fshatin Shkozë te 

Kodra e Hajdarit, e cila sot quhet Kodra e Priftit. Me këtë emërtim populli i Tiranës 

përjetësoi vendin ku banoi Kryepeshkopi i parë i Kishës Ortodokse Autoqefale të 

Shqipërisë, Imzot Visarion Xhuvani.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
150-Andrea Llukani, Visarion Xhuvani martir i Kishës Ortodokse, 55, 21 maj 2004, faqe 18. 
151-Telegram: Nalt Shenjtënisë së Tij FOTIOS, Patriarh Ekumenik. Mbas Meshës hyjnore të soçme në 

gjuhën Helenike të Krysostomit, në të cilën kemi lutun Zotin për Shenjtënin Tuej, tue marrë kurajo prej 

ndjenjave dhe inspiratave që festat e Lindjes së Shpëtimtarit Tonë Jisu duhet të Na sjellin dhe tue 

dëshirue me besue se, mbas të shtatit vit, asht hedhun ma nga ana e Patriarhisë së Shenjtë në harresën e 

ndjesës çdo vepër e padëshirueshme atje, por e cila u konsiderue si detyrë e domosdoshme nga ana e 

Jonë për të mirën e Orthodhoksisë së Shqipnisë dhe tue qenë të sigurtë se i Madhi i Parë ndër të Parët e 

Orthodhoksisë mallëngjehet kur konstaton sinqeritetin e Kryebijvet të Vet. Ju lutemi me respektin ma 

të thellë e me devocion me denjue me pranue përshëndetjet dhe urimet ma të mira të Modestisë Sonë si 

dhe ato të Orthodhoksisë Shqiptare për jetëgjatësinë dhe lumtuninë e Shenjtënisë Suej dhe të 

lavdueshmes Patriarhisë Ekumenike stop. I lutemi gjithashtu Shenjtënisë Suej me bekue Modestin 

Tonë si edhe grigjën Tonë të vogël shpirtnore, të cilën Zoti i mëshirshëm Na e ka besue me anë të hirit 

të Perëndisë e për me i shërbye Orthodhoksisë këtu, e cila ka nevojë ma shumë se kurdoherë sot për 

solidarësinë e të gjitha Kishave Motra më Jesu Krishtin. Puthim të Djathtën Tuej të Shenjtë. 

VISARION. Kryepeshkop i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë. Visarion Xhuvani, në Kishë, 

në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 302; Revista Predikimi, Tiranë, 

25.12.1935. 
152-Më 29 maj 1936 gazeta “Arbënia” botoi të plotë aktin e dorëheqjes së Kryetarit të Kishës 

Ortodokse Autoqefale të Shqipnisë. Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, 

botimet 55, Tiranë 2007, faqe 311-321. 
153-Banesa dhe pronat e tij tokësore janë të regjistruara në regjistrin hipotekor Nr. 42 datë 17 janar 

1935, në të cilin figurojnë dy kulla (banesa) me anekset përkatëse të kufizuara në të katër anët me 

pronat e veta, si dhe në regjistrin hipotekor Nr. 12, datë 7 janar të vitit 1937 ku figurojnë 16.000 

(gjashtëmbëdhjetë mijë) metra katrorë në fshatin Shkozë (Kodra e Priftit) me livadhe dhe zabele. Në 

këtë vend të qetë Visarion Xhuvani jetoi dhe studioi librat e shenjtë. Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, 

Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 170-171; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani 

apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 208. 
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TOMI I AUTOQEFALISË 
 

Më 4 janar 1933 Kristofor Kisi, me anën e një letre i parashtroi Kryeepiskop 

Visarionit se ishte i gatshëm ti shërbente kishës shqiptare, pasi kishte kaluar katër vjet i 

mbyllur në manastir. Pretendimi i Kisit ishte mitropolia e Korçës, e cila kishte mbetur 

pa episkop. Xhuvani nuk iu përgjigj kërkesës së Kisit. Mirëpo, Kisi me ndërmjetësinë e 

Koço Kotës mundi të siguronte një takim me Mbretin Zogu I. Gjatë takimit Kisi i 

kërkoi të merrte drejtimin e një episkopate. Në nëntor 1933 Sinodi i Shenjtë e emëroi 

Kristofor Kisin Mitropolit të Korçës. Në këto kushte Sinodi i Shenjtë përbëhej nga: 

Fortlumturia e Tij, Visarioni, Mitropolit i Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit; Hirësi 

Kristofor Kisi, Episkop i Korçës; Hirësi Agathangjel Çamçe, Episkop i Beratit; Hirësi 

Ambroz Nikolla, Episkop i Gjirokastrës, Delvinës dhe Himarës; Hirësi Eugjen 

Hoshteva, Episkop Ndihmës i Peshkopisë dhe Ikonomi i Madh Mitrofor Vasil 

Marku154. Në vitin 1934 Eugjeni dha dorëheqjen dhe u tërhoq në vendlindjen e tij, në 

Hoshtevë, ndërsa Episkop Ambrozi ndërroi jetë më 20 maj 1934. Sinodi i Shenjtë ia 

besoi Kisit mbikëqyrjen e Episkopatës së Gjirokastrës. 

Më 1936 qeveria shqiptare dërgoi në Athinë kryeministrin Koço Kota për të 

biseduar me përfaqësuesit e Patriarkanës Ekumenike. Pas kësaj në nëntor të vitit 1936 

erdhën në Tiranë Pandelejmon Kotoko, Pandeli Evangjeli dhe Vasil Avrami për të 

biseduar me Kristofor Kisin. U vendos që një delegacion i Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë i përbërë nga Imzot Kristofori dhe Josif Kedhi të shkonte në 

Athinë më 20 shkurt 1937 për të biseduar me Mitropolitin e Trapezuntës Krisanthin. 

Pas bisedimeve në Athinë delegacionit iu shtuan edhe dy kandidatët për episkopë 

Evlogjio Kurilla dhe Pandelejmon Kotoko. Kështu përfaqësia u nis për në 

Konstandinopojë më 28 mars 1937 dhe në prani të përfaqësuesve të Patriarkanës 

Ekumenike nënshkruan marrëveshjen. Çështja para se të jepej Tomosi ishte falja e 

episkopëve. Agathangjel Çamçe e dorëzoi kërkesën për falje më 10 mars 1937, ndërsa 

Atë Vasil Marku më 20 mars 1937. Patriarkana Ekumenike i fali. 

Më datën 11 prill 1937 në Kishën e "Trinisë së Shenjtë" të Halkit u bë dorëzimi 

në gradën episkopale i Pandelejmonit, dhe po atë ditë në Kishën e "Shën Gjergjit" në 

Fanar u dorëzua Evlogjio Kurilla. Kështu më 12 prill 1937 Patriku Veniamin dhe 

Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës nëshkruan Tomin 

Patriarkal të njohjes së Autoqefalisë së Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Tomi iu 

dorëzua Imzot Kristoforit duke e caktuar atë si Kryeepiskop të Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë. Ceremonia e dorëzimit të Tomit u zhvillua në Sallën e Madhe 

të Patriarkanës, me pjesëmarrjen e Patrikut Ekumenik Veniaminit, anëtarëve të Sinodit 

të Shenjtë të Patriarkanës, Konsullit të Shqipërisë në Stamboll Asaf Çaçulit etj155.  

Pas dhënies së autoqefalisë dy mitropoli u bënë episkopata, kurse episkopata e 

tretë, ajo e Gjirokastrës, u formua nga ndarja e Mitropolisë së Drinopolit. Patriarkana 

Ekumenike, si çmoi mirë nevojat fetare dhe kishtare të popullit ortodoks të 

                                                           
154-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 270-271. 
155-Apostolou Glavina, H Orthodhoksi Aftoqefali Eklisia tis Alvanias, Iperesia Dhimosievmaton, 

Thesaloniki 1998, faqe 66. 
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Shqipërisë, i cili ndodhet në eparhitë e Korçës, Durrësit, Beratit dhe të Gjirokastrës, 

njoftoi autoqefalinë e Kishës Ortodokse të Shqipërisë me anën e Tomit156 Patriarkal e 

Sinodik, që u lëshua më 12 prill 1937157.  

Para se të shpallej autoqefalia ishin bërë këto veprime kishtare prej 

Patriarkanës: 1-Duke marrë parasysh se qyteti i Tiranës, që ndodhet në mitropolinë e 

Durrësit, është shpallur kryeqytet i Mbretërisë Shqiptare vendosi të marrë këtë titull: 

“Mitropolia e Tiranës, Durrësit dhe e Elbasanit”. Episkop i kësaj mitropolie u zgjodh 

me votim të rregullt, episkopi i Sinadës Kristofor Kisi. 2-Duke gjykuar të nevojshme 

vendosi që mitropolia e Beligradit të marrë titullin: “Episkopata e Hirëshme e Beratit, 

Vlorës dhe Kaninës”. Episkop i kësaj episkopate u zgjodh me votim të rregullt 

Agathangjel Çamçe (pasi më parë iu hoq dënimi dhe u njoh dorëzimi i tij në gradën 

episkopale). 3-Për mitropolinë e Korçës u vendos që të marrë titullin: “Episkopata e 

Hirëshme e Korçës”. Episkop i kësaj episkopate u zgjodh me votim të rregullt 

Evllogjio Kurilla. 4-Gjirokastra si pjesë e shkëputur nga mitropolia e Drinopolit 

formoi një episkopatë të veçantë duke marrë titullin: “Episkopata e Gjirokastrës”158. 

Episkop i kësaj episkopate u zgjodh me votim të rregullt Pandelejmon Kotoko159.  

Patriarkana Ekumenike i dërgoi mesazh edhe Mbretit Zog dhe Kryeministrit 

Koço Kota. Delegacioni në pëbërje të së cilit qenë katër hierarkët e Sinodit të Shenjtë 

të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë mbëriti në atdhe, të Dielën e Dafinës 

më 25 prill të vitit 1937. Me rastin e shpalljes së autoqefalisë në kishën katedrale të 
                                                           
156-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 168. 
157-Viron Koka, Përpjekjet për njohjen e  Kishës Ortodokse Autoqefale nga Patriarkana (vitet 20-30), 

70-vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e Shkencave, Tiranë 1993, faqe 74. 
158-Tomi Patriarkal dhe Sinodik për krijimin e Episkopatës së Gjirokastrës. +Veniamini me mëshirë të 

Perëndisë, Kryepiskop i Konstandinopojës, i Romës së Re dhe Patrik Ekumenik. Kisha ka për detyrë të 

saj të kujdeset për drejtimin dhe zgjidhjen e të gjitha çështjeve kishtare dhe duke patur të drejtën e vjetër 

të krijimit apo të suprimimit të dioqezave, sipas nevojave të çdo kohe, të rregullojë pjesërisht apo 

tërësisht qenien dhe qeverisjen e tyre. Meqënëse edhe në këtë rast, në mbledhjen e tanishme të Sinodit u 

pa se një pjesë e Mitropolisë së Shenjtë të Drinopolit e Gjirokastrës, pas shpalljes në kohët e fundit të 

pavarësisë së Mbretërisë Shqiptare, përfshihet në territorin e saj, u gjykua se është më e dobishme dhe më 

e përshtatshme me gjendjen e tanishme, të shkëputet nga kjo pjesa tjetër e dioqezës së shenjtë të 

lartpërmendur dhe të nderohet e të ngrihet në dioqezë kishtare më vete, sot për sot nën vartësi dhe drejtim 

nga Froni ynë i Tërëshenjtë Patriarkal, Apostolik dhe Ekumenik dhe që në të ardhmen të bëjë pjesë edhe 

kjo në Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë që po formohet. Modestia jonë, duke gjykuar 

bashkë dhe me mitropolitët tanë të hirshëm, vëllezërit tanë të dashur bashkëmeshtarë më shpirtin e 

shenjtë, vendosëm dhe caktuam sinodikisht që: Pjesa e Mitropolisë së Tërëshenjtë të Drinipolit dhe 

Gjirokastrës, që ndodhet në Mbretërinë e Shqipërisë, të jetë që tani e tutje dioqezë kishtare më vete, me 

nderimin dhe vlerësimin e një aspirate dhe me emrin: "Episkopatë e Hirshme e Gjirokastrës", kryeprifti i 

vendosur në të me zgjedhje kanonike të emërohet: "Episkop i Hirshëm i Gjirokastrës" duke gëzuar të 

gjitha të drejtat që u takojnë kryepriftërinjve në aktivitet. Prandaj, si dëshmi, vërtetim dhe konfirmim të 

qëndrueshëm të atyre që gjykuan dhe vendosën kishtarisht, u bë dhe Tomi ynë Patriarkal e Sinosik, i 

regjistruar dhe i nënshkruar në Kodikun e Kishës sonë të madhe e të Shenjtë të Krishtit. Në vitin 

shpëtimtar 1937, muaji mars (30), periudhë e V-të, Patriku i Konstandinopojës Veniamin, Maksimi i 

Kalqidonës, Joaqimi i Dherkonit, Polikarpi i Prusës, Thomai i Prinqiponisë, Gjermanoi i Sardës, Gjenadi 

i Iliopojës dhe Thirës, Leonti i Theodoropojës, Konstandini i Irinopojës, Meleti i Kristopojës, Dorotheu i 

Laodicesë, Gjermanoi i Enit. 
159-Veprimet e fundit Patriarkale dhe Sinodike të Kishës së Kostandinopojës, Orthodhoksia, 

Kostandinopojë, viti XII, 1937. 
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Tiranës u celebrua një liturgji panagjirike me pjesëmarrjen e hierarkëve dhe klerikëve 

të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në këtë ceremoni ishte i pranishëm 

edhe mbreti Zog. Nga episkopi i Gjirokastrës Pandelejmon Kotoko u lexua160 

përmbledhja e Tomit Patriarkal për dhënien e autoqefalisë shqiptare. Më 24 maj 1937 

Kryeepiskopi Kristofor me cilësinë e kryetarit të Sinodit të Shenjtë të Kishës 

Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë iu përgjigj me një letër falënderimi Patrikut të 

Kostandinopojës Veniaminit.  

Sinodi (Fig.24) i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë 

përbëhej nga Kryehirësia e Tij, Kristofori Kryeepiskop i Durrësit, Tiranës dhe i gjithë 

Shqipërisë, Agathangjel Çamçe Mitropolit i Beratit, Evllogjio Kurilla161 Mitropolit i 

Korçës dhe Pandelejmon Kotoko Mitropolit i Gjirokastrës. Në përbërje të Sinodit të 

Shenjtë ishte edhe Ikonomi i Madh Mitrofor Atë Vasil Marku. Sipas Tomit të 

Autoqefalisë, organi më i lartë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ishte 

Sinodi i Shenjtë, i cili përbëhej prej episkopëve kanonikë. Kryetar i Sinodit të Shenjtë 

do të ishte gjithnjë Kryeepiskopi i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, i cili ka për detyrë 

që të kujtojë emrat e Primatëve të Kishave Ortodokse Autoqefale. Gjithashtu në 

Tomin e Autoqefalisë theksohet që Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë duhet të 

marrë Miron e Shenjtë nga Patriarkana Ekumenike. Kjo e fundit njoftoi të gjitha 

                                                           
160-Viron Koka, Përpjekjet për njohjen e  Kishës Ortodokse Autoqefale nga Patriarkana (vitet 20-30), 

70-vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e Shkencave, Tiranë 1993, faqe 74. 
161-Evllogjio Kurilla ka lindur në fshatin Ziçisht të Korçës në vitin 1880. Studimet e larta teologjike 

dhe filozofike në Universitetin e Athinës i ka përfunduar në vitin 1912, ndërsa më 1935 mbrojti 

doktoratën me temë "Voskopoja dhe Akademia e saj". Po këtë vit u emërua profesor i historisë në 

Universitetin e Selanikut. Evllogjio Kurilla ka marrë pjesë në përfaqësinë, e cila u nis për në 

Kostandinopojë më 28 mars 1937 dhe në prani të përfaqësuesve të Patriarkanës Ekumenike ka 

nënshkruar marrëveshjen për dhënien e Tomit të Autoqefalisë të Kishës Ortodose të Shqipërisë. Më 11 

prill të vitit 1937 u dorëzua Mitropolit i Korçës në Kishën Patriarkale të "Shën Gjergjit" në Fanar. 

Imzot Kurilla organizoi shkollën katekiste të së dielës, themeloi korin kishtar nën drejtimin e Sotir 

Kozmosit, mblodhi materiale folklorike etj. Meritë e tij ishte çelja e seminarit "Jovan Banga" në 

qytetin e Korçës. Me gjithë këtë aktivitet produktiv Imzot Kurilla nuk u vlerësua, por përkundrazi 

qeveria shqiptare më 29 shtator të vitit 1939, me anën e një shkrese të firmosur nga Xhafer Ypi e 

njoftonte se duhej të largohej nga Korça, me pretendimin se nuk kishte nënshtetësinë shqiptare. Pasi u 

largua nga Shqipëria Imzot Kurilla u emërua profesor i historisë në Universitetin e Athinës. Emrin e 

Evllogjio Kurillës mbajnë shumë libra, artikuj, transkriptime, fjalime dhe predikime. Si specialist i 

paleografisë ai ka transkiptuar shumë kodikë dhe dorëshkrime që gjendeshin në  Bibliotekën e Athinës. 

Ai ishte një njeri i shquar në fushën e letrave dhe të teologjisë. Në një libër të tij, botuar në vitin 1935, 

Kurilla ka shkruar se Voskopoja është themeluar nga shqiptarët dhe më tej është populluar nga 

popullsia shqiptare dhe vllahe. Gjithashtu ai theksonte se në Voskopojë u ngjiz ideja e bashkimit 

shqiptar dhe e shkrimit të gjuhës shqipe. Ky pohim dhe disa të tjera si ky, qenë shkaku që në vitin 1942 

në një mbledhje të Senatit Akademik të Universitetit të Athinës, Evllogjio Kurillën e akuzuan si 

nacionalist shqiptar dhe tradhëtar, i cili e kishte kthyer katedrën e historisë së Universitetit të Athinës 

në një katedër antikombëtare. Imzot Evllogjio Kurilla vdiq më 21 prill të vitit 1961 në Athinë. 

Shërbesa e përmortshme u zhvillua në Mitropolinë e Athinës me pjesëmarjen e Kryeepiskopit të 

Greqisë Theoklitit dhe hierarkëve të tjerë. Për jetën dhe veprimtarinë e Mitropolitit të Korçës 

Evllogjio, foli episkopi i Gjirokastrës Pandelejmoni. Dr. Dion Tushi, Pjesë monografie për Evllogjio 

Kurillën, Tempulli, Nr. 14, Korçë 2009, faqe 70-75; Pëllumb Xhufi, Shekulli i Voskopojës, Toena, 

Tiranë 2010, faqe 23; Foti Cici, Midis shqiptarësisë dhe grekësisë, Globus R, Tiranë 2006, faqe 204-

206. 
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Kishat Autoqefale të Aleksandrisë, Antiokisë, Jerusalemit, Greqisë, Polonisë, Qipros, 

Ivirisë, Sebisë dhe Rumanisë. Në maj të vitit 1937 Patriarkana Ekumenike i dërgoi 

Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë Miron e Shenjtë. Gjithashtu ofroi edhe dy 

bursa studimi për në Shkollën Patriarkale të Halkit. Mbledhja e parë e Sinodit të 

Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë u bë më 9 korrik 1937 me 

qëllim që hierarkët të qenë njohur me nevojat e grigjës së tyre.  

Në 17 prill të vitit 1937 Visarion Xhuvani i drejtohet me anën e një letre 

Mitropolitit të Trapezundës, Krisanthit, me anë të së cilës i lutet që të ndërhyjë në 

Patriarkanën Ekumenike të Stambollit, që ajo të heqi dorë nga zhveshja e funksioneve 

të tij. Me anë të kësaj letre Xhuvani i drejtohet Patrikut Ekumenik Veniaminit I. 

Letrën ia dorëzoi162 Krisanthit më 28 prill 1937 ambasadori i Shqipnisë në Athinë, 

Rauf Fico. Përgjigja e Kostandinopojës qe e shpejtë, Visarioni falet, i njihet grada 

episkopale, por i jepet e drejta Sinodit të Tiranës që të vendosë për detyrën e re të tij. 

Më 5 gusht 1937 Visarion Xhuvani udhëtoi drejt Stambollit, ku u prit nga Patriku 

Veniamin. Gjatë takimit Xhuvani e falënderoi dhe i shprehu mirënjohjen Patrikut 

Veniamin163.  

 

SINODI I VITIT 1942 
 

Në vitin 1942 Kryeepiskop Kristofori thirri teologun Irine Banushi dhe i 

propozoi të dorëzohej në gradën episkopale. Në shkurt të vitit 1942 Ilia u dorëzua në 

gradën episkopale në manastirin e Shën Naumit164, që në atë kohë ishte në 

administrimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë165. Pas dorëzimit ai mori 

                                                           
162-Teksti i letrës  ka shpëtuar dhe ruhet në arkivin e Mitropolitit të Trapezundës Krisanthit.  
163-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 288. 
164-Në kohën që Konferenca e Ambasadorëve ia ktheu manastirin Mbretërisë Serbe-Kroate e Sllovene 

panairi i Shën Naumit zhvillohej regullisht. Për lehtësimin e pelegrinazhit të shtetasve shqiptarë në 

manastirin e Shën Naumit, Konferenca Ambasadorëve më 6 nëntor 1925, hartoi një rezolutë. Disa nga 

nenet e rezolutës janë: “U lejohet shtetasve shqiptarë, që në përputhje me dispozitat e këtij protokolli, 

të kalojnë lirshëm dhe gjatë gjithë vitit kufirin për të kryer pelegrinazh në manastirin e Shën Naumit. 

Kalimi i kufirit do të bëhet nga rruga, që nis nga fshati shqiptar Tushemisht, në jug të liqenit të Ohrit 

dhe të çon në manastirin e Shën Naumit, ose udha që ndjek pjesën e poshtme të luginës së Çëravës. 

Pelegrinazhi duhet të bëhet gjatë ditës, që nga lindja e diellit deri në perëndim të tij dhe pa armë. 

Pelegrinët duhet të jenë të pajisur me karta identiteti të lëshuara në gjuhën serbe e shqipe nga 

nënprefekti kompetent shqiptar. Këto karta përveç përshkrimit fizik të pelegrinit, do të përmbajnë 

datën e krijimit të tyre si dhe firmën dhe vulën e autoritetit që i ka lëshuar. Ato do të jenë të vlefshme 

për një vit dhe do të mund të rinovohen pas skadimit të këtij afati. Me hyrjen e tyre në territorin e 

Mbretërisë Serbe-Kroate e Sllovene, pelegrinët, të pajisur me karta do të duhet të paraqiten në postën 

kufitare, e cila do të ngjisë vizën e saj dhe datën e kalimit mbi kartë. E njëjta procedurë do të duhet të 

kryhet në dalje. Pelegrinët mund të qëndrojnë në territorin e Mbretërisë Serbe-Kroate e Sllovene 

maksimumi tri ditë”. Kaliopi Naska, Shën Naumi dhe diplomacia e kohës, Kristalina-KH, Tiranë 2012, 

faqe 673. 
165-Në vitin 1925 Mbreti i Shqipërisë Ahmet Zogu i dhuroi Mbretit të Serbisë Pashiq Manastirin e Shën 

Naumit në shkëmbim të disa kullotave në Vermosh. Kjo marrëveshje u miratua edhe nga parlamentet e 

të dy vendeve. Historiani Paskal Milo në lidhje me këtë marrëveshje thotë: “Zakonisht nuk është 

praktikë dhurimi i tokave të një shteti dhe ky ishte një veprim i gabuar dhe i dënueshëm duke ditur që 

Konferenca e Londrës e kishte njohur Shën Naumin si tokë shqiptare”. Ndërsa Akademiku Arben Puto 
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emrin Irine dhe me vendim të Sinodit të Shenjtë të K.O.A.Sh-it u emërua Episkop i 

Strugës166, Prespës dhe Caredvorit. Pas bashkimit të trojeve shqiptare gjatë pushtimit 

italian, u bë edhe riorganizimi i kishës. Kështu katër episkopatave ekzistuese iu 

shtuan edhe ato të Prizrenit, të Peshkopisë dhe Strugës167. Mitropolit i kësaj të fundit 

u emërua Imzot Irine Banushi. 

Gjithashtu Imzot Agathangjeli qëndroi në fronin e Mitropolitit të Beratit deri 

në maj të vitit 1942. Agathangjeli u fronëzua Mitropolit i Korçës, post të cilin e 

mbajti nga viti 1942 deri më 1946 kur edhe fjeti përgjithmonë më Zotin. Vendin e 

Imzot Agathangjelit si Mitropolit i Beratit e zuri Imzot Visarion Xhuvani. Pas këtyre 

zhvillimeve Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë në vitin 

1942 përbëhej nga Fortlumturia e Tij, Kristofor Kisi, Kryeepiskop i Tiranës, Durrësit 

dhe i gjithë Shqipërisë, Imzot Agathangjel Çamçe, Mitropolit i Korçës, Imzot 

Visarion Xhuvani, Mitropolit i Beratit dhe Imzot Irine Banushi episkop i Strugës, 

Prespës dhe Caredvorit. Gjithashtu anëtar i Sinodit të Shenjtë ishte edhe Ikonomi i 

Madh Stavrofor Vasil Marku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      
në lidhje me dhurimin e Shën Naumit thekson: “Sipas të drejtës ndërkombëtare ky akt dhurimi nuk 

mund të kontestohet, pasi marrëveshja është miratuar edhe nga parlamentet e të dy vendeve”. Mbreti i 

Serbisë Pashiq mbështeti Ahmet Zogun që të vinte në pushtet dhe ky i fundit i dhuroi një nga 

manastiret më të bukur të Shqipërisë. Ahmet Zogu me mbështetjen politike që i dhanë serbët mundi të 

rrëzonte kryeministrin Fan Noli. Në vitin 1941 manastiri i Shën Naumit iu kthye Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë. Të gjitha konferencat e fuqive të mëdha, si për shembull Konferenca e 

Ambasadorëve e vitit 1922, Traktati i Firences i vitit 1913, Gjyqi Ndërkombëtar i Hagës dhe vendimi i 

31 dhjetorit të vitit 1924, që u morën me përcaktimin e kufinjve të Shqipërisë e njohën manastirin e 

Shën Naumit si manastir shqiptar. Paskal Milo, Ja si e humbën Shën Naumin, Gazeta Shqiptare, 29 

gusht 2003, faqe 7.    
166-Sipas Dhimitër Bedulit episkopata e Strugës në atë kohë kishtë 35 famulli dhe 36 famulltarë 

(priftërinj e dhjakonë). 
167-Episkopatat e Kishës Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, pas bashkimit të tokave të liruara, me 

dekretin e këshillit të Nalt qenë: Tiranë-Durrës, Korça, Berati, Gjirokastra, Prizreni, Peshkopia dhe 

Struga; Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë  gjer në vitin 1944, Tiranë 1992, 

faqe 29. 
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MITROPOLIA E BERATIT NË  

VITET E DIKTATURËS (1945-1990) 
 

Kryesia e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë filloi të spastrojë radhët 

e saj. Njerëzit e aftë dhe me integritet shikoheshin me dyshim nga ata që qenë në 

shërbim të sistemit monist. Ndaj Mitropolitit të Beratit, Vlorës dhe Myzeqesë, Imzot 

Visarionit, (Fig.25) u inskenuan akuza qesharake dhe të pabaza. Akuzat ndaj 

Mitropolitit Visarion168 qenë nga më të ndryshmet, të artikuluara nga njerëzit e 

sigurimit të shtetit në bashkëpunim me ata të kishës. Ata e akuzonin sikur kishte 

punuar për rrëzimin e pushtetit popullor, duke ngjallur pakënaqësi tek besimtarët 

ortodoksë, sikur kishte dekospiruar letrat e kryesisë së kishës, abuzime në detyrë 

gjatë kohës që ishte Mitropolit i Beratit etj. Kujdestarët e kishës së Libofshës me 

                                                           
168-Visarion Xhuvani (1887-1965) ka lindur më një maj 1887 në Lagjen Kala të Elbasanit. Studimet e 

mesme i kreu në Shkollën Kishtare të Athinës. Në vitet 1911-1914 ndoqi studimet e larta për Teologji 

në Universitetin e Athinës. Më pas vijoi me studimet pasuniversitare, në përfundim të të cilave mori 

titullin "Doktor" dhe në vitin 1918 u emërua Lektor në Falultetin Teologjik të Universitetit të Athinës. 

Po këtë vit u dorëzua në gradën priftërore nga Mitropoliti Jakov dhe pas një viti filloi punën misionare 

në Sofje të Bullgarisë. Më 1919 është misionar në Rumani për të organizuar komuntetin shqiptar. Në 

shtator 1922 ka marrë pjesë aktive në Kongresin e Beratit, në të cilin u propozua kandidat për episkop. 

Më tre maj të vitit 1925 Arkimandrit Visarioni, duke marrë bekimin e patrikut të Serbisë Dhimitrit u 

dorëzua në gradën episkopale në Hercegnov (Kotor) prej dy episkopëve rusë Ermogenit të 

Ekaterinosllavit dhe Mihailit të Aleksandrovskit. Imzot Visarioni duke u mbështetur në ndihmën e 

pakursyer që i premtoi qeveria dhe mbreti, si dhe me shpresë se do të gëzonte përkrahjen e Kishave 

Ortodokse të Serbisë dhe të Rumanisë, mori përsipër të zgjidhte problemin e autoqefalisë të Kishës 

Ortodokse. Në vitin 1929 kur Imzot Jerotheu u detyrua të largohej nga Shqipëria për t’u vendosur në 

Malin Athos, ndërsa Imzot Kristofori vendosi që të qëndronte vetëm si murg i thjeshtë, i erdhi radha 

Imzot Visarion Xhuvanit të merrte drejtimin e kishës. Por që të sanksionohej plotësisht autoqefalia e 

Kishës Ortodokse të Shqipërisë nevojitej të krijohej një sinod, i cili do të udhëhiqte kishën. Që të 

formohej Sinodi i Shenjtë nevojiteshin të paktën katër episkopë, ndërsa në Shqipëri në atë kohë 

ekzistonte vetëm një episkop që ishte Imzot Visarioni. Për të dorëzuar episkopët e tjerë nevojiteshin të 

ishin të paktën dy mitropolitë, prandaj u kërkua ndihma e episkopit serb Imzot Viktorit (i cili ishte 

Vikar i Patrikut Dhimitër në qytetin e Shkodrës). Kështu më 12 shkurt 1929 u bë dorëzimi i episkopëve 

dhe disa ditë më vonë më 18 shkurt 1929 Imzot Visarioni me mbështetjen e qeverisë shqiptare formoi 

Sinodin e Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, i cili përbëhej nga Fortlumturia e Tij 

Visarioni, Kryeepiskop i gjithë Shqipërisë, që kishte në juridiksion Mitropolinë e Korçës, Imzot 

Agathangjeli Mitropolit i Beratit, Imzot Efthimi Mitropolit  ndihmës i Kryepiskopit dhe Imzot 

Ambrozi Mitropolit i Drinopulit (Gjirokastrës). Patriarkana Ekumenike i shkishëroi episkopët e sinodit 

të kryesuar nga Imzot Visarioni. Gjithashtu sinodin e ri të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë e 

njohu vetëm sinodi i kishës ruse në emigracion. Fortlumturia e Tij Visarioni i ka dërguar një telegram 

Patriarkanës Ekumenike me anën e të cilit kërkonte ndjesë, por nuk mori përgjigje. Patriarkana 

kërkonte me çdo kusht dorëheqjen e tij, derisa në vitin 1936 Kryeepiskop Visarioni dha vetë 

dorëheqjen nga kryesia e kishës. Në vitin 1942 Visarion Xhuvani u dorëzua Mitropolit i Beratit, 

Myzesë, Vlorës dhe Kaninës. Në këtë detyrë qëndroi deri në vitin 1947 kur e arrestuan dhe e burgosën. 

Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it, 

Tiranë, 1992, faqe 44; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 

2006, faqe 58; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, 

Tiranë 2003; Andrea Llukani, Visarion Xhuvani martir i Kishës Ortodokse, 55, 21 maj 2004, faqe 18; 

Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 293-295; Andrea 

Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 95-96. 
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anën e një deklarate të nënshkruar më datën 8 mars 1945 e akuzonin Visarionin se u 

kishte marrë me imponim një teneqe me djathë, dy karroqe fasule dhe 80 franga169. 

(Fig.26) (Fig.27) Kujdestarët e kishës së fshatit Kadipashaj me anën e një deklarate të 

nënshkruar më datën 24 mars 1945 e akuzonin Visarionin se u kishte marrë 1930 

franga ari170. Prifti i Libofshës atë Joan Kule më datën 4 prill 1945 deklaronte se 

Visarioni i kishte marrë 400 franga ari për ta hirotonisur në gradën priftërore171. 

Epitropët e kishës së lagjes Goricë të Beratit më 18 prill 1945 e akuzonin se u kishte 

marë 380 franga ari pa u lëshuar dëftesë, etj172. Në dy letrat e fundit kërkohet largimi 

i Visarion Xhuvanit nga dioqeza e Beratit. Janë gjithsej shtatë letra të tilla pak a 

shumë të ngjashme me njera-tjetrën. Këto letra i janë dërguar Kryesisë së Kishës dhe 

autoriteteve vendore.  

Më 19 qershor 1945 Kryeepiskop Kisi i dërgon Visarionit një shkresë me Nr. 

Prot. 250 me anën e së cilës i kërkon të falte priftërinjtë që kishte pezulluar. Ndër të 

tjera në letër thuhet se kujdestarët e kishave të Myzeqesë i janë ankuar se i ka 

detyruar që të paguajnin shuma kolosale dhe ata që nuk paguanin qenë pezulluar nga 

detyra173.  

Për të shqyrtuar këto letra më 6 korrik 1945 u bë mbledhja e parë e Sinodit ku 

u paraqitën akuzat, ndërsa më 10 korrik 1945 u bë mbledhja e dytë, në të cilën u 

miratua zyrtarisht përmbajtja e dokumentit akuzues. Më 11 korrik 1945 u mblodh 

përsëri Sinodi i Shenjtë i KOASH-it, ku pasi u lexuan akuzat (Fig.28) ndaj 

Mitropolitit të Beratit, Imzot Visarionit u vendos që këto akuza ti komunikoheshin 

atij174. 

Visarioni Xhuvani mori në dorëzim prej sekretarit të Kryesisë së Kishës 

Dhimitër Beduli (Fig.29) shkresën Nr. 272/1 datë 10. VII. 1945 prej 4 faqesh, që 

përmbante akuzat ndaj tij175. Të gjitha akuzat qenë trillime nga më të poshtrat dhe të 

qëllimshme, prandaj më 12 korrik 1945 Visarion Xhuvani për përgatitjen e apologjisë 

kërkoi: emrat e atyre që kanë nënshkruar shkresat dërguar Kryesisë së Kishës dhe 

Këshillit Antifashist Nacional-çlirimtar, kopjet e shkresave etj176. Kërkesat e 

mësipërme të Visarionit nuk u përmbushën dhe çdo reagim i mëtejshëm ishte i kotë 

prandaj vendosi që të bënte një prokurë të posaçme, duke caktuar av. Vasil Dilo, Dr. 

Spiro Stringën, Vasil Xhajin dhe Menella Noçkën të bënin mbrojtjen e tij177. 

Se si është proceduar më vonë me akuzat ndaj Mitropolitit të Beratit, Vlorës dhe 

Myzeqesë, Imzot Visarionit ka mbetur mister, sepse mungojnë dokumentet arkivore 

në dosjen përkatëse. Gjithsesi, Imzot Visarioni vazhdoi të kryente me përkushtim 

detyrën e tij funksionale si Mitropolit i Beratit, Vlorës dhe Myzeqesë.  

                                                           
169-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945, fl.1-2. 
170-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945, fl.5-6. 
171-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945, fl. 7-8. 
172-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945, fl. 10-11. 
173-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945,fl. 20. 
174-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945,fl. 23. 
175-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945,fl. 38. 
176-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945, fl. 31. 
177-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945,fl. 34. 
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Reformën agrare që nisi të ndërmerrte regjimi komunist në Shqipëri, Visarioni e 

shihte me shqetësim të madh, sepse do të kishte pasoja të rënda ekonomike edhe për 

kishën. Për këtë çështje më 20 gusht të vitit 1946 Visarion Xhuvani iu drejtua 

Këshillit të Përhershëm Ekonomik të Kishës me një shkresë zyrtare, me anën e së 

cilës i raportonte problemin e shpronësimeve178. Meqenëse problemi ishte i ngutshëm 

dhe shumë shqetësues, Visarion Xhuvani më 25 gusht të vitit 1946 e vijoi 

letërkëmbimin duke iu drejtuar në anën e një shkrese tjetër Këshillit Ekonomik të 

Përhershëm179. Me porosi të Kryeepiskopit Kristofor Kisi, Këshilli i Përhershëm 

Ekonomik i Kishës ia dërgoi të dy letrat Ministrisë së Drejtësisë dhe operativët e 

degës së punëve të brendshme të Vlorës menjëherë e arrestuan180
.  Gjykata Ushtarake 

e Vlorës me anën e vendimit Nr. 512, datë 12 dhjetor 1946 e dënoi Visarion 

Xhuvanin me me 20 (njëzetë) vjet privim lirie, me punë të detyruar dhe me humbjen e 

të drejtave politike për pesë vjet181.  

Në vitin 1946 ndërroi jetë Mitropoliti i Korçës, Agathangjel Çamçe, ndërsa 

më 28 tetor të vitit 1946 u arrestua Irine Banushi182. (Fig.30) Në shënimet biografike 

                                                           
178-Në shkresë thuhet: "Zbatuesi i Reformës së ullinjve në Nartë ka deklarue se Kishave dhe 

Manastireve të Myzeqesë, që kanë ullinj në rrethin e Nartës të Vlonës, u shpronësohen pa shpërblim, 

në dobi të publikut. Meqenëse këta ullinj janë dhurue për nevojat e zakonshme të kultit ortodoks të 

kishës dhe të Manastirit përkatës, si dhe për përmbajtjen e zakonshme të tyne, kemi nderin t'ju lutemi 

të na lajmëroni masat, që mund të ketë marrë i Hirshmi Këshill Ekonomik ose organet e këtij, mbasi 

çeshtja asht urgjente dhe dihej me kohë që kjo reformë do të zbatohej". Lutës ndaj Zotit, Mitropoliti 

Visarion. 
179-Në shkresë thuhej: "Ndër pasunitë manastiriale dhe kishtare, duke përmbledhun kopshtet, bostanet, 

bahçet dhe ullishtat, ka shkue këto ditë komisioni i Reformës Agrare dhe po i shpronëson në dobi të 

bujqve, njikohësisht dhe po ua dorëzon. Nuk dimë normat e së drejtës që kanë pasunitë manastiriale 

dhe kishtare mbi Reformën Agrare. Lutemi të ketë mirësinë Ai i Hirshëm Këshill të marrë në studim 

çështjen dhe të na njoftojnë veprimin". Lutës ndaj Zotit, Mitropoliti Visarion. Nos Xhuvani, Visarion 

Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 228-229. 
180-Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 365. 
181-Visarion Xhuvanin e akuzonin se: “Ka raportuar në kuesturë dhe karabinieri njerëzit e lëvizjes, të 

cilët janë arrestuar mbas kapitullimit të Italisë dhe okupimit të vendit prej nazistëve. Është zgjedhur 

anëtar i regjencës kuislinge. Ka qenë i lidhur me tradhëtarët e Ballit Kombëtar. Ka mbajtur fjalime 

kundër Luftës Nacional-çlirimtare. Mbas çlirimit ka propaganduar kundër pushtetit. Ka raportuar 

pranë gjeneralëve Hogdison Smith në lidhje me popullsinë e vendit. Ka mbajtur lidhje me misionarët 

anglezë dhe amerikanë në Shqipëri dhe në bazë të neneve 2,3,4 të ligjit Nr. 372, datë 12 dhjetor 1946 

dënohet me 20 (njëzetë) vjet privim lirie, me punë të detyruar dhe me humbjen e të drejtave politike 

për pesë vjet kohë”. Ministria e Drejtësisë, regjistër i gjendjes gjyqësore, Nr. Prot. 2896, 2307, 3612; 

Tomor Aliko, Genocidi mbi elitën intelektuale të kombit shqiptar nën terrorin komunist, Maluka, 

Tiranë 2007, faqe 259; Tomor Aliko, Genocide in the intellectual elite od the Albanian nation under 

the communist terror, Maluka, Tirana 2007, page 259.  
182-Imzot Irineu do të provonte egërsinë e diktaturës kumuniste duke u burgosur dy herë në vitet 1946-

1948 dhe 1952-1960. Pasi kreu dënimin atë e gjejmë në manastirin e Shën Vlashit. Lidhjet e shumta 

me njerëzit dhe ndikimi i madh që kishte në popull do të bëheshin shkak që organet e diktaturës ta 

transferonin Imzot Irineun në manastirin e Ardenicës. Tashmë i zhveshur nga çdo detyrë kishtare punoi 

si llogaritar (1967). Danish Bebeziqi, Si e njoha Peshkopin Irine, Vegim Drite, Nr.4 qershor 1997, faqe 

25; Tomor Aliko, Genocidi mbi elitën intelektuale të kombit shqiptar nën terrorin komunist, Maluka, 

Tiranë 2007, faqe 262; Tomor Aliko, Genocide in the intellectual elite od the Albanian nation under 

the communist terror, Maluka, Tirana 2007, page 262. 
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Irineu ka shkruar: ...qëndrova si ndihmës Episkop i Kryesisë deri më 12 korrik 1945, 

në atë datë prej Sinodhit të kishës jam emëruar si Episkop për dioqezën e 

Gjirokastrës, por pushteti më ndaloi që të mos shkoj në Gjirokastër dhe unë atëhere 

qëndrova këtu në Tiranë pranë Kryesisë së Kishës si titullar i dioqezës së 

Gjirokastrës deri më 28 tetor 1946, ditën që u arrestova183. Akuzat ndaj Irineut qenë 

krejtësisht të pabaza184. Dolën disa dëshmitarë të rremë, të cilët me paturpësinë më të 

madhe dëshmuan kundër tij. Pas disa muaj qëndrimi në hetuesi, më 28 tetor 1946 iu 

komunikua vendimi, me anën e të cilit dënohej me pesë vjet heqje të lirisë185. Irine 

Banushi e vuajti dënimin në burgun e Tiranës. 

 Pas arrestimit të Visarion Xhuvanit dhe Irine Banushit situata në Kishën 

Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ishte kritike, sepse organi më i lartë që ishte 

Sinodi i Shenjtë kishte humbur kuorumin për të qenë funksional. I vetmi peshkop në 

sinod kishte mbetur Kristofor Kisi dhe sipas nenit 11 të statutit186 të vitit 1929 për 

kuorumin e Sinodit të Shenjtë duhet të qenë gjysma plus një e anëtarëve të tij. 

Kryeepiskopi Kristofor ja shprehu këtë shqetësim Manol Konomit, që në atë kohë 

mbante postin e ministrit të Drejtësisë. Kristofor Kisi i tha ministrit të Drejtësisë që 

në qershor do të shkonte për vizitë zyrtare në Bashkimin Sovjetik dhe nëse patriku 

Aleksej do ta pyeste për përbërjen e Sinodit të Shenjtë, atëhere nuk kishte se çfarë 

përgjigje ti jepte. Me anën e këtij argumenti bindës Kisi i kërkoi Konomit të lironte 

nga burgu Irine Banushin, por ministri nuk pranoi ta bënte këtë gjë187. Duke ndjekur 

zhvillimet kishtare interesi i regjimit për Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë 

ishte që të zgjidhej çështja e Sinodit të Shenjtë. Në muajin shkurt 1949 ministri i 

Brendshëm, Mehmet Shehu e takoi Irine Banushin në burgun e Tiranës, ku folën për 

situatën, që po kalonte kisha në atë kohë. Dy muaj më pas, më 28 prill 1949, Irine 

Banushi u lirua nga burgu falë një amnistie. Irineu u çaktua në manastirin e Shën 
                                                           
183-Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi, martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, 

Tiranë 2000, faqe 17.  
184-Ka qenë në lidhje me armiqtë e popullit Gjergj Kokoshi, Dom Shtjefën Kurti etj. Ka zhvilluar 

aktivitet kundër Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe ka nxitur elementë të tjerë për të 

shpifur kundër Kryesisë së Kishës me qëllim për të diskretituar udhëheqjen e saj dhe më në fund për ti 

hequr nga posti dhe për të kthyer Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë kundra vijës që ndjek sot 

dhe për të zhvilluar aktivitet kundër Pushtetit. Irine Banushi, element armik i Pushtetit dhe që paraqet 

rrezikshmëri për Republikën tonë Popullore i shtyrë nga urrejtja që ka kundër Pushtetit dhe për tu 

shërbyer armiqve është interesuar dhe ka mbledhur informata të ndryshme në vendin tonë dhe sidomos 

në portin e Durrësit mbi eksportet dhe importet që sjell shteti ynë nga jashtë, sidomos nga ato që vijnë 

nga Bashkimi Sovjetik se mos këta vaporë sjellin material luftarak. Ka folur kundër lëvizjes nacional 

çlirimtare dhe kundër pushtetit... Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi, martir i Kishës Orthodhokse 

Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë 2000, faqe 32. 
185-Tomor Aliko, Genocidi mbi elitën intelektuale të kombit shqiptar nën terrorin komunist, Maluka, 

Tiranë 2007, faqe 262; Tomor Aliko, Genocide in the intellectual elite od the Albanian nation under 

the communist terror, Maluka, Tirana 2007, page 262.  
186-Në nenin 11 të Statutit të vitit 1929 është shkruar: “Sinodhi ka kuorum kur ndodhen prezentë 

gjysma plus një e numrit të të gjithë anëtarëve. Po kurdoherë mbledhje legale mund të bëhet vetëm kur 

përveç Kryepeshkopit ndodhen dhe dy anëtarë të tjerë...... ”. Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të 

Shqipërisë, Fletorja Zyrtare, 14 gusht 1929; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, 

Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 193. 
187-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 102. 
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Vlashit në Durrës. Synimi i regjimit ishte që Irine Banushi do të shërbente si njeriu i 

pushtetit brenda kryesisë së kishës, por faktet treguan se Irineu nuk u thye. 

Në mbledhjen e Sinodit të Shenjtë188 të 25 gushtit 1949 Kryeepiskop 

Kristofor Kisin (Fig.31) e shkarkuan me akuza nga më banalet sikur kishte ngrënë 

dhe pirë në një çanak me pushtuesin, sikur mbante veshët çuar nga deti, duke pritur 

shpëtimin nga jashtë, sikur kishte bërë punë armiqësore të rrezikshme për të 

diskretituar pushtetin popullor etj189. Në kohën që u shkarkua Kisi, Irine Banushi 

deklaroi se procedura e ndjekur ishte antikanonike, sepse duke u bazuar në nenin 21 

të statutit ku thuhet: “Pushimi i Kryepeshkopit, i Peshkopëvet dhe i Ikonomit të Madh 

Mitrofor bëhet për faje të rënda dogmatike dhe kanonike, për faje ordinare dhe për 

arsye ekstraordinare.190” Kisin e shkarkuan në mënyrë antikanonike dhe nuk u 

mjaftuan vetëm me kaq, por e mënjanuan dhe e izoluan në kishën e Shën Prokopit në 

Tiranë. Sinodi u mor edhe me problemin e Irine Banushit. Më 31 gusht 1949 Irineu u 

emërua peshkop ndihmës i kryesisë së kishës, por nuk u lejua që të drejtonte ndonjë 

dioqezë.  

Pas shkarkimit së Kristofor Kisit i erdhi radha Paisi Vodicës191. Më 25 gusht 

1949 Paisi Vodica u shpall Kryeepiskop i Kishës Ortodokse Autoqefale të 

Shqipërisë192. Që të formonte Sinodin e Shenjtë të Kishës Autoqefale të Shqipërisë 

duheshin kandidatë të mundshëm potencialë që të plotësonin kriteret nga ana 

kanonike. Çështja e plotësimit të Sinodit të Shenjtë qe hapur që në Kongresin III të 
                                                           
188-Në mbledhjen e Sinodit të Shenjtë qenë Paisi Vodica me cilësinë e kryetarit, Dhimitër Kokoneshi, 

anëtar, Aristotel Strato anëtar, Niko Çane, anëtar. Ikonomi i Madh Mitrofor Vasil Marku nuk mori 

pjesë për arsye shëndetësore.  
189-Disa nga akuzat sipas Paisit ndaj Kisit qenë: “Kristofor Kisi me origjinë nga Berati, por i mbrujtur 

në llumin e shovinizmit të Fanarit, u bë renegat i Kishës dhe i popullit tonë dhe tregtar e ryshfetxhi i 

idealeve më të shenjta të saj, i fshehur nën maskën e Kryepiskopit dhe të Episkopit, punoi gjithmonë 

në dëm të Kishës sonë, të cilën nuk e drejtoi kurrë sipas interesave të saj dhe të popullit shqiptar, por 

sipas interesave dhe sugjerimeve e diktateve të të huajve, duke e shikuar gjithnjë çdo çështje nën 

prizmin e rryshfetit....Nën cilësinë e Kryetarit të Sinodit dhe të Këshillit Miks dhe në bashkëpunim të 

ngushtë me anëtarët e këtij të fundit Andon Beça, Vangjel Gozhomani e Mihal Sherko dhe në 

prapaskenë me doktor Petrotën e delegatin Apostolik vendosi hedhjen e Kishës sonë në prehërin e 

unizmit, duke e prurë këtë çështje gjatë një mbledhjeje të Këshillit Miks dhe duke pritur rastin e 

volitshëm që të shpallte bashkimin definitiv dhe zyrtarisht me papën”. Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha 

Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 290, viti 1950, fl. 44-49. 
190-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Fletorja Zyrtare, 14 gusht 1929; Andrea 

Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 196. 
191-Paisi Vodica ka lindur më 1881 në Vodicë të Kolonjës. Në moshën 29-vjeçare u dorëzua prift dhe 

ka shërbyer në fshatin e tij të lindjes. Vite më vonë u zgjodh zëvendës episkop. Paisi Vodica ka 

përkrahur pa rezerva luftën nacional-çlirimtare deri në çlirimin e plotë të atdheut. Për meritat e tij 

patriotike gjatë luftës është nderuar me “Urdhërin e Flamurit” dhe medaljet e Kujtimit, Çlirimit dhe të 

Trimërisë. Pas çlirimit të vendit u zgjodh anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të Frontit Demokratik të 

Shqipërisë. Paisi kishte qenë më parë i martuar dhe kishte mbetur i ve. Ai ishte i ati i Josif Pashkos, i 

cili në atë kohë mbante postin e Ministrit të Ndërtimit. Më 18 prill të vitit 1948 në Kishën Katedrale të 

Ungjillëzimit në Tiranë, arkimandrit Paisi Vodica u dorëzua Mitropolit i Korçës prej Kryeepiskopit 

Kristofor Kisi dhe një episkopi rus të quajtur Nestor, që kishte ardhur enkas për këtë punë. Ndërsa më 

25 gusht 1949 Paisi u shpall Kryeepiskop i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Andrea 

Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 158. 
192-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 169. 
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K.O.A.Sh-it, kur në sesionin e paradites së datës 8 shkurt 1950 delegati Siku Gjoka 

propozoi dorëzimin e arkimandritit Dhimitër Kokoneshi në gradën episkopale. 

Propozimi u prit me duartrokitje të zjarrta nga ana e delegatëve, por Kokoneshi me 

modesti e refuzoi këtë propozim me arsyen se nuk i plotësonte kushtet për tu bërë 

episkop. Delegati i Gjirokastrës Niko Çane e miratoi refuzimin e Kokoneshit, ndërsa 

teologu Dhimitër Beduli theksoi faktin se në historinë kishtare ka pasur raste, që 

klerikë të ndryshëm të ngrihen në gradën episkopale me imponimin e popullit, siç qe 

rasti i Ambrozit të Milanos193.  

Më 7 mars 1950, zëvendësepiskopi i Himarës, Jani Kutulla propozoi në emër 

të priftërinjve të zonës së Bregut kandidaturën e Foto Dunit. Më 17 tetor 1950 Sinodi 

i Shenjtë194 i mbledhur nën kryesinë e Kryetarit të Kishës Ortodokse Autoqefale të 

Shqipërisë, Imzot Paisit, me anëtarët; arkimandrit Dhimitër Kokoneshi, Zëvendës i 

përgjithshën e Episkopatës së Korçës dhe Ikonom Aristotel Straton, Zëvendës i 

përgjithshëm i Episkopatës së Gjirokastrës dhe me sekretar Z. Niko Çane vendoi 

unanimisht atë Spiro Velin195 si titullar të Episkopatës së Beratit me cilësinë e 

zëvendësit episkopal196. Gjithashtu atë Spiro Velit dhe atë Aristotel Stratos iu dha 

grada e nderit Ikonom-Stavrofor.  

Pas shumë përpjekjesh dhe negociatash u hartua lista me kandidatët për 

episkopë: Arkimandrit Dhimitër Kokoneshi, Mitropolit i Gjirokastrës, Qirjako 

                                                           
193-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 290, viti 1950; fl. 

28-29; Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 292, viti 1950, 

fl. 3. 
194-Me këtë përbërje Sinodi i Shenjtë ishte antikanonik. Sipas kanoneve kishtare vetëm sinodi i përbërë 

nga tre episkopë kanonikë mund të propozonte kandidatë për episkopë edhe mund të dorëzonte 

episkopët e rinj.  
195-Spiro Veli (1914-1995) ka lindur më 1914, në Erind të Gjirokastrës. Që në moshën 18-vjeçare ka 

studiuar në seminarin Ortodoks “Apostol Pavli” në Tiranë, që drejtohej prej Vasarion Xhuvanit. Pas 

mbarimit të seminarit më 1936, banoi në qytetin e Durrësit, duke punuar mësues i fesë, njëkohësisht 

kryente edhe detyrën e psaltit në kishën e Shën Spioridhonit.  Më 1 janar të vitit 1945 dorëzohet dhiak 

dhe më 3 janar të po atij viti, hirotoniset në gradën priftërore. Atë Spiro Veli shërbente në qytetin e 

Durrësit së bashku me Atë Erazmi Jorgon, duke lënë mbresat më të mira për urtësimë, ndershmërinë 

dhe profesionalizmin e tij. Në vitin 1948 së bashku me arqimandrit Dhimitër Kokoneshin morri pjesë 

në delegacion kishtar nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, në Bullgari e Rumani. Në vitin 

1950 emërohet zëvëndësi i përgjithshëm i Episkopatës së Beratit. Duke parë punën e tij të mirë 

organizative, më 1953 emërohet Zëvendës i përgjithshëm në Mitropolinë e Elbasanit. Gjatë viteve të 

diktaturës punoi në punë të ndryshme shekulare si shitës kinkalerie, shitës tullash apo roje. Në vitin 

1991, rihapja e kishës së Shën Marisë në Elbasan e gëzoi pa masë. Ndonëse në moshën 81-vjeçare, Atë 

Spiro Veli punoi me përkushtim dhe devodshmëri deri sa vdiq më 23 prill 1995, në ditën e Pashkës së 

Madhe. At Stavri Çipi, At Spiro Veli, shembull i një kleriku të devotshëm, Ngjallja, qershor 2005, faqe 

9; Andrea Lluknai, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 263-264; Andrea 

Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 162-163. 
196-Atë Spiro Veli do të qe me cilësinë e zëvendësit episkopal të Përgjithshëm me të drejtat që i jepte 

eni 85 i Statutit: “Në mungesë episkopësh titullarë, në krye të një dioqeze mund të zgjidhet në të 

njëjtën mënyrë nji klerik i dalluar me titulll: “Zëvendës Episkopal i  Përgjithshëm”, i cili porsa kohë që 

administron dioqezën vakante, ka po ato të drejta që ka edhe një episkop titullar, si edhe të njënjtën të  

drejtë anëtarësie në Sinodh, me përjashtim të atyre kompetencave që i përkasin ekskluzivisht gradës 

episkopate. Edhe ky jep të njënjtin betim përpara Sinodhit të Shenjtë”. Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha 

Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 293, viti 1950, fl. 13. 
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Efthimi (Naslazi), Mitropolit i Beratit, Foto Duni, Mitropolit i Korçës dhe Imzot 

Sofron Borova197 ndihmës episkop. Miratimi i qeverisë për hirotonisjen e klerikëve në 

gradën episkopale u bë më 8 nëntor 1952. Problem i madh ishte se kush do të 

dorëzonte kandidatët për episkopë. Qe menduar se episkopët e rinj do ti dorëzonte 

Paisi dhe Irineu, por ky i fundit nuk pranoi në asnjë mënyrë të bënte veprime 

antikanonike. Sipas kanoneve kishtare zgjedhja e episkopëve mund të bëhej nga një 

sinod i përbërë të paktën nga tre episkopë.  

Në lidhje me dorëzimin e episkopëve të rinj Irine Banushi ka deklaruar: 

“Rruga e daljes ishte që më parë t’ja parashtronim udhëheqjes dhe nëse kjo 

dëshironte, Paisi dhe Irineu të shkonin në Moskë dhe aty të parashtronin situatën dhe 

të legalizohej Irineu (sepse ishte shkarkuar nga grada episkopale). Në vijim të 

mblidhej sinodi kanonik i përbërë nga Paisi, Kristofori dhe Irineu, ku Paisi të ishte 

kryeepiskop, ndërsa Kristofori dhe Irineu episkopë të ndonjë dioqeze. Vetëm sinodi i 

përbërë nga tre episkopë kanonikë mund të propozonte kandidatë për episkopë edhe 

mund të dorëzonte episkopët e rinj. Pasi të dorëzoheshin episkopët, Kristofori dhe 

Irineu do të jepnin dhorëheqjen. Irineu do ti parashtronte Sinodit dorëheqjen për 

shkak të sëmundjes, ndërsa Kristofori për shkak pleqërie. Kështu do të ishin brenda 

kanoneve dhe rregullave që përcakton neni 22 i statutit të vitit 1929, i cili thotë: 

“Kryepeshkopi, Peshkopët dhe Ikonomi i Madh Mitrofor, për shkak sëmundjeje 

kronike ose pleqërie, të cilat nuk u përmetojnë të përmbushin detyrat e tyre 

Peshkopale, kanë të drejtë t’i paraqisin kanonikisht dhe me të shkruar dorëheqjen e 

tyre Sinodhit, i cili vendos....”198. 

Kreu i Komitetit Klerik, Gaqo Peristeri dhe Niko Çane shkuan në manastirin e 

Shën Vlashit për të bindur Irineun, që të merrte pjesë në dorëzimin e episkopëve. 

Irine Banushi nuk pranoi. Ai kundërshtoi hapur shkeljet dogmatike dhe kanonike që 

po bëheshin në atë kohë nga njerëz të pashkolluar, të cilët kishin zënë poste drejtuese 

në kishë vetëm se kishin luftuar gjatë Luftës Antifashiste Nacional-çlirimtare. Irineu 

nuk pranoi të merrte pjesë në dorëzimin  episkopëve të rinj, të cilët më parë kishin 

qenë priftërinj të martuar. Pasi kishin mbetur të ve ata kërkonin të ngjisnin shkallët 

më të larta të hierarkisë kishtare duke shkelur kanonet e shenjta. Ky ishte shkaku që 

Irine Banushi u burgos përsëri në vitin 1952. 

 Në këto kushte alternativa e vetme ishte Kristofor Kisi. Në fund të gushtit 

1952, Kisi pranoi të merrte pjesë bashkë me Vodicën në dorëzimin e episkopëve, 

duke kërkuar si shkëmbim rehabilitimin e tij. Më 14 shtator 1952 në kishën e 

Ungjillëzimit në Tiranë u dorëzua episkop i Gjirokastrës Dhimitër Kokoneshi, i cili 

                                                           
197-Sofron Borova ka lindur në Borovë të Kolonjës më 1881. Në moshë të re shkoi në Athos ku u qeth 

murg. Pasi u kthye në atdhe ka shërbyer si klerik në rrethin e Korçës. Sofron Borova shihej me sy të 

mirë nga regjimi për shkakun se gjatë viteve të Luftës Antifashiste Nacional-çlirimtare nga familja e tij 

qenë gjashtë dëshmorë. Kriteri matës që përcaktonte qëndrimin e mirë politik në atë kohë ishte 

angazhimi personal ose familjar në lëvizjen nacional-çlirimtare. Në tetor 1952 u dorëzua në gradën 

episkopale, detyrë të cilën e kreu deri më 3 gusht 1963 kur edhe vdiq. Kristofor Beduli, At Marko 

Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 40-41. 
198-Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, 

botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2000, faqe 39. 
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mori emrin Damiano199. Dorëzimi u bë nga episkopët Paisi dhe Kristofor. Më 21 

shtator 1952 Sofron Borova u dorëzua episkop ndihmës prej episkopëve Paisi, 

Kristofor dhe Damiano. Më 28 shtator 1952 në katedralen Burimi Jetëdhënës në 

Korçë u hirotonis Foto Duni, i cili mori emrin Filothe, ndërsa më 12 tetor 1952 në 

katedralen e Shën Dhimitrit në Berat u hirotonis Qirjako Naslazi, i cili mori emrin 

Qirill200. (Fig.32) Ky ishte Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të 

Shqipërisë.  

Më 17 qershor 1958 Kristofor Kisi vdiq në rrethana të dyshimta në kishën e 

Shën Prokopit. Episkopi ndihmës, Sofron Borova vdiq në vitin 1963 në moshën 82-

vjeçare dhe vendin e Episkopit të Apolonisë e zuri Dhanil Çuli. Me vdekjen e 

Mitropolitit të Korçës, Filotheut, vendin e tij e zuri Qirilli. Në vendin e Qirillit si 

Mitropolit i Beratit më 27 janar të vitit 1965 u dorëzua Spiridhon Papa201. (Fig.33) 

 

 

FURTUNA ATEISTE E VITIT 1967 
 

Në janar të vitit 1967 organizata e rinisë së shkollës së mesme “Naim 

Frashëri” në qytetin e Durrësit shpalli nismën: “Të luftojmë deri në fund ideologjinë 

fetare, besytnitë dhe zakonet prapanike”, ndërsa më 6 shkurt 1967 Enver Hoxha, në 

mbledhjen e përbashkët të disa organizatave të partisë në Tiranë, mbajti fjalimin me 

temë: “Revolucionarizimi i mëtejshëm i partisë dhe pushtetit”. Menjëherë pas kësaj 

gazeta “Zëri i popullit” e datës 7 shkurt 1967 botoi artikullin: “Me shpatën e mprehtë 

të ideologjisë së partisë, kundër ideologjisë fetare, paragjykimeve, besytnive dhe 

zakoneve prapanike”202. (Fig.34) Më 27 shkurt 1967, diktatori Enver Hoxha, në emër 

të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, u drejtoi një letër komiteteve 

të partisë në rrethe “Mbi luftën kundër fesë, paragjykimeve e zakoneve fetare”, ku i 

porosiste për ta zhveshur popullin nga besimi fetar dhe për të futur në të botëkuptimin 

marksist-leninist203.  

                                                           
199-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 31. 
200-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 476, viti 1950, fl. 

44-54. 
201-Spiro Papa ka lindur më 1885 në Sinjë të Beratit. Në vitin 1934 u dorëzua prift. Për 33 vjet ka 

shërbyer si famullitar i fshatit Paftal të Beratit. Pas disa viteve mbeti i ve dhe më 1965 u hirotonis 

Mitropolit i Beratit. Familja e tij ka qenë e lidhur me regjimin. Spiro Papa ka qenë babai i kryetarit të 

Komitetit Ekzekutiv të Beratit. Imzot Spiro Papa ka vdekur në vitin 1970.  Ikonom Vangjel Xoxe, Ilia 

Zaka, Spiro Theodhor Papa, Ngjallja, dhjetor 1999, faqe 9-10; Ata që punuan për kishën tonë. Imzot 

Spiro Papa, Ngjallja, korrik 2008, faqe 11. 
202-Me shpatën e mprehtë të ideologjisë së partisë, kundër ideologjisë fetare, paragjykimeve, besytnive 

dhe zakoneve prapanike, Zëri i Popullit, nr. 32, 7 shkurt 1967; Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të 

fesë në komunizëm, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe pasojave të Komunizmit, Tiranë 2012, faqe 

108; Leonard Veizi, Projektet “anti-Zot” të Ramiz Alisë”, Dita, 23 mars 2005, faqe 14-15.  
203-Letër e Komitetit Qendror të PPSh drejtuar komiteteve të partisë në rrethe “Mbi luftën kundër fesë, 

paragjykimeve e zakoneve fetare”, në “Dokumente kryesore të PPSh”, Vëllimi V, 1966-1970, Instituti 

i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSh, “8 Nëntori”, Tiranë 1974.  
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Më 11 prill 1967, Presidiumi i Kuvendit Popullor nxorri dekretin nr. 4263 

“Për bashkësitë fetare”, me anën e së cilit u hiqte atyre çdo siguri ligjore dhe i 

shpronësonte krejtësisht. Çdo pasuri e tyre e tundshme ose e patundshme, duhet tu 

shpërndahej organizatave socialiste204. Me dekretin nr. 4337, të datës 13.11.1967 të 

Presidiumit të Kuvendit Popullor, u shfuqizuan të gjitha dekretet205 që aprovonin 

veprimtarinë fetare në vend206 dhe Shqipëria u shpall zyrtarisht shteti i parë dhe i 

vetëm ateist në botë dhe në histori, që ndalonte çdo shprehje të fesë. Dy ditë më vonë, 

më 15 nëntor 1967, Kryesia e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë vendosi që 

të gjitha kishat dhe manastiret t’ia dorëzonin organizatës së rinisë për ti shfrytëzuar 

në të mirën e popullit shqiptar. Vendimi i Komitetit Qendror të PPSH-së për mbylljen 

e objekteve të kultit ngjalli pakënaqësinë e klerikëve dhe të besimtarëve nga i gjithë 

vendi. Shkatërrimi i objekteve të kultit fillimisht u kamuflua si një nismë e rinisë dhe 

gradualisht mori përmasa kombëtare.  

Në Mitropolinë e Beratit nga furtuna e egër ateiste e vitit 1967 janë prishur 

këto kisha: Kisha e Shën Dhimitrit në Berat207, (Fig.35) që ishte dhe kisha katedrale e 

qytetit, kisha e Shën Kollit në Sinjë, kisha e Shën Kostandinit dhe Helenës në 

Kondas, kisha e Shën Thanasit në Vërtop, kisha Fjetja e Hyjlindëses në Mbreshtan, 

kisha e Shën Sotirit në Konezbaltë, kisha e Shën Pjetrit dhe Pavlit në Poshnjë208. 

Kisha e Shën Spiridhonit në lagjen Goricë të Beratit, në vitin 1967 u 

shndërrua në depo të Ateliesë së Degës të Monumenteve të Kulturës. Lagështia 

dëmtoi afresket e kishës, ikonostasi u kalb dhe ikonat pësuan dëme të 

pariparueshme209. Kisha e Shën Gjergjit (Fig.36) në kala u kthye në shtëpi pritjeje, në 

varësi të Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare210. Kisha e Shëndëllisë u kthye në stallë 

për kuajt e ushtrisë211. Sipas kujtimeve të Ilia Zakës kisha e Shën Thomait në lagjen 

Goricë është djegur në vitin 1982 gjatë xhirimit të filmit "Tomka dhe shokët e tij". 

Punonjësit e Kinostudios "Shqipëria e Re" për të krijuar imazhin e shkatërrimeve të 

luftës i vunë zjarrin kishës212. Ndërsa sipas dëshmisë së Xhovan Kajanës kisha e Shën 

Thomait në lagjen Goricë fillimisht u shndërrua në fjetore të punëtorëve të NSHN. 

                                                           
204-Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të fesë në komunizëm, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe 

Pasojave të Komunizmit, Tiranë 2012, faqe 110. 
205-Në mbështetje të nënit 58, pika 6, të Kushtetutës, me propozim të qeverisë Presidiumi i Kuvendit 

Popullor i Republikës Popullore të Shqipërisë vendosi të çuqizohen: Dekretligji Nr. 743, datë 

26.11.1949 “Mbi komunitetet fetare”; Dekreti Nr. 1065, datë 4 maj 1950, i Presidiumit të Kuvendit 

Popullor për aprovimin e Statutit të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. 
206-Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të fesë në komunizëm, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe 

pasojave të Komunizmit, Tiranë 2012, faqe 111; Azem Qazimi, Komunitetet fetare në Shqipërinë 

Komuniste, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe pasojave të Komunizmit, Tiranë 2014, 155-156. 
207-Ksenofin Ilia, Kishat e Beratit, Ombra GVG, Tiranë 2006, faqe 57. 
208-Kastriot Dervishi, Kishat e shkatërruara orthodhokse në Mitropolinë e Beratit, Kërkim, Nr. 15, 

Tiranë 2017, faqe 82-91. 
209-Xhovan Kajana, Krishterimi në Goricë, Tiranë 2018, faqe 13-14. 
210-Në këtë kishë dy herë në vit ekspozoheshin kodikët e beratit, Kodiku i Artë dhe Kodiku i Purpurtë. 

Ilia Zaka, Kisha e Shën Spiridhonit dhe veprimtaritë kishtare në Berat, Berat 2009, faqe 246.  
211-Kastriot Dervishi, Kishat e shkatërruara orthodhokse në Mitropolinë e Beratit, Kërkim, Nr. 15, 
Tiranë 2017, faqe 82. 
212-Ilia Zaka, Kisha e Shën Spiridhonit dhe veprimtaritë kishtare në Berat, Berat 2009, faqe 87. 
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Dhjetë vjet më vonë u dogj gjatë xhirimit të filmit "Gjeneral gramafoni". Regjisori i 

filmit kërkoi djegien e kishës për të krijuar përshtypjen sikur po digjej Berati. Madje 

Kajana pohon faktin se asnjë banor i krishterë nuk guxoi ti vinte flakën kishës me 

gjithë ofertën në para që ofroi Kinostudio "Shqipëria e Re". Një i ardhur nga fshati, 

Xhevit Opingari guxoi dhe i vuri flakën kishës së Shën Thomait213. Kisha e Lindjes 

së Hyjlindëses214 në Vokopolë, falë këmbënguljes së ish-kryetarit të këshillit të 

fshatit, Kostandin Mita u kthye në magazinë. Kisha e Shën Kollit në Perondi u kthye 

në depo drithi. E tillë ka qëndruar deri në vitin 1970 ku u shpall Monument Kulture. 

Kisha e Shën Dhimitrit në Dobronik u shndërrua në vatër kulture për banorët e 

fshatit, ndërsa kisha e manastirit të Shën Kollit në Palikësht u shndërrua në stallë 

bagëtish.  

Në vitin 1967 një grup të rinjsh nga Fieri shkuan për të shkatërruar manastirin 

e Ardenicës, por ai u mbrojt prej Imzot Irine Banushit215, i cili ndodhej i internuar në 

Ardenicë. Vendosja e repartit ushtarak në të i solli mjaft dëme. Konakët e manastirit 

u kthyen në depo dhe gazerma ushtarake216. Përsëri me ndërhyrjen e Imzot Irineut, 

manastiri u shpall monument kulture në mbrojtjen e shtetit. Meritë ka edhe teologu 

Theofan Popa217, i cili në atë kohë punonte në Institutin e Monumenteve të Kulturës 

                                                           
213-Xhovan Kajana, Krishterimi në Goricë, Tiranë 2018, faqe 14-15. 
214-Kostandin Mita ka qenë djali i atë Mihal Mitës, që ishte edhe klerikut të fundit që ka shërbyer në 

këtë kishë. Në vitin 1967 erdhi urdhëri nga lart që kisha të prishej dhe gurët të transportoheshin me 

qerre për në fshatin Skrevan. Me gurët e kishës do të ndërtohej vatra e kulturës. Ilia Zaka, Kisha e Shën 

Spiridhonit dhe veprimtaritë kishtare në Berat, Berat 2009, faqe 267-269. 
215-Irine Banushi u tha gjimnazistëve: “Historia nuk do të na e falë.  Ky manastir nuk ka vetëm vlera 

fetare për kombin tonë, por edhe historike, pasi në 10 maj të vitit 1451 në manastir janë kurorëzuar 

heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti me Donikën”. Të rinjtë dhe mësuesit e tyre u bindën dhe manastiri 

shpëtoi nga shkatërrimi. Irine Banushi-martir i Kishës sonë Orthodhokse, Ngjallja, nëntor 2018, faqe 

9; Kozma Sovjani, Të thëna...të pathëna...të përsëritura. Konstatime, konkluzione, Ngjallja, mars 2017, 

faqe 7. 
216-Naun Kule, Rrëfimet e Ardenicës, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 1999, faqe 87. 
217-Theofan Popa ka lindur më 3 nëntor të vitit 1914, në lagjen Kala të Elbasanit në një familje 

zanatçinjsh. Pasi përfundoi shkollën fillore "Kostandin Kristoforidhi", me ndërhyrjen e atë Josif 

Mihalit mundi të sigurojë një të drejtë studimi për në Seminarin Teologjik “Joan Teologu” në 

Manastir. Me mbarimin e seminarit në vitin 1936 u kthye në Shqipëri dhe pas një viti me mbështetjen e 

Kryepeshkopit Visarion Xhuvani mundi të shkonte për të ndjekur studimet e larta në Fakultetin 

Teologjik të Universitetit Kapodistria të Athinës, në vitin akademik 1937-1938, me bursë nga 

fondacioni Jovan Banga. Ndërkohë në Shqipëri ndodhën ndryshime të mëdha përsa i përket 

organizimit kishtar. Më 12 prill 1937, Patriarkana Ekumenike shpalli autoqefalinë e Kishës Ortodokse 

të Shqipërisë dhe Kryepeshkop i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë u zgjodh Kristofor Kisi. 

Sapo përfundoi vitin e parë të fakultetit, Theofani mori një letër nga Kryepeshkop Kisi, me anën e së 

cilës i thuhej se duhej t’i ndërpriste studimet në Athinë, për t’i vazhduar në Kolegjin Anglikan 

"Ngjallja e Krishtit" në Londër. Pasi qëndroi vetëm disa muaj në Londër (gusht-tetor 1938) u kthye në 

Athinë për të vazhduar studimet, të cilat i përfundoi në vitin 1941. U kthye në atdhe më 1942 dhe filloi 

punë në Liceun e Korçës si profesor i gjuhës latine. Më vonë u transferua në Tiranë ku punoi si 

predikues dhe artikullshkrues pranë kryesisë së kishës. Theofani botonte një buletin dyjavor me 

predikimet e të dielave, i cili u dërgohej kishave ortodokse të Shqipërisë. Andrea Llukani, Ndihmesa e 

Theofan Popës për shpëtimin e mbishkrimeve dhe objekteve liturgjike kishtare, (monografi), Trifon 

Xhagjika, Tiranë, 2019, faqe 13; Andrea Llukani, Dosja e teologut Theofan Popa, Global Challenge, 

Revistë Shkencore Periodike, Botim i Akademisë Diplomatike Shqiptare, Volumi VI, Numri 2, Tiranë, 
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dhe kontribuoi mjaft për ruajtjen e kishave. Rreth vitit 1988-89 manastiri u hap si 

qendër turistike, ku kisha shërbente si muze, ndërsa godinat rrethuese të tij si bar, 

restorant, hotel, madje edhe disko. 

Manastiri i Shën Trifonit ndonëse ka qenë një vend pelegrinazhi në vitin 1967 

u kthye në stallë për qetë e kooperativës. Kisha e manastirit kishte një tavan të 

gdhendur në dru me zbukurime të ndryshme. Ndonëse godina shërbeu për 30-vjet 

stallë, tavani i gdhendur nuk u dëmtua. Ky tavan 200-vjeçar i gdhendur në dru u 

grabit pas vitit 2005. 

Rreth viteve 1950 manastiri i Zvërnecit u vu në dispozicion të Ministrisë së 

Punëve të Brendshme, duke u kthyer në vend internimi për elementët antiparti218. Me 

interesimin e Theofan Popës kisha e "Fjetjes së Hyjlindëses" është shpallur 

monument kulture219 në vitin 1963. Më 14 korrik 1964 Kryeepiskopi Paisi Vodica i 

ka dërguar një letër kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Mehmet Shehu, me 

anën e së cilës e vinte në dijeni mbi disa ngjarje që kishin ngjarë nëpër kishat dhe 

manastiret e Shqipërisë220.  

Persekutimi i klerikëve 

Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë në një mbledhje 

të posaçme të datës 22 shkurt të vitit 1967 vendosi që klerikët të hiqnin rasot. 

Mbledhja kryesohej nga Kryeepiskopi Damiano, me pjesëmarrjen e anëtarëve të 

Sinodit të Shenjtë, Episkopin e Beratit Spiridhonin dhe Episkopin ndihmës Dhanilin 

si dhe Sekretarin e Sinodit të Shenjtë Z. Niko Çane. Episkopi i Korçës, Kirili për 

arsye shëndetësore nuk ishte i pranishëm në mbledhjen e Sinodit, por dha pëlqimin 

me shkrim, me anën e shkresës me numër protokolli 13, datë 24 mars 1967. Sipas 

Urdhëresës së Sinodit të Shenjtë klerikët duhet të hiqnin rasot dhe të dilnin në publik 

me veshje civile: “Me të marrë letrën tonë, brenda 24 orëve të visheni me veshje 

civile, në qoftë se këtë nuk e keni bërë deri më sot, duke na njoftuar se e zbatuat 

urdhërin tonë përkatës, sepse ndryshe nuk mund tu dërgojmë rrogën e muajit 

mars”221.  

Ramiz Alia dhe Dashnor Mamaqi, më 20 prill të vitit 1967 i dërguan një letër, 

komiteteve të partisë në rrethe ku i porositnin: -Deri më 15 maj 1967 të na dërgoni 
                                                                                                                                                                      
Maj 2017, faqe 93; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 286; 

Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 278-279; Arkivi i 

Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 16. 
218-Kastriot Dervishi, Burgjet dhe kampet e Shqipërisë komuniste, Instituti i Krimeve dhe Pasojave të 

Komunizmit, Tiranë 2015, faqe 47-51. 
219-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 86. 
220-Kryeepiskopi e vinte në dijeni Kryeministrin për një ngjarje të shëmtuar që kishte ndodhur ditën e 

Pashkës së vitit 1964 në Berat, ku disa policë u futën në altar dhe donit të arrestonin priftin me 

preteksin se i kishte rënë kambanës në orë jo të përshtatshme. Episkopi i Beratit erdhi në Tiranë dhe i 

raportoi Komitetit për Çështjet Klerikale. Në Divjakë është thirrur prifti nga sekretari i organizatës 

bazë të partisë dhe në prani të kryetarit të këshillit popullor është urdhëruar të mos i bjeri më kambanës 

dhe të mos meshojë në kishën kryesore. Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Dosja 

Nr. 1228, viti 1964, fl.1-2. 
221-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1367, Viti 1967, fl.4. 
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një relacion informativ mbi organizimin e punës dhe rezultatet e deritanishme të 

luftës kundër fesë dhe zakoneve e besytnive, sipas letrës së shokut Enver. Lidhur me 

këtë problem relacioni të përmbajë se si është organizuar puna e partisë dhe e 

organizatave të masave, efektet e saj, çfarë problemesh dalin nga puna e 

deritanishme, si po ndiqet e thellohet lufta kundër besimeve fetare, në ç’drejtim e 

kanë përqendruar propagandën, e të tjera çështje që ju mendoni të na informoni. Me 

qëllim që të kemi një pasqyrë të qartë, na informoni sa kisha, sa xhami, sa vakëfe, sa 

tyrbe etj, janë marrë nga populli dhe çfarë është bërë me to. Sa është numri i 

klerikëve në rrethin tuaj, çfarë bëjnë tani, me ç’punë merren, si u veprua për t’i 

sistemuar në punë dhe çfarë problemesh dalin në këtë drejtim222. 

Diktatori Enver Hoxha theksonte: “Në propagandën kundër fesë, riteve, 

dogmave dhe institucioneve fetare duhet të kemi parasysh që të mos futemi në luftë të 

hapët me masat e popullit, sepse në popull do të ketë edhe njerëz të ndershëm të 

lidhur me Partinë dhe patriotë të flaktë, të cilët do ta ruajnë në ndërgjegjen e tyre 

besimin”223.  

Klerikët duhet të paraqiteshin nëpër zboret ushtarake224. Në vitin 1965 

Këshilli i Ministrave me vendim të posaçëm hoqi përkatësinë fetare nga dokumetet e 

identifikimit225. Klerikët ortodoksë filluan të përbuzen dhe të tallen nga rinia226. Kjo 

bëhej që ata të mos guxonin të dilnin rrugëve të qytetit.  

Si përfundim mund të themi se synimi i Partisë së Punës me masat që pati 

ndërmarrë ishte që kleri të hiqte dorë nga jeta parazitare që bënte, duke u shndërruar 

në klasë punëtore ose kooperativiste si gjithë të tjerët dhe të jetonte me djersën e 

ballit227. Pjesa më e madhe e klerikëve u detyruan të bënin punë të rënda. Madje, 

atyre iu mohuan edhe vitet e vjetërsisë në punë, gjë e cila solli që ata të punonin dhe 

të rropateshin derisa dhanë frymën e fundit228. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
222-Letra ka me numër protokolli 311 dhe lëndë: “Mbi dërgimin e një relacioni mbi luftën kundër fesë 

dhe zakoneve e besytnive fetare”. Leonard Veizi, Projektet “anti-Zot” të Ramiz Alisë, Dita, 23 mars 

2005, faqe 14-15. 
223-Enveri, vendimi që hoqi festën e Bajramit dhe Pashkët, Metropol, 7 shkurt 2005, faqe 27. 
224-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1237, viti 1964, fl.1-2. 
225-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 241. 
226-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1161, fl.1-2; Kozma 

Sovjani, Të thëna...të pathëna...të përsëritura. Konstatime, konkluzione, Ngjallja, mars 2017, faqe 7. 
227-Çaste nga persekutimi ateist, Ngjallja, shkurt 2019, faqe 9. 
228-Pirro Kondili, Orthodhoksia: burim qëndrese dhe shprehje lirie në Shqipërinë komuniste, Kërkim, 

nr.16, Tiranë, 2019, faqe 60. 



 
 
 

 56 

TË KRISHTERËT E FSHEHTË 

 
Në Kongresin V i PPSh-së që u mbajt më 30 nëntor 1969 u dekretua se 

Shqipëria ishte vendi i parë ateist i botës. Në Kushtetutën e vitit 1976 ndalimi i 

besimit u saksionua me ligj. Neni 37 i Kushtetutës thoshte: “Shteti nuk njeh asnjë fe 

dhe  përkrah e zhvillon propagandë ateiste për të rrënjosur tek njerëzit botëkuptimin 

materialist shkencor”229. Shqipëria u shpall vendi i parë ateist në botë ku feja dënohej 

me ligj. Në nenin 55 të Kodit Penal të Republikës Pupullore Socialiste të Shqipërisë 

çdo lloj forme e ushtrimit të besimit dënohej me heqje të lirisë nga tre deri në dhjetë 

vjet230.  

Megjithë përndjekjet e propagandën ateiste, besimi te Zoti mbeti gjallë në 

shpirtin e popullit. Kjo dukej me sakrificën e martirëve të shumtë klerikë e laikë, të 

cilët u burgosën, u pushkatuan, u përndoqën por nuk e mohuan Perëndinë. Kisha e 

nëndheshme funksiononte, në kushtet e një përndjekjeje nga shteti ateist. Madje, 

kishte prej tyre që pa marrë parasysh rreziqet e panumërta, vazhduan ta mbanin të 

ndezur flakën e besimit me veprime konkrete, siç ishin atë Kozmai231, i cili me 

Ungjillin e fshehur në një trastë të vjetër shkonte nga qyteti në qytet për të pagëzuar 

në fshehtësi dhe për të kryer shërbesat e shenjta. Petro Xhuveli232 u kishte bërë 
                                                           
229-Ligj Nr. 5506, datë 28.12.1976, Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, neni 

37; Leonard Veizi, Zbatimi i platformës marksiste mbi shkatërrimin e fesë, Ballkan, 9 shtator 2005, 

faqe 14-15. 
230-Kodi Penal të Republikës Pupullore Socialiste të Shqipërisë, 1 tetor 1977, neni 55. 
231-Kozma Qirjo (1922-2000) ka lindur në Bestrovë të Vlorës më 10 dhjetor 1922. Babai i tij quhej 

Jorgji ndërsa e ëma Zoica. Pasi përfundoi shkollën në Nartë u mor me punë të ndryshme. Më 25 prill të 

vitit 1945 u hirotonis dhjak nga Imzot Visarioni, në Kishën e “Shën Vlashit” në qytetin e Vlorës. Po 

atë vit më 29 prill u dorëzua në gradën priftërore në Kishën e “Shën e Dielës” në Nartë. Atë Kozmai 

ishte famulltar në Kishën e “Pesë Martirëve” në Bestrovë, ku ka shërbyer deri në mbylljen e kishave, 

në shkurt të vitit 1967. Pas kësaj punoi si punëtor, në ullishtë për 14 vjet, por në fshehtësi nuk i 

ndërpreu për asnjë çast Shërbesat e Shenjta, jo vetëm në Vlorë, por edhe në qytete të tjera, si në Korçë, 

Tiranë etj, ku ishte në lidhje të ngushta me të gjithë ata besimtarë që guxuan të sfidonin ateizmin e 

imponuar të shtetit komunist. Gjatë viteve të persekutimit ateist (1967-1991) ka pagëzuar në fshehtësi 

rreth 3000 besimtarë nga e gjithë Shqipëria. Hapjen sërish të kishave në vitin 1991 ai e priti me gëzim 

të madh, duke falenderuar nxehtësisht Perëndinë, që i dha mundësinë të rivishte rrobën e nderuar të 

klerikut ortodoks. Ardhja e Fortlumturisë së Tij, Imzot Anastasit, ishte një moment i shënuar jo vetëm 

për rimëkëmbjen e shpejtë të ortodoksisë shqiptare, por edhe sepse i dha mundësinë të jepte përvojën e 

tij, sa në seminar aq edhe në Këshillin e Përgjithshëm Kishtar etj. Më pas u bë Ikonom Stavrofor dhe 

gjatë gjithë këtyre viteve ka qenë zëvendës episkopal për Dioqezën e Beratit. Më  23  korrik  ai  u 

hirotonis Episkop i Apollonisë. Episkop Kozmai fjeti më datën 12 gusht të vitit 2000. Shërbesa e 

përmortshme u zhvillua në Kishën e “Shën Todrit” në qytetin e Vlorës, me pjesëmarrjen e 

Kryeepiskopit Anastas, Mitropolitit të Beratit, Ignati, Imzot Joanit, klerikëve të zonës dhe besimtarëve 

të shumtë. Episkop Kozmai u varros në fshatin e lindjes, Bestrovë, pranë hierores së kishës së “Pesë 

Martirëve”. At Spiro Bulika, Bariu i mirë (Episkop Kozmai), botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2005, faqe 

60-62. 
232-Petro Xhuveli (1909-1999) ka lindur më 1909 në Qeparo, ku mori edhe mësimet e para. Në vitin 

1919, në moshën dhjetëvjeçare, vëllai i tij i madh Epaminonda e mori në Athinë ku përfundoi 

gjimnazin e djemve në vitet 1926-1928. Më pas ai u diplomua për mësues dhe që nga viti 1928 punoi 

në arsim derisa doli në pension më 1960. Gjatë mësimdhënies në fshatrat e rrethit të Vlorës ai u njoh 

me atë Kozmain nga Bestrova, Koço Fështin, Theofan Popën etj, të cilët i ndihmonte me përkthimet që 
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katekizëm disa fëmijëve dhe priste papa Kozmanë që t’i pagëzonte në Dhërmi. Ata u 

pagëzuan në fshehtësi në një shtëpi të krishterë, megjithë survejimin e organeve të 

sigurimit të shtetit233. Një nga të pagëzuarit në fshehtësi është edhe Joan Pelushi, i cili 

sot mban titullin Mitropolit i Korçës.  

Athina Angjellopulu mbajti të ndezur kandilin e kishës së Shën Todrit në 

qytetin e Vlorës. Muri i shtëpisë së saj përkonte me ajodhimën e kishës, e cila ishte 

kthyer në repart të Mbrojtjes nga Zjarri. Në shtëpinë e saj grumbulloheshin të 

krishterët e fshehtë Petro Xhuveli, Mihal Papa, Miti Rrapi, Toli Bubuni, Gori 

Dumani, Koço Fështi, Sotiraq Andoni, Koço Duni, Klearko Sava, Leni Beli, Harikli 

Beduli, Evgjeni Ballabani, Joan Pelushi, Dhimitër Musho etj, ku luteshin dhe prisnin 

papa Kozmanë që t’i kungonte me trupin dhe gjakun e Krishtit. Ky i fundit celebronte 

Liturgjinë Hyjnore gjatë natës në shtëpinë e tij në Bestrovë dhe herët në mëngjes 

nisej për në shtëpinë e Athinasë, ku e prisnin të krishterët e fshehtë. Në shtëpinë e Dr. 

Llukës grumbulloheshin për t’u kunguar Kristina Dumi, Rina Sheshi, Qirio Bezhani, 

Koço Qirinxhi, Spiro Duni, Eftali Sota, Jako Qirjako, Zaharulla Marko etj. Papa 

Kozmai shkonte edhe nëpër qytete të tjerë të Shqipërisë për të vizituar të krishterët e 

fshehtë. Një prej tyre ka qenë edhe Dhimitër Sinjari234. (Fig.37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
bënte nga greqishtja. Që nga viti 1950 dhe deri sa ndërroi jetë Petro Xhuveli ka përkthyer rreth 70 libra 

fetarë, nga të cilët vetëm njëri mundi ta shohë dritën e botimit në vitin 1997 në Athinë. Ky libër 

titullohet "Jeta e Përjetshme". Në vitet e lirisë fetare Petrua ushtroi detyrën e epitropit në manastirin e 

Shën Dhimitrit dhe në kishat e fshatit Qeparo. Gjithashtu ai ishte psalt e predikues dhe zhvillonte 

mësimet e katekizmit me fëmijët. Ndërkohë vazhdoi punën me përkthimet dhe artikujt që i botoi në 

gazetën "Ngjallja". Duke punuar gjithë jetën për Perëndinë, Petro Xhuveli ndërroi jetë më 7 maj 1999. 

Vasil Kaskadami, Mësuesi i Qeparoit,  Ngjallja, qershor 1999, faqe 11; Andrea Llukani, Enciklopedia 

e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 232. 
233-Atë Spiro Bulika, Xha Petroja nga Qeparoi, Ngjallja, korrik 2002, faqe 9-10. 
234 -Dhimitër Sinjari ka lindur më 30 janar të vitit 1910 në qytetin e Beratit, në një familje me tradita 

ortodokse. Dhimitri kishte miqësi të ngushtë me Kryepeshkopin Kristofor Kisi. Gjithashtu ai bënte 

pjesë në grupet e të krishterëve të fshehtë gjatë dikaturës ateiste, duke u shoqëruar me Dhimitër 

Bedulin, Petraq Ramën, Stavri Bojaxhiun, Koço Fështin e të tjerë besimtarë të devotshëm të Kishës 

Ortodokse. Më 25 shkurt 2001, plaku i urtë Dhimitër fjeti përgjithmonë më Zotin. Ceremonia mortore 

u zhvillua në Kishën Katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë, në prani të klerikëve, epitropëve, personelit 

të kishës, familjarëve dhe besimtarëve të shumtë. Për aktivitetin e tij kishtar foli Protosingjeli i 

KOASh-it, Arkimandrit Justini. Dhimitër Sinjari ishte zgjedhur shumë herë në Kryesinë e Kishës. 

Veprën tij sot e vazhdon i biri, Themistokliu, i cili është anëtar i Këshillit Kishtar Kleriko-laik të 

K.O.A.Sh-it. Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 70. 
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RILINDJA E BESIMIT 
 

 Historike është dita e 9 majit të vitit 1990, kur u hoq nga Kodi Penal, Neni 55 

me anën e të cilit "propaganda fetare konsiderohej si krim kundër shtetit" dhe për këtë 

akt parashikohej dënimi deri në 10 vjet burg235. Gjithashtu në gusht të vitit 1990 në 

qytetin e Shkodrës u mbyll "Muzeu Ateist", duke shënuar hapin e parë drejt lirisë 

fetare236. Menjëherë filluan nga funksionimi kishat, që kishin mbetur ende në këmbë. 

Klerikët që i kishin mbijetuar regjimit celebruan shërbesat e para fetare në Berat, 

(Fig.38) Korçë, Tiranë etj. Më 22 dhjetor 1990 u meshua në kishën e Shën 

Spiridhonit237 në lagjen Goricë të Beratit.  

 Më 20 nëntor 1990 një grup besimtarësh të lagjes Goricë të Beratit vendosën 

të rihapin kishën e Shën Spiridhonit. Një përfaqësi e tyre e përbërë nga Lili Karabina, 

Zoi Samarxhiu, Palush Pushi, Petraq Thanasi, Petraq Simsia, Vangjush Mile dhe 

Mikela Oço shkuan për të marë leje tek sekretari i komitetit të partisë Stathi Kavaja. 

Në vijim grupi nismëtar shkoi tek shtëpia e kryetares së këshillit popullor të lagjes 

Lediana Zhara, e cila pa hezitimin më të vogël ua dha çelësat e kishës. Kisha e Shën 

Spiridhonit ishte kthyer në depo, ku magazinoheshin materiale ndërtimi, kazma, 

lopata, çimento, gëlqere, rërë, trarë etj. Në pjesët anësore të kishës qenë vendosur 

rafte, në të cilat kultivohej krimbi i mëndafshit. Binarët e skelave kishin dëmtuar 

afreskët e kishës. 

         Sapo morën çelësat nismëtarët filluan pastrimin e kishës. Nismën e mori Mikela 

Oço, i cili u pasua nga Pirro Angjeliu, Dhimitër Topi, Peçi Musha, Ilia Angjeliu, 

Vangjeli Bojaxhiu, Eftali Përroi, Pandi Shulla, Kela Baboçi etj. Grupi nismëtar 

vendosi që kisha të rihapej më 12 dhjetor të vitit 1990 ditën kur kremtonte Shën 

Spiridhoni238, por duheshin ende shumë materiale, të cilat do të mundësonin 

funksionimin e kishës. Besimtarët filluan të ofronin atë çka kishte shpëtuar nga 

përndjekja e egër ateiste. Palush Pushi dhuroi ikonën e Darkës Mistike, ndërsa Petraq 

Simsia kishte ruajtur kryqin e kishës së Shën Spiridhonit. Grupi nismëtar kontaktoi 

me dhjakun Vangjel Xoxe, i cili e pranoi ftesën. Menjëherë me kontributin financiar 

të besimtarëve u blenë pëlhurat e duhura dhe rrobaqepësi Sotiraq Tapia qepi stolinë e 

dhjakut. Por që të celebrohej Liturgjia Hyjnore nevojiteshin disko-potirët e shenjtë, 

siç quhen në gjuhën kishtare. Këto u siguruan nga besimtari Jorgji Naço, i cili i kishte 

                                                           
235-Neni 55: “Agjitacioni e propaganda fashiste, antidemokratike, fetare, luftënxitëse, antisocialiste, si 

edhe përgatitja, përhapja ose ruajtja për përhapje të literaturës me përmbajtje të tillë për të dobësuar ose 

minuar shtetin e diktaturës së proletariatit, dënohet: me heqje të lirisë nga tre gjer në dhjetë vjet. Po 

këto vepra, kur janë kryer në kohë lufte ose kanë shkaktuar pasoja veçanërisht të rënda, dënohen: me 

heqje të lirisë jo më pak se dhjetë vjet ose me vdekje”. Kodi Penal të Republikës Pupullore Socialiste 

të Shqipërisë, 1 tetor 1977, neni 55. 
236-Zef Mirdita, Krishtenizimi ndër shqiptarë, Zagreb 1998, faqe 233.  
237-Ilia Zaka, Kisha e Shën Spiridhonit dhe veprimtaritë kishtare në Berat, Berat 2009, faqe 13-24; 

Ksenofin Ilia, Kishat e Beratit, Ombra GVG, Tiranë 2006, faqe 43; Andrea Llukani, Krishterimi në 

Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 227-228.   
238-Ksenofin Ilia, Kishat e Beratit, Ombra GVG, Tiranë 2006, faqe 43. 
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ruajtur me shprestari për vite me radhë, sepse babai i tij Fone Naço, kishte qenë 

epitrop i kishës së Shën Spiridhonit. Të shenjtat i shpunë në kishë dhe ia treguan 

dhjak Vangjelit, i cili shprehu keqardhjen duke thënë se këto nuk mjaftonin. Duhej 

patjetër antimisi i shenjtë. Mellani Naço e kishte fshehur antimisin e kishës së Shën 

Spiridhonit në sëndukun ku kishte rrobat e pajës. Dhjak Vangjeli me Zoi Samarxhiun 

shkuan në shtëpinë e psaltit Ilia Thimi Koçi, i cili u dhuroi ungjillin dhe apostullin. 

Më 22 dhjetor 1990 besimtarët kishin mbushur kishën e Shën Spiridhonit në Lagjen 

"Goricë" të Beratit, madje në këtë ditë të shënuar kishte pjesëmarrës edhe të feve të 

tjera. Të gjithë prisnin me padurim të fillonte Liturgjia Hyjnore, por dhjak Vangjel 

Xoxe doli tek dera e bukur dhe tha: “Unë jam dhjak dhe nuk më lejohet të celebroj 

Liturgjinë Hyjnore, por kërkoj miratimin tuaj”. Në vijim ai pyeti besimtarët e 

pranishëm në kishë: “a jam i denjë”, “a jam i denjë”,  “a jam i denjë” dhe ata iu 

përgjigjën njëzëri “i denjë”, “i denjë”, “i denjë”. Atëhere dhjakon Vangjel Xoxe filloi 

të lëçiste litanitë e meshës hyjnore. 

 Meqenëse dhjakon Vangjeli duhej të dorëzohej në gradën priftërore, grupi 

nismëtar vendosi që ai të shkonte në Athinë. Në qershor 1991 një grup besimtarësh 

Vangjel Çapi, Palush Pushi, Petraq Simsia dhe Petraq Thanasi shkuan në Moni 

Pendeli në Athinë. Më 25 qershor 1991 u krye dorëzimi i dhjak Vangjelit në prift nga 

Eksarku Anastas. Përveç përfaqësisë së ardhur nga Berati qenë të pranishëm edhe 

sekretari i përgjithshëm i K.O.A.Sh-it Aleko Dhima dhe kryetari i shoqatës Mbajtësit 

e Kryqit Sotir Babuli239.  

 

NDIHMA E   

PATRIARKANËS EKUMENIKE 
 

Më datat 1-3 gusht 1991 në Kishën e Ungjillëzimit në Tiranë u thirr një 

Asamble e përgjithshme kleriko-laike, në të cilën morën pjesë përfaqësues të katër 

dioqezave të Shqipërisë. Nga Korça ishin atë Kristo Raci, atë Kosta Kotnani, Sotir 

Bambuli dhe Jani Trebicka, nga Gjirokastra atë Mihal Dako dhe atë Jorgo Zaro dhe 

Alqi Jani, nga Elbasani atë Spiro Veli, nga Berati atë Vangjel Xoxe dhe Vangjel 

Capo, nga Lushnja atë Sotir Boçi. Tiranën e përfaqësonin atë Gaqo Pjetri, 

kryedhjakon Sotir Kanxheri, dhjakon Spiro Findiku dhe Dhimitër Beduli. Pjesëmarrës 

në mbledhje qenë edhe av. Koço Dilo dhe dr. Ylli Popa. Asambleja e Pergjithshme 

kleriko-laike u hap me një dhoksologji. Në vijim e mori fjalën Dhimitër Beduli. Në 

këtë mbledhje u diskutua gjendja e K.O.A.SH-it, si dhe prespektivat për të ardhmen. 

Në fund u zgjodh një Këshill i Përgjithshëm kleriko-laik me nëntë përfaqësues. 

Asambleja zgjodhi si Epitrop të Përgjithshëm të K.O.A.SH-it, të dërguarin e 

patriarkanës (eksarkun), dhe katër epitropë klerikë e pesë laikë (atë Mihal Dako, atë 

Kristo Raci, atë Kozma Qirjo, atë Gaqo Pjetri, Dhimitër Beduli, Aleko Dhima, Alqi 

Jani, Sotir Bambuli, Vangjel Capo). Sekretar i Përgjithshëm u zgjodh Aleko 

                                                           
239-Ilia Zaka, Kisha e Shën Spiridhonit dhe veprimtaritë kishtare në Berat, Berat 2009, faqe 13-24. 
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Dhima240. Këshilli i Përgjithshëm i K.O.A.Sh-it i dërgoi një letër Patrikut Ekumenik 

Bartholomeu për zgjedhjen e Imzot Anastasit në krye të Kishës sonë241.  

 

 

VIZITA NË FANAR 
 

Nga datat 5-8 qershor 1992 një përfaqësi e Kishës Ortodokse Autoqefale të 

Shqipërisë vizitoi Patriarkanën Ekumenike, duke kërkuar zgjedhjen e eksarkut 

Anastas si primat të saj. Delegacioni përbëhej nga atë Kozma Qirjo, atë Gaqo Petri, 

atë Jani Trebicka, Dhimitër Beduli dhe Aleko Dhima. Procesi i ringjalljes së plotë të 

Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë tashmë kishte nevojë që të plotësohej 

edhe nga ana organizative, sepse mungonte Kryeepiskopi dhe Sinodi i Shenjtë. 

Kështu më 24 qershor 1992, Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës Ekumenike të 

Kostandinopojës zgjodhi Mitropolitin e Andrusës, Anastasin, si Kryeepiskop të 

Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Po atë ditë Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës 

zgjodhi edhe: predikuesin e Mitropolisë së Trikës dhe Sinagon, njohësin e gjuhës 

vllahe, arqimandritin Kristodhulos Mustaka, si Mitropolit të Korçës, protosingjelin e 

                                                           
240-Aleko Dhima, Dëshmi të një besimtari, Kërkim Nr. 9, Tiranë 2012, faqe 95-96.  
241-Pëmbajtja e letërs është: Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, Tiranë, më 30 maj 1992, 

Tërëshenjtëri, Me hirin hyjnor, riorganizimi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, me 

përpjekjet e anëtarëve të saj besimtarë dhe me inisiativat kishtare të ndritshme të Patriarkanës 

Ekumenike, të Qendrës së Nderuar të Ortodoksisë dhe të veprimeve të urta e të palodhshme të 

Eksarkut të Patriarkanës Ekumenike, Mitropolitit Prof. Anastas, po ecën në mënyrë të 

jashtëzakonshme. Me dhjetëra famulli ortodokse janë ringritur në tërë vendin, me këshilla kishtarë të 

zgjedhur, shumë Kisha ripërtërihen dhe rindërtohen, klerikë të rinj po hirotonisen, përherë e më shumë 

pagëzime e mistere të tjera po kryhen. Kursi teologjik-ieratik me 58 studentë gjatë katërmujorit të 

fundit shënoi një sukses të veçantë. Pashkët e sivjetme u festuan me pjesëmarrjen e mijëra besimtarëve 

ortodoksë në kishat e qyteteve e të fshatrave në tërë Shqipërinë. Por që Kisha Ortodokse Autoqefale e 

Shqipërisë të mund t’u përgjigjet kërkesave të mëdha e urgjente të kohës dhe nevojave të shumta të saj, 

që të shpejtohet ritmi i riorganizimit të saj, por edhe të sigurohet tërësia e saj nga futjet dhe ndërhyrjet 

e qendrave të tjera kishtare, dhe së fundi, që ajo të mund të përfaqësohet në mënyrë kanonike dhe 

plotësisht në të gjitha mbledhjet dhe punimet e Kishave Ortodokse dhe në përgjithësi të marrë pjesë në 

mënyrë të barabartë në të gjitha veprimtaritë ndërkristiane, mendojmë se paraqitet nevoja që të ketë sa 

më shpejt që të jetë e mundur një Hierarki të aftë e të përshtatshme, të cilën e ka zhdukur persekutimi 

shumë i gjatë ateist. Prandaj i paraqesim me devocion Kishës Mëmë të Kostandinopojës lutjen që, duke 

u mbështetur në interesimin e njohur dhe në kujdesin kanonik të saj për Kishat Orthodhokse lokale në 

vuajtje, dhe si Kryekishë ndërmjet Kishave Ortodokse, si dhe si Kishë që i akordoi Autoqefalinë bijës 

së saj, të veprojë gjithçka duhet, në bazë të së drejtës së detyrës, në mënyrë që të plotësohet formimi 

kanonik i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë që tashmë ekziston, që ajo të mund t’i përgjigjet 

kanonikisht me forcat e veta nevojave gjithnjë në rritje si brenda ashtu dhe jashtë saj. Këtë letër do t'ia 

dorëzojë Kreut Tuaj të lartë të Përndershëm një përfaqësi e Këshillit të Përgjithshëm Kishtar të Kishës 

Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, e përbërë nga të përndershmit atë Gaqo Petri, atë Kozma Qirjo 

dhe nga të nderuarit Dhimitër Beduli dhe Aleko Dhima, autorizuar për çdo propozim dhe veprim të 

mëtejshëm. Duke shprehur përsëri mirënjohjen e ortodoksëve të Shqipërisë, për çdo gjë të çmuar që ka 

bërë Kisha Mëmë e Kostandinopojës për ringritjen kanonike të Kishës Ortodokse Autoqefale të 

Shqipërisë, mbetemi me respekt shumë të thellë në Iisu Krishtin. Këshilli Kishëtar i Përgjithshëm i 

Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Kërkesë e KP të K.O.A.Sh për zgjedhjen e Imzot Anastasit 

në krye të Kishës sonë, Ngjallja, tetor 1992, faqe 2. 
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Mitropolisë së Neapolis, arqimandritin Aleksandër Kalpaqidhin, si Mitropolit të 

Gjirokastrës dhe predikuesin e Mitropolisë së Thivës dhe Livadhjasë, arqimandritin 

Ignat Triantin, si Mitropolit të Beratit, Vlorës dhe Kaninës242.  

Përfaqësia e Patriarkanës Ekumenike e përbërë nga Mitropoliti i Pergjit 

Evangjelos, Mitropoliti i Filadelfias Melitoni dhe shqiptaro-amerikani atë Ilia Ketri, 

më 4 korrik 1992 u takuan me Presidentin e Republikës Z. Sali Berisha, i cili e 

dekretoi pranimin e Mitropolitit Anastas, si Kryeepiskop të Tiranës, Durrësit dhe të 

gjithë Shqipërisë, por nuk ishte dakort, që të katër mitropolitët të ishin nga Greqia243. 

Në korrik të vitit 1996 marrëdhëniet midis K.O.A.Sh-it dhe Patriarkanës 

Ekumenike mbetën të ngrira, për shkak se pa ndonjë marrëveshje dhe me miratimin e 

palës shqiptare u kryen në Kostandinopojë dorëzimet e Mitropolitëve, të cilët ishin 

zgjedhur që në vitin 1992. Ditën e premte më 26 korrik 1996 në Kishën e “Shën 

Parashqevisë”  të Kalqedonisë, në Bosfor, u bë dorëzimi i Mitropolitit të Gjirokastrës 

Aleksandër Kalpaqidhi. Të shtunën më 27 korrik 1996 në kishën e “Shën 

Pandelejmonit”, në Bosfor, u bë dorëzimi i Mitropolitit të Beratit Ignat Triantit. 

Ndërsa ditën e diel më 28 korrik 1996 në Kishën Patriarkale të “Shën Gjergjit” u bë 

dorëzimi i Mitropolitit të Korçës Kristodhulos Mustakas. Të tre dorëzimet u bënë në 

prani të Patrikut Ekumenik Bartolomeut244. 

 Kryeepiskopi Anastas ishte i ftuar në Kostandinopojë, ku do të dorëzoheshin 

mitropolitët, por ai nuk shkoi sepse autoritetet shqiptare e kundërshtuan në formë të 

prerë hyrjen e tyre në Shqipëri. Në lidhje me mosshkuarjen në dorëzimin e 

mitropolitëve në Fanar, Kryeepiskopi Anastas ka deklaruar: "Për mua do të ishte 

bekim nëse pranë do të kisha, për të marrë pjesë në veprën e mundimshme të 

ringritjes nga gërmadhat të Kishës së Shqipërisë, jo vetëm tre, por shumë më tepër 

Mitropolitë dhe klerikë të tjerë. Por, ngjarjet duhen kuptuar siç janë dhe të trajtohen 

seriozisht. Në Shqipëri tashmë janë forcuar frika dhe shqetësimet se grekët tentojnë të 

depërtojnë e të realizojnë planet e tyre etnike nëpërmjet Kishës Ortodokse Autoqefale 

të Shqipërisë. Sigurisht, këto pikpamje janë të padrejta e jashtë realitetit; megjithatë 

janë deklaruar qartë. Është i njohur reagimi i prerë i Presidentit të Republikës së 

Shqipërisë z. Sali Berisha pas zgjedhjes së Kryeepiskopit dhe Mitropolitëve. Gjatë 

takimit të tij me Delegacionin e Patriarkanës, kishte theksuar qartë se Qeveria 

Shqiptare nuk ka për të pranuar asnjë episkop tjetër grek. Është bërë kundërpropozimi 

                                                           
242-Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ. 

192. 
243-Në një takim të mëvonshëm (pas një viti) Presidenti Berisha i ka thënë Kryeepiskopit Anastas: "I 

vlerësoj përpjekjet tuaja për rimëkëmbjen e Kishës Autoqefale. Keni ndihmën e shtetit shqiptar dhe 

timen personale, por dua t’i rikthehem edhe njëherë çështjes së Kishës Ortodokse. Unë, duke ju 

pranuar ju si kryepeshkop i Shqipërisë, siç kemi rënë dakort para një viti, deri sa të gjendet një klerik 

shqiptar i përshtatshëm për këtë funksion, përsëris ato që ju kam thënë, që në Kishën Autoqefale nuk 

do të pranohet asnjë shtetas i huaj, mbasi këtë nuk e lejon statusi i kësaj kishe. Klerikët tuaj mund të 

vijnë e të marrin pjesë në ceremoni, por s’mund të emërohen në kishën shqiptare. Në të gjitha 

strukturat do të vendosen vetëm njerëz me shtetësi shqiptare". Rezarta Delisula, Berisha: Refuzova 3 

klerikë grekë, bëra kompromis për Janullatosin, Gazeta Shqiptare, 27 dhjetor 2010, faqe 14.  
244-Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ. 

255. 



 
 
 

 62 

që të kërkoheshin mitropolitë të ndonjë shtetësie tjetër. Nëse Patriarkana Ekumenike, 

pa u marrë vesh fare me autoritetet shqiptare, do të ndërmarrë realizimin e vendimit 

në fjalë, rezistenca do të jetë shumë më tepër negative. Shqipëria është një vend i 

pavarur, ka ligjet e saj dhe qeveri sovrane. Dëshirojmë të kujtojmë se edhe ne nuk do 

ta kishim pranuar zgjedhjen tonë dhe nuk do kishim dhënë Mesazhin e Madh më 12 

korrik 1992, nëse nuk do të kishte ekzistuar më parë miratimi i Presidentit të 

Republikës së Shqipërisë. Ne besojmë se veprimi më i përshtatshëm është vazhdimi i 

dialogut me autoritetet shqiptare dhe jo një befasim i ri"245.  
Kryeepiskopi Anastas i kërkoi Patrikut Ekumenik që të vinte në Shqipëri një 

përfaqësi hierarkësh të Sinodit për ta diskutuar këtë problem kaq të mprehtë me 

autoritetet vendase dhe me popullin ortodoks. Lidhur me dorëzimin e tre 

mitropolitëve me kombësi greke, përfaqësuesi i qeverisë shqiptare për problemet 

fetare Bardhyl Fico, më datën 2 gusht 1996, i dorëzoi Kryeepiskopit Anastas një 

shkresë, me anën e së cilës kundërshtohej prerë dorëzimi i tre mitropolitëve me 

kombësi greke246.  

        Më datën 3 shtator 1996 u mblodh Këshilli i Përgjithshëm i Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë ku të gjithë përkrahën Kryeepiskopin Anastas në pikëpamjet 

që i kishte parashtruar Patriarkanës Ekumenike.  

Më 8 tetor 1997 erdhi në Shqipëri një delegacion i Patriarkanës Ekumenike 

me qëllim që të bisedonte me Qeverinë Shqiptare për zgjidhjen përfundimtare të 

Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në përbërje të 

delegacionit qenë, Mitropoliti i Pergjit, Evangjelos, Mitropoliti i Filadelfias, Melitoni 

dhe protoprezviteri Ilia Ketri, të cilët zhvilluan bisedime me Ministrin e Shtetit Z. 

Kastriot Islami. Ky i fundit ishte ngarkuar nga Qeveria Shqiptare për të zhvilluar 

negociatat me delegacionin e Patriarkanës Ekumenike për çështjen e Sinodit të 

Shenjtë. Në takim Z. Kastriot Islami deklaroi: “Vendimi i njëzëshëm i Qeverisë 

Shqiptare dhe i Presidencës është që të mos pranohen në Shqipëri tre Mitropolitët 

grekë”. Ndër të tjera ai sqaroi se ky qëndrim përputhet me traditën historike të Shtetit 

Shqiptar, ku ngulmohet që Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë të drejtohet nga 

qytetarë shqiptarë, sipas statutit të kësaj kishe. Në takim u vendos që të vazhdohet 

dialogu midis Patriarkanës Ekumenike, Kishës Shqiptare dhe Qeverisë së Shqipërisë 

për gjetjen e një zgjidhjeje të pranueshme247.  

                                                           
245-Duhet vazhdimi i dialogut, Ngjallja, gusht 1996, faqe 1,2. 
246-Në shkresë ku thuhej: "Hirësi, Megjithë respektin për personin Tuaj, rrethanat na detyrojnë t'ju 

njoftojmë qëndrimin tonë për emërimin nga Patriarkana e Stambollit të tre mitropolitëve grekë në 

Shqipëri. Njoftimin e morëm nga shtypi. Na çuditi fakti se si Patriarkana, pa një bisedim paraprak me 

përfaqësues të Qeverisë Shqiptare, merr vendim që i gjithë Sinodi në Shqipëri të përbëhet nga qytetarë 

grekë. Kjo jo vetëm që tejkalon çdo etikë të marrëdhënieve ndërmjet palëve, por njëkohësisht prek 

ndërgjegjen kombëtare të popullit tonë, përfshirë edhe ortodoksët shqiptarë. Ju lutem, Hirësi, t'i bëni 

prezent Patriarkanës qëndrimin tonë të prerë për të mos lejuar më asnjë klerik të huaj të drejtojë punët e 

fesë në Shqipëri. Ky qëndrim s'ka të bëjë aspak me miqësinë e popullit tonë me popullin grek. Hirësi, 

pranoni ndjenjën e konsideratën tonë më të lartë për Shkëlqesinë tuaj". Duhet vazhdimi i dialogut, 

Ngjallja, gusht 1996, faqe 1,2. 
247-Do të vazhdojë dialogu, Ngjallja, tetor 1997, faqe 1; Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη 

Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ. 290. 
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FORMIMI I SINODIT TË SHENJTË 
 

Pas bisedimeve të gjata ndërmjet përfaqësuesve të Patriarkanës Ekumenike, të 

Kishës së Shqipërisë dhe autoriteteve shqiptare, u formua Sinodi i Shenjtë i Kishës 

Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Më 18 korrik 1998, u bë në qytetin e Beratit 

fronëzimi i Hirësisë së Tij, Mitropolitit të Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Ignatit, i cili 

rrjedh nga një familje arvanitase dhe flet gjuhën shqipe, nga Fortlumturia e Tij 

Kryeepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Imzot Anastasi dhe nga 

përfaqësuesit e Patriarkanës Ekumenike, Eminenca e Tij, Mitropoliti i Pergjit, 

Evangjelos dhe Eminenca e Tij, Mitropoliti i Filadelfias, Melitoni. Po atë mbasdite, 

Fortlumturia e Tij, Kryeepiskopi Anastas dhe Hirësia e Tij, Mitropoliti i Beratit 

Ignati, duke përbërë bërthamën e parë të Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë, së bashku me dy Mitropolitët e lartpërmendur, përfaqësues 

të Patriarkanës Ekumenike, të cilët në vitin 1992 morën pjesë në negociatat me 

autoritetet shqiptare, mbajtën në Tiranë Sinodin e Shenjtë. Gjatë kësaj mbledhjeje 

historike u shqyrtuan çështje të ngutshme të Kishës së Shqipërisë, u pranuan 

dorëheqjet e Mitropolitit të Gjirokastrës, Aleksandrit, dhe të Hirësisë së Tij, ish-

Mitropolitit të Korçës, Kristodhulit, (të cilët nuk u pranuan në mënyrë të prerë nga 

autoritetet shqiptare për shkak të kombësisë), dhe më pas u zgjodhën dy hierarkë 

shqiptarë. Mitropolit i Korçës u zgjodh arkimandriti Joan Pelushi dhe Episkop i 

Apollonisë u zgjodh ikonom Kozma Qirjo. Të hënën, më 20 korrik 1998, në Kishën 

Katedrale “Ugjillëzimi i Hyjëlindëses” në Tiranë, nën drejtimin e Kryeepiskopit 

Anastas, me pjesëmarrjen e një numri të madh besimtarësh, u bë hirotonisja e 

Mitropolitit të Korçës dhe të enjten, më 23 korrik 1998, u bë hirotonisja e Episkopit të 

Apolonisë. Pas zhvillimeve të mësipërme, Sinodin e Shenjtë248 të Kishës Ortodokse të 

Shqipërisë, (Fig.39) në vitin 1998 e përbënin: Fortlumturia e Tij Kryeepiskopi i 

Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Imzot †Anastasi, Kryetar; Hirësia e Tij 

Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, †Ignati, Hirësia e Tij Mitropoliti i Korçës, 

†Joani, dhe Hirësia e Tij Episkop i Apollonisë, †Kozmai, anëtar. Kryesekretar i 

Sinodit të Shenjtë u zgjodh protopresviteri †Jani Trebicka249.  

                                                           
248-U formua Sinodi i Shenjtë i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Ngjallja, gusht 1998, 

faqe 1,12; Anastasi, Kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Ringritja e Kishës 

Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë (1991-2012), Tiranë 2013, faqe 25. 
249-Jani Trebicka (1952- ) ka lindur në Korçë më 30 shtator 1952 dhe rrjedh nga një familje thellësisht 

besimtare, prej së cilës u edukua që në vogëli me frikë Perëndie. Mbyllja e kishave e gjeti në moshën 

15-vjeçare, por në rrethin  e tij festat fetare vazhdonin të kremtoheshin rregullisht. I formuar me këtë 

traditë së bashku me shokë dhe miq ai shkonte për pelegrinazh në vende të shenjta si në Shën 

Konstandin e Bradvicë, Shën Marenë e Dishnicë, ku i luteshin Zotit. Duke punuar si fonditor ai 

derdhte kryqe dhe ua shpërndante të afërmve ose i linte nëpër kishat e shkatërruara që t'i merrnin 

besimtarët ortodoksë, që i frekuentonin fshehurazi. Në kremtimin për herë të parë të Ujit të Bekuar më 

6 janar 1991 në vendin ku më parë ndodhej Kisha e Shën Triadhës, Jani Trebicka ishte ndër 

organizatorët. Më pas u zgjodh llogaritar i kishës, por dëshira e tij ishte të bëhej prift. Kështu me 

ardhjen në Shqipëri të Fortlumturisë së Tij Kryeepiskopit Anastas si Eksark i Patriarkanës Ekumenike 

ishte dhjaku i parë që u hirotonis nga dora e tij më 28 korrik 1991 përjashta te shkallët e Mitropolisë. 
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SINODI I SHENJTË  

U PLOTËSUA ME EPISKOPË TË RINJ 
 

Në mbledhjen e Sinodit të Shenjtë të Kishës Orthodhokse Autoqefale të 

Shqipërisë, të datës 11 nëntor 2006, u vendos që të ngrihen në gradën episkopale tre 

arkimandritë të Kishës sonë: 1-Arkimandrit Dhimitër Sinaiti, u caktua Mitropolit i 

Gjirokastrës. Dorëzimi i tij u bë në datën 16 nëntor 2006 në kishën katedrale të 

“Ungjillëzimit”, në Tiranë, nga Kryeepiskopi Anastas, Hirësi Ignati dhe Hirësi Joani, 

ndërsa ceremonia e Fronëzimit u krye më 26.11.2006, në kishën e Kryeengjëjve në 

Gjirokastër. 2-Arkimandrit Nikolla Hyka, i cili mori titullin Episkop i Apolonisë. 

Shërbesa e dorëzimit në gradën episkopale u krye më 19 nëntor 2006, në kishën 

katedrale të “Ungjillëzimit”, në Tiranë, nga Kryeepiskopi Anastas, Hirësi Ignati, 

Hirësi Joani dhe Hirësi Dhimitri. 3-Arkimandrit Andon Merdani, i cili mori titullin 

Episkop i Krujës. Hirësi Andoni u dorëzua episkop më 21 nëntor 2006 në kishën 

katedrale të “Ungjillëzimit”, në Tiranë, nga Kryeepiskopi Anastas, Hirësi Ignati, 

Hirësi Joani, Hirësi Dhimitri dhe Hirësi Nikolla. Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë në vitin 2006 përbëhej nga: †Kryepiskopi Anastas, Kryetar; 

†Mitropoliti i Beratit Ignati, †Mitropoliti i Korçës Joani, †Mitropoliti i Gjirokastrës 

Dhimitri, †Episkopi i Apolonisë Nikolla, †Episkopi i Krujës Andoni; Kryesekretar i 

Përgjithshëm u zgjodh protopresviteri †Jani Trebicka250. (Fig.40) 

Pas propozimit të Këshillit Kleriko-Laik, në mbledhjen e 19 janarit të vitit 

2012, Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, zgjodhi dy 

episkopë të rinj. Sinodi i Shenjtë vendosi me vota unanime për të zgjedhur si Episkop 

të Episkopatës të Amantias, arkimandritin Nathanail dhe si Episkop të Episkopatës të 

Bylisit, arkimandritin Asti. Me këto dy dorëzime Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë përbëhet nga tetë anëtarë. Episkopët e rinj do të mbulojnë 

sektorë të caktuar të jetës kishtare, Hirësi Nathanaili “Mbikqyrjen e pasurisë së 

Manastireve”, ndërsa Hirësi Asti “Diakoninë Apostolike”. Në datën 21 janar 2012 u 

celebrua shërbesa e dorëzimit në episkop e arkimandrit Nathanailit, ndërsa në datën 

22 janar 2012, u krye shërbesa e dorëzimit në episkop e arkimandrit Astit. Hirotonitë 

u celebruan në kishën e “Ungjillëzimit”, në Tiranë.  Dorëzimet u kryen nga 

Kryeepiskopi Anastas, me pjesëmarrjen e gjithë anëtarëve të Sinodit të Shenjtë251. 

                                                                                                                                                                      
Ndërsa më 24 nëntor 1991 u dorëzua prift. Përkushtimi ndaj detyrës së shenjtë, aftësia e shpresëtaria e 

tij bënë që në shkurt të vitit 1993 ai të zgjidhet nga Këshilli i Përgjithshëm i Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë, Epitrop i Përgjithshëm Arkiheratik i Kishës Ortodokse Autoqefale të 

Shqipërisë. Gjithashtu me formimin e Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, 

Protopresviter Jani Trebicka u zgjodh Kryesekretar i Përgjithshëm. Të ardhmen e Kishës sonë 

Orthodhokse Autoqefale e shoh me optimizëm, Ngjallja, qershor 1994, faqe 9; Andrea Llukani, 

Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 130; Andrea Llukani, Krishterimi në 

Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe  259. 
250-Plotësohet Sinodi i Shenjtë, Ngjallja, dhjetor 2006, faqe 8. 
251-Dy episkopë të rinj në Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Ngjallja, janar 2012, faqe 12; 

Anastasi, Kryeposkop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Ringritja e Kishës Orthodhokse 
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Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë prej vitit 2012 përbëhet 

nga: †Kryepiskopi Anastas, Kryetar; Mitropoliti i Beratit †Ignati, Mitropoliti i Korçës 

†Joani, Mitropoliti i Gjirokastrës †Dhimitri, Episkopi i Apolonisë †Nikolla, Episkopi 

i Krujës †Andoni, Episkopi i Amantias †Nathanaili dhe Episkopi i Bylisit †Asti. 

(Fig.41)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
Autoqefale të Shqipërisë (1991-2012), Tiranë 2013, faqe 26; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, 

Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 258-259. 
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KREU I DYTË 

 
KISHAT DHE MANASTIRET QË JANË NË JURIDIKSIONIN E 

MITROPOLISË SË BERATIT 
 

Në vitin 1961 Berati është shpallur qytet muze. Aktualisht në Berat janë rreth 

210 objekte muzeale. Pas krijimit të Institutit të Monumenteve të Kulturës në vitin 

1965, studimet mbi monumentet e Beratit252 u shtuan së tepërmi. Në Sesionin e 32-të 

të Komitetit të Trashëgimisë të UNESCO-s, që u zhvillua në Kanada më 8 korrik 

2008, Berati është regjistruar si sajt i trashëgimisë kulturore botërore253. Mitropolia e 

Beratit para vitit 1967 kishte 80 enori dhe katër manastire. Mitropolia ka në 

juridiksion këto zëvendësi episkopale vendore: Berati, Vlora, Fieri, Lushnja. Kishat 

dhe institucionet fetare e kësaj mitropolie sipas komunave janë: 

Në Berat: Mitropolia e Beratit, kisha katedrale e Beratit, kisha e "Shën 

Timoteut", kisha e "Shën Elias", kisha e "Kryeëngjëllit Mihail", kisha e "Shën 

Marisë", kisha në Gorisht, kisha e "Shën Dhimitrit", kisha në Vokopolë.  

Në Kuçovë: Kisha e "Ungjillëzimit të Hyjlindëses" në Kozarë.  

Në Mallakastër: Bazilika e Ballshit, kisha e "Shpërfytyrimit të Krishtit" në 

Greshicë.  

Në Vlorë: Manastiri i "Shën Marisë" në Zvërnec, kisha e "Shën Joan 

Teologut" në Zvërnec, kisha e "Shën Todrit", kisha e "Shën Dhimitrit" në fshatin 

Dukat, kisha e "Shën Thanasit" në Selenicë, kisha e "Shën Parashqevisë" në 

Skrofotinë, kisha e "Shën Spiridhonit", kisha e "Pesë Martirëve" në Bestrovë, kisha 

në fshatin Mëkat, kisha e "Gjithë Shenjtorëve".  

Në Fier: Katedralja e "Shën Gjergjit", kisha e "Shën Marisë", kisha e "Shën 

Nikollës" në Vanaj, kisha e "Shën Kollit", kisha e "Trinisë së Shenjtë", kisha e 

"Kryqit të Shenjtë", kisha e Gradishtës, kisha e "Shën Spiridonit", kisha e "Shën 

Mihalit", kisha e "Shpërfytyrimit" në fshatin Agim, kisha në Pishporo, kisha e "Shën 

Kozmait". 

Në Lushnjë: Manastiri "Fjetja e Hyjlindëses" në Ardenicë, kisha e "Shën 

Marisë", kisha e "Shën Thanasit", kisha e "Shën Gjergjit", kisha e "Shën Mihalit", 

kisha e "Shën Kollit", kisha "Fjetja e Hyjlindëses" në Rrupaj, kisha e "Shën Gjergjit", 

kisha e "Shën Marisë", kisha e "Shën Parashqevisë". 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
252-A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia botuese 8 nëntori, Tiranë 1988, 
faqe 120. 
253-Berati në dokumentat osmane, Stamboll 2013, faqe 17. 
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KISHAT MONUMENT KULTURE 
 

Në vitin 1948 Instituti i Shkencave shpalli një listë paraprake me monumentet 

e kulturës që mbroheshin nga shteti, ndërsa në vitin 1963 Rektorati i Universitetit të 

Tiranës, me anën e një vendimi të posaçëm, miratoi përfundimisht listën e 

monumenteve në të gjithë vendin254. Vendimi i Rektorati i Universitetit të Tiranës i 

vitit 1963 hartoi listën e monumenteve, që mbroheshin nga shteti. 

Lushnjë. Manastiri i "Shën Mërisë" në Ardenicë, 1948, kisha e "Shën 

Thanasit" në Karavasta, 1963, kisha e "Shën Mërisë" në Bishqethëm, 1963, kisha e 

"Shën Kollit" në Toshkëz, 1963, kisha e "Shën Kollit" në Krutjen e Sipërme, 1963, 

kisha e "Shën Todrit" në Kadipashaj, 1963. 

 Fier. Manastiri i "Shën Mërisë" në Pojan, 1963, kisha e "Shën Kozmait" dhe 

"Shën Mërisë" në Kolkondas, 1963, kisha e "Shën Kollit" në Kurjan, 1963, kisha e 

"Shën Gjergjit" në Libofshë, 1963, kisha e "Shën Gjergjit" në Strumë, 1970, kisha e 

"Shën Kollit" në Vanaj, 1963, kisha e "Shën e Premtes" në Hoxharë, 1979, kisha e 

"Shën e Premtes" në Sop, rrënojat e bazilikës së Ballshit, bazilika A, B, C, D në 

Bylis. 

Berat. Kisha e "Shën Mëhillit", 1948, kisha e "Shën Triadhës" në  kala, 1948, 

kisha e "Shën Marisë" në Mbreshtan, 1979, kisha e "Shën Marisë Vllahernës" në 

kala, 1948, kisha e "Ungjillëzimt" në Kozarë, 1963, kisha e "Shën Kollit" në Perondi, 

1963, kisha e "Shën Mitrit" në Debranik, 1970, kisha e "Shën Mitrit" në Poliçan, 

1977, kisha e "Shën Todrit" në kala, 1948, katedralja "Fjetja e Shën Mërisë" në 

kala,1948.  

Vlorë. Manastiri i "Shën Mërisë" në Zvërnec, 1963, kisha e manastirit të 

"Panaiasë" në Dhërmi, 1963, kisha e manastirit të "Shën Mitrit" në Qeparo, 1963, 

kisha e "Marmiroit" në Pashaliman, 1963, kisha e "Sergjit dhe Bakut" në  

Himarë 1963, kisha e "Shën Mërisë së Athalit" në Himarë 1963, kisha e "Gjithë 

shenjtorëve" në Himarë 1970, kisha e "Shën Spiridhonit" në Vuno, 1963, kisha e 

"Ipapandisë" në Dhërmi, 1963, kisha e "Shën Mëhillit" në Vuno, 1963, kisha e 

"Mesodhisë" në Vuno, 1963, rrënojat e kishës së "Shën Stefanit" në  Dhërmi, 1963, 

rrënojat e kishës  së "Shën Kollit" në Armen, 1963, rrënojat e kishës së "Shën Ndreut" 

në  Himarë, 1980, rrënojat e kishës së "Shën Gjergjit" në  Brataj, 1980, kisha e "Shën 

Sotirës" në Vuno, 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
254-Kastriot Dervishi, Vendimi i 15 janarit 1963 i Rektoratit të Universitetit të Tiranës “Mbi shpalljen e 

monumenteve të kulturës”, 55, 15 gusht 2007, faqe 16.  
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KISHAT E MITROPOLISË  SË BERATIT 

 
KISHA E "MARMIROIT"  

ORIKUM, SHEK. XII-XIII 
 

Kisha e "Marmiroit" gjendet mbi një kodrinë të Orikumit rreth dy orë nga 

Dukati. Kisha mendohet të jetë ndërtuar në shekullin XII-XIII dhe është kishë e stilit 

biznatin në formë kryqi të brendashkruar në një kube cilindrike. Kisha e "Marmiroit" 

përbëhet nga naosi në formë kryqi dhe narteksi, i cili është i rrënuar në anën 

perëndimore. Në apsidën e kishës gjendet një dritare e vogël. Kisha është ndërtuar me 

gurë të çrregullt dhe me copa tjegullash të vendosura ndërmjet tyre. Kisha ka qenë e 

pikturuar e gjitha, por nëpër mure kanë mbetur vetëm fragmente të afreskeve të 

dikurshëm. Nëpër pikturat murale të mbetura nuk mund të identifikohet shenjti të cilit 

i është kushtuar kisha. Kisha e "Marmiroit" është shpallur monument kulture në vitin 

1963. Në faqen e murit jugor përmbi portë gjenden skena "Lindja e Krishtit", prej së 

cilës ka shpëtuar vetëm figura e Josifit dhe një grua me një send në dorë. Në murin 

verior pranë portës gjendet figura e një shenjti255. 

Interesant është fakti se kjo kishë sot nuk e ruan emrin e shenjtit që i përket. 

Këtë e konstatoi studiuesi austriak Karl Paç, i cili e vizitoi kishën në vitin 1902. 

Profesori vjenez vuri re se ajo nuk ishte në gjendje të mirë dhe se kleri e kishte 

braktisur prej kohësh. Por më e çuditshme ishte fakti se vendasit e quanin kisha e 

Marmiroit, ndoshta “kisha e bardhë” që në latinisht (marmoreus) do të thotë i 

mermertë, d.m.th. i bardhë si mermeri, për shkak të ngjyrës së gurëve, me të cilët 

është ndërtuar ajo. Rrethanat e origjinës së këtij emri janë të paqarta. Ndërkohë, e 

dhëna më e vjetër që dëshmon ekzistencën e kishës së Marmiroit është diploma e 

perandorit bizantin Androniku II Paleolog, e cila i dhurohet peshkopatës së Kaninës 

në vitin 1307. Në këtë diplomë përmendet edhe toponimi Marmiro, pranë të cilit 

ndodhen edhe disa kripore256. Kisha e "Marmiroit" është shpallur monument 

kulture257 në vitin 1963. 
 

KISHA E "SHËN TRIADHËS"  

BERAT, SHEK. XII-XIII 
 

 Kisha e "Shën Triadhës" (Fig.1) gjendet në murin rrethues jugor të kalasë së 

Beratit. Kisha është e ndërtuar mbi një shkëmb guri dhe i përket stilit bizantin në 

formë kryqi të brendashkruar me kube oktagonale. Kisha përbëhet nga narteksi, naosi 

dhe mjedisi  i altarit. Narteksi ndriçohet nga tri dritare. Përmes një porte të harkuar 

nga narteksi kalon në naosin e kishës. Kisha e "Shën Triadhës" është e ndërtuar me 
                                                           
255-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 178-179. 
256-Ilirjan Gjika, Kisha e Marmiroit, të vetmit pelegrinë - barinjtë!, Standard, 6 korrik, 2010, faqe 16. 
257-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 86. 
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gurë duke përfshirë brenda korniza tullash. Sipas Aleksandër Meksit përsa i përket 

arkitekturës bizantine kisha është një monument i arrirë. Nga një mbishkrim që 

gjendet mbi portën jugore të narteksit mësojmë se kisha është ndërtuar në kohën e 

sundimit të Andronikut II Paleolog258. “U ndërtua prej themeli (ky tempull i Shën 

Triadhës) me kontributin dhe përpjekjen...e shenjtë të Zotit dhe mbretit 

tonë...bashkëshortes së tij Zonjës Irenë, në kohën e mbretërimit të Andronik 

Paleologut.... ”.  

Menjëherë pas ndërtimit të kishës u pikturuan afresket, të cilat ruhen të 

dëmtuara. Në mesin e kubesë ruhen vetëm fragmente nga i "Gjithfuqishmi". Rreth 

tamburit të kubesë ruhen dymbëdhjetë figura profetësh, Danieli, Solomoni, Isaia, 

Davidi etj. Përmbi kolonën juglindore të kishës gjendet skena e "Ungjillëzimit të 

Hyjlindëses", ndërsa mbi faqen lindore të qemerit jugor gjendet skena "Lindja e 

Krishtit" me përmasa 2.10x1.55 metra. Mbi faqen e murit jugor, anash dritares 

gjendet skena "Ikja në Egjipt" dhe nën të gjendet skena "Larja e këmbëve të 

apostujve" me përmasa 1.98x1.28 metra. Pranë saj ruhet skena "Lutja në Gjetsemani" 

me përmasa 1.98x1.28 metra. Në faqen perëndimore të qemerit jugor ruhet skena e 

"Pagëzimit të Krishtit" me përmasa 2.10x1.55 metra. Në faqen jugore të qemerit 

perëndimor gjendet skena e "Shpërfytyrimit" me përmasa 2.10x1.40 metra, ndërsa në 

anën veriore të qemerit perëndimor ruhet skena "Ngjallja e Llazarit" me përmasa 

2.10x1.40 metra. 

  Mbi qemerin verior gjendet skena "Hyrja në Jerusalem" me përmasa 

2.10x1.60 metra, ndërsa në anën jugore të qemerit lindor ruhet skena e "Darkës 

Mistike" me përmasa 2.10x1.80 metra. Nën të gjendet skena e "Shestjes" me përmasa 

2.40x1.80 metra. Mbi faqen e murit verior gjendet skena "Zbritja nga kryqi" me 

përmasa 2.63x1.63 metra, ndërsa në anën veriore të qemerit lindur ruhet skena e 

"Ngjalljes" me përmasa 2.40x1.80 metra. 

Në apsidë gjendet "Platitera me Emanuelin ndër duar", ndërsa në brezin nën të 

gjendet skena "Kungimi i apostujve" me gjerësi 1.35 metra. Në nikën jugore të 

kungës gjendet një ndër dhjakonët martirë, ndërsa në harkun që lidh kolonën 

veriperëndimore me murin verior gjendet në gjysëmfigurë "Shën Nestori". Në harkun 

që lidh kolonën me murin perëndimir gjendet në gjysmëfigurë "Shën Gejrgji", ndërsa 

në anën e djathtë të portës perëndimore gjendet skena "Ava Zosima duke kunguar 

Marinë Egjiptiane". Afresket e kishës së "Shën Triadhës" në kalanë e Beratit i 

përkasin stilit të rilindjes së artit bizantin259. Kisha e "Shën Triadhës" është shpallur 

monument kulture260 në vitin 1948. 
 

                                                           
258-Bëhet fjalë për Andronik Paleolog Asanin, i cili ka qenë guvernator i provincës së Beratit, të Vlorës 

dhe Spinaricës në vitet 1302-1316. A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia 

botuese 8 nëntori, Tiranë 1988, faqe 55; Burime tregimtare bizantine për historinë e Shqipërisë, Tiranë 

1975, faqe 218.  
259 -Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 192-203. 
260 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 22; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 62. 



 
 
 

 70 

KISHA E "SHËN KOLLIT"  

PERONDI, BERAT, SHEK. XIII 
 

Kisha e "Shën Kollit" gjendet në fshatin Perondi të Beratit. Kisha është 

bazilikë trinefëshe dhe përbëhet nga narteksi, naosi dhe mjedisi i altarit. Muratura e 

kishës është e ndërtuar me tulla dhe gurë të lidhur me llaç të kuqërremtë dhe copa 

tullash të shtypura. Muret përfundojnë me një kornizë të dyfishtë tullash në formë 

dhëmbësharre. Apsida e kishës është pesëfaqëshe261. 

Kisha e "Shën Kollit" mendohet të jetë ndërtuar në shek. XIII. Kunga ndahet 

nga naosi me anën e një ikonostasi druri të gdhendur në vitin 1785. Kjo datë është e 

gdhendur nën kryqin e madh të ikonostasit të kishës. Gjithashtu në xhamin e një 

dritareje të katit të dytë nga ana veriore e kishës është shkruar viti 1785262. 

Ikonostasi është prej dru arre dhe ka përmasa 10x4 metra. Pjesa fundore e 

ikonostasit formohet nga 12 kolona të mëdha, të cilat krijojnë 11 hapësira, prej të 

cilave 3 i zënë dyert263, ndërsa 8 hapësira janë me ikonat e mëdha. Ikonat janë 

pikturuar në vitin 1786, nga vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi. Në pavijonin e 

ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar janë ekspozuar tre ikona: Shën 

Nikolla264, me përmasat 105x64 cm dhe numër inventari 3694; Profeti Ilia me 

qerre265, me përmasat 103x72 cm dhe numër inventari 3679; Mbledhja e 

                                                           
261 -Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 152-154; Τιτος 

Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 186.  
262-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 160, faqe 110.   
263-Dyert e Bukura dhe ato anësore të ikonostasit janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar në 

Tiranë. Ato kanë përmasat 182x72 dhe numër inventari 5671. Dyert anësore kanë përmasat 196x65,5 

dhe numër inventari 5674.  
264-Shën Nikolla është në ikonë me veshje peshkopale. Ai paraqitet në pamje ballore dhe solemne, me 

sakon perandorake, të zbukuruar me motive floreale. Mbi supe ka hedhur omoforin e vogël, zbukuruar 

me kryqe dhe motive floreale. Me dorën e djathtë është duke bekuar, ndërsa me dorën e majtë mban 

një ungjill të hapur. Mbi kofshën e djathtë i varet epigonati. Në pjesën e sipërme të ikonës janë Krishti 

dhe Shën Mëria, mbi shtëllunga resh. Në ikonë është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “Shën Nikolla”. 

Shën Nikolla ka lindur në vitin 270 pas Krishtit në qytetin Paratara të Azisë së Vogël. Ai ka qenë 

kryepeshkopi i Mirës së Likisë dhe ka marrë pjesë në Sinodin I Ekumenik të Nikesë. Shën Kolli 

ndërroi jetë në moshë të thyer në Mira më 6 dhjetor 343. Lipsani i tij i shenjtë ndodhet në kishën e 

Shën Nikollës në qytetin e Barit në Itali. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine 

në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 106-107. Ylli Drishti, 

Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 71. 
265-Në ikonë është profeti Ilia me Eliseun. Në sfond janë ujërat e lumit Jordan. Profeti Ilia ngrihet në 

qiell me anën e një qerreje, të cilën e tërheqin katër kuaj të kuq. Me dorën e majtë mban një pergamenë 

të shkruar, ndërsa dorën e djathtë e ka të ngritur lart. Eliseu është ulur në gjunjë dhe lutet. Ai merr 

shpirtin e profetit Ilia nëpërmjet mantelit, që qëndron pezull në ajër. Në kurorën e Eliseut është shkruar 

Ο Ελησαίος “Eliseu”. Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ “Profeti 

Ilia”. Profeti Ilia ka qenë biri i Sovakut. E kishte origjinën nga Thesvi, prandaj u quajt Thesviti. Dorian 

Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i 

pabotuar), Tiranë 2018, faqe 108-109; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, 

shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 70. 
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Kryeengjëjve266, me përmasat 105x67 cm dhe numër inventari 3667. Në pavijonin e 

ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar janë ekspozuar edhe dy ikona, të 

cilat i përkasin një ikonografi anonim: Deisis, me përmasat 82,5x58 cm dhe numër 

inventari 3687; Joan Pagëzori267, me përmasat 106x74 cm dhe numër inventari 3675. 

Në pjesën e sipërme të ikonostasit gjendet dy radhë me ikona të vogla268. Disa 

prej ikonave të vogla janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë269.  

Gjatë restaurimit që është bërë në vitin 1785 është riparuar muri verior i 

kishës, gjithashtu është vendosur tavani prej dërrase. Pas restaurimit të bërë në vitin 

1970 nga Instituti i Monumenteve pasi u hoq tavani u zbulua përmbi apsidë skena 

"Vizioni i profetit Daniel". Gjithashtu në kishë gjenden edhe dy figura shenjtorësh, të 

cilët janë pikturuar mbi harqet e kambanerisë jashtë portës perëndimore. Në skenën 

"Vizioni i profetit Daniel" shquhen pesëmbëdhjetë frone, të cilat janë vendosur njëri 

pas tjetrit në formë gjysmërrethore. Dy fronet e mesit janë më të mëdha se të tjerët. I 

pari është froni i etimasisë mbi të cilin janë pikturuar kryqi, sfungjeri, shtiza dhe 

gozhdët që tregojnë pësimet e Krishtit. Në fronin tjetër paraqitet një plak i moçëm, i 

cili quhet "i vjetri i ditëve" dhe simbolizon Jezu Krishtin. Fronet e vendosura në 

gjysëmrrethi të krijojnë idenë e një mjedisi gjykate. Në sfondin shkëmbor që 

                                                           
266-Ikona “Mbledhja e kryeengjëjve” është pikturuar nga ikonografët Kostandin dhe Athanas Zografi. 

Në pjesën fundore të ikonës është shkruar: 1786 ΙΑΝ 25 “25 janar 1786”. Në ikonë paraqiten 

kryeengjëjt me krahë të mëdhënj dhe pas tyre, engjëj të tjerë. Kryeengjëjt Mihail dhe Gabriel mbajnë 

një medaljon. Në të paraqitet Krishti, duke mbajtur Ungjillin në dorë. Shkronjat në kurorën Ο Ω Ν 

kanë kuptimin “AI QË ËSHTË”; përkthyer në shqip, mund të shkruhen “JAM”. Në pjesën e sipërme të 

ikonës është shkruar: Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧ ΜΙΗΑΙΛ “Mbledhja e kryeengjëjve Mihail”. Dorian 

Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i 

pabotuar), Tiranë 2018, faqe 110-111; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, 

shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 72; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut 

Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 60; Melsi Labi, Guidebook of 

National Historical Museum of Albania, Tirana 2016, page 134. 
267-Ikona daton në vitin 1786. Në këtë ikonë, Joan Pararendësi paraqitet me krahë, që i japin një pamje 

madhështore. Me dorën e djathtë bekon, ndërsa në dorën e majtë mban kokën e tij të prerë. Në dorën e 

majtë mban, gjithashtu një pergamenë me shkrimin: “Pendohuni, sepse Mbretëria e Qiejve është e 

afërt!”. Në sfond është lumi Jordan dhe anash tij, pema e prerë dhe sëpata. Në pjesën e sipërme të 

ikonës është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ “Shën Joan Pararendësi”. Vepra kryesore e Joanit 

ka qenë parapërgatitja e popullit për ardhjen e Mesisë. Për këtë arsye ai quhet edhe Pararendësi i 

Krishtit, sepse i ftonte njerëzit të pendoheshin e të pagëzoheshin, si parakusht për të hyrë në 

Mbretërinë e Perëndisë. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun 

Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 84-85. Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i 

Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 61. 
268-Besim Tabaku, Ikonambartësi i kishave të Perondisë dhe katedrales së Beratit, vlerat dhe 

ndërhyrjet restauruese, Monumentet 2 / 1990 (40), faqe 171. 
269 -Shpërfytyrimi, me përmasat 44x34 cm dhe numër inventari 5767; Shestja, me përmasat 43x33,5 

cm dhe numër inventari 5782; E diela e ulokut, me përmasat 41,5x35 cm dhe numër inventari 5795; 

Zbritja në ferr, me përmasat 44x34 cm dhe numër inventari 5844; Hyrja në Jerusalem, me përmasat 

34,5x45 cm dhe numër inventari 5864; Krishtlindja me përmasat 42,5x34,5 cm dhe numër inventari 

5863; Ngritja e Kryqit, me përmasat 42x34 cm dhe numër inventari 6050; E diela e samaritanes, me 

përmasat 43x35 cm dhe numër inventari 6088; Hyrja e Hyjlindëses në tempull, me përmasat 42x34 cm 

dhe numër inventari 6092. Në fondet e muzeut është edhe një ikonë e madhe Shën Athanasi, me 

përmasat 107x71,5 cm dhe numër inventari 6082. 
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rrethohet prej froneve paraqitet profeti Daniel i shtrirë duke fjetur dhe një engjëll i 

kërrusur drejt tij. Prapa froneve paraqiten dymbëdhjete figura engjëjsh, secili me një 

skifter pranë. Përmbi dy fronet e mëdhenj të skenës gjendet e pikturuar një si enë me 

një rrobë të shpalosur mbi të. Në linja të përgjithshme kjo skenë përfytyron një vizion 

të profetit Daniel. Ikonofrafi këtë e lidh me gjyqin e fundit ku thuhet se dymbëdhjetë 

dishepujt do të rrinë mbi dymbëdhjetë frone për të gjykuar dymbëdhjetë fiset e 

Izraelit (Matheu 19, 28)270. Kisha e "Shën Kollit" në fshatin Perondi të Beratit është 

shpallur monument kulture271 në vitin 1963. 

 
KISHA E "SHËN NIKOLLËS"  

KURJAN, FIER, SHEK. XIV 
 

Kisha e "Shën Nikollës" gjendet mbi një kodër në fshatin Kurjan272 të rrethit 

të Fierit. Kisha është e ndërtuar me muraturë me tulla të kuqe dhe gurë të skuadruar 

tek qoshet. Është kishë e stilit bizantin dhe përbëhet nga naosi dhe narteksi. Kisha 

mendohet të jetë ndërtuar në shekullin e XIV. Kupola është shembur dhe sot është 

zëvendësuar nga një çati prej druri dhe tjegullash. Po kështu, kishës i mungon edhe 

portiku që ndodhej në anën perëndimore të saj, si dhe dy portikë të tjerë të vegjël që 

mbulonin portat veriore dhe jugore të naosit. Kanë mbetur vetëm bazamentet dhe disa 

kapitele antike te stilit dorik273. 

Në vitin 1956 gjatë punës kërkimore të një ekspedite të Universitetit të 

Tiranës u zbulua se afresket e kishës së Kurjanit janë pikturuar në vitin 1578.  Nga 

një mbishkrim që gjendet mbi suva në nikën e prothesit në kungë mësojmë se afresket 

e kishës janë pikturuar nga Nikolla Onufri dhe ndihmësi i tij Joani: + Οταν είς Θεών 

έκπετά / σης τάς χείρας ώ Θ(εο)ύ θήτα μνή / σθιτη κάμου (τού) άμαρτολού κ(αί) αμά 

/ θούς Ιωάν(ν)ου κ(αί) Νικολά / ου. Εύχεσθε (δ)ιά τών Κ(ύριο)ν άμίν. "Kur të ngresh 

duart para Perëndisë o meshtar i Perëndisë, më përmend dhe mua mëkatarin, dhe të 

paditurin Janin dhe Nikollën. Lutuni për zotëritë. Amin"274.  

Gjatë pikturimit të afreskeve të kishës275 ikonografët janë ndikuar nga piktura 

e Pojanit. Në këtë kishë gjendet skena e "Kungimit të Marisë egjiptiane nga jerondi 

                                                           
270 -Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 204-209. 
271 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 22; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 62. 
272-Rreth toponimit Kurjan në vitet e fundit është hedhur një tezë interesante. Në librin “Nga paleologët 

tek Muzakajt”, Prof. Pëllumb Xhufi aludon për fshatin Kurjan-kyr Jani, ku ndodhet edhe një kishë e 

vjetër bizantine. Kjo hipotezë na ndihmon ta “lidhim” ndërtimin ose restaurimin e kësaj kishe me kyr 

Janin apo të përkthyer në shqip zotin Joan, i cili mund të ketë qenë një nga nëpunesit e lartë të 

administratës bizantine. Pra, fshati mund të ketë marrë emrin nga kisha e Shën Nikollës, që ngriti apo 

meremetoi kyr-Jani. Pëllumb Xhufi, Nga Paleologët tek Muzakajt, 55, Tiranë 2009, faqe 215; Ilirjan 

Gjika, Kisha e Shën Nikollës në Kurjan apo kisha e kyr Joanit, Standard, 12 gusht, 2013.  
273 -Aleksandër Meksi, Arkitektura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 1983, faqe 176; Aleksandër Meksi, 

Dy ndërtime të tipit trekonkësh, Monumentet 7-8, Tiranë 1974, faqe 233. 
274 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 94, faqe 88.  
275 -Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 171.  
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Zosima". Këtë skenë e hasim më parë në Pojan. Afresket e kishës së Kurjanit janë të 

stilit bizantin. Tek to shihen gjithashtu tendenca të traditës vendase. Fragmentet e 

afreskave të kishës së "Shën Nikollës" në Krujan kanë ngjashmëri me ata të 

trapezarisë së manastirit të Pojanit. Tek të dy këto kisha hasim motivin e imitacionit 

të pllakave prej mermeri në formë këndëdrejtë276. Në prill të vitit 1782 kisha është 

restauruar. Këtë fakt e vërteton një mbishkrim i gdhendur në gur në portën 

perëndimore të kishës: Ετους / 1782 / απριλιου. “Viti 1782. Prill”277.   

Mitropoliti i Beratit, Anthim Aleksudhi (1855-1887), nga inspektimet që ka 

bërë në terren shkruante: Enoria e Çervenit, në të cilën bënin pjesë fshatrat Çerven, 

Luar, Kurjan, Xhuxhan, Poçest, Allambrez dhe Ngjeqar përbëhej nga 66 familje 

ortodokse te cilat, ritet fetare, i kryenin ne kishën e Shën Nikollës në Kurjan278. Kisha 

e "Shën Nikollës" së Krujanit në vitin 1963 u shpall monument kulture279. 

 
KISHA E "SHËN MËRISË SË VLLAHERNËS" 

 NË KALANË E BERATIT, VITI 1578 
 

Kisha e "Shën Mërisë së Vllahernës" (Fig.2) gjendet në anën perëndimore të 

kalasë së Beratit280. Aleksandër Meksi mendon se kisha mund të jetë ndërtuar në 

fillim të shekullit XIII281. Pra kisha mendohet se i përket fillimit të shek. XVIII, kur 

Berati u bë një qendër e rëndësishme e Despotatit të Epirit282. Gjithashtu mungojnë të 

dhëna për ktitorin dhe ndërtuesit e saj. Kisha përbëhet nga narteksi, naosi dhe altari. 

Naosi është i shtruar duke krijuar një vizatim me gurë dhe tulla. Altari përbëhet nga 

apsida, në të cilën gjendet një dritare. Gjithashtu dy dritare të tjera gjenden në anën e 

apsidës. Ato janë me harqe dhe shpatulla tullash të shkallëzuara. Apsida dhe muret 

përfundojnë me kornizë dhëmbësharre. Muret janë punuar me teknikën e 

kluasonazhit.  

Kisha e "Shën Mërisë së Vllahernës" kremton dy herë në vit, më 2 korrik në 

përkujtim të vendosjes së rrobës së Hyjlindëses në Vllahernë si dhe më 31 gusht në të 

kremten e vendosjes së brezit të Hyjlindëses. Mbi portën perëndimore të kishës 

gjendet një mbishkrim, me anën e të cilit mësojmë se kisha është pikturuar nga 

                                                           
276 -Viktori Puzanova, Mbi artin bizantin dhe post-biznatin shqiptar, 55, faqe 142. 
277 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 156, faqe 109. 
278-Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα 

1868, faqe 63. 
279-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 27; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 58. 
280-Çelebiu kur flet për portat e kalasë thotë: Një portë tjetër gjendet rrëzë manastirit të vjetër dhe ka 

drejtim nga perëndimi.... Pra bëhet fjalë për kishën e Shën Mëri Vllahernës, e cila rezulton të ketë qenë 

kisha e një manastiri. A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia botuese 8 

nëntori, Tiranë 1988, faqe 51. 
281-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 215-216. 
282-A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia botuese 8 nëntori, Tiranë 1988, 

faqe 53. 
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Nikolla Onufri283 në vitin 1578: + Ουτος ό θείος κ(αί) πάνσεπτος ναος τής Υπεραγίας 

Ενδόξου Δεσπ(ο)ίνης ΄ημ(ών) / Θ(εοτό)κου κ(αί) αείπαρθένου Μαρίας τής 

επονομαζομένης Βλαχέρνα εστήν πε / παλεωμένη κ(αί) πεφθηρμένη κ(αί) 

ανεκένησεν κ(αί) ανηστόρισεν μετα πόθου κ(αί) εξωδου / ο εβλαβέστατος εν ιερυση 

παπά Κονσταντ(ί)νος μετα τών αδελφών αυτου επονομαζ(ο)μένη Προτωσήγγελη / 

δειά ψιχηκήν σ(ωτη)ρ(ί)α(ν) κ(αί) τών κτητόρων αυτής καί οί θεωρούνταις ευχεστε 

διά τών Κ(ύ)ρ(ιο)ν κ(αί) τών κτητόρων αυτης καί οί θεωρουνταις ευχεστε διά τών 

Κ9υ)ρ(ιο)ν κ(αί) ο ηστωρι(ο)γράφος Νικολα(ος) υος Ονουφρίου ετους Ζ Π ΣΤ (7086 

= 1578). “Ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i së mbishenjtës së lavdëruar zonjës 

sonë Hyjlindëse dhe gjithmonë virgjëreshës Mari të mbiquajtur Vlaherna, është 

vjetëruar dhe prishur dhe e ka përtëri dhe pikturuar me dëshirë dhe shpenzime i 

shumëdevotshmi ndër priftërinj at kir Kostandini me vëllezërit e tij dhe (ju) që 

vështroni lutuni për zotërit; dhe piktori (është) Nikolla, biri i Onufrit, viti 

7086=1578)284. 

Gjithashtu mbi faqen e murit verior, pranë nikës së prohesit gjendet një 

mbishkrim tjetër: +Οταν είς Θ(εό)ν έκπετάς(ης) τάς χείρας ό θ(εο)ύ θύτα μνή / σθιτη 

κάμού (τού) άμαρτολού / καί αμαθούς ζωγράφου / Νικολάου. άμίν. "Kur të ngresh 

duart e tua nga Perëndia o meshtar i Perëndisë, më kujto edhe mua mëkatarin e të 

paditurin piktor Nikollën. Amin"285. 

Altari i kishës përveç apsidës ka edhe dy nika në formë konkave. Nika veriore 

shërben për blatën e hyjshme, ndërsa nika jugore përdoret për ruajtjen e enëve të 

shenjta. Afresket i përkasin periudhës së dytë pas rindërtimit të kishës. Të gjitha 

afresket janë pikturuar nga dora e Nikollës, birit të Onufrit në vitin 1587286.  

Mbi derën që të shpie në altar është pikturuar skena e "Krishtit foshnjë" dhe 

pranë tij gjendet Maria. Më tutje ikonografi Nikolla ka pikturuar skenën "Zbritja në 

ferr" dhe në thollon mbi tryezën e shenjtë është pikturuar "Shestja". Në anën jugore të 

qemerit është pikturuar afresku i "Shën Mërisë në mes të engjëjve dhe apostujve". Në 

thellësinë e apsidës gjendet "Shën Mëria e ulur mbi fron duke mbajtur Krishtin në 

prehër". Anash Hyjlindëses gjenden dy engjëj në pozicion lutjeje. Nën afreskun e 

"Shën Mërisë" vjen skena "Kungimi i apostujve". Në fund të apostujve që kungohen 

ikonografi ka pikturuar Judën, i cili paraqitet duke u larguar nga kungimi. Në vijim 

paraqiten hierarkë të ndryshëm si Shën Spiridhoni, Shën Gjermanoi, Kirili i 

Aleksandrisë etj. Rreth thisiastirit gjenden afreske të ndryshme ku më i spikaturi është 

"Krishti në varr". Në naos, në anën lindore të kishës gjenden afresket e Shën Kollit, 

Shën Thanasit dhe Joan Pagëzorit. Në murin mbi ikonostas janë afresket e katër 

ungjillorëve, ndërsa nga veriu në jug janë pikturuar skenat: "Vajtimi i Krishtit", 

"Ungjillëzimi" dhe "Krishtlindja". 

                                                           
283-Viktori Puzanova, Mbi punimet e piktorit Nikollit në kishën Vllaherna (në kështjellën e Beratit, 

Buletin për shkencat shoqërore, Tiranë, 1957, Nr. 1, faqe 64-72. 
284-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 92, faqe 86-87. 
285-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 93, faqe 93-94. 
286-Fatmir Thaçi, Adrian Devolli, Restaurimi dhe vlerat e pikturës murore të kishës Shën Mëri 

Vllaherna në Berat, Monumentet 2 / 1990 (40), faqe 143. 
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Në tavanin e pjesës jugore të kishës afresket me profetët janë paraqitur deri në 

gju. Në vijim gjejmë "Përshëndetjen e Shën Mërisë me Elisabetën" dhe pas saj vjen 

"Ipapandia". Më tutje kemi afresket "Krishti i shfaqet Thomait", "Krishti u shfaqet 

dishepujve", "Krishti i shfaqet grave miroprurëse" etj. Poshtë tyre vjen brezi i 

medalioneve ku shenjtorët paraqiten deri në brez. Rreshti i fundit i paraqet afresket e 

shenjtorëve në të gjithë madhësinë e tyre Kryeengjëlli Mihail, Shën Anastasia, Shën 

Varvara dhe Shën Parashqevia. Në mes të murit perëndimor të kishës gjendet një 

dritare dhe anash saj janë pikturuar profetët, ndërsa poshtë vijnë skenat: 

"Shpërfytyrimi", "Ngjallja e Llazarit", "Hyrja në Jerusalem" dhe "Darka mistike". 

Poshtë këtyre kemi skenat: "Banja e Siloamit", "Lindja e Shën Mërisë" dhe "Fjetja e 

Shën Mërisë". Brezi që pason paraqet medalione shenjtorësh, ndërsa në brezin e 

fundit shenjtorët paraqiten në të gjithë madhësinë e tyre, ndërmjet të cilëve tërheqin 

vëmendjen katër murgj me skimë të madhe si dhe Teodor Stratilati, Teodor Tironi, 

Kostandini dhe Elena. Në murin verior të kishës vijon vargu i profetëve, ndërsa 

poshtë tyre kemi skenat: "Puthja e Judës", "Kryqëzimi" dhe "Zbritja nga kryqi". 

Poshtë tyre janë pikturuar "Krishti në tempull me dijetarët", "Krishti dhe 

Samaritania", "Shërimi i të verbërit" dhe "Pesëdhjetorja". Nën të gjendet brezi i 

medalioneve me portretet e shenjtorëve dhe poshtë tij kemi: Shën Pandelejmonin, 

Anargjendët Kozma dhe Damjan, Shën Gjergjin dhe Shën Dhimitrin. Në pikturimin e 

skenave biblike dhe të shenjtorëve ikonografi Nikolla përdor një kolorit të ndezur dhe 

të gjallë. Shenjtorët paraqiten me ngrohtësi dhe gjallëri287. 

Dyert e bukura të kishës "Shën Mëria" Vllaherna, Kala, Berat aktualisht 

gjenden të ekspozuara në pavijonin e ikonave të Muzeut Historik Kombëtar, me 

numër inventari 3658/1/2. Dyert e bukura e kanë qenë pjesë e ikonostasit të kishës së 

"Shën Kollit", në kalanë e Beratit. Vite më vonë ato janë përshtatur për kishën e 

"Shën Mërisë" së Vllahernës në Berat288. Kisha e "Shën Mërisë së Vllahernës" është 

shpallur monument kulture289 në vitin 1948. 

 

 

                                                           
287-Viktori Puzanova, Mbi artin bizantin dhe post-biznatin shqiptar, 55, faqe 47-53.  
288-Dyert e bukura datojnë në vitin 1591 dhe janë të pikturuara me mjeshtëri nga Onufër Qiprioti. Secili 

kanat i dyerve të bukura ka përmasat 114 x 43 cm. Secila derë është e ndarë në dy hapsira prej 

bordurave të gdhendura në formë gërsheti. Në pjesën e sipërme të dyerve paraqiten profetët Davidi e 

Isaia, të cilët mbajnë pergamenë në duar. Në pjesën e poshtme të Dyerve të bukura është pikturuar 

skena e Ungjillëzimit, ku kryeëngjëlli Gabriel lajmëron Shën Mërinë, që është në pritje të një fëmije. 

Nën këmbët e kryeëngjëllit Gabriel, Qiprioti ka shënuar emrin e tij: ΧΕΙΡ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΙΠΡΕΟΥ 

ΕΤΟΥΣ /ΑΦΖΑ “Dora e Onufër Qipriotit, viti 1591”. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave 

pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 20-21; Ylli 

Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 

33; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, 

faqe 86-87; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, 

Tirana, 2018, page 86-87; 
289 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 22; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 62. 
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KISHA E "SHËN KOLLIT"  

NË KALANË E BERATIT, VITI 1591 
 

 Kisha e "Shën Kollit" në kalanë e Beratit është një kishë e vogël. Kisha është 

rënuar dhe më pas është rindërtuar dhe pikturuar në vitin 1591. Ajo ka përmasa 

8.60x5.50 metra. Kisha e "Shën Kollit" kremton më 6 dhjetor në të kremten e Shën 

Nikollës, episkopit të Mirës së Likisë. Një mbishkrim që gjendet mbi portën veriore 

të kishës na bën me dije se kisha është rindërtuar me shpenzimet e atë Kostandinit 

dhe të vëllezërve të tij Dhimitër dhe Jan: + Ουτος ό θείος καί πανσέπτος ναός του εν 

αγίοις π(ατ)ρ(ό)σ ημών καί θαυ / ματουργου Νικολαου του μυροβλήτου εστην 

πεπαλεωμένη καί πεφθηρεμένη / κ(αί) ανεκένησεν καί ανηστώτισεν μετα πόθου κ(αί) 

εξόδου ο ευλαβέστατος εν ιερευς(ι) / παπα κύρ Κοσταντίνος μετα τον αδέλφον αυτου 

Δημητρίου καί Ιω /άννου δία ψυχης καί σ(ωτη)ρία(σ) καί τό(ν) κτητόρων αυτου 

Αμήν / καί η θεορουντες ευχεστε δία τον Κ(υριο)ν ετ(ου)σ α φ y α (Χ(ριστο)υ 

(=1591). "Ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i atit tonë, ndër shenjtorë dhe 

çudibërës, shën Kollë Mirovlitit është vjetëruar, prishur. E përtëriu dhe e pikturoi me 

dëshirë e shpenzime i shumëdevotshmi ndër priftërinj, zoti at Kostandini me të 

vëllezërit e tij Dhimitër dhe Jan për shpëtimin e shpirtit të ktitorëve të tij, amin. Dhe 

(ju) që vështroni lutuni për zotërinë, viti i Krishtit 1591"290. 

Kisha është e pajisur me një ikonostas të gdhendur në dru. Ndonëse është një 

kishë e vogël ikonat e saj janë me vlerë artistike, sepse janë punuar nga Onufër 

Qiprioti. Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet në ikonën e madhe të Shën Kollit në 

ikonostas: Νικολαε πανενδοξε Χριστου θεραπων τους τερπνον...την σιν / 

οικονα...και...τους εν βηω τερπνην ανταμηψην / αυτης παρ(ας)χου και προστατην 

φανιθει εν τι μελουσι κρισι εγραπτε / επι ετους α φ y δ Χ(ριστο)υ εν μην(ι) 

νοεμβριου...(1594) / Προσδεξε αγιε δεη(ση)ν τους δουλους του Θ(εο)υ Κουμνηνου 

συν το / αδελφω Ανδρεα και Νικολαου και της ληπης σιγκενης και για να / γινοσκετε 

σιχορησατε αυτους. Χειρ Ονουφριου Κυπρεου. "Nikollë i gjithlavdëruar, 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”291. Muret e kishës janë të 

mbuluar me afreske: Në kungë gjenden Platitera dhe në vijim hierarkët e kishës. Në 

naos pranë tavanit gjendet gjysëmfigurat me profetët, të cilët janë zbukuruar me bisqe 

e gjethe dushku. Profetët mbajnë në duar fletë pergameni të shpalosura. Brezi tjetër 

paraqet skenat biblike: "Lindja e Hyjlindëses", "Marrja e uratës", "Pagëzimi", "Puthja 

e Judës", "Kryqëzimi", "Zbritja nga Kryqi", "Zbritja në ferr", "Shestja" etj. Brezi i 

tretë paraqet medalione të martirëve si dhe dy paraqitje të Krishtit në mandil dhe në 

tjegull. Afresket e kishës së "Shën Kollit" janë tërheqës dhe shpirtërorë. 

                                                           
290-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 95, faqe 88-89. 
291-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 96, faqe 89. 
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Në një ikonë të Shën Mërisë është shkruar: Δέησις τών δουλων τού Θεού 

Νικολάου ιερέος. “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, prift Nikollës”292. Në pavijonin e 

ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar ikona Deizis 

(Lutja)293 me përmasat 64x45 cm dhe numër inventari 3685. Gjatë punës kërkimore 

në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të evidentojmë disa ikona, që i 

përkasin kishës së Shën Kollit në kalanë e Beratit294.  

 
KISHA E "SHËN MITRIT"  

NË LAGJEN "KALA" TË BERATIT, VITI 1607 

 
Kisha e "Shën Mitrit" gjendej në lagjen "Kala" të Beratit. Mbi portën jugore të 

kishës është një mbishkrim, i cili vërteton se kisha është pikturuar në vitin 1607: + 

Ουτοα ο θειος καί πάνσεπτος ναος (είς)ον προσεύχεσυαι πάντων / οίκος γάρ Θ(εο)ύ 

καί προσευχή(σ) υπάρχει, μήδείς ησέλθη μωησου / κακών ενθάδε κ(αί) λάβη 

αρανάντή της ευλογίας, ανγστορηθι δέ δι / α σηνδρομής αμαρτολού Δημητριου 

ιερέος κ(αί) οίκονόμου ενορέβοντος έν το ναω κακείνων Δαπαμη. Δε κ(αί) εξοδος εκ 

της Μονης αυτής υπαρχ(ει), ή αναγνωντες κόδηκα ταυτην ευχεσθαι καί μή 

καταράσται / δια των Κύριων. Εν ετη α χ ζ (=1607) μηνός σεπτε(μ)βριου Κ. “Ky 

tempull hyjnor dhe i gjithnderuar ku faleni është shtëpi perëndie dhe lutjeje, kërkush 

të mos hyjë këtu me të keq në zemër dhe të marri mallkim në vend të bekimit; u 

pikturua me kontributin e mëkatarit, prift Dhimitrit dhe ekonomit, famulltar në këtë 

tempull dhe me shpenzimet e këtij manastiri. Ju duke e lexuar këtë kondeks lutuni 

dhe mos mallkoni zotëritë. Në vitin 1607, muaj shtator 20”295. 

Kisha ndodhet në anë jugore të kalasë dhe është rindërtuar mbi mbeturinat e 

një faltoreje të vjetër. Ajo përbëhet nga faltoreja dhe një hajat që është shtuar më 

vonë, i cili e rrethon kishën nga të tri anët. Muratura e kishës është ndërtuar me gurë 

gëlqerorë të lidhur me llaç balte. Në kohë të ndryshme kisha ka pasur meremetime. 

                                                           
292-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 283, faqe 147. 
293-Ikona daton në shek. XVII dhe është e pikturuar nga autor anonim. Ajo është e ndarë në tri hapësira 

prej bordurave të gdhendura në trajtë gërsheti. Në qendër të ikonës është Krishti mbi fron dhe anash tij, 

Shën Mëria dhe Joan Pagëzori, të cilët i luten për shpëtimin e botës. Shën Mëria dhe Joan Pagëzori e 

kanë dorën e djathtë në pozicion lutjeje, ndërsa në dorën e majtë mbajnë pergamenë të shkruar. Në 

pjesën e sipërme të ikonës janë simbolet e katër ungjillorëve: Mbi kryet e Shën Mërisë janë kau, që 

simbolizon ungjillor Lukën dhe shqiponja, që simbolizon ungjillor Joanin. Mbi kryet e Joan Pagëzorit 

është luani, i cili simbolizon ungjillor Markun, dhe njeriu, që simbolizon ungjillor Mateun. Imazhet 

simbolike të ungjillorëve paraqiten me krahë dhe mbajnë ungjij në duar. Dorian Koçi, Andrea Llukani, 

Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, 

faqe 40-41; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, 

Tiranë 2017, faqe 39. 
294-Ngjallja e Llazarit, me përmasat 65,5x41,5 dhe numër inventari 5586; Fjetja e Hyjlindëses, me 

përmasat 43x35 dhe numër inventari 5655; ikonë e paidentifikuar me përmasat 32x24 dhe numër 

inventari 5530. 
295-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 100, faqe 91. 
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Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim në pjesën jugore të hajatit që daton më 1774, që 

duhet të jetë koha e ndërtimit të këtij përforcimi296.  
 

 

KISHA E "SHËN KOSTANDINIT DHE ELENËS"  

NË KALANË E BERATIT, VITI 1639 
 

Kisha e "Shën Kostandinit dhe Elenës" gjendet në kalanë e Beratit. Kisha 

është themeluar në vitin 1639 dhe ka përmasa 8.70x7.80 metra. Faltorja është në 

formë katrore dhe paraprihet nga një oborr i rrethuar me mur të ulët. Në kishë hyhet 

portës që gjendet në murin perëndimor, si edhe nga porta në murin jugor. Muratura e 

kishës është punuar me gurë gëlqerorë të papunuar t ëlidhur me llaç balte dhe kanë 

breza druri në faqet e jashtme. Anash gurëve janë përdorur edhe copa tjegullash297. 

Afresket e kishës janë pikturuar në vitin 1639. Ky fakt vërtetohet prej një mbishkrimi 

që gjendet mbi faqen e murit verior të kishës: Ειστοριυη ο αγιος Κοσταντηνος / απ’ 

ετους του Χ(ρι)σ(το)υ Α Χ Μ Θ (=1649) / 1639. “Është pikturuar shën Kostandini, / 

viti prej Krishtit 1649 / 1639”298. Mbi një gur jashtë apsidës së kishës është ghendur 

viti 1791 që tregon kohën e rindërtimit të kishës, e cila fillimisht ka qenë një paraklis 

i thjeshtë dhe është rindërtuar më vonë”299. Naosi ndahet nga kthina e altarit me anën 

e një ikonostasi prej druri të gdhendur. 

Ikona e Shën Kostandinit dhe Elenës300 është pikturuar nga Onufri. Aktualisht 

ikona është në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Ikonat e tjera të ikonostasit janë 

pikturuar nga Onufër Qiprioti. Mbi ikonën e madhe të Krishtit gjendet mbishkrimi: 

Δεησις του δουλου του Θ(εο)υ / Χριστου ιερεος μετα της / συ(μ)βιου κ(αι) το(ν) 

τεκνον αυτου. / Ετη απο του Χριστου αχδ. / Χειρ Ονουφριου Κυπρεου “Lutje e 

shërbëtorit të perëndisë, prift Kristos me të shoqen dhe bijat e tij. Viti prej Krishtit 

1604. Dora e Onufër Qipriotit”301. Ndërsa në ikonën e madhe të Shën Mërisë në 

ikonostas është shkruar: “Lutje e shërbëtores, priftëreshës Konteshë. Amin”302. Tek 

                                                           
296-A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia botuese 8 nëntori, Tiranë 1988, 
faqe 59-60. 
297-A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia botuese "8 nëntori", Tiranë 
1988, faqe 59. 
298 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 103, faqe 92. 
299 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 164, faqe 111. 
300 -Ikona e Shën Kostandinit dhe Elenës vjen nga kisha e Shën Kostandinit dhe Elenës, Berat. Ajo ka 

përmasat 87.5x58x3.2 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit mesjetar në Korçë me numër 

inventari 69. Ikona është pikturuar nga Onufri në shek. XVI. Shën Kostandini dhe Elena paraqiten në 

këmbë duke mbajtur kryqin me njërën dorë. Veshjet e tyre mbretërore janë të dekoruara me gurë të 

çmuar. Në pjesën e sipërme të ikonës paraqitet Krishti, duke mbajtur kurorat e shenjtërisë. Ευγενια 

Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 74-77; 

Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 19-20; Ylli 

Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 19-20.  
301 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 99, faqe 90. 
302 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 282, faqe 147. 
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ikona e Gjon Pagëzorit303 gjendet ky mbishkrim: Αλλον ουρανον ορω καικοσμημενον 

τ(ην) σεπτην οικοναν σου / Προδρομε μακαρ η νπερ καθηστορισεν απλετο ποθο 

Ανδρεας ταχα και / ιερε(υ)σ και κτητορ. Χειρ δε υπαρχι Ονουφρηου Κυπρεου ετι / 

απο του Χ(ριστο)υ αφyθ εν μηνι σεπτε(μ)βριου “Një qiell tjetër shoh të stolisur, 

ikonën tënde të nderuar pararendës i lumtur, të cilën e pikturoi me dëshirë të plotë 

Andrea, prift gjithashtu dhe ktitor. Dora është e Onufër Qipriotit, viti prej Krishtit 

1599, në muajin shtator”304. 

Νë 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.   

 

KISHA E "SHËN MËHILLIT"  

NË BERAT, SHEK. XVI 

 
Kisha e "Shën Mëhillit" (Fig.3) gjendet në anën jugore të mureve të kalasë së 

Beratit. Në anën veriore kisha i është ngjitur shkëmbit. Kisha është e tipit me kryq të 

brendashkruar me kupolë mbi tambur305. Narteksi është i shtruar me pllaka guri. 

Naosi është i vogël në formë kryqi. Altari përbëhet nga apsida si dhe dy nike në anën 

veriore. Në apsidë gjendet një dritare. Muret e kishës janë ndërtuar me teksikën e 

kluasonazhit. Kisha mendohet të jetë ndërtuar para vitit 1417, sepse në këtë vit Berati 

u pushtua nga turqit. Nëpër muret e kishës ruhen ende gjurmë të pikturave murale që 

kanë qenë të pikturuara anë to306. Kisha e "Shën Mëhillit" është shpallur monument 

kulture307 në vitin 1948. 

                                                           
303 -Ikona e Shën Joan Pagëzorit vjen nga kisha e Shën Kostandinit dhe Elenës, Berat. Ajo ka përmasat 

93x50x3.6 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit mesjetar në Korçë me numër inventari 

3629. Ikona është pikturuar nga Onufër Qiprioti në vitin 1599. Në ikonë Joan Pagëzori paraqitet me 

flatra. Me dorën e djathtë është duke bekuar, ndërsa në dorën e majtë mban kokën e prerë. Në pjesën e 

poshtme të ikonës është shkruar: ΑΛΛΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΟΡΩ ΚΑΙΚΟΣΜΗΜΕΝΟΝ Τ(ΗΝ) / ΣΕΠΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΑΝ ΣΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΕ ΜΑΚΑΡ ΗΝΠΕΡΚΑΘΗ / ΣΤΟΡΙΣΕΝ ΑΠΛΕΤΟ ΠΟΘΩ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΤΑΧΑ Κ(ΑΙ) ΙΕΡΕΥΣ / ΚΑΙ (ΚΤΗ)ΤΟΡ ΧΕΙΡ ΔΕ ΥΠΑΡΧΙ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΥ/(ΠΡΕΟΥ) ΕΤΗ ΑΠΟ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΦΖΘ ΕΝ ΜΗΝΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΟΥ / ΚΘ ΗΜΕΡΑΣ. “Një qiell tjetër shoh të 

stolisur, ikonën tënde të nderuar pararendës i lumtur, të cilën e pikturoi me dëshirë të plotë Andrea, 

prift gjithashtu dhe ktitor. Dora është e Onufër Qipriotit, viti prej Krishtit 1599, në muajin shtator 

1599. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 

2006, σελ. 86-87. 
304-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 98, faqe 89-90. 
305-Kisha ngrihet në një breg mjaft të ngushtë me shkëmbin e thepisur në anë të lagjes Mangalem.  

Kisha është e tipit me kryq të brendashkruar pa mbështetje të lira dhe me kupolë mbi tambur. A. Baçe, 

A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia botuese 8 nëntori, Tiranë 1988, faqe 55. 
306 -Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 209-211. 
307 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 22; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 61. 
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Kisha e "Shën Mëhillit" kremton dy herë në vit, më 8 nëntor në të kremten e 

Kryeengjëjve Mikael dhe Gabriel si dhe më 10 korrik në të kremten e Nikodhimit të 

Beratit. Në këtë kishë para viit 1967 gjendeshin lipsanet e Nikodhimit të Beratit. Në 

vitin 1762 lipsanet e shenjtit u vendosën në kishën e "Shën Marisë" në Mangalem. Në 

kohën e pushtimit fashist italian kisha e "Shën Marisë" u prish, sepse u zgjerua rruga, 

prandaj lipsanet e shenjtit i shpunë në kishën e "Shën Mëhillit". Pas prishjes së 

kishave në vitin 1967 lipsani u shpërbë. Eshtrat i morën besimtarët me shpresë se do 

tu sillnin fat, ndërsa kokën e shenjtit e mori psalti Lili Thimi Koçi dhe e fshehu ne 

murin e shtëpisë së tij për ta ruajtur nga ndonjë grabitje ose përdhosje e mundshme. 

Koka e shenjtit ruhet në një kuti prej argjendi, e cila peshon 755 gram. Kutia e 

argjendtë u gdhend nga argjendarët beratas. Më 10 korrik 1991, i biri i Lili Koçit, 

Llazari e çmurosi kokën e shenjtit dhe e shpuri në kishë për tu falur besimtarët. Çdo 

10 korrik koka e Nikodhimit të Beratit dërgohet në kishën e "Shën Mëhillit", prej 

Llazar Koçit, i cili e ruan me fanatizëm në shtëpinë e tij308.  

Sipas kumtimit gojor të dr. Thimi Koçit pelegrinë të shumtë vijnë nga 

Vithkuqi i Korçës, por edhe nga vise të tjera të Shqipërisë për tu falur me shprestari 

para kokës së shenjtë të Nikodhimit të Beratit. Shërbesa kushtuar shenjtit u shkrua 

nga Grigor Voskopojari në greqisht dhe është shtypur në Akademinë e Voskopojës 

më 1742. Në shërbesën kushtuar Nikodhimit të Beratit autori zbulon ndjenjat e tij 

patriotike kundër Perandorisë Osmane. Grigori ka shkruar “Gëzohu, o shqiptar i 

Shqipërisë sonë të dashur, se Shqipëria është krenare për ty”. Gjithashtu tek 

përleshorja Grigori ka shkruar: “Le të lavdërojmë të gjithë oshënarin dhe dëshmorin 

Nikodhim, mburrjen e Ilirisë”, ndërsa tek shkurtorja e shërbesës thotë: “Mbrojtësin e 

mrekullueshëm të Beratit”309.  

Nismën për të përkthyer në shqip Shërbesën e Nikodhimit të Beratit e ka 

ndërmarrë Dhimitër Përmeti, por përkthimi i tij nuk mundi të shohë dritën e botimit. 

Përkthimi i Dhimitër Përmetit ka qarkulluar dorë më dorë nëpër priftërinjtë e brezave 

të ndryshëm të Beratit. Mua ma dërgoi miku im i përkorë atë Petraq Simsia dhe e 

ribotova në një botim modest në vitin 2013310.  
 

 

KISHA E "SHËN TODRIT"  

NË HYRJEN E KALASË SË BERATIT, SHEK. XVI 
 

 Kisha e "Shën Todrit" gjendet në hyrjen e kalasë së Beratit. Kisha është 

ngritur mbi themelet e një kishe të vjetër rreth shek. XVI. Afreskat e kishës janë 

pikturuar prej Onufrit. Kisha përbëhet nga naosi dhe hajatet e mbyllura, të cilat e 

rrethojnë nga tri anët. Kisha mbulohet nga një çati dyujëshe e mbuluar me tjegulla. 

Naosi është njënefësh me përmasa të brendshme 9.0x3.60 metra. Muratura e kishës 

është prej gurësh të lidhur me llaç gëlqereje. Apsida është trifaqëshe dhe e zbukuruar 

                                                           
308 -Abedin Kaja, Jorgji Bendi, Shën Nikodhimi, shenjti i Beratit, Ngjallja, qershor 2007, faqe 9, 10.  
309-Dhimitër Beduli, Shën Nikodhimi i Beratit, Ngjallja, Qershor 1993, faqe 6. 
310-Andrea Llukani, Shërbesa e Nikodhimit të Beratit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2013. 
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me motive paleokristiane311. Në anën veriore të kishës gjendet një apsidë e vogël, e 

cila dikur ka shërbyer si paraklis i Shën Thomait312. Kisha e "Shën Todrit" është 

shpallur monument kulture313 në vitin 1961. 

 
KISHA E "UNGJILLËZIMIT"   

NË KALANË E BERATIT, SHEK. XVII 

 
 Kisha e "Ungjillëzimit" (Fig.4) gjendet në kalanë e Beratit. Kisha përbëhet 

prej narteksit dykatësh, naosit, hajatit dhe paraklisit. Naosi është njënefësh me 

përmasa të brendshme 12.60x6.0 metra. Në anën lindore të hajatit gjendet një paraklis 

i vogël. Kisha është e ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Nëpër qoshe 

gjenden gurë të mëdhenj dhe të gdhendur. Apsida e kishës është shtatëfaqëshe314. 

Duke u nisur nga përmasat dhe nga niveli i arkitekturës mendohet se kisha i përket 

shek. XVII-XVIII315. 

Altari ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi prej druri të gdhendur. Dyert 

e bukura të ikonostasit kanë përmasat: 132x43x5.5 cm dera e majtë dhe 132x41.5x4.5 

cm dera e djathtë. Dyert e bukura janë të ekspozuara në Muzeun e Artit mesjetar në 

Korçë me numër inventari 63 dhe 64. Ato janë të pikturuara nga Onufri në shek. 

XVI316.  

                                                           
311-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 203. 
312-A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia botuese "8 nëntori", Tiranë 
1988, faqe 58. 
313-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 22; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 62. 
314-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 203-204. 
315-A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia botuese "8 nëntori", Tiranë 
1988, faqe 61. 
316-Dyert e bukura përbëhen nga dy kanata. Në to Onufri ka pikturuar skenën e Ungjillëzimit të 

kombinuar me katër ungjillorët. Kanatat janë të ndara në tre pjesë, që përmbajnë gjashtë skena 

ikonografike. Në pjesën e sipërme të Dyerve të bukura janë pikturuar Kryeengjëlli Gabriel dhe Shën 

Mëria. Kryeëngjëlli Gabriel ka bërë një hap përpara dhe me dorën e shtrirë sikur bekon është duke 

njoftuar Shën Mërinë, se do të ketë një fëmijë. Shën Mëria që qëndron përballë tij sapo është çuar nga 

froni dhe e pranon lajmin e mirë. Në anë të Shën Mërisë paraqitet profeti David, ndërsa në anë të 

Kryeengjëllit është profeti Isaia. Profeti Isaia njerën dorë e ka të drejtuar nga skena e Ungjillëzimit 

ndërsa në dorën tjetër mban një pergamenë të shkruar: ΙΔΟΥ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΕΚΕΙ. ΚΑΙ 

ΤΕΞΕΤΕ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΟΥΣΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. “Virgjëresha do të 

mbarset dhe do të lindë djalë, i cili do të quhet Emanuel” (Isaia 7,14). Davidi gjithashtu mban një 

pergamenë të shkruar: ΑΚΟΥΣΟΝ ΘΥΓΑΤΕΡ ΚΑΙ ΙΔΕ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΝ ΤΟ ΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΕΙΛΑΘΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΣΟΥ. “Ti, o bijë mbreti, më 

shiko mua e dëgjoje me vëmendje atë që kam për të të thënë: -Harroje popullin tënd dhe familjen e atit 

tënd”! (Psaltiri 44,11).  Poshtë Shën Mërisë është ungjillori Luka dhe poshtë tij ungjillor Mateu. Poshtë 

Kryeengjëllit është Joan Teologu dhe poshtë tij Ungjillor Marku. Në secilën nga katër ndarjet paraqiten 

simbolet e katër ungjillorëve: luani, i cili simbolizon ungjillor Markun; shqiponja, që simbolizon 

ungjillor Joanin; kau, që simbolizon ungjillor Lukën; njeriu, që simbolozin ungjillor Mateun. Imazhet 

simbolike të ungjillorëve paraqiten me pergamenë të lakuar. Paraqitja simbolike e katër ungjillorëve 

buron nga Apokalipsi 4,7 “Qenia e parë e gjallë ishte e ngjashme me një luan, dhe qenia e dytë e gjallë 
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Ikonat e kishës së Ungjillëzimit ruhen në muzetë e Shqipërisë. Në pavijonin e 

ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar ikona "Hyrja e 

Hyjlindëses në Tempull"317. Në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë janë këto ikona që 

e kanë preardhjen nga kisha e Ungjillëzimit në Berat: "Lindja e Krishtit"318, me 

                                                                                                                                                                      
e ngjashme me një ka, dhe qenia e tretë e gjallë kishte fytyrë si të njeriut, dhe qenia e katërt e gjallë 

ishte e ngjashme me një shqiponjë”.  Në skenën nën Kryeengjëllin paraqitet Joan Teologu. Në pjesën e 

sipërme të skenës sipër shpellës me shkronja të kuqe është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩ(ΑΝΝΙΣ) Ο 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ. “Shën Joan Teologu”. Në pjesën e errët brenda në shpellë paraqitet Joani, i cili ka kthyer 

kokën nga qielli dhe dëgjon fjalët apokaliptike. Përballë tij është Prohori, duke shkruar ato që i thotë 

Joani. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi me shkronja të arta: ΓΡΑΦΕ ΤΕΚΝΟΝ ΠΡΟΧΩΡΕ “Shkruaj bir 

Prohor”. Prohori është duke shkruar fjatët e para të ungjillit të Joanit: ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ “Në 

fillim ishte fjala” (Joani 1,1). Në mes të Joanit dhe Prohorit është një tavolinë mbi të cilën qëndron 

kallamari me bojë dhe pena. Mbi tavolinë është një kosh, që mban pergamenët e shkruar. Ungjillori 

Luka paraqitet i ulur në një fron të artë duke shkruar ungjillin. Pas tij është apostull Pavli, që ka zgjatur 

kokën. Në tavolinën që është pranë tij janë kallamari i bojës, pena, një gërshërë dhe një kuti me bojëra 

pikture. Onufri në këtë rast e ka theksuar ungjillorin Luka si piktorin e parë të ikonës së Shën Mërisë. 

Në sfond paraqiten dy ndërtesa njëra jeshile dhe tjetra e kuqe. Ungjillor Marku paraqitet i ulur në fron 

me thikën dhe vulën në duar. Pranë tij paraqitet një tavolinë. Mbi mbajtësen e lartë është teksti në 

gjuhën hebraike dhe nën të mbi tavolinë është përkthimi në greqisht që bën ungjillori: ΑΡΧΗ ΤΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ι(ΗΣΟ)Υ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΗΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΩΣ ΓΕΓΡΑ(ΠΤΑΙ) “Në fillim të ungjillit 

tregohet si filloi lajmi i mirë për Jisu Krishtin, Birin e Perëndisë” (Marku 1,1). Pas ungjillor Markut 

paraqitet apostul Petro. Ungjillor Mateu paraqitet i ulur në fron duke ngjyer penën në kallamar. 

Ungjillin e ka gjysmë të hapur. Një engjëll ka zbritur nga lartësia e qiellit dhe i dikton atë që duhet të 

shkruajëΕυγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 

2006, σελ. 58-64; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, 

faqe 11-13. 
317-Ikona "Hyrja e Hyjlindëses në Tempull" vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Berat. Ajo është e 

ekspozuar në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar. Ikona ka përmasat 54x34 

dhe numër inventari 1718. Ikona është pikturuar nga Onufri në shekullin XVI. Shkrimi i Shenjtë nuk e 

përshkruan lindjen e Shën Mërisë; prandaj Onufri e ka marrë tematikën e ikonës nga tekstet apokrife. 

Këto tekste na japin të dhëna rreth viteve të fëmijërisë së Hyjlindëses, të cilat nuk përmenden në 

ungjijtë kanonikë. Kur mbushi tre vjeç, prindërit e çuan Shën Mërinë në Tempull, që të rritej dhe të 

edukohej atje, për të përmbushur premtimin, që i patën dhënë Perëndisë. Në ikonë paraqitet Joakimi 

dhe Ana së bashku me një grup virgjëreshash. Shën Mëria pritet në Tempull nga kryeprifti Zakaria. 

Ajo ka qëndruar në tempull dymbëdhjetë vjet. Në pjesën e sipërme të ikonës paraqitet Shën Mëria, ku 

merr ushqimin hyjnor nga një engjëll. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine 

në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 10-11; Ylli Drishti, Ikona, 

Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 24. Melsi Labi, 

Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 

59. Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum of Albania, Tirana 2016, page 128-129.  
318 -Ikona Lindja e Krishtit vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Berat. Ajo ka përmasat 54x34.5x38 cm. 

Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 3673. Ikona është 

pikturuar nga Onufri në shek. XVI. Grazhdi paraqet në ikonë brenda një shpellë të errët. Brenda 

grazhdit është foshnja hyjnore, e mbështjellë me rripa stofi dhe e ndriçuar nga drita e yllit, që bie mbi 

të. Pranë foshnjës paraqitet Shën Mëria brenda e shtrirë mbi një rrobë të kuqe. Bariu i tregon asaj të 

shikojë nga ylli. Në pjesën e sipërme të ikonës një engjëll me flatra është duke i njoftuar bariut 

ngjarjen e gëzueshme të lindjes. Ëngjëjt e tjerë, duke parë yllin lavdërojnë: “Lavdi Perëndisë në më të 

lartat”. Në pjesën e sipërme të ikonës, në të djathtë të shpellës paraqiten tre magët, që i sjellin dhuratat 

Krishtit të porsalindur. Në shpellë pas grazhdit ikona na paraqet një ka dhe një gomar. Onufri 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”. Në pjesën e poshtme të ikonës, majtas paraqitet 
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përmasat 53.5x34.5 dhe numër inventari 3673; "Pagëzimi i Krishtit"319, me përmasat 

54.5x34.5 dhe numër inventari 3675; "Ngjallja e Llazarit", me përmasat 54x34.5 dhe 

numër inventari 3676; "Ngjallja e Krishtit"320, me përmasat 54.5x35.5 dhe numër 

inventari 3679; "Shpërfytyrimi", me përmasat 54x34 dhe numër inventari 3678. Në 

Muzeun onufri në Berat kemi këto ikona: "Deisis", me përmasat 87x98 cm dhe numër 

inventari 25; "Joan Pagëzori" me përmasat 72.5x110 cm dhe numër inventari 92; 

"Krishti Pandokrator", me përmasat 78x129 cm dhe numër inventari 12321. Mbi 

ikonën e "Ungjillëzimit" shkruhet: Ιοσίφ Νοβε 1779....ΧΗΡ ΚΟΣΤΙΟΥ Μοζε. “Josif 

Nove. 1779. Dora e Kostë Mozesë”322. Sipas Theofan Popës fjalët “Josif Nove” 

gjenden te gravura mbi mbulesën prej argjendi të ikonës së "Ungjillëzimit", ndërsa 

fjalët e tjera gjenden në breroren prej argjendi të Kryeengjellit Gabriel. Duke u nisur 

nga mënyra e punimit rezulton se janë punuar nga mjeshtër të ndryshëm.  

                                                                                                                                                                      
Josifi, duke biseduar me bariun. Po në pjesën fundore të ikonës paraqitet skena e larjes së foshnjës 

hyjnore. 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 Shpëtimtarit. Ευγενια 

Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 64-67; 

Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 15; Ylli Drishti, 

The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 15. 
319 -Ikona Pagëzimi i Krishtit vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Berat. Ajo ka përmasat 54.8x34.7x3.5 cm. 

Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit mesjetar në Korçë me numër inventari 55. Ikona është 

pikturuar nga Onufri në shek. XVI. Në ikonë paraqiten shkëmbinj të lartë e të thepisur. Krishti është 

figura qendrore që paraqitet në ikonë, duke u pagëzuar në ujërat e lumit Jordan. Mbi kryet e Krishtit 

gjendet Shpirti i Shenjtë në formën e një pëllumbi, ndërsa engjëjt janë duke adhuruar Trininë e Shenjtë. 

Në bregun e majtë të kompozimit, mbi shkëmb qëndron Joan Pagëzori, i cili është përkulur drejt 

Krishtit për ta pagëzuar. Joani paraqitet në ikonë me flokët ngjyrë gështenjë dhe me mjekër. Krishti u 

pagëzua në lumin Jordan, që buron nga liqeni i Galilesë dhe derdhet në Detin e Vdekur. Në ujërat e 

lumit paraqiten peshq të ndryshëm. Davidi te Psaltiri 113,3 ka profetizuar: Η θαλασσα είδε καί εγυγεν, 

ο Ιορδάνης εστράφη πρός τά οπίσω. “Deti e pa atë dhe iku, Jordani u tërhoq para tij”. Pranë Joanin 

paraqitet një pemë dhe një sopatë, që simbolizon fjalët e profetit: Ιδού καί η αξίνη πρός τήν ρίζαν τού 

δέντρου κείται. “Çdo pemë që nuk jep frut do të pritet dhe do të hidhet në zjarr” (Mateu 3.10). Ευγενια 

Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 70-71; 

Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 18-19; Ylli 

Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 18-19. 
320 -Ikona e Ngjallja Krishtit vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Berat. Ajo ka përmasat 54.5x36x3 cm. 

Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit mesjetar në Korçë me numër inventari 59. Ikona është 

pikturuar nga Onufri në shek. XVI. Figura kryesore në Ikonën e Ngjalljes është Krishti, i cili paraqitet 

veshur me të florinjta i rrethuar nga engjëjt ngjyrë gri, që mbajnë në duar lambadha të kuqe. Kuptimi i 

ikonës është dalja nga errësira në dritë. Një aureolë e rrethon të tërin, e cila simbolizon dritën e 

lavdishme. Nën këmbët e tij janë dyert e hadit, gjithashtu edhe kyçet e thyer të këtyre dyerve. Djalli 

është poshtë tyre i lidhur me zinxhirë. Adami është paraqitur si një plak thinjosh, të cilin Krishti po e 

nxjerr prej varri duke e tërhequr me dorën e Tij të djathtë, ndërsa me dorën e majtë është duke tërhequr 

Evën. Në anën e majtë të ikonës paraqiten të drejtët e Dhiatës së Vjetër, të cilët jetuan dhe vdiqën 

përpara mishërimit, si Davidi dhe biri i tij Solomoni, ndërsa në të djathtë paraqiten të drejtët e Dhiatës 

së Re, si për shembull Joan Pararendësi dhe shën Josifi. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις 

ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 72-73. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe 

pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 17; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-

Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 17. 
321 -Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, tirana 2003, page 57-60. 
322 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 149, faqe 107. 
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KISHA "FJETJA E SHËN MËRISË"  

BISHTQETHËM, LUSHNJE, VITI 1700 
 

 Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" gjendet në fshatin Bishtqethëm të Lushnjes. 

Sipas gojëdhënave kisha është ndërtuar në shekullin XII. Më pas rreth viteve 1600 u 

rrafshua deri në themel nga turqit dhe u rindërtua pas një shekulli në vitin 1700. Kisha 

"Fjetja e Shën Mërisë" është bazilikë trinefëshe me tavan. Ajo ka përmasat 

17.50x8.60 metra dhe përbëhet nga naosi e hajatet që e rrethojnë nga të tri anët. Çatia 

e kishës është e mbuluar me tjegulla.  

Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" në Bishtqethëm është pikturuar më 20 tetor të 

vitit 1798 nga dora e Joan Çetirit. Këtë fakt e vërteton një mbishkrim që gjendet mbi 

portën jugore brenda kishës. + Εζωγραφίθη ο ναός ουτος κατά τό 1798 ετος το 

σωτήριον καί ετελειώθη εν μη / νι οκτωβρίω 20. Διά χειρός Ιω(αννου) Τζετίρι εκ τής 

πολιτείας γράμποβας επί τού πανιερωτά / του Μ(η)τροπολίτου Βελαγράδων Κυρίου 

Ιωάσαφ καί τών ευρεθέντων ιι Μίλε Μπίτα, Σούτι Σελέκου, Σι / μών Κόλια, 

Κωνσταντίνου Κηονη, Γεωργη Βέλιο, Κώστα Νούσση, Κώστα Μάρκου, 

(Δη)Μητ(ρίου) Κούκη, Μιχαήλ Μώνι, Ρήστ Μάρκου, Τότο Βασίλι / Σιμων Χέδαρα, 

Γιάνκου Μπηρντουγη, Ντήμο καί Νιζάρη. Σε μίνη Σουμπάση καί Σωτίρι Κολία καί 

ακόλουθως τών εξης ων μνησθειη ο Κυριος / ημών Ι(ησούς) Χ(ριστός) εν τη 

βασιλεία τών ούρανών. “U pikturua ky tempull në vitin shpëtimtar 1798 dhe u 

përfundua në muajin tetor 20, me dorën e Jan Çetirit nga qyteti Grabovë, në kohën e 

gjithhirshmit Mitropolitit të Beratit, zotit Joasaf dhe të priftërinjve prezent, Simonit, 

Petrit, Kostandinit dhe të subashëve Apostoli Mile Sagjinit, Mile Bita Suti Selekut, 

Simon Kolias, Kostandin Gjonit, Gjergj Elos, Kosta Nushit, Birdufit, Dimo dhe Niko 

Niçarit, Simoni Subashit dhe Sotir Kolës dhe në vazhdim, të këtyre i kujtoftë zoti ynë 

Jezu Krisht në mbretëri të qiejve”323.  

Ikonostasi i kishës është prej druri me gdhendje. Nën kryqin e ikonostasit 

është gdhendur viti 1828, që sipas Theofan Popës duhet të jetë data e gdhendjes së 

ikonostasit324. Ikona e madhe e Krishtit që gjendet në ikonostas është pikturuar nga 

Naum Çetiri në vitin 1829: Ιστορήθη ή παρουσα είκών διά τών Σπύρω Νπούσσι καί 

Ιωσίφ Σταμπάρι καί αδελφών αύτου Πετούσσι, αίονία τούς (ή) μνήμη, διά χείρ 

Ναούμ Τζετήλι. 1829 Απριλίου ά. “U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Spiro 

Bushit, Josif Shtambarit dhe vëllait të tij Petushit. I përjetshëm kujtimi i tyre. Me 

dorën e Naum Çetirit 1829, prill 1”325. Disa ikona gjenden në fondin e Muzeut 

Historik Kombëtar, Tiranë326. 

                                                           
323 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 174, faqe 114. 
324 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 215, faqe 125. 
325 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 216, faqe 125-126. 
326 -Gjatë procesit të katalogimit të ikonave që gjenden në fondin e Muzeut Historik Kombëtar kemi 

mundur të evidentojmë këto ikona: Shën Mëria me Krishtin, me përmasat 19,5x29 dhe numër inventari 

5799; Shën Mëria me Krishtin, me përmasat 80x61 dhe numër inventari 5878; Shën Nikolla, me 

përmasat 23x30.5 dhe numër inventari 5999; Shën Mëria me Krishtin, me përmasat 23x32 dhe numër 

inventari 6105. 
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Në vitin 1849 kisha u pajis me amvon. Kjo jepet në mbishkrimin që gjendet 

në kolonën e amvonit: + Εζωγραφίσθη ο ναός ουτος κατά τό 1849 ετος το σωτήριον 

κ(αί) ετελειώθη / εν μηνή απριλίου 25 διά χειρός Γεωργή Νικόλα Τζετίρη κ(αί) 

ανεψυού αυτού / Ντήνη εκ τής πολιτείας Γραμποβας επί τού πανιερωτάτω του 

Μ(ητ)ρο / πολίτου Βελεγράδων Κυρίου Ιωάσαφ κ(αί) τών ευρε / θέντων ιερέων 

πάππα Βασίλυ κ(αί) πάππα Αθανάσι / καί πάππα Ηαννη, καί επιτρόπου αυτου Μάρκο 

/ Ρόμπο Σουμπασσάδων δε γέρωντων Κόλια / Θανάσι Στάς Ντρέτζκα Αβράμ Μήλε. 

Ιασήφ / Τοντο Γκήνη Στας Κουκη, Συροφε Τζόρρι / Ναουμ Τζιόγκου Ντηνε Ντάκα, 

Πο / στολ Βέλιοια, Νας Πήνα, Πισταν / Ντρέτζκα Κωσταντην Κόντα / Μηχαλ 

Νταβηδι, Τριφόν / Τόλι, Σωτήρ Ντρέτζκα Γκή / ονη Χαλήλι, Μηχάλ Κοντακτζίου, 

Πάλη Γκούκα, Στε(φάν)....“U pikturua ky tempull në vitin shpëtimtar 1849 dhe u 

përfundua në muajin prill 25, me dorën e Gjergj Nikollë Çetirit dhe nipit të tij Ndinit, 

nga qyteti Grabovë, në kohën e të shumëhirshmit mitropolitit të Beratit, zotit Joasaf 

dhe të priftërinjve prezent, at Vasilit dhe at Athanasit dhe at Janit dhe kujdestarit të 

saj Mark Rombos, subashëve pleqve Koli Athanasit, Stas Ndrezkas, Avram Milos, 

Josif Dodo Gjinit, Stas Kuqit, Sirofe Çorrit, Naum Zikut, Ndine Dakës, Postol 

Veliojas, Nas Pinas, ristan Dreçkës, Kostandin Kondos, Mihal Davidit, Trifon Tolit, 

Sotir Dreçkës, Gidhon Halilit, Mihal Kondakçiut, Pali Gugës, Stefan...”327.  

Fasada jugore e kishës është pikturuar më 28 qershor 1853 nga Gjergj Çetiri. 

Kjo vërtetohet me anën e mbishkrimit: 1835 Ιούνη 28. / Ιστορίθη ουτος / ο θείος ναός 

διά / σινδρομής τόν χρι / στιανών καί επιτρό / που αυτού Ιωσήφ γήνη καί ιυός αυτού 

τρί / φόνη δια χειρός γεώρ / γη τζετήρη καί ανεψι / ου αυτου ντήνη. / Η βοηθηά / 

Θεού. 1853 qershor 28. Është pikturuar ky tempull i hyjshëm me kontributin e të 

krishterëve dhe të kujdestarit të tij Josif Gjinit dhe birit të tij Trifonit, me dorën e 

Gjergj Çetirit dh enipit të tij Ndinit. Paçin ndihmën e Perëndisë328. 

Rreth një kambane që gjendet në kambanerinë e kishës është shkruar: 1859 

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΡΑΠΛΑΝΙΤΩΝ ΕΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ “1859. Me dorën e Gjergjit dhe Vasilit Caraplanitëve nga Janina”329.  

 Më 25 mars të vitit 1863 janë pikturuar kolonat e kishës. Ky fakt vërtetohet 

me anën e mbishkrimit që gjendet mbi një kolonë të kishës: 1863 μαρτιου 25. + 

ιστορίθησαν τους στύλους κ(αί) επληθη το τεμπολον κ(αί) επιτροπόυ αυτου Ιωσήφ 

Γ(κ)ήνη καί ιου αυτου τριφόνη γ(κ)ήνη καί εφιμερίου παπα Ιωαννου καί γεροντον 

υιών κόλα καί πρεσβιτερα(σ) Λαινας. “U pikturuan kolonat dhe u la tempulli dhe 

kujdestar ishte Josif Gjini dhe i biri i tij Trifon Gjini dhe famullitar Papa Jani, bijtë e 

pleqve Kola dhe priftëresha Lena”330. Po më 25 mars të vitit 1863 është gdhendur 

kryqi që qëndron mbi ikonostasin e kishës. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi: 1863 

                                                           
327 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 225, faqe 129-130. 
328 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 231, faqe 132. 
329 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 237, faqe 134. 
330 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 244, faqe 135-136. 
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μαρτίου 25. “1863 mars 25”331. Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" në fshatin Bishtqethëm 

të Lushnjes është shpallur monument kulture332 në vitin 1963. 

Në vitin 1987 kjo kishë iu nënshtrua procesit të restaurimit nga specialistët e 

Institutit të Monumenteve të Kulturës, ndërsa në vitin 2002 Kisha Fjetja e Shën 

Mërisë në Bishtqethëm u restaurua me fondet e Kishës Ortodokse. Kosto e punimeve 

kap shifrën e 10.000 dollarëve. Punimet u realizuan nga specialistët e Institutit të 

Monumenteve të Kulturës nën drejtimin e Ing. G. Samimit333.  

 
KISHA E UNGJILLËZIMIT  

KOZARE, BERAT, VITI 1768 
 

Kisha e Ungjillëzimit në Kozare të Beratit është e tipit bazilikal trinefëshe me 

përmasat 17.50 x 11.50 metra. Sipas mbishkrimeve kisha është ndërtuar në dy faza. 

Ndërtimi i parë i takon vitit 1768. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që është i 

gdhendur mbi një gur: 1768 / ΜΑΗΟΥ / 9. 1768 / 9 maj334. Në vitin 1791 kishës i 

janë shtuar narteksi dhe një hajat me një arkadë të ulët në anën jugore. Kjo dëshmohet 

nga mbishkrimi mbi portën perëndimore jashtë kishës: Ανακενησθη (ο ναος) ουτος 

κατα το α ψ υ α (=1791). “U rindërtua ky tempull më 1791”335. Në pjesën jugore të 

kishës ndodhet portiku i përbërë nga 8 kolona në formë rrethore prej guri ku 

mbështeten arkadat. Narteksi është në formë drejtkëndëshi me përmasat 10.7 x 5.8 m. 

Struktura ndahet në dy ambiente nëpërmjet një kolonade të përbërë nga tri kolona në 

formë katrore.  

Kisha është pikturuar nga Joan dhe Naum Çetiri. Ky fakt vërtetohet nga 

mbishkrimi: Εζωγραφισθη ο ναος ουτος κατα το σωτη / ριον ετος 1806 ε(ν) μηνη 

απριλιω επι του πα / νιεροτατου Μητροπολιτου αγιου Βελαγραδων Κυ / ριω Ιωασαφ, 

δια χειρος εμου του Ιωαννου Τζετηρη κ(αι) Ναουμ / ειιου αυτου των ευρεθεντων 

ιερεων Γεωργιου, Πιετρι των ιερεων / επιτροπευων Μαγιο Κοραζη σουμπασαδων δε 

Μαρτιρι Ραμο. “U pikturua ky tempull në vitin shpëtimtar 1806, në muajin prill, në 

kohën e të gjithhirshmit mitropolitit, shenjtit të Beratit, zotit Joasaf, me dorën time të 

Jan Çetirit dhe Naumit birit të tij, të priftërinjve prezent: Gjergjit, Pjetrit në kohën e 

kujdestarisë së Magjio Korazit dhe subashëve Martir Ramos”336. Shpenzimet e 

pikturimit të kishës i ka mbuluar Ndino Lala me vëllezërit e tij. Ky fakt vërtetohet nga 

mbishkrimi jashtë portës jugore të kishës: Εζωγραφισθη (η) ιστορια αυτη / δια 

δαπανης του Ντινο Λαλα / και των αδελφων αυτου αιωνια τους η μνημη 1804. “U 

pikturua kjo pikturë me shpenzimet e Ndino Lalës dhe të vëllezërve të tij, i 

                                                           
331 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 243, faqe 135. 
332 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 41; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 76. 
333-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Αποκατάσταση μνημείων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της 

Αλβανίας, Τίρανα, 2005, σελ. 198-199. 
334 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 136, faqe 103. 
335 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 164, faqe 111. 
336 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 182, faqe 117. 
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përjetshëm kujtimi i tyre 1804”337. Kisha e Ungjillëzimit së Kozarës spikat për vlerat 

që prezanton ruajtja në gjendje të mirë e afreskut mural, i cili shtrihet në gjithë 

sipërfaqen e brendshme të mureve. Në afresk paraqiten skena të ndryshme biblike. 

Ndër afresket bie në sy ai i Shën Gjon Vladimirit338.  

Ikonostasi i kishës është realizuar më vitin 1812. Ky fakt vërtetohet nga një 

mbishkrim që ndodhej i gdhendur në kryqin e ikonostasit339.  Ikonostasi ka përmasat 

10x5 m dhe është i gdhendur me motive dhe dekorime të pasura. Ai është i veshur me 

patinë ari. Në pjesën jugore të kishës ndodhet kambaneria. Mbi një kambanë me 

madhësi 0.65x0.59 m është shkruar: a-VIRGO SINELA BEO IRICINALI 

CONCERTA ORA PRO NOBIS. b-PER INTERCESSIONEM BROCHIA PESTE 

FAME ET BELLO LIBERAMOS DOMINE. c-OPERA DI PITRO BAZO 

VENEZIA 1855. a-O virgjëreshë e zënë pa mëkatin original (stërgjyshor), lutu për ne. 

b-Me ndërmjetësinë e Brohit çlirona o zot, nga murtaja, urija dhe lufta. c-Vepër e 

Petër Bazit-Venedik-1855340. Ndërsa në një kambanë të vogël me përmasat 0.52 x 

0.46 m është shkruar: 1875 DEPOSITO BRONZI DI C.F. MULLER IN TRIESTE341.  

Enoria e Kozarës përbëhej nga 71 familje të krishtera. Kjo enori përmblidhte 

fshatrat Kozarë, Fier, Havaleas, Stani i Kozarës, Ferras etj. Në kishën e Ungjillëzimit 

në Kozarë shërbenin dy priftërinj, që kishin në kujdestari edhe familjet e krishtera të 

fshatrave Dragot dhe Daullas ku kishte paraklise342. Kisha e Ungjillëzimit në Kozare 

të Beratit në vitin 1963 është shpallur monumnet kulture343. Pas viteve ’90 kisha nisi 

të dëmtohej. Pjesë dekorative, zbukurime të gdhendura u bënë pre e trafikantëve. Në 

gushtin e vitit 2003 kisha u grabit për të herë të dytë, duke u zhdukur  ikonostasi, 

ndërsa më 14 gusht 2014, kisha u dogj tërësisht.  

 

KISHA E "SHËN GJERGJIT" 

LIBOFSHË, FIER, VITI 1776 
 

 Kisha e "Shën Gjergjit" gjendet në Libofshë të Fierit. Kisha përbëhet nga 

naosi, i rrethuar në tri anën prej hajateve si dhe nga kambaneria. Naosi i kishës ka 

përmasat 16.30x9.20 metra dhe është i mbuluar me një tavan druri të gdhendur. 

Gjithashtu edhe ikonostasi është prej druri të gdhendur. Kisha është e ndërtuar prej 

gurësh shtufi të lidhur me llaç e gëlqereje. Apsida është e ndërtuar me blloqe guri dhe 

                                                           
337 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 179, faqe 116. 
338 -Sasho Cvetkovski, Portreti Svetog Jovana Vladimira u umjetnosti Balkana od XVII do XX vijeka, 

Dukjanski Knez Sveti Vladimir 970-1016, Narodni muzej Crne Gore, faqe 175. 
339 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 195, faqe 121. 
340 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 235, faqe 133. 
341 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 258, faqe 139. 
342-Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα, 

1868, σελ.55. 
343-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 22; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 62. 
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zbukurohet nga shtatë nike të harkuara nga sipër. Në anën lindore të muraturës së 

kishës gjenden dekoracione antike, të cilat mendohet se janë marrë nga Apolonia344.  

Kisha e "Shën Gjergjit" në Libofshë të Fierit është ndërtuar në vitin 1776. 

Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet i gdhendur mbi portat e kishës: “Në vitin 

shpëtimtar 1776 u rindërtua ky tempull hyjnor i dëshmorit të madh, të lavdëruar shën 

Gjergj tropeofor. U pikturua në vitin 1782 në kohën e peshkopatit të gjithhirshmit dhe 

të shumëditurit mitropolit të Beratit, zotit, Joasaf, me kontriburtin dhe shpenzimet e të 

gjithhirshmit e të shumëditurit igumenit të Ardenicës, zotit Kliment, dhe të muzikantit 

të shumëditur igumenit zotit Manasi, të priftërinjve zotit Mihail Kartofilakut, zotit 

Papa Nikollës, zotit Papa Vasilit, zotit Papa Thanasit, zotit Papa Petre, zotit Papa 

Kristi dhe të subashëve zotit Nako Bushi, Gjergj Athanasit, Andresë Sem Danës, Filip 

Gjeçit, Nas Vasilit, Doke Llukës, Pjetrit të Dhimitrit, Sotir Subashit, Pashkos, Semit 

të Rrapit, Stavre Gjatës dhe të burrave të tjerë dhe të grave, të cilët ti meritoi zoti 

perëndi (për) mbretërinë e qiejve. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Në muajin mars 

(10), Bush Dane dhe Kosta Kandilapti”345. Kisha është pikturuar në vitin 1782 prej 

Kostandin dhe Terpo Zografit. Mbi portën veriore brenda naosit të kishës gjendet 

mbishkrimi: +Ανιστοριθη η παρουσα εκ9κ)λησια δια χειρος / Κωνσταντινου και ο 

ιυος αυτου Τερπος εκ πολεος Κορι / τζας – 1782. Μην Μαρτίου - 6. “U pikturua kjo 

kishë me dorën e Kostandinit dhe birit të tij Terpos nga qyteti Korçë”346.  

 Në absidë ikonografët kanë pikturuar "Platiterën" dhe anash saj ëngjejt, 

skenën "Kungimi i Apostujve" dhe "Etërit e Kishës". Nga shenjtorët e pikturuar kemi 

këta: Pavli e Pjetri, Prokopi, Nestori, Damjani e Kozmai etj. Në faqen perëndimore të 

kishës gjendet skena "Fjetja e Shën Mërisë", e cila dominon në gjithë fasadën. Poshtë 

saj gjenden "Kryeëngjëlli Mihail" me shpatën në dorë, "Kostandini dhe Elena" etj. Në 

faqen veriore të kishës gjenden skenat: "Kryqëzimi", "Ngjallja" dhe në fund 

"Mrekullitë e Krishtit pas Ngjalljes", ndërsa në faqen perëndimore të narteksit gjendet 

skena e "Gjyqit të fundit".  

Ikonostasi i kishës është gdhendur në vitin 1805. Kjo datë gjendet e gdhendur 

në dru nën kryqin e ikonostasit të kishës347. Sipas Theofan Popës ikonat e ikonostasit 

janë punuar nga një piktor anonim me shpenzimet e besimtarëve. Ikona e Krishtit 

është pikturuar me shpenzimet e Dokos dhe Jakos në maj të vitit 1808: Ιστοριθει η 

εικων αυτη δια δαπανης του Ντοκο και Ιακο αδελφου αυτου και δια μνημοσινον του 

πατρος αυτου αιωνια της η μνημι – 1808. Μαιου. “U pikturua kjo ikonë me 

shpenzimet e Dokos dhe Jakos, vëllait të tij dhe për kujtim të babës së tij. I 

përjetshëm kujtimi i tyre, 1808 maj”348. Ndërsa ikona e Shën Mërisë u pikturua me 

shpenzimet e Sotir Nas Vaziut: Ιστοριθη η εικων αυτη δια δαπανης του Σωτηρι νασι 

Βασιου και των αδελφων αυτου και θειος αυτου Γεωργιου και Κονσταντιν(ος) 

εξαδελφος αυτου. “U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Sotir Nas Vaziut dhe të 

                                                           
344 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 209-214. 
345 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 138, faqe 103-104. 
346 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 157, faqe 109-110. 
347 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 181, faqe 117. 
348 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 186, faqe 118. 
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vëllezërve të tij dhe të dajës së tij, Gjergjit dhe Kostandinit kushuririt të tij të parë”349. 

Ikona e Shën Gjergjit që është edhe shenjti i kishës është pikturuar në vitin 1808. 

Këtë e vërteton mbishkrimi i gdhendur mbi ikonë: Ιστοριθη η εικων αυτη δια 

δαπανης του Μαρη Σουμπασι και του Πετρος του Γκερκη Τοδαρι και θειος του 

Φιλιπη και του αδελφου του ναουμ και Φιληπι και τον ανιψιον του Ιανκο και το παιδι 

του Θαναση απο χορίου Λημποφσα. Αιωνια τους η μνημη 1808. “U pikturua kjo 

ikonë me shpenzimet e Mari Subashit dhe të Petrit të Gjergj Todhrit dhe daja i Filipit 

dhe të vëllait të tij Naumit dhe Filipi dhe i nipi Jani dhe i biri i tij Thanasi, nga 

katundi Libofshë. I përjetshëm kujtimi i tyre 1808”350. Në ikonën e madhe të Shën 

Kollit gjendet mbishkrimi: Ιστοριθη η εικων αυτη δια δαπανης του χωριου Μεγαλο 

Τζιφληκι – αιωνια τους η μνημη – α ω η (=1808) απριλιου. “U pikturua kjo ikonë me 

shpenzimet e katundit Çifligu i Madh. I përjetshëm kujtimi i tyre - 1808 prill”351. 

Ikona e Shën Spiridhonit është pikturuar me shpenzimet e katundit Metaj. Këtë fakt e 

vërteton mbishkrimi i gdhendur në ikonë: Ιστοριθη η εικων αυτη δια δαπανης του 

χωριου Μετανι, αιωνια τους η μνημη. “U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e 

katundit Metani (Metaj) i përjetshëm kujtimi i tyre”352. Në ikonën e Kryeengjejve 

kemi këtë mbishkrim: Ιστοριθη η εικων αυτη δια δαπανης του χωριου Ρρεθη και 

Ντιμος Μποχεικο αιωνια τους η μνημι α ω η (=1808) Απριλιω. “U pikturua kjo ikonë 

me shpenzimet e katundit Rrethi dhe Dhimo Bohiko. I përjetshëm kujtimi i tyre, 1808 

prill”353. Ikona e Shën Thanasit është pikturuar me shpenzimet e Janko Dimos dhe 

bitrit të tij Anastasit: δεησις των δουλων του Θεου Ιανκο Ντημω και Αναστασιου υου 

αυτου αιωνια τους η μνημη α ω η (=1808) μαιου 10. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, 

Janko Dimo dhe Anastasit, birit të tij. I përjetshëm kujtimi i tyre 1808, maj 10”354.  

 Ikonostasi i kishës është varakosur në vitin 1817. Këtë e vërteton mbishkrimi 

që gjendet mbi derën e bukur të ikonostasit: Αναστας του Ιω(αννου) Τιμο και Κωστα 

Τουκα εβαρακοθη ουτος ο τεμπλος εις την αρχιερατειαν του αγιου Βελαγραδων Κιρ 

Ιωασαφ δια συνδρομης και δαπανης του Δημητρη ωσα Θαναση και τω παπα του 

Στασα....ετους 1817, Χηρ Νικολαου. “Anastasi i Jan Timos dhe Kostë Duka u lye me 

varak, ky ikonostas në kohën e peshkopatit të shenjtit të Beratit zotit, Joasaf, me 

kontributin dhe shpenzimet e Dhimitrit..Thanasit dhe Papa Stasit...viti 1817, dora e 

Nikollës”355. Pas fronit peshkopal gjendet një mbishkrim i shkruar mbi dërrasë: 

Ιστοριθη ουτος ο θρονος / επι του πανιερωτατου / Μητροπολιτου αγιου Βελαγρα / 

δων κυριου Ιωασαφ, δια χειρ ναουμ και γεωργιου τζετιλι 183α δεκ(εμ)β(ριου) κ / 

κ(αι) δια επιμελ(ε)ιας Στεφανος Γγετζη κ(αι) επιτροπυ αυτου / κοτζι ντιμο και τος 

ευρεθεντον....“Ky fron u pikturua në kohën e të gjithhirshmit mitropolitit, shenjtit të 

Beratit Joasaf. Me dorën e Naumit dhe Gjergj Çetirit 1831, dhjetor 20, dhe me 

                                                           
349 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 187, faqe 118. 
350 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 189, faqe 119. 
351 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 184, faqe 118. 
352 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 185, faqe 118. 
353 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 188, faqe 118-119. 
354 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 190, faqe 119. 
355 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 206, faqe 124. 
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kujdesin e Stefan Gjeçit dhe epitropit Koçi Dino dhe atyre që u gjendën... ”356. Tek 

një kambanë të kambanerisë gjendet mbishkrimi: 1875 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΡΙΟΥ ΛΙΜΠΟΥΣΙΣ ΚΑΖΑ ΜΠΕΡΑΤΙ. “1875. Është e 

kishës së shën Gjergjit të katundit Libofshë, Kazaja e Beratit”357.  

Kisha e Shën Gjergjit në Libofshë të Fierit në vitin 1963 është shpallur 

monument kulture358. Pranë kishë gjenden varrezat e fshatit. Në vitin 1968 u 

shkatërrua kambaneria dhe kisha u kthye në magazinë të një reparti ushtarak. Gjatë 

viteve 1996-1998 kisha e "Shën Gjergjit" në Libofshë u restaurua me fondet e Kishës 

Ortodokse. Punimet u përqendruan kryesisht në forcimin e muraturës së kishës. U bë 

rikonstruksioni i kambanerisë. U riparua çatia e kishës dhe u bënë instalime të reja 

elektrike dhe hidrosanitare. Gjithashtu u restauruan pikturat murale dhe u bë pastrimi 

nga dherat i mjedisit rreth kishës etj. Kosto e punimeve kap shifrën e 75.000 

dollarëve. Studimi për restaurimin e kishës u realizua nga Reshat Gega, ndërsa 

punimet u realizuan nga specialistët e Institutit të Monumenteve të Kulturës nën 

drejtimin e Ing. G. Samimit. Punimet për restaurimin e afreskeve u kryen nga nga 

specialistët e Institutit të Monumenteve të Kulturës nën drejtimin e S. Mihalçka. 

Mbikqyrësi i punimeve nga ana e Kishës Ortodokse ishte arkitekt restaurator atë 

Teologu359.  

 

KISHA E "SHËN KOLLIT" 

VANAJ, MYZEQE, VITI 1777 
 

 Kisha e "Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë gjendet në majën e një kodre dhe 

është ndërtuar në vitin 1777. Kisha është bazilikë me tavan me përmasat 13.50x7.60 

metra. Ajo përbëhet nga naosi dhe hajatet që e rrethojnë atë nga tri anët. Hyrjet për në 

naos janë në anën jugore dhe perëndimore. Dyshemeja është e shtruar me pllaka guri 

në formë drejtkëndëshe, ndërsa çatia e kishës është e mbuluar me tjegulla. Kisha 

është e ndërtuar me gurë shtufi të lidhur me llaç balte, ndërsa shpatullat e dritareve 

janë ndërtuar me blloqe gurësh të skuadruar. Apsida e kishës është shtatëfaqëshe me 

nike të harkuara dhe me dekoracione antike. Kisha e "Shën Kollit" në Vanaj të 

Myzeqesë është pikturuar nga vëllëzërit grabovarë Gjergj dhe Joan Çetiri në vitin 

1795. Mbi portën jugore brenda kishës gjendet mbishkrimi i cili tregon kohën e 

ndërtimit dhe të pikturimit. “U ndërtua prej themeli ky tempull i Shën Kollit më 1777, 

pastaj u pikturua më 1795, dhjetor 16, në kohën e të gjithhirshmit Mitropolitit, 

shenjtit të Beratit, zotit, Joasaf, prej fshatit Bubullimë, në kohën kur ishte famulltar 

Papa Dhimitri i Ristanit, Νasi, Petro, mbikqyrësi Νaum Juka, me shpenzimet e 

vendasve. Mundimi dhe piktura është e Gjergjit dhe Janit, vëllezërve nga fshati 

                                                           
356 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 217, faqe 126. 
357 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 256, faqe 139. 
358-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 27; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 58. 
359 -Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë, 

Tiranë 2005, faqe 195-197. 
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Grabovë”360. Gjithashtu mbi portën perëndimore jashtë kishës është shkruar: 

Ηστοριθη ο ναος ουτος δια χειρος / Γεωργιου κ(αι) Ιω(αννου) των αυταδελ / φων 

1795 δεκεμβ(ρ)ιου 15 εκ χορας γραμπο / βα. “U pikturua ky tempull me dorën e 

Gjergjit dhe të Janit, vëllezërve nga qyteti i Grabovës. 1795 dhjetor 15”361.  

  Në kishën "Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë kemi të pikturuara afreske me 

skena nga Dhiata e Vjetër: "Krijimi i Adamit", "Krijimi i Evës", "Mëkati i 

protoplastëve", "Dëbimi nga parajsa", "Vrasja e Abelit", "Përmbytja e Noes", "Shitja 

e Josifit", "Ngasja e Josifit", "Josifi i shpjegon ëndrën faraonit", "Jakovi në Egjipt", 

"Sakrifica e Abrahamit" etj. Në fasadën perëndimore të kishës paraqitet skena e 

"Gjyqit të fundit". Në brezin e madh të shenjtorëve më këmbë ikonografët Çetiri 

ndërmjet skenave me hierarkët, apostujt e martirët kanë pikturuar Nikodhimin e 

Beratit dhe Joan Vladimirin. Është për tu theksuar se piktorët grabovarë Çetiri kanë 

zbukuruar me afreske edhe ambjentet e jashtme të kishës. Afresku më i spikatur është 

ai i Shën Kollit, që është shenjti, të cilit i kushtohet kisha. Shën Kolli paraqitet me 

veshje hieratike, stihar, fellon dhe epigonat. Pranë kokës së shenjtit nga ana e djathtë 

është pikturuar Krishti dhe në të majtën paraqitet Shën Mëria. Ky afresk është nga 

punët më të përkryera të vëllezërve Çetiri.  

Ikonostasi dhe amvoni i kishës janë prej druri të gdhendur me cilësi të lartë 

artistike. Tavani është prej druri të ngjyrosur. Ikonostasi i kishës është gdhendur në 

vitin 1811. Kjo datë është e gdhendur në dru nën kryqin e ikonostasit të kishës362. 

Ikonat e ikonostasit të kishës së "Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë janë pikturuar 

prej Kostandin Zografit. Ikonat renditen sipas radhës në ikonostas. Në ikonën e 

madhe të Shën Mërisë në ikonostas gjendet mbishkrimi: Δεησις των δουλων του 

Θεου / Νικολαου ιερεος και Κωνσταν / τηνου αδελφου. “Lutje shërbëtorëve të 

perëndisë, prift Nikollës dhe e të vëllait Kostandinit”363.  Në ikonën e Joan Pagëzorit 

është shkruar: Δεησις τον δουλον Ρισταν Σουπασι. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, 

Ristan Subashit”364.  Në ikonën e madhe të Kryeengjëjve në ikonostasin e kishës së 

Shën Kollit në Vanaj gjendet një mbishkrim, i cili vërteton se ikonat janë pikturuar 

nga Kostandin Zografi: Δια χειρος Κωνσταντινου / απο Κοριτζα επι ετους 1781 / 

αυγουστου – 19. “Me dorën e Kostandinit, nga Korça në vitin 1781, gusht 19”365.  

Rreth një kambane është shkruar: ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΑΡΑΠΛΑΝΙΤΩΝ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΩΡΕΙΟΝ ΒΑΝΑΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΡΙΦΩΝ ΑΒΡΑΜΙ ΚΑΙ 

ΝΑΟΥΝΙ / ΘΙΜΙΟΥ ΔΙ ΕΠΙΜΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΟΒΑ. “1859. Me dorën e Gjergjit dhe të Vasilit të Janit 

Caraplanitëve në Janinë. Është e Shën Kollit në Vanaj, kujdestar është Trifon Avrami 

dhe Naumi i Thimit, me kujdesin e Nikollë Kostës, Anstas Dhimitër Argovasit”366. 

                                                           
360 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 144, faqe 105-106. 
361 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 169, faqe 112. 
362 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 192, faqe 119. 
363 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 280, faqe 147. 
364 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 284, faqe 148. 
365 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 151, faqe 107-108. 
366 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 238, faqe 134. 
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Tek një kambanë tjetër është shkruar: ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΦΗΡΙΟΣ ΤΡΗΦΩ(Ν) ΜΗΝΑΣ 

ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΕΞΑΔΑΛΦΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥΜ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1874. DEPOZITO BRONXI C.I. MULLER TRIESTE. 

“Papa Profiri, Trifon Mertikas kushuri i parë i Naum Efthimit dhe të bijtë Athanasi, 

Dhimitri, Nikolla 1874. Depozitë bronzi C.I.Myler, Trieste”367.  

Kisha e "Shën Kollit" në vitin 1963 është shpallur monument kulture368. Kisha 

e "Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë gjatë viteve 1998-1999 është restauruar me 

fondet e Kishës Ortodokse. Punimet restauruese kapën shifrat 72.000 dollarë. 

Realizimi i punimeve u krye nga specialistët e Institutit të Monumenteve me drejtues 

Ing. G. Samimin. U kryen këto punime restauruese: riparimi i çatisë së kishës, 

riparimi i mureve, sistemi elektrik, pastrimi nga dherat përreth mureve të kishës etj369.  

 
KISHA E "SHËN THANASIT" 

KARAVASTA, LUSHNJE, VITI 1778 
 

 Kisha e "Shën Thanasit" në Karavasta është ndërtuar në vitin 1778 dhe është 

kishë e tipit bazilikal me përmasa 20x10 metra. Kisha është e ndarë me kolona me tri 

nefe. Ikonostasi është i gdhendur në dru dhe ndan ambientin e altarit. Naosi rrethohet 

nga të tri anët me hajate. Në qoshen veriperëndimore ka një kthinë, e cila përdorej si 

pagëzimore. Kisha është e suvatuar nga jashtë. Apsida është e ndërtuar prej blloqe të 

mëdhenj guri dhe është lënë e pasuvatuar. Ajo zbukurohet nga shtatë nike të harkuara 

nga sipër. Në kornizën e apsidës janë përdorur detaje dekorative të mara nga 

Apolonia. Kisha është pikturuar në vitin 1797 nga Gjergj dhe Joan Çetiri nga 

Grabova. Vëllezërit Çetiri kanë pikturuar ikonat e ikonostasit dhe afresket e kishës. 

Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës: + Ιστοριθη ο ναος 

ουτος / επι του πανιερωτατου αγιου / Βελαγραδων Κυριω, Κυριω, Ι / ωασαφ 

επιτροπευωντος Μη / τρο, του Ντικω δια χειρος Γε / ωργιου και ιωαννου τον αυταδελ 

/ φων ακ πολιτιας / Γραμποβας / Α Ψ Υ Ζ (=1797) εν Μ(ηνι) φευρο(υ)αριου – Κ. “U 

pikturua ky tempull në kohën e të gjithhirshmit, shenjtit të Beratit zotit, zotit Joasaf, 

në kohën e kujdestarisë së Mitro Dukas. Me dorën e Gjergj dhe të Joanit, vëllezërve 

nga qyteti Grabovë 1797, në muajin shkurt 20”370. 

 Në përgatitjen e ikonave të ikonostasit të kishës së "Shën Thanasit" në 

Karavasta vëllezërit Çetiri kanë përdorur tematikën e miniaturës. Në ikonën e madhe 

të Krishtit ata kanë përfshirë miniaturat e apostujve. Në ikonën e madhe të Shën 

Mërisë kanë futur disa miniatura të profetëve. Në ikonën e shenjtit të kishës, Shën 

Thanasit kanë futur disa miniatura me skena nga jeta e tij. Gjithashtu ata kanë 

                                                           
367 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 253, faqe 249-250. 
368 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 27; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 58. 
369 -Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë, 

Tiranë 2005, faqe 127-130. 
370 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 170, faqe 113. 
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pikturuar "Krishtin me tri fytyra", skenë që e hasim edhe tek Kostandin Shpataraku në 

Manastitin e Ardenicës. Ikonat e brezit të sipërm të ikonostasit janë: "Lindja e 

Krishtit", "Darka mistike", "Puthja e Judës", "Ungjillëzimi", "Fjetja e Shën Mërisë" si 

dhe disa skena nga "Himni Akathist". 

Në kishën e "Shën Thanasit" në Karavasta kemi të pikturuara afreske me 

skena nga Dhiata e Vjetër: "Krijimi i Adamit", "Krijimi i Evës nga brinja e Adamit", 

"Mëkati i protoplastëve", "Dëbimi nga parajsa", "Vrasja e Abelit", "Përmbytja e 

Noes", "Shitja e Josifit", "Ngasja e Josifit", "Josifi i shpjegon ëndrën faraonit", "Josifi 

përshëndetet me vëllezërit", "Jakovi në Egjipt", "Sakrifica e Abrahamit" etj. Në 

brezin e madh të kishës ikonografët Çetiri ndërmjet skenave me hierarkët, apostujt e 

martirët kanë pikturuar Nikodhimin e Beratit dhe Joan Vladimirin. Afresku më i 

bukur është ai i "Gjyqit të fundit", skenë që e hasim të pikturuar nga vëllezërit Zografi 

nëpër kisha e tjera si për shembull në manastirin e "Ardenicës" dhe në kishën e "Shën 

Gjergjit" në Libofshë. 

Kisha e "Shën Thanasit" në vitin 1963 është shpallur monument kulture371. 

Kisha e "Shën Thanasit" në Karavasta gjatë vitit 1999 është restauruar me fondet e 

Kishës Ortodokse. Punimet restauruese kapën shifrat 55.000 dollarë. Realizimi i 

punimeve u krye nga specialistët e Institutit të Monumenteve me drejtues Ing. G. 

Samimin në bashkëpunim me firmën ndërtuese "Elira" me president Sotiraq Kolën. U 

kryen këto punime restauruese: riparimi i çatisë së kishës, riparimi i mureve, pastrimi 

nga dherat përreth mureve të kishës për të shmangur lagështirën etj372.  

 
KISHA E "SHËN SPIRIDHONIT" 

VUNO, 1778 
 

Kisha e "Shën Spiridhonit" gjendet në lagjen e poshtme të fshatit Vuno. Rreth 

saj gjendet edhe dy ndërtesa të tjera. Godina e shkollës dhe ndërtesa e administratës 

kishtare. Kisha është bazilikë dhe ka përmasa të brendshme 19.80x11.40 metra. Në 

anën perëndimore të kishës gjendet hajati në formë katrore. Muratura është me gurë 

dhe e suvatuar. Qoshet e mureve dhe shpatullat e dyerve e dritareve janë punuar me 

gurë të gdhendur. Ndërtesa e administratës kishtare është dykatëshe dhe gjendet në 

anën jugore të kishës. Ndërsa godina e shkollës gjendet në anën lindore të saj373.  

Sipas një gojësdhëne kjo kishë është ndërtuar me nismën e Shën Kozmait me 

materialet e mbetura nga një vapor i mbytur. Kisha është ndërtuar në vitin 1778. Kjo 

vërtetohet me anën e një mbishkrimi374 që gjendet mbi portën jugore brenda kishës: 

“1778-Në muajin shkurt u rindërtua që nga themeli ky tempull i shumëhyjshëm dhe 

                                                           
371-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 41; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 76. 
372-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë, 

Tiranë 2005, faqe 193-194. 
373 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 197-198. 
374 -Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 137. 
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në muajin shkurt 1784 u stolis me të gjitha, me harxhet dhe shpenzimet e përbashkëta 

të katundit dhe në kohën e peshkopatit të shumë perëndidashësit Joaniqit, shenjtit të 

Himarës dhe Delvinës. Kujdestaria në atë kohë ka qenë nga i njejti katund, Vuno 

sikurse shihet më qartë në librin e përbashkët të shkollës dhe të këtij manastiri. U 

pikturua prej Janit nga eparkia e Drinopojës dhe e Gjirokastrës”375.  

Në ikonën e Krishtit që gjendet në ikonostasin prej muri të kishës gjendet ky 

mbishkrim: Δεησις τις δουλις του Θεου Νεζα Δημεα. “Lutje e shërbëtories së 

perëndisë, Neza Dhimea”376. Ndërsa në ikonën e Shën Mërisë është shkruar: +Δεησις 

της δου / λυς του Θεου / Λιουκα(σ) διμε / εν ετ9ε)ι 1783 ης. “Lutje e shërbëtores së 

perëndisë, Lule Dhima, në vitin 1783”377. Në ikonën e Kryeengjëllit Mikael në 

ikonostasin e kishës gjendet mbishkrimi: Δεησις του δουλου του Θεου Ιω(αννου) του 

Σακου. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Janit të Sakut”378. Ndërsa mbi faqen e murit 

jugor pranë portës së kishës është shkruar: +δεησις του δουλου του Θεου Πολημερου 

του Πηρο. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Polimerit të Piros”379. Kisha e "Shën 

Spiridhonit" e fshatit Vuno në vitin 1963 është shpallur monument kulture380. 

 

 

KISHA E "SHËN GJERGJIT" 

FIER, VITI 1782 
 

Kisha e vjetër e "Shën Gjergjit" u ndërtua në vitin 1782 nga një grup 

ndërtuesish. Kisha kishte përmasat 26x20 m dhe përbëhej nga salla tri nefëshe, 

pagëzimorja dhe dy portikë. Punimet për ndërtimin e kishës së "Shën Gjergjit" janë 

drejtuar nga kryemjeshtri Gega. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet në 

pjesën e jashtme të apsidës: Ετους 1782 τιν εκαμεν αρχις / ο προτομαστορας γξεγκας 

εονια η μνιμι. “Në vitin 1782 e ka ndërtuar që nga fillimi kryemjeshtri Gega. I 

përjetshëm kujtimi”381. Porta veriore e kishës është prej druri dhe daton më 27 janar 

1783. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim i gdhendur në të: ΕΤΟΥΣ 1783 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 27. "Viti 1783 janar 27"382. Kisha e "Shën Gjergjit" ishte zbukuruar 

me afreske të pikturuara prej Joan Çetirit. 

Ikonostasi i kishës është gdhendur në vitin 1786. Kjo datë është e gdhendur 

nën kryqin e ikonostasit të kishës383. Ikonat e ikonostasit janë punuar nga Joan Çetiri. 

Ιkona e Krishtit Pandokrator daton më 16 shkurt 1798 dhe është pikturuar nga Jan 

                                                           
375 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 834, faqe 306. 
376 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 842, faqe 308. 
377 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 843, faqe 308-309. 
378 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 841, faqe 308. 
379 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 840, faqe 308. 
380 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 86. 
381 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 153, faqe 108.   
382 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 159, faqe 110. 
383 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 162, faqe 111. 
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Çetiri. Në pjesën fundore të ikonës gjendet mbishkrimi:  1798 Φευρουάριος 16 / διά 

χειρός τού Ιω(άννη) Τζετίρη / εκ πολιτείας γραμπόβας. “1798 shkurt 16. Me dorën e 

Jan Çetirit, nga qyteti Grabovë”384.  Gjithashtu edhe ikona e Shën Mërisë me 

Krishtin385 daton më 1798. Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik 

Kombëtar është ekspozuar ikona Shën Dhimitri me skena386, me përmasat 102x70 cm 

dhe numër inventari 3669; Krishti Pandokrator387 me përmasat 90.5x67.5 cm dhe 

numër inventari 3676 është pikturuar në vitin 1759 nga një ikonograf anonim; Shën 

Pjetri dhe Shën Pavli388, me përmasat 90.5x67.5 cm dhe numër inventari 3662. Në 

fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të identifikojmë disa ikona389.  

                                                           
384 -Ikona Krishti Pandokrator vjen nga kisha e Shën Gjergjit, Fier. Ka përmasat 96.5x71x5.5 cm dhe 

numër inventari 6796. Ikona është pikturuar nga Joan Çetiri në vitin 1798. Krishti Pandokrator është 

pikturuar në fron. Me dorën e djathtë është duke bekuar, ndërsa në prehër mban ungjillin. Rreth ikonës 

janë pikturuar dymbëdhjetë apostujt në medalionë të rrumbullaktë stolisur me gjethe rrushi.  Theofan 

Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 172, faqe 114; Ευγενια Δρακοπουλου, 

Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 186-187. 
385 -Ikona Shën Mëria me Krishtin  vjen nga kisha e Shën Gjergjit, Fier. Ka përmasat 97x69.5x3.7 cm 

dhe numër inventari 6791. Ikona është pikturuar nga Joan Çetiri në vitin 1798. Shën Mëria është e ulur 

në fron, duke mbajtur në prehër Krishtin. Ky i fundit me dorën e djathtë është duke bekuar ndërsa me 

dorën e majtë mban globin e gjithësisë. Në pjesën e sipërme të ikonës janë dy engjëj që mbajnë një 

mbishkrim. Në këmbët e Shën Mërisë paraqitet Jeseu prej të cilit dalin dy degë që rrethojnë Shën 

Mërinë. Nëpër medalione rrethore janë pikturuar dymbëdhjetë profetët; Davidi, Moisiu, Aaroni, Isaia, 

Danieli, Abakumi, në anën tjetër janë: Solomoni, Jakovi, Gedeoni, Jeremia, Jezekil dhe Zaharia. 

Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 

188-189. 
386-Ikona është pikturuar nga Joan Çetiri në shek. XVIII. Në ikonë paraqitet Shën Dhimitri me veshje 

ushtarake, hipur mbi një kalë të kuq, duke qëlluar me shtizë carin e bullgarëve, Skilojanin. Bëhët fjalë 

për mrekullinë e shenjtit gjatë rrethimit të Selanikut nga bullgarët në tetor të vitit 1207. Që nga ajo 

kohë, Shën Dhimitri është shenjti mbrojtës i Selanikut. Në sfondin e ikonës janë bedenat e kalasë së 

Selanikut. Dyluftimi i Shën Dhimitrit me Skilojanin është bërë jashtë mureve mbrojtëse të Selanikut. 

Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “Shën Dhimitri”. Mbi vithet e 

kalit është dishepulli i shenjtit, Nestori. Ikona e Shën Dhimitrit rrethohet me dymbëdhjetë skena nga 

jeta e tij. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 

(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 78-79; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik 

Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 58. 
387-Krishti Pandokrator është paraqitur në ikonë me lavdinë e Tij qiellore. Ai është duke bekuar me 

dorën e djathtë dhe duke mbajtur Ungjillin në dorën e majtë. Ungjilli i Shenjtë tregon se Jisu Krishti qe 

mësues për të gjithë njerëzimin. Mbi ikonë është shkruar: Ο ΣΟΤΗΡ ΤΟΥ ΚΟΖΜΟΥ “Shpëtimtari i 

botës”. IC XC që gjenden në pjesën e sipërme të ikonës janë shkronjat e para të emrit Jisu Krisht në 

greqisht, të cilat, të përkthyera në shqip mund të shkruhen JS KR. Shkronjat në kurorën Ο Ω Ν kanë 

kuptimin “AI QË ËSHTË”, ose, e përkthyer në shqip, mund të shkruhen “JAM”. Në mes të ikonës 

është shkruar: +ΔΕΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΙΜΟΝ ΘΑΝΑΣΙ 1759 “Lutje e shërbëtorit të 

Perëndisë, Simon Thanasit, 1759”.  Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në 

Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 86-87; Ylli Drishti, Ikona, 

Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 62. 
388 -Në qendër të ikonës janë Shën Pjetri dhe Shën Pavli, të cilët mbajnë ndër duar një maket kishe. 

Shën Pjetri mban një pergamenë të shkruar në dorën e djathtë, ndërsa Shën Pavli mban një Ungjill. Në 

pjesën e poshtme të ikonës janë pikturuar dhjetë apostujt e tjerë. Shën Pjetri dhe Shën Pavli, që 

paraqiten në qendër të ikonës, janë të përmasave të mëdha në kontrast me apostujt e tjerë, për arsye se 

Shën Pjetri konsiderohet si mbajtës i çelësave të kishës, ndësa Shën Pavli, si një nga themeluesit e saj. 

Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ “Shën Pjetri”. Pjesa ku është shkruar 
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Në vitin 1923 në vend të kambanerisë së vjetër u ngrit kambaneria e re. Kjo 

kishë u ka shërbyer besimtarëve për 185 vjet derisa u shkatërrua plotësisht më 23 prill 

të vitit 1967, në kohën që filloi ndalimi i fesë nga regjimi ateist. Në vitin 1992 në një 

cep të truallit ku më parë gjendej kisha e vjetër, për të plotësuar nevojat e komunitetit 

ortodoks u ndërtua një kishë e përkohshme me elementë parafabrikat, ndërsa më 12 

janar të vitit 1997 Fortlumturia e Tij, Kryeepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë 

Shqipërisë Anastasi kreu shërbesën e vendosjes së gurit të themelit të kishës së re 

katedrale. Kisha është e tipit bazilikë dhe zë një sipërfaqe ndërtimi rreth 1000 metra 

katrorë, me lartësi në kupolë 23 metra dhe me kambaneri 30 metra të lartë. Kisha e re 

u projektua që të ishte sa më e ngjashme me kishën e vjetër. Punimet ndërtimore i 

kreu firma vendase “Tris” me administratorë Anastas Pone, Sotiraq Kola, Arqile 

Gjata dhe Artur Dafa. Teknik i punimeve ka qenë Nikolla Subashi. Liturgjia e parë në 

katedralen e re është celebruar më 22 pril 2007 dhe pas dy vjetësh më 14 maj të vitit 

2009 u krye shenjtërimi i kishës. Shërbesa e shenjtërimit u kryesua prej Fortlumturisë 

së Tij, Kryeepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Anastasit, me 

pjesëmarrjen e Mitropolitit të Beratit, Imzot Ignatit, Episkop Nikollës, Episkop 

Andonit, klerikëve të kishës atë Ilia Bitës, atë Dhimitër Loshit etj.  

Kohët e fundit në qytetin e Fierit ka mbirë si “kërpudhat pas shiut” një 

"Shoqatë e Intelektualëve Ortodoksë", kryetar i së cilës është Z. Harrilla Koliçi. Kjo 

shoqatë me anën e disa prononcimeve në shtypin e shkruar ka ngjallur indinjatën e 

besimtarëve ortodoksë fierakë. Me anën e disa hipotezave qesharake Z. Koliçi dhe 

pasuesit e tij, pretendojnë se në themelet e kishës së Shën Gjegjit janë vendosur disa 

tuba inoksi 60 cm dhe në brendësi të tyre gjenden fletë alumini me shkrime greke. Me 

këtë rast dua të qartësoj Z. Koliçi se pretendimi i tij është i pavërtetë. Sipas tipikosë 

që zbatohet në Kishën Ortodokse në gurin e themelit të çdo kishe duhet të jetë ky 

mbishkrim: “Me emrin e Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë. Kjo Kishë u themelua 

për nder dhe kujtim të Shën (aksh) me dorën e Hirësisë së Tij, Peshkopit (aksh), në 

ditën (aksh) të muajit (aksh) të motit (aksh) pas lindjes së Zotit Jesu Krisht”390. 

Gjithashtu Llazar Çuko, me cilësinë e koordinatorit të zyrës teknike pranë Mitropolisë 

së Beratit deklaron së në themelet e kësaj kishe është vendosur vetëm guri i themelit 

me mbishkrimin përkatës në gjuhën shqipe dhe jo tuba inoksi me fletë alumini siç 

pretendon Z. Koliçi dhe intelektualët që e pasojnë atë. 

 

 

                                                                                                                                                                      
“Shën Pavli” është e dëmtuar. Në pjesën e poshtme të ikonës është shkruar: Χειρ Κώνσταντίνου 

ιερομονάχου “Dora e Kostandin Jeromonakut”. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave 

pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 62-63; Ylli 

Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 

48. 
389 -Shën Gjergji me skena, me përmasat 53x47 cm dhe numër inventari 6068; Kryqëzimi, me përmasat 

45x32 cm dhe numër inventari 6149; Fjetja e Hyjlindëses, me përmasat 42x30 dhe numër inventari 

6077. 
390 -Uratore e Kishës Orthodokse, e përktheu Imzot Fan S. Noli, Boston, Mass. 1941, faqe 364-365. 
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KISHA E "SHËN MËRISË" 

QEPARO, HIMARË, VITI 1796 
 

Kisha e "Shën Mërisë" gjendet në fshatin Qeparo të Himarës. Emri i 

kryemjeshtrit që ka ndërtuar kishën gjendet tek një mbishkrim jashtë portës jugore të 

kishës: 1796 / Ουστα Κοτει γρ / αφο. “1796. Usta Koti shkruajti”391. Ndërsa mbi një 

gur në anën e sipërme të murit verior jashtë kishës është shkruar: ΠΑΠΑ ΖΑΧΟ / 

1796. “Papa Zaho 1796”392. Mbi ikonën e madhe të Krishtit në ikonostasin e kishës 

është shkruar: Δεησης του δουλου του Θεου γγηκα Παση 1798. “Dhuratë e 

shërbëtorit të perëndisë, Gjikë Pasi 1798”393. Në ikonën e Shën Mërisë që gjendet në 

ikonostasin e kishës gjendet mbishkrimi: 1851 Μαιου 10 / Δεησις του δουλου του / 

Υεου Σπυρου ιερεος. / Αφιεροσε δια την ωυ / χην του πατρος του / 2000 (γροσια) δια 

το τε(μ)πλο / εις μνημωσυνον / αυτου και των γο / νεων. “1851, maj 10. Lutje e 

shërbëtorit të perëndisë, prift Spiros, i cili dhuroi për shpirtin e tet 200 grosh për 

tempullin, për kujtim të tij dhe të prindërve”394. Sipas një gojëdhëne 2000 groshët që 

dhuroi për ndërtimin e ikonostasit të kishës prift Spirua i kishte marrë si zhdëmtim 

për vrasjen e të birit. Kambaneria e kishës është ndërtuar në vitin 1867 dhe ka një 

lartësi prej 27 metrash. Mbi portën e kambanerisë gjendet një mbishkrim i gdhendur 

në gur: Ωκοδομηθη 1867. “U ndërtua më 1867”395.  

 

KISHA "FJETJA E SHËN MËRISË" 

NË KALANË E BERATIT, VITI 1797 
 

Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" (Fig.5) gjendet në kalanë e Beratit. Ajo ka qenë 

kisha katedrale e Beratit. Pranë saj gjendej ndërtesa e Mitropolisë. Kisha përbëhet nga 

naosi, narteksi dhe hajati. Naosi është i tipit bazilikal me dy kupola dhe ka përmasa 

20x10,9 metra. Kisha mendohet se është rindërtuar në rrënojat e një kishe të vjetër në 

vitin 1797. Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet i gdhendur mbi gurin portal të 

kishës: ετους 1797 την Μαρτιου 9 / Ανεκα(ι)νισθη ο θειος ναος της Κοιμησεως 

Θεοτοκου δια συνδρομης του πανιερολογιωτατου Βελαγρ(αδων0 Κυ(ριου) Ιωασαφ 

κοπου / απαντων των τε κληρικων αρχοντων και λοιπων χριστιανων και κτητορων 

αυτου εις μνημοσυνον αυτον. Ει μεν φιλος πεφυκες εισελθε / χαιρων, (ει δ’εχθρος και 

βασκανος και γεμων δολου, πορρω πεφευγε / της πυλης ταθτης). “Viti 1797, muaji 

mars 9. U përtëri ky tempull i hirshëm i Fjetjes së Hyjlindëses me kontributin e të 

gjithëhirëshmit dhe të gjithditurit të Beratit, Zotit Joasaf dhe me mendimin e 

klerikëve, të arkondëve dhe të gjithë të krishterëve të tjerë dhe të ktitorëve të tij 

(tempullit), për kujtimin e tyre. Nëse je mik hyr duke u gëzuar, në qoftë se je armik 

                                                           
391 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 854, faqe 312. 
392 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 855, faqe 312. 
393 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 858, faqe 314. 
394 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 880, faqe 320-321. 
395 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 882, faqe 321. 
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dhe i keq dhe plot me të keqe, ik larg nga kjo portë”396. Kisha u ndërtua prej 

kryemjeshtër Themeliut. Mbi një gur ranor të murosur në kolonën e hajatit është 

shkruar: Ανωκοδομηθη ουτος ο θειος ναος δια χειρος / του πρωτομαστορου Θεμελιου 

και φατρια αυτου, Ζαφιρου, Κωνσταντινου, λαζαρου, Δημητριου.......“U ndërtua ky 

tempull hyjnor me dorën e kryemjeshtër Themeliut dhe vëllazërisë së tij Zafirit, 

Kostandinit, Llazarit, Dhimitrit... ”397.  

Mbi portën jugore të kishës është shkruar: Δια συνδρομης των χριστιανων 

εζωγραφισθη η εικων αυτη της Θεο / τοκου δια χειρος Γεωργι Ιαν Τχετιλη επι του 

πανιερωτατου αγιου / βελαγραδων Κυριου Ιωαν και του αγιου αρχιμανδριτου Λυριου 

μακαριου / και αφημερευοντων του αγιου ικονομου παπα Κυριου Δημητριου κ(αι) . 

σκευοφυλακος παπα Ιωσηφ κ(αι) Δημητριου, Ανδρεου, Γεωργιου των.../ 

επιτροπευοντος του κυριου Αθανασιου Γιανκο Κωκα και αιωνια των / η μνημη 

+18στ0 (=18600 απριλλιου – ιστ. “U pikturua kjo ikonë e shën Mërisë me kontributin 

e të krishterëve, me dorën e Gjergj Jan Çetirit, në kohën e të gjithhirshmit, shenjtit të 

Beratit, zotit Jan dhe arkimandritit të shenjtë, zotit at Dhimitrit dhe të skevofilakut at 

Josifit dhe Dhimitrit, Andreut, Gjergjit të ..në kohën e kujdestarisë së zotit Athanas 

Janko Kolës dhe i përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. 1860, prill 16”398.  

Ikonostasi i kishës është i gdhendur në dru are dhe është i larë me ar399. 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. Ikonat kryesore të 

ikonostasit janë: "Krishti Pandokrator", "Shën Mëria", "Joan Pagëzori" dhe "Fjetja e 

Hyjlindëses". Mbi ikomën "Fjetja e Hyjlindëses" është shkruar: Ιστορηθη η παρουσα 

εικων δια συνδρομης και δαπανης του παπα Γεωργιου υιου παπα Ανδρεου και 

Γεωργα υιου Ανδρεου κατα το 1814 ετος εν μηνι Μαρτιω 20. “U pikturua kjo ikonë 

me kontributin dhe shpenzimet e Papa Gjergjit, birit të papa Andreut dhe Jorgos, birit 

të Andreut, në vitin 1814 në muajin mars 20”400.  Ndërsa mbi ikonën e madhe të 

"Shën Spiridhonit" gjendet ky mbishkrim: ιστορηθη η ηκων αυτη δια δαπανης του 

Στεφαν Καρμπουρναρας 1812 ιουλιου 10 χειρ Ιωαννου Τζετηρη. “U pikturua kjo 

ikonë me shpenzimet e Stefan Karbunarës, 1812 korrik 19. Dora e Jan Çetirit”401.  

Brezi i sipërm përmban ikonat e festave. Tematika e ikonave të tjera është nga 

Dhiata e Re: "Rrethprerja e Krishtit", "Burimi Jetëdhënës", "Mos më prek", 

"Pagëzimi i Krishtit", "Shërimi i të verbërit" etj. Në dyert e bukura të ikonostasit janë 

të gdhendur dy dragoj dhe në kulmin e derës gjendet një shqiponjë me kurorë sipër 

krerëve. Në derën veriore ikonografi ka pikturuar "Kryeengjëllin Mikael", ndërsa në 

atë jugore gjendet "Kryeengjëlli Gabriel". Sipas dr. Gazmend Mukës ikonat janë 

pikturuar prej pesë autorëve të ateliesë Çetiri nën derejtimin e Joan Çetirit. Gjergj 

Prend Çetiri ka pikturuar ikonat "Lindja e Krishtit" dhe "Shpërfytyrimi". Joan Çetiri 

ka pikturuar nëntë ikona: "Mos më prek", "Shërimi i ulokut", "Gruaja samaritane", "E 

                                                           
396 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 171, faqe 113. 
397 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 173, faqe 114. 
398 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 241, faqe 135. 
399 -Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 185.  
400 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 202, faqe 123. 
401 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 196, faqe 121. 
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diela e të verbërit", "Burimi jetëdhënës", "Hyrja në Jeruzalem", "Rrethprerja", 

"Vajtimi i mbivarrshëm" dhe "Pagëzimi i Krishtit". Ndërsa firmën e Nikolla Gjergj 

Çetirit e mbajnë 14 ikona: "Lindja e Shën Mërisë", "Fjetja e Shën Mërisë", "Lindja e 

Pagëzorit", "Mbledhja e apostujve" etj. Naum Çetiri ka pikturuar tri ikona: "Hyrja e 

Hyjlindësës në tempull", "Pesëdhjetorja" dhe një ikonë tjetër. Gjergj Nikollë Çetiri 

është autori i katër ikonave: "Ngjallja e Llazarit", "Prekja e Thomait", "Shestja" dhe 

"Gjysëmpendikostia"402. Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik 

Kombëtar është ekspozuar ikona "Tre skenat"403 që vjen nga kisha e Shën Mërisë në 

Berat.  

Në pjesën e poshtme të amvonit gjendet një mbishkrim, i cili vërteton se është 

gdhendur më 30 qershor të vitit 1849 prej usta Naumit nga Lavdari i Oparit. +1849 

ΙΟΥΝΗΟΥ 30 ΜΑΣΤΩΡ ΝΑΟΥΜΗ. “+1849 qershor 30, mjeshtër Naumi”404. Në 

kornizën prej druri të ikonës së Shën Mëhillit, pranë amvonit është gdhendur ky 

mbishkrim: Τον ετος 1850 του επιτροπε / Θανας Πουνε. “Në vitin 1850 kujdestar 

Thanas Pone”405. Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" gjendet në kalanë e Beratit në vitin 

1948 është shpallur monument kulture406. 

Më 27 shkurt të vitit 1986 në ambjentet e kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në 

kalanë e Beratit u vendos "Muzeu Kombëtar Onufri". Muzeu ka tri salla kryesore, në 

të cilat janë ekspozuar ikonat më të mira të ikonografëve shqiptarë Onufrit, Nikollës, 

Onufër Qipriotit, David Selenicës, Kostandin Shpatarakut, Joan Çetirit dhe të 

vëllezërve të tij. Muzeu përbëhet nga salla qendrore e kishës nga altari si dhe nga disa 

mjedise ndihmëse. Gjithashtu në muze janë ekspozuar kapakë ungjilli, kryqe, 

temjanica si dhe një antimis407. Mbi antimisin është stampuar mbishkrimi: 

Καθιερωθεν παρα του μακαριωτατου σοφωτατου πατριαρχου της αγιας / πολεως 

Ιερουσαλημ και πασης Παλαιστινης Κυριου Κυριου Παρθενιου / και αφιερωθεν τω 

παναγιου και χωοδοχω ταφω επι μακαριωτατου Αχρι / δων Κυριου Ιωασαφ. Σπουδη 

μεν και δαπανη του πανοσιωτατου Κυριου / Νεοφυτου του εκ Μοσχοπολεως – 

Χαλκογραφηθεν δε εν τη αυτη πολιτεια / παπα Δαμασκηνου Μοναχου του εκ 

                                                           
402-Gazmend Muka, Disa konsiderata për kontributin e Çetirëve në ikonat e katedrales "Fjetja e Shën 

Mërisë" në Berat, Monumentet, 2/1990 (40), faqe 71-75. 
403-Ikona "Tre skenat" me numër inventari 3551 vjen nga kisha e Shën Mërisë në Berat. Ikona ka 

përmasat 45x33 cm dhe daton në shek. XVI. Në ikonë paraqiten tri skena. Në pjesën e sipërme janë dy 

skena “Hyrja e Shën Mërisë në Tempull” dhe “Fjetja e Shën Mërisë”, ndërsa në pjesën e poshtme janë 

dy shenjtorë luftëtarë Shën Gjergji e Shën Dhimitri. Pjesa tjetër e ikonës është e dëmtuar. Mostra di 

icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Dorian Koçi, Andrea Llukani, 

Pavijoni  i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, Tiranë 2018, faqe 13; Ylli Drishti, 

Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, 

Botimet Mali Pleshti, Tiranë, 2017, faqe 25; Ylli Drishti, Icons, Colektion of the National History 

Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana, 2017, page 25.   
404 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 226, faqe 130. 
405 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 228, faqe 131. 
406 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 22; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 62. 
407-Marita Beci, Disa vrojtime dhe sugjerime mbi gjendjen dhe problemet e ruajtjes së objekteve të 

restauruar në muzeun "Onufri", Monumentet, 2/1990 (40), faqe 109. 
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Τρικκης. “U shenjtërua nga Patriku i shumëlumtur dhe i shumëditur i qytetit të 

shenjtë të Jerusalemit dhe gjithë Palestinës, Zotit Partheni dhe i është dhuruar varrit të 

gjithëshenjtë dhe jetëdhënës në kohën e shumëlumturit Zotit Joasaf, me kujdesin dhe 

shpenzimet e gjithëoshënar Zotit Neofit prej Voskopojës, stampuar në këtë qytet prej 

murgut atë Damaskinoit nga Trika”408.  

Kapakët e ungjillit janë prej argjendi të punuar artistikisht. Mbi to është 

shkruar: Το ιερον τουτ(ο) ευαγγελιον / επειργασθη επι ανδρεου και Ιωαννου των του 

/ παπα ειων – και επι Νικολαου Ανα / στασιου τε και Κωνσταντιν(ου) / των του 

Ιωαννου τεκνων δια συνδρομης / αυτων – και αφιερουη εν των / τω πανσεπτω ναω 

της Θεοτοκου / Κοιμησεως 1729 Μαρτιου 30 / - δια χειρος του Μοσχοπολι / ηθεν 

Φιλιππιδου Αυανασιου +. “Ky ungjill hyjnor u punua në kohën e Andreut dhe të 

Janit, bijve të priftit dhe në kohën e Nikollë Anastasit dhe të Kostandinit, bijve të 

Janit, me kontributin e tyre. Dhe u dhurua në tempullin e gjithnderuar të Fjetjes së 

Shën Mërisë, 1729 mars 30. Me dorën e Filip Athanasit, voskopojarit”409.  Potiri i 

shenjtë i kishës është prej argjendi i larë me ar. Mbi bazamentin e tij gjendet 

mbishkrimi: +Το ποτηριον ηνε τις μητροπολης / Βελαγραδον εν κερο του π(α)πα 

Ανδρεα επιτροπου ε(ξ) αρ(γυροποιου) Γιοργιου επισκιοτ(ου) – 1757. “Potiri është i 

Mitropolisë së Beratit, punuar në kohën e papa Andresë, nga argjendari Gjergj 

Episkioti-1757”410. Mbi një dorezë argjendi të një kryqi eksapterësh gjendet ky 

mbishkrim: Ουτος ο στ(αυ)ρος ε(ι)νε του Νηκολα Μηχοι. / Ουτος ο τημηος και 

χ(ω)ομπ(ο)ιος στ(αυ)ρος εινε της αγιας μονης . της Κημησεως (της Θεοτοκου) της 

Επισκοπης....και δη(α) σηνδ(ρομης).../της....“Ky kryq është i Nikollë Mihës. Ky kryq 

i nderuar dhe jetëbërës është i Manastirit të Fjetjes së Shën Mërisë të 

Peshkopatës...dhe me kontributin..”411. Rreth dorezës prej argjendi të shkopit 

peshkopal gjendet mbishkrimi: =το παρον / χασδρανι / υπαρχοι του / αγιου 

Βελαγραδον Κυριον Με / θοδιου / εκ κομης Μπουμπουλι / μας και υνε δραμια 90 / 

ετους / 1745 / εκ χυρ(ος) / του Γηανκου / Μοσχοπ / ολητη. “Ky skeptër (shkop 

peshkopal) është i shenjtit të Beratit, zotit Metodit, nga katundi Bubullimë dhe është 

90 derhem, në vitin 1745, nga dora e Janko Voskopojarit”412. Ndërsa në një eksapter 

është gdhendur mbishkrimi: Χρισικου Στεργιος Διμητριου Γογου 1860 Ιο(υ)ν(ι)ος 21. 

“Argjendari, Stergji Dhimitër Goga 1860, qershor 21”413. Në një eksapter tjetër është 

shkruar: Ανεκαινισθησαν αι διο εξαπτερυα της κοιμησεως επιτροπος Μιτους Ζαπος 

1860 Ιουνιος 21. “U përtërinë dy eksapterat e Fjetjes së Shën Mërisë kujdestar është 

Mit Zhapa 1860, qershor 21”414.  

 

 

 

                                                           
408-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 279, faqe 146-147. 
409 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 109, faqe 94. 
410 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 130, faqe 101. 
411 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 105, faqe 93. 
412 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 123, faqe 99-100. 
413 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 239, faqe 134. 
414 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 240, faqe 134-135. 
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KISHA E "SHËN TODRIT" 

KADIPASHAJ, MYZEQE, VITI 1800 
 

 Kisha e "Shën Todrit" gjendet në fshatin Kadipashaj të Myzeqesë. Naosi është 

i tipit bazilikal me përmasa të brendshme 14x8.40 metra. Kisha mbulohet nga një 

tavan druri. Alatari i kishës ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi prej druri të 

gdhendur. Narteksi gjendet në anën perëndimore të kishës dhe është dykatësh. Një 

palë shkallë prej druri shërbejnë për tu ngjitur tek gjinekoniti. Kambaneria gjendet në 

anën perëndimore të kishës. Muratura e kishës është prej guri dhe më pas vijon me 

rulla. Apsida është me blloqe guri të latuar dhe zbukurohet nga disa nike të harkuara. 

Muratura e apsidës përfundon me një kornizë tullash në formë dhëmbë sharre415.  

Kisha është ndërtuar në mars të vitit 1800. Kjo datë gjendet mbi portën 

perëndimore në narteksin e kishës416. Kisha e "Shën Todrit" në Kadipashaj është 

pikturuar prej Joan Çetirit dhe nipit të tij Nikollës në vitin 1801. Mbi portën 

perëndimore brenda kishës gjendet mbishkrimi: +Εζωγραφιθη ο ναος ουτος κατα το 

1801 ετος το σωτηριον / και ετελειωθη εν μηνι Ιαν / ουαριου 15, δια χειρος 

Ιω(αννου) Τζετηρη / και ανιψιος αυτου Νικολαος εκ πολιτ(ε)ιας Γραμποβος επι του 

πανιεροτατου / Μι(τ)ροπολιτου Βελαγ(ρ)αδων Κυριου Ιωασαφ και των ευρεθεντων 

ιερεων, Σουμπασις δε / Κωστα Νουσση και ακωλουθως των εξης ων μνησθηει / ο 

Κυριος ημων Ιησους Χ(ριστο)σ εν τη Βασιλεια των ουρανων. “U pikturua ky tempull 

në vitin shpëtimtar 1801 dhe u përfundua në muajin janar 15, me dorën e Jan Çetirit 

dhe nipit të tij Nikollës nga qyteti Grabovë, në kohën e të shumëhirshmit Mitropolitit 

të Beratit, zotit Joasaf dhe të priftërinjve që gjendeshin dhe subash ishte Kostë Nushi 

dhe në vazhdim të këtyre, të cilët  i kujtoftë zoti ynë, Jesu Krisht në mbretërinë e 

qiejve”417. Kisha e "Shën Todrit" në fshatin Kadipashaj të Myzeqesë, në vitin 1963 

është shpallur monument kulture418. 

 
 

KISHA E "SHËN GJERGJIT" 

STRUMË, MYZEQE, VITI 1801 
 

 Kisha e "Shën Gjergjit" përbëhet nga naosi dhe hajatet. Naosi është njënefësh 

me përmasa të brendshme 14.0x5.50 metra. Kisha mbulohet nga një tavan druri. 

Alatari i kishës ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi pre druri të gdhendur. 

Kambaneria gjendet në anën perëndimore të kishës, mbi portën hyrëse. Muratura e 

kishës është prej guri. Apsida ka muraturë të thjeshtë dhe përfundon me një 

kornizë419.  
                                                           
415 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 220-223. 
416 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 175, faqe 115. 
417 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 177, faqe 115-116. 
418-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 41; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 76. 
419 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 223-224. 
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Kisha e "Shën Gjergjit" është pikturuar prej Joan Çetirit dhe nipit të tij 

Nikollës, në vitin 1801. Mbi portën perëndimore brenda kishës gjendet mbishkrimi: 

+Εζωγραφιθη ο ναος ουτος κα / τα το ετος 1801¨το σωτηριον και ετελειωθη εν / μηνι 

Οκτοβριω 5, δια χειρος Ιω(αννου) Τζςετηρη, και Νικολαος ανιψιος / αυτου εκ 

πολιτιας Γραμποβας, επι του πανιερωτατου Μ(ητ)ροπολιτου / Βελαγραδων Κ(υρι)ου 

Ιωασαφ και Λαζαρου ιερεως και οικωνομος και ακολου / θος των εξης ων μνησθειη 

ο κυριος ημων Ισους Χ(ριστο)σ εν τη βασι / λεια των ουρανων. “U pikturua ky 

tempull në vitin shpëtimtar 1801 dhe u përfundua në muajin tetor 5, me dorën e Jan 

Çetirit dhe Nikollës, nipit të tij, nga qyteti Grabovë, në kohën e të gjithhirshmit 

Mitropolitit të Beratit, zotit Joasaf dhe prift Llazarit ekonomit dhe në vazhdim të 

tjetër, të cilët i kujtoftë zoti ynë, Jesu Krisht në mbretërinë e qiejve”420.  

 

 

KISHA E "SHËN KOLLIT" 

KRUTJE E SIPËRME, LUSHNJE, VITI 1804 
 

 Kisha e "Shën Kollit" gjendet në Krutjen e Sipërme të rrethit të Lushnjës dhe 

është ndërtuar në vitin 1804. Naosi është i tipit bazilikal trenefësh me përmasa 18x9 

metra. Kisha përbëhet nga naosi dhe hajatet që e rrethojnë nga të tri anët. Naosi 

ndriçohet nga dritare të mëdha, të cilat janë hapur në pjesën e sipërme të mureve 

verior dhe jugor. Kambaneria e kishës është ndërtuar në vitin 1924 dhe gjendet në 

pjesën perëndimore të kishës. Apsida është ndërtuar nga blloqe të mëdhenj gurësh të 

latuar. Ajo zbukurohet prej disa nikesh të harkuara nga sipër. Muratura e apsidës 

mbyllet nga një kornizë tullash të vendosura në formë dhëmbësh sharre421. 

 Kisha e "Shën Kollit" në Krutjen e Sipërme është pikturuar më 17 shkurt të 

vitit 1811 nga Nikollë Çetiri. Mbi portën jugore brenda kishës gjendet mbishkrimi: 

“U pikturua ky tempull në vitin shpëtimtar 1811 dhe u përfundua në muajin shkurt 

17, me dorën e Nikollë Çetirit, në kohën e të gjithhirëshmit, mitropolit të Beratit, 

zotit, zotit, Joasaf, nga katundi Bubullimë në kohën kur ishin famulltarë priftërinjtë 

Athanas i Markut, në kohën e kujdestarisë së Vasilit dhe Manit dhe të subashëve 

Haxhi Dako dhe të (pleqëve) prezent Zekë Çilit, Nas Kuqit, Gjergjit, Ndon Martirit, 

Meços, Naum Barhiut, Rist Kurtit, Naum Gjikës, Kostandin Saulit, Kostë Gjinarakut, 

Gjik Prendit, Mark Gjilit, Todo Muços, Stas Lekos dhe Gjergjit të Papajt dhe në 

vazhdim të tjerëve, burrave dhe grave, të cilët i kujtoftë, zoti ynë Jezu Krisht në 

Mbretëri të qiejve për shpenzimet dhe kontributin dhe përpjekjet me anë të 

ndërmjetësimeve të shën Kollit. Amin, amin, amin”422.  

Ikonostasi i kishës është me gdhendje dhe i lyer me ar. Nën kryqin e 

ikonostasit është gdhendur viti 1821 që sipas Theofan Popës mendohet të jetë viti i 

gdhendjes së ikonostasit423. Ikonat janë punuar nga Naum Çetiri në vitin 1821. Mbi 

                                                           
420 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 176, faqe 115. 
421 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 225-228. 
422 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 193, faqe 119-120. 
423 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 207, faqe 124. 
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ikonën e madhe të Shën Mërisë në ikonostas gjendet mbishkrimi: 182α (=1821) 

Ιστοριυη η παρουσα εικων δια (δα)πανης δε του Γεωργιου, Ναουμ, Νικολα, 

Δημητριου, Αναστασιου, ιω(αννου), Αλεξιου Τζαμπαλακι και των τεκνων, δια χειρος 

εμου Ναουμ Τζετηλη. “1821. U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Gjergjit, Naumit, 

Nikollës, Dhimitrit, Anastasit, Janit, Aleks Çabalaqit dhe të bijve, me dorën time të 

Naum Çetirit”424. Në ikonën e madhe të Joan Pagëzorit gjendet mbishkrimi: Ιστορηθη 

η παρουσα εικων δια δαπανης του Θωμα Ντωνη και ιου αυτου / Γεωργιου δια χυρος 

Ναουμ Τζετιλι 1836. “U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Thoma Donit dhe birit 

të tij Gjergjit. Me dorën e Naum Çetirit 1836”425. Mbi ikonën e kryeengjëjve në 

ikonostas gjendet mbishkrimi: Ιστορηθη η παρουσα εικων δια συνδρομες και 

δαπανης του Μαρτυρ Τζοκου και υου αυτου Γεωργιου και της αιωνια τους η μνημη 

1824. “U pikturua kjo ikonë me kontributin dhe shpenzimet e Martir Çokut dhe të 

birit të tij Gjergjit dhe të shoqëruesve. I përjetshëm kujtimi i tyre-1824”426. Ikona e 

Shën Illiut në ikonostas është pikturuar në vitin 1824: Ετος 1824. Ιστορηθη η 

παρουσα εικων δια δαπανης του Ναουμ Αβρααμ Κουκυ και των τεκνων ευτου ων 

Τρυφον και Γεωργιου. “Viti 1824. U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Nas Avram 

Kuqit dhe të bijve të tij, që janë Trifoni dhe Gjergji”427.  

Kisha e "Shën Kollit" në Krutjen e Sipërme të rrethit të Lushnjës në vitin 1963 

është shpallur monument kulture428. Gjatë punës studimore në fondet e Muzeut 

Historik Kombëtar kemi mundur të evidentojmë këto ikona të vogla429. Kisha ka 

përmasa të mëdha dhe u shërben tri fshatrave të Myzeqesë: Krutje e Sipërme, Fier i 

Ri dhe Kadiaj. Një enori relativisht e madhe me rreth 900 familje të krishtera. Pranë 

kishës gjenden varrezat e fshatit. Më ka rënë rasti të shkoj disa herë, sepse në to 

prehet në paqe miku im më i mirë teologu Maksim Çuko. Në vitin 2002 kjo kishë u 

restaurua me fondet e Kishës Ortodokse. Kosto e punimeve kap shifrën e 17.550 

                                                           
424 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 208, faqe 124. 
425 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 221, faqe 128. 
426 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 210, faqe 124. 
427 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 211, faqe 124-125. 
428-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 41; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 76. 
429-Darka Mistike, me numër inventari 5418 dhe përmasat 42x32 cm; Shestja, me numër inventari 

5421 dhe përmasat 40x31 cm; Ngjallja, me numër inventari 5424 dhe përmasat 42x32 cm; Kryqëzimi, 

me numër inventari 5428 dhe përmasat 43x33 cm; Rrethprerja, me numër inventari 5432 dhe përmasat 

41x34 cm; Shpërfytyrimi, me numër inventari 5433 dhe përmasat 41x31.5 cm, me autor Naum Çetirin; 

E diela e të verbërit, me numër inventari 5434 dhe përmasat 32x42 cm; Pagëzimi i Krishtit, me numër 

inventari 5452 dhe përmasat 32x41 cm; Lindja e Hyjlindëses, me numër inventari 5485 dhe përmasat 

42x38 cm; Prekja e Thomait, me numër inventari 5486 dhe përmasat 42x32 cm; E diela e samaritanes, 

me numër inventari 5538 dhe përmasat 42x32 cm; Vajtimi mbi varr, me numër inventari 5581 dhe 

përmasat 42x32 cm; Ungjillëzimi, me numër inventari 5781 dhe përmasat 32x42 cm, autor Naum 

Çetiri, Kryqëzimi, me numër inventari 5796 dhe përmasat 38x32 cm; Shërimi i të verbërit, me numër 

inventari 6000 dhe përmasat 42x32 cm; Fjetja e Hyjlindëses, me numër inventari 6098 dhe përmasat 

40x32 cm; Krishtlindja, me numër inventari 6110 dhe përmasat 40x32 cm; Shën Mëria me Krishtin, 

me numër inventari 6126 dhe përmasat 30x21 cm; Hyrja e Hyjlindëses në Tempull, me numër 

inventari 6152 dhe përmasat 39x32 cm. 
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dollarëve. U riparua çatia e kishës duke u zëvendësuar tjegullat, u bë pastrimi i pjesës 

perëndimore dhe kullimi i ujërave etj. Punimet u realizuan nga një firmë ndërtimi 

vendase me president Ing. J. Basha430.  

 
KISHA E "SHËN MËRISË" NË MANGALEM 

 TË BERATIT, VITI 1808 
 

Kisha e Shën Mërisë (Fig.6) në Mangalem të Beratit daton më 1808. Kisha ka 

pasur naosin, altarin dhe ambiente ndihmëse nga ana perëndimore e saj. (Fig.7) Në 

anën lindore ka qenë kambaneria, e cila ka qenë e shkëputur nga kisha. Kambaneria 

ka qenë e ndërtuar me teknikën e klausonazhit, me katër frontone në të katër anët të 

stolisura me kupolë sipër. Ndërmjet kambanerisë dhe kishës ka qenë oborri me 

ambientet ndihmëse. Kisha ka qenë e mbuluar me çati, e cila ka pasur tre tambure dhe 

katër frontone në pjesën ballore mbi hajatin e mbyllur. Kisha është djegur dhe është 

rindërtuar disa herë. Në kohën e pushtimit fashist italian kisha e Shën Marisë u prish, 

sepse u zgjerua rruga kryesore.  

 Kisha e Shën Mërisë në Mangalem të Beratit, e vendosur në një vend 

piktoresk nuk i ka shpëtuar syrit të udhëtarëve të huaj. Edëard Lear në vitin 1848 i ka 

kushtuar tre vepra (Fig.8) kishës së Shën Mërisë431, ndërsa austriaku Hugo Adolf 

Bernatzik432 e ka fotografuar atë në vitin 1929. (Fig.9) Kisha ka qenë objektivi i 

fotografëve shqiptarë Ymer Bali më 1927 dhe Irfan Ago më 1935. Gjithashtu 

fotografët beratas Ilia Xhimitiku dhe Naum Vruho me pamjet e kishës së Shën Mërisë 

në Mangalem të Beratit kanë realizuar kartolina në vitet 1940433.   

 
KISHA E "SHËN KOLLIT" 

TOSHKËZ, MYZEQE, VITI 1811 
 

 Kisha e "Shën Kollit" është ndërtuar në vitin 1811. Kisha përbëhet nga naosi 

dhe hajatet, të cilat e rrethojnë nga tri anët. Naosi është njënefësh dhe i mbuluar me 

çati druri. Kambaneria gjendet në pjesën perëndimore të saj. Muratura e kishës është 

me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Më pas është suvatuar me një shtresë të hollë 

llaçi. Apsida është ndërtuar me gurë të skalitur, të qarkuar me tulla. Në pjesën e 

sipërme përfundon me një kornizë me tulla të vendosura në formë dhëmbësh 

sharre434.  

                                                           
430 -Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë, 

Tiranë 2005, faqe 195-197. 
431-Guidë turistike. Në udhëtim me Edëoard Lear në Shqipëri, Instituti i librit dhe i promovimit, Tiranë, 
faqe 15; Turistic guide. On a journey ëith Edëard Lear across Albania, Instituti i librit dhe i 
promovimit, Tirana, page 15. 
432-Hugo Adolf Bernactzik, Shqipëria vendi i shqiptarëve, Uegen, Tiranë 2003, faqe 95. 
433-Kastriot Dervishi, Kishat e shkatërruara orthodhokse në Mitropolinë e Beratit, Kërkim, Nr. 15, 

Tiranë 2017, faqe 85-87. 
434 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 228-229. 
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Kisha e "Shën Kollit" është pikturuar prej vëllezërve Çetiri në vitin 1811. Mbi 

portën perëndimore jashtë naosit gjendet mbishkrimi: Ετους 1811 ηστοριθη ο ναος 

ουτος το τε ιερον θυσιαστηριον κ(αι) / ο εξωναρθιξ δια δαπα(ν)ης των εν αυτη τη 

ενορια οικουντων / χριστιανων αρχιερατευων(τος) του αγιου Βελαγραδων Κυριου 

Ιωασαφ / του νεου κ(αι) ιερατευων π(α)πα Κυρ Κωνσταντινον Νταρτζου 

Γραμ(π)οβαρι(του) / επιτροπευον(τος) του αυτου δια χειρος Ιωανου Τζετηρη και 

Ναουμ / υου αυτου. “Në vitin 1811 u pikturua ky tempull dhe thisiaster (kunga) i 

hirshëm dhe eksonarteksi me shpenzimet e të krishterëve, që banojnë në këtë famulli, 

në kohën e peshkopatit të peshkopit të shenjtë të Beratit Joasafit të ri, dhe në kohën e 

priftërimit të zotit, Papa Kostandin Darça grabovarit, në kohën e kujdestarisë së tij, 

me dorën e Jan Çetirit dhe Naumit, birit të tij”435. Naosi ndahet me altarin me anën e 

një ikonostasi prej druri të gdhendur. Mbi kryqin e ikonostasit shkruhet viti 1813, i 

cili tregon kohën e gdhendjes së ikonostasit436. Kisha e "Shën Kollit" në vitin 1963 

është shpallur monument kulture437. 

 
KISHA E "SHËN GJERGJIT" 

KUDHËS, HIMARË, VITI 1826 

 
Kisha e "Shën Gjergjit" gjendet në Kudhës të bregdetit të Himarës. Mbi 

potirin e kishës gjendet një mbishkrim, i cili na bën me dije se Papa Zaho ka qenë 

prifti i Kuçit. Ai vuajti dënimin për dy vjet në burgun e Janinës në kohën e fushatës së 

Ali pashë Tepelenës për islamizimin e popullsisë së krishterë. Sapo u lirua nga burgu 

Papa Zaho shkoi në Kuç dhe e gjeti atë të islamizuar, prandaj u vendos në fshatin 

Kudhës, ku dorëzoi shpirtin tek Perëndia në vitin 1848. Mbi potirin e shenjtë gjendet 

mbishkrimi: Ετου(το) (το) πωτηρηον αφηαστη ης των γιερων τουτου Παπα Ζαχου / 

χωρηον Κουδηση δεσποτε Βονγας πανη(ε)ροτατου – 1826 – Εκ χηρος εμου / του 

ταπηνου μαστορο Γγηοκα. “Ky potir u bë për këtë kishë, Papa Zaho katundi Kudhës, 

peshkopi i gjithhirshëm Vonga 1826. Nga dora ime e të përvuajturit, mjeshtër 

Gjoka”438.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
435-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 194, faqe 120. 
436-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 199, faqe 122. 
437-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 41; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 76. 
438-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 873, faqe 318-319. 



 
 
 

 106 

KISHA KATEDRALE E "SHËN DHIMITRIT"  

NË BERAT, VITI 1851 

 
Kisha katedrale e Shën Dhimitrit në lagjen "Vakëf" të Beratit është ndërtuar 

në mesin e shek. XIX, menjëherë pas tërmetit439 të vitit 1851. (Fig.10) Pas kësaj 

fatkeqësie beratasit pa dallim feje ju lutën Shën Dhimitrit, shenjtorit që mbron nga 

tërmetet, të merrte në mbrojtje qytetin e tyre. Trualli për ndërtimin e kishës katedrale 

të Shën Dhimitrit është dhuruar nga familja Basko440. Nipi i Baskove, Filip Leci, 

(nëna e të cilit ishte nga Baskot) tregon se paraardhësi i tij, Dhimitër Basko, ju 

bashkua lutjeve të banorëve të Beratit pas tërmetit të vitit 1851, drejtuar Shën 

Dhimitrit për mbrojtjen e qytetit të tyre. Kur beratasit vendosën të ndërtojnë kishën 

për nder të shenjtit mbrojtës nga tërmetet, Dhimitër Basko dhuroi me dëshirë truallin 

para shtëpisë së tij.  

Kisha katedrale e Shën Dhimitrit në lagjen "Vakëf" të Beratit ka qenë bazilikë 

me tri nefe, me tavan të rrafshët441. (Fig.12) (Fig.13) Në muraturën e kishës ka pasur 

elementë arkitektonikë të ardhur nga Apollonia. Mbi kolonadën e jashtme të kishës së 

Shën Dhimitrit ka qenë busti i një burri442, (Fig.14) që daton në shek. II.  

Ikonat e ikonostasit të kishës së Shën Mitrit në lagjen “Vakëf” të Beratit janë 

pikturuar nga dy piktorë nga Fjonati443 i Greqisë, (Fig.15) Mihali dhe Kostandini, në 

                                                           
439-Në ferman është shkruar: “Kërkesa e kajmakanit të Beratit, Mustafa Ataullahut që mos ti zihet për e 

madhe mangësitë që ka treguar në përmbushjen e detyrave administrative dhe në mbledhjen e taksave 

pasi ai ka vënë në punë të gjithë mundësitë që zotëron në mënyrë që të zgjidhë shqetësimet dhe 

problemet që kanë buruar nga tërmeti që ka rënë në Berat më datë 12 tetor 1851, ditën e dielë, 

rreth orës një. Si rezultat i këtij tërmeti janë shkatërruar shumë shtëpi, kisha e xhami në kasabanë e 

beratit dh  në fshatrat e saj, se ato që kanë mbetur në këmbë janë gati për tu shembur, se populli bashkë 

me fëmijë kanë filluar të qëndrojnë përjashtë pasi nuk ka mbetur ndërtesë dhe se tërmeti ka shkaktuar 

shumë shkatërrime si dhe shumë humbje jetësh të njerëzve. 17 Zilhicce 1267/ 12.10.1851”. Berati në 

dokumentat arkivore osmane, Stamboll 2013, faqe 43. 
440-Baskot historikisht kanë ushtruar profesionin e argjendpunuesit dhe kanë qenë donatorët kryesorë të 

kishës së Shën Dhimitrit. Madje Sotir Basko, ka qenë prift.   
441-Naosi ndahej nga narteksi me një mur, në të cilin qenë porta e hyrjes dhe katër dritare. Narteksi ka 

qenë dykatësh dhe ka pasur një ballkon-tribunë në naos. Muratura e kishës ka qenë e ndërtuar me gurë 

të lidhur me llaç gëlqereje. Në anën jugore të kishës ka qenë hajati me një kolonadë gurësh me harqe. 

Trajtimi arkitektonik i kishës ka qenë i thjeshtë, me mure të rrafshëta dhe dritare të mëdha. Kisha 

mbulohej me anën e një çatije dyujëshe. A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, 

Shtëpia botuese "8 nëntori", Tiranë 1988, faqe 63. 
442-I pari që ka shkruar për të ka qenë Karl Paç. Prej tij e ka marrë Prashniker, i cili e përshkruan në 

këtë mënyrë: Fragmenti është 60 cm i lartë dhe paraqet kokën dhe pjesën e gjoksit të një burri me 

mjekër. Busti i burrit është punuar me mermer fin. Koka është e kthyer fort nga e djathta dhe pjesa e 

sipërme është e mbuluar nga flokë kaçurrela, të harlisura dhe të shpupurisura. Në fytyrë dallohen sytë e 

futur thellë të hijezuar nga vetullat, që së bashku me gojën e mbyllur i japin një pamje të rëndë. Mjekra 

dhe mustaqet e shkurtra ende të pazhvilluara plotësisht tregojnë për moshën e re të perandorit. Bëhet 

fjalë për një punim të shek. II ku me siguri kemi bustin e perandorit Luciu Verus 9161-169). Kamilo 

Prashniker, Arnold Shober, Kërkime arkeologjike në Shqipëri dhe Mail të Zi, Pegi, Tiranë 2003, faqe 

64.  
443-Piktorët nga atelieja e Fjonjatit kanë pikturuar nëpër disa kisha të Shqipërisë. Ikonografët fjonjatë i 

kanë nënshkruar punët e tyre me mënyra të ndryshme, duke e lidhur me vendin e origjinës: 1) απο 
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vitin 1861. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi ikonën e Shën Mërisë: 1861 

Δεκεμβριου 19. Δια χειρος Μιχαηλ και Κωνσταντινου Χιοναδητου. 1861 dhjetor 19. 

“Me dorën e Mihalit dhe Kostandin Fjonjatit”444. Piktorët nga atelieja e Fjonjatit kanë 

pikturuar në vitin 1870 kishën e Shën Mitrit në Drobonik të Beratit445, ndërsa në vitin 

1875 kanë pikturuar kishën e Shën Gjergjit në Berat446. 

Nga libri i Theofan Popës "Mbishkrime të kishave në Shqipëri" mësojmë se 

mbi bazamentin e një thimiatori të kishës është shkruar: ΜΝΗΣΘΗΤΥ ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ 

ΔΟΥΛΩΝ σου Χ. ΚΙΟΥΡΟΥ και ΝΙΚΑΛΑΟΥ αυτου Συν / Γυνεξ(ι). Και τεκνεις. 

ΑΦΙΕΡΟΘΙ εν ΝΑΩ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΟΥ και ΒΥΚΕΝΤΙΟΥ / Σεπτεμβριου 

1883. “Kujto o zot shërbëtorët e tu H. Kiriu dhe Nikollën të birin me gratë dhe 

fëmijët. Është dhuruar në tempullin e shenjtorëve Mina Viktorit dhe Vicentit, shtator 

8-1883”447. Ndërsa mbi një kuti lipsanesh (Fig.16) gjendet mbishkrimi: +Τουτο το 

κιβωτιον εινε της αγιας +ε(κ)κλησια(ς) Παναγια(ς) Βωτίτζα. Το ασιμι εινε 

αφιερωμενο απο τον Χατζι ναουμ και η γινι του. Αντιπροσοπον Κοσταντινου 

Οσμανλη. Μά(στορος) Γαβριήλ Δ.Κ. 1896 Απριλιου 30. “Kjo kuti është e kishës së 

shenjtë të shën Mërisë së Vodicës. Argjendi është dhuruar nga Haxhi Nauni dhe 

gruaja e tij. Kujdestar është Kostandin Osmanlliu Dh. K 1896 prill 30”448. Nga 

mbishkrimi i gdhendur mbi një kuti tjetër lipsanash mësojmë se ajo është gdhendur 

nga Kostë Kalariti. 1827 Μάστορας Κόστα Καλαρίτ. “1827 mjeshtër Kostë 

Kalariti449”. 

Më 12 tetor 1952 në katedralen e Shën Dhimitrit në Berat u hirotonis Qirjako 

Naslazi, i cili mori emrin Qirill450. Me vdekjen e Mitropolitit të Korçës, Filotheut, 

vendin e tij e zuri Qirilli. Në vendin e Qirillit si Mitropolit i Beratit më 27 janar të 

                                                                                                                                                                      
χοριον Χιοναδες Επαρχιας / Βελλας εκ Κονιτσης "Nga katundi Fjonjati, eparkia e Vellasë nga 

Konica"; 2) απο χοριον Χιοναδες “Nga katundi Fjonjati”; 3) εκ Χιοναδων μαθηται της Αθωνιαδος / 

Αγιογραφικης Σχολης “Nga Fjonjati, nxënës të shkollës agjiografike anthoniane”; 4) Χιοναδιτες 

“fjonjatsve”, 5) Ζωγραφος Χιωνα-διτης “Piktori fjonjatas” etj. Fjonjatët kanë pikturuar rreth 101 kisha 

në Greqi, në Shqipëri dhe në Maqedoni. Κιτσος Α. Μακρης, Χιονιαδιτες ζωγραφοι, Εκδοτικος οικος 

«Μελισσα», Αθηνα, σελ. 20. 
444-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 242, faqe 135. 
445-Në vitin 1870 Kostandin Dhimitri dhe Anastasi kanë pikturuar ikonën e kishës së Shën Kostandinit 

dhe Elenës në ikonostasin e kishës së Shën Mitrit në Drobonik të Beratit. Ky fakt vërtetohet nga 

mbishkrimi: 1870 Μαρτιου 26. Δια χειρος κωνσταντινου δημητριου και αθανασιου εκ (κ)ωμης 

χιοναδες επαρχια του αγιου Βελλας. ”1870 mars 26. Me dorën e Kostandin Dhimitrit dhe Athanasit 

nga katundi Fjonjati, eparkia e shenjtit të Vellasë”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 

Tiranë 1998, nr. 248, faqe 137. 
446-Në vitin 1875 Anastas Mihali ka pikturuar ikonën e Krishtit në ikonostasin e kishës së Shën Gjergjit 

në Berat. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që ka lënë mbi ikonë: δια χειρος Αναστασιου Μιχαηλ 

ζωγραφου εκ κωμης Χιοναδες επαρχια Κωνιτζας 1875 φευρουαριου 25. “Me dorën e Anastas Mihalit, 

piktor nga katundi Fjonati, eparkia e Konicës 1875 shkurt 25”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave 

në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 254, faqe 139. 
447-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 263, faqe 141.  
448-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 269, faqe 142. 
449-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 214, faqe 125. 
450-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 476, viti 1950, fl. 

44-54. 
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vitit 1965 në katedralen e Shën Dhimitrit në Berat u dorëzua Spiridhon Papa451. Kisha 

katedrale e Shën Dhimitrit në Berat u prish në periudhën e komunizmit dhe në 

themelet e saj u ndërtua komiteti i partisë së rrethit të Beratit452.  

Më 19 tetor 1994, Kryeepiskopi Anastas pas përmbushjes së një misioni 

humanitar në spitalin e Beratit, ku dhuroi medikamente dhe aparatura moderne për të 

sëmurët e prekur nga kolera, u nis për të kryer ceremoninë e vënies së gurit të 

themelit në kishën e re katedrale të Shën Dhimitrit në qendër të qytetit, por nuk u 

lejua nga autoritetet vendore të Beratit. Përfundimisht guri i themelit për katedralen e 

Shën Dhimitrit, u vu më 26 nëntor 1995 nga Fortlumturia e Tij, Kryeepiskopi 

Anastas453. Kisha e re do të ndërtohej jo aty ku ka qenë më parë, por disa metra me 

larg, në anën e sipërme të rrugës kryesore. Viti i mbrapshtë 1997 solli vështirësi të 

mëdha, të cilat i pezulluan punimet. Me fronëzimin e Hirësi Ignat Triantit si 

Mitropolit i Beratit, Vlorës dhe Kaninës më 18 korrik 1998, një nga detyrat parësore 

të tij ishte përfundimi i punimeve të kishës katedrale të Shën Dhimitrit. Në vitin 2001 

Këshilli Kishtar i Beratit, vendosi të kërkohej ndihma e familjeve ortodokse të Beratit 

për të kontribuar sipas mundësisë për ndërtimin e kishës katedrale të Shën Dhimitrit. 

Grupi i punës grumbulloi një sasi parash454, të cilat u shoqëruan me faturat përkatëse. 

Në vitin 2004 rifilloi puna ndërtuese me një firmë tjetër ndërtimi nën mbikëqyrjen e 

Mitropolitit të Beratit, Imzot Ignatit. (Fig.17) Kisha përfundoi në vitin 2008, ndërsa 

më 12 prill 2009, të Dielën e Dafinave, (Fig.18) u bë shërbesa e hapjes së dyerve të 

kësaj kishe dhe u krye liturgjia e pare, ndërsa më 26 tetor 2012 kisha katedrale e Shën 

Dhimitrit u pajis me një ikonostas madhështor të punuar në dru të skalitur. Gjithashtu 

këtë ditë që përkonte me të kremten e shenjtit u vendos edhe froni peshkopal. Në këtë 

ditë të shënuar në kishën katedrale të Shën Dhimitrit u celebrua mesha episkopale, e 

cila u drejtua nga Forlumturia e Tij, Kryeepiskopi i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë 

Imzot, Anastasi me pjesëmarrjen e Mitropolitit të Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Hirësi 

Ignatit, të Episkopit të Bylisit, Hirësi Astit dhe klerikëve të tjerë455. Më 26 tetor të 

vitit 2014, ditën e panairit të kishës, u krye shenjtërimi i katedrales nga Kryepeshkopi 

Anastas. Në vitin 2016, para Pashkëve të Mëdha, me iniciativën e Këshillit Kishtar të 

                                                           
451-Spiro Papa ka lindur më 1885 në Sinjë të Beratit. Në vitin 1934 u dorëzua prift. Për 33 vjet ka 

shërbyer si famullitar i fshatit Paftal të Beratit. Pas disa viteve mbeti i ve dhe më 1965 u hirotonis 

Mitropolit i Beratit. Familja e tij ka qenë e lidhur me regjimin. Spiro Papa ka qenë babai i kryetarit të 

Komitetit Ekzekutiv të Beratit. Imzot Spiro Papa ka vdekur në vitin 1970.  Ikonom Vangjel Xoxe, Ilia 

Zaka, Spiro Theodhor Papa, Ngjallja, dhjetor 1999, faqe 9-10; Ata që punuan për kishën tonë. Imzot 

Spiro Papa, Ngjallja, korrik 2008, faqe 11. 
452-Kastriot Dervishi, Kishat e shkatërruara orthodhokse në Mitropolinë e Beratit, Kërkim, Nr. 15, 

Tiranë 2017, faqe 89; Ksenofon Ilia, Kishat e Beratit, Ombra GVG, Tiranë 2006, faqe 57. 
453-Më 26 nëntor 1995 nga Fortlumturia e Tij, Kryeepiskopi Anastas  meshoi në kishën e Shën 
Thomait, pas rikonstruksionit të plotë të saj. Në predikimin e tij, Kryeepiskopi ndër të tjera tha: -Erdha 
në pranverën e vitit të kaluar, meshova në këtë kishë të rrënuar, premtova se së shpejti do të 
rikonstruktohej dhe ja në këtë ditëtë ftohtë dimri mund të qëndrojmë brenda e të falemi. Pas 
përfundimit të Liturgjisë Hyjnore besimtarët e pranishëm të paraprirë nga priftërinjtë u nisën për të 
vënë gurin e themelit në kishën e re katedrale të Shën Dhimitrit. Kam qenë i pranishëm në këtë 
ceremoni mbresëlënëse.  Ilia Zaka, Kisha e Shën Spiridhonit dhe veprimtaritë kishtare në Berat, Berat 
2009, faqe 98-99. 
454-Ilia Zaka, Kisha e Shën Spiridhonit dhe veprimtaritë kishtare në Berat, Berat 2009, faqe 147.  
455

-Xhovan Kajana, Krishterimi në Goricë, Tiranë 2018, faqe 35. 
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Beratit, u vendos sistemi i kambanave elektronike, ndërsa përpara festës së Shën 

Dhimitrit u bë e mundur vendosja e llambadarit qendror të kishës. Nisma të 

mbështetura fuqishëm nga besimtarët dhe dashamirësit e kishës sonë brenda dhe 

jashtë vendit. Tashmë me nismën e Protoprezviter Joan Qakos dhe mbështetjen e 

vazhdueshme të Hirësi Ignatit ka filluar mbledhja e fondeve për pikturimin e 

afreskeve të kishës. Interesant është fakti, që edhe banorët e besimit mysliman kanë 

shprehur dëshirën të kontribuojnë për për pikturimin e afreskeve të kishës. Një 

beratas nga Australia me emrin Ahmet, ka shprehur dëshirën të kontribuojë për 

afreskun e Dëshmorit të Ri, Shën Ahmetit.  

 

 

KISHA E "SHËN SPIRIDHONIT" 

NË LAGJEN GORICË TË BERATIT, VITI 1864 

 
 Kisha e "Shën Spiridhonit" (Fig.21) gjendet në lagjen Goricë të Beratit. Kisha 

është e tipit bazilikë trenefëshe dhe mendohet të jetë ndërtuar në vitin 1864. Hyrja për 

në kishë bëhet nga narteksi456. Në qemerin e harkuar të derës hyrëse (Fig.22) është 

shkruar: †ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΜΠΡΟΣ ΜΕΟΤΜΗΕ ΑΛΛΘ ΕΞΩ†. “ †Kushdo që 

vjen këtu, unë do ta pranoj me shumë dashuri†”. Mbi kapakët e Ungjillit  është 

shkruar: Στεργίου Γόγου Μαγαρόβα 1874. “Stergji Gogë Magarova457 1874”458. Në 

një diskos të madh me figurën e Shën Spiridhonit në reliev në mesin e kishës gjendet 

mbishkrimi: Στεργίου Γόγου 1875. “Stergji Gogo 1875”459.  

Ikonostasi është prej druri me gdhendje. Në të janë vendosur ikonat sipas 

radhës. Në mbulesën prej argjendi të ikonës së madhe të Shën Spiridhonit është 

shkruar: Αυτη οικων αγινε κοινη συνδρομη το ασιμ(ι και) τα δεδουλευτικα γρ. 300 

αφιερο(σεν) η κυρια Αγνη η συζηγος κυρ Φιλι(π)που εκ συνικυρα Γγοριτσα εκ 

πολεος Βερατιου επι της αργιερατε(ι)ας κυριου Ανθιμος Αλεξουδη εκ Μαδιτων της 

Θρακις απι τροπευοντος του Κυρ Ναουμ Α. Ατζο. Εκ χειρος Γαβριηλ Χρυσοχοου Δ. 

Μπουτα. Ετος 1887 ιουνιου 28. +ιποκινισι παπ(α) γιοργι βαρελι χοριο Κωμποτ(ι) 

ενταυθα. Ιερ Αρτης. “Kjo ikonë u bë me kontribut të përbashkët me blerjen e 

argjendit, kurse punën grosh 300 e ka dhuruar zonja Agni, e shoqja e zotit Filip nga 

Lagja Goricë, në qytetin e Beratit, në kohën e peshkopimit të zotit Anthim 

Aleksudhit, nga Matidhi i Thrakisë, në kohën e kujdestarisë së zotit Naum Ajço. Prej 

dorës së argjendarit, Gabriel Dh. Buda viti 1883, qershor 28. Me nxitjen e papa Gjergj 

                                                           
456-Kisha është bazilikë trinefëshe me tavan të rrafshët. Nefet ndahen nga dy arkada gjatësore mbi 

kolona me kapitele të zbukuruara me stukoreliev. Mbi murin e arkadave është tavani me tratë dhe 

dërrasa. Në nefin qendror janë ndërtuar tri kupola. Narteksi ndahet nga kisha nëpërmjet një muri, ku 

janë dritaret dhe hyrja. A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia botuese 8 

nëntori, Tiranë 1988, faqe 62-63. 
457 -Sipas Theofan Popës Magarova është një fshat vllehësh pranë Manastitit (Bitolës). 
458 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 252, faqe 138. 
459-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 257, faqe 139. 
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Varelit, nga katundi Kompot këtu. Er. Arta”460. Aktualisht ikona e Shën Spiridhonit 

(Fig.23) është në fondin e Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë, me numër inventari 

5900.  

Në pjesën verilindore të kishës gjenden disa afreske të dëmtuar. Kambaneria 

është e punuar prej guri dhe gjendet në anën veriore të kishës. Në kapakët prej 

argjendi të ungjillit të kishës gjendet mbishkrimi: +Δια χιρος του μαστορα Ρετουος 

του Μοκρουντι. +Συνδρομη και επιστασια παπ(α) Δημητριου Μαν 1755, 

επιτροπευοντος του Κυρ / Σγουσου Σοφρον(ιου). “Me dorën e Petuos Mokrundi me 

kontributin dhe mbikqyrjen e at Dhimitrit Mani 1755, në kohën e kujdestarisë së zotit 

Sofronit”461.  

Në pjesën e sipërme të kishës së Shën Spiridhonit gjendej një kishëzë e Shën 

Anastas Persianit. Sipas goricarit Xhovan Kajana kisha datonte në shek. XVII, por në  

gjysmën e dytë të shek. XIX kishte mbetur vetëm një shesh i vogël ku luanin 

fëmijët462. Prej kësaj kishe në fondin e Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë, ruhet 

ikona e Shën Anastas Persianit, (Fig.24) me numër inventari 5583. Në pjesën 

qendrore të ikonës paraqitet Shën Anastas Persiani, me veshje klerikale. Në dorën e 

majtë mban një ravdhi, ndërsa në dorën e djathtë ka një kryq. Në ikonë është shkruar: 

Ο Αγιος οσιομαρτυς Αναστασιος του Περσης. "Martiri oshënar Shën Anastas 

Persiani". Në pjesën e sipërme dhe të poshtme të ikonës paraqiten katër skena nga jeta 

e shenjtit463. 

 

KISHA E "SHËN PJETRIT E PAVLIT" 

NË ZHYMË TË MYZEQESË, VITI 1864 
 

Mbi portën veriore të kishës gjendet një mbishkrim, i cili tregon kohën e 

pikturimit të kishës: “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i apostujve të 

shenjtë e të lavdëruar Pjetrit dhe Pavlit, në kohën e peshkopatit të gjithhirshmit dhe 

mitropolitit të Beratit, zotit Anthim, në kohën e priftërimit të Janit, me kontributin dhe 

në kohën e kujdestarisë së Tushit, dhe Naumit, Mihalit, me dorën e Dhimitrit dhe 

Harallambit, nga qyteti Samarinë, 1864, shkurt 27. Marku, Stefani dhe Theodhori dhe 

Gjergji”464. Mbishkrimi gjendet mbi ikonën e madhe të Shën Mërisë në ikonostas: 

Ιστοριθη η παρουσα εικων δια συνδρομης και δαπανης των επιτροπον Μηχαηλ 

                                                           
460-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 261, faqe 140-141; Xhovan 

Kajana, Krishterimi në Goricë, Tiranë 2018, faqe 67. 
461-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 129, faqe 101. 
462-Xhovan Kajana, Krishtërimi në Goricë, Tiranë 2018, faqe 10. 
463-Anastas Persiani ishte biri i magut Nav. Më parë quhej Margundhat dhe ushtronte mjeshtërinë e 

magjistarit. Ai shërbente në ushtrinë e mbretit Hosroi II (590-628), i cili kishte pushtuar Jeruzalemin 

dhe shumë krahina të Bizantit. Pasi dezertoi nga ushtria persiane shkoi në qytetin Jerapolit, me vonë në 

Jeruzalem. Atje u pagëzua nga patriku Modest duke marrë emrin Anastas. Në vijim u bë murg në 

manastirin e Shën Savës. Pas shtatë vitesh u kthye në Qezare të Palestinës, që ishte nën sundimin 

persian. Anastasi u kap dhe u torturua nga të afërmit e tij, të cilët ia dorëzuan mbretit. Ky i fundit 

urdhëroi që ta lironin nëse ndërronte besimin, por Anastasi nuk pranoi. Pas shumë torturash i prenë 

kokën në vitin 628. Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë 2013, faqe 32. 
464-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 246, faqe 137. 
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Σταυρε βοηθηα του. Δια χειρος Γεωργι Τζετηλου 1801 Ιανουαριου 30. “U pikturua 

kjo ikonë me kontributin dhe shpenzimet e epitropit Mihal Stavro. I qoftë ndihmë. Me 

dorën e Gjergj Çetirit, 1811 janar 30”465.  

 

MANASTIRET 
 

MANASTIRI I SHËN MËRISË,  

BALLSH, SHEK. VI 
 

Bazilika e manastirit të Shën Mërisë në Ballsh ka qenë qendra më e 

rëndësishme të antikitetit të vonë dhe e mesjetës në peshkopatën e Gllavenicës. Kohë 

pas kohe, bazilikës i janë shtuar mjedise ndihmëse. Fillimisht bazilika Fjetja e 

Hyjlindëses është ndërtuar në shekullin VI pas Krishtit466. Për ndërtimin e kishës467 

janë përdorur materiale nga kishat paleokristiane të Bylisit, si pjesë kolonash, 

kapitele, pilastra, bazamente etj.  

Në lidhje me përcaktimin e peshkopatës së Gllavenicës nga studiues të 

ndryshëm ka pasur mendime kontradiktore. Theofan Popa e lokalizon Gllavenicën në 

Ballshin e sotëm468. Ky version u përforcua nga gërmimet arkeologjike të Skënder 

Anamalit në vitin 1980469. Ndërsa në vitin 1987, Koço Zheku e lokalizoi Gllavenicën 

në Bylis470. Gllavenica përmendet në mbishkrimet e shkruara në greqishten e vjetër 

me emrin Κεφαληνια-Κεφαλονια, Γλαβηνιτζα-Γλαβενιτζα prej shek. IX e deri në 

vitin 1751. Artifakti më i hershëm mbetet zbulimi i një mbishkrimi në rrënojat e 

kishës së Ballshit, i cili bën fjalë për kthimin e mbretit Boris në fenë e krishterë471.  

                                                           
465 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 191, faqe 119. 
466-Aleksandër Meksi, Arkitektura Paleokristiane në Shqipëri, Monumentet Nr 2/1985 (30), faqe 21. 
467-Kisha është e tipit bazilikal trenefëshe me narteks dhe eksonarteks. Bazilika ka përmasa 

22.50x17.20 metra. Secila nga nefet përfundon me apsida, dy në formë gjysmërrethore, ndërsa ajo e 

qendrës është trifaqëshe. Brenda absidës gjendet një podium me tri shkallë. Narteksi lidhej me naosin 

nëpërmjet dy portave, ndërsa një portë e tretë lidhte kishën me paraklisin. Muret e bazilikës janë 

ndërtuar me gurë të skuadruar të lidhur me llaç të kuqërremtë me breza tullash. Aleksandër Meksi, 

Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 26-27. 
468 -Theofan Popa, Gllavenica e lashtë dhe Ballshi i sotëm, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, 

seria shkencat shoqërore, Nr. 2, 1964, faqe 235-242; -Theofan Popa, Gllavenica e lashtë dhe Ballshi i 

Mallakastrës, Studime historike, Nr. 2, 1964, faqe 22. 
469-Skënder Anamali, Bazilika e Ballshit, Iliria, Nr. 7-8, 1977-1978, faqe 301-30. 
470-Koço Zheku, Gllavenica dhe problemi i lokalizimit të saj, Monumentet, Nr. 2, 1987, faqe 97. 
471-Kristjanizmi i bullgarëve u bë në këto rrethana: Një motër e mbretit bullgar Boris u zu robinë nga 

bizantinët në luftë dhe e çuan në Kostandinopojë, ku u trajtua me shumë dashamirësi nga perandoresha 

Teodora. Ajo pranoi të kalonte në fenë e krishterë duke u pagëzuar me emrin Maria. Kur u kthye në 

Bullgari u përpoq të bindte të vëllanë, mbretin Boris, për t’u pagëzuar. Pagëzimi i tij, u bë në një 

ceremoni madhështore në kishën e Ballshit dhe nuni i tij, u bë perandori bizantin Mihali III (842-867) 

me anën e një përfaqësuesi të tij. Borisi (852-889) mori emrin e nunit, Mihal. Shembullin e Borisit e 

ndoqi i gjithë populli. Melsi Labi, Andrea Llukani, Historia e Krishtërimit, Streha, Tiranë, 2015, faqe 

80-81; Δημήτριος Γόνης, Εκκλησιαστή Ιστορία των Εκκλησιών της Βουλγαρίας και Σερβίας, Αθήνα 

1996, σελ. 31-35. 
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Gjatë Luftës së Parë Botërore një oficer austriak i quajtur Kamilo Prashniker 

zbuloi në Ballsh të Mallakastrës një mbishkrim në greqishten bizantine të gdhendur 

në një shtyllë mermeri të lartë 1.60 metra. Mbishkrimi u zbulua në vitin 1918, ndërsa 

ushtarët austriakë punonin për të nxjerrë gurë nga gërmadhat e kishës së Ballshit: 

...εβαπτίστη ο αρχων Βουλγαρείας Βορης ο μετονομασθείς Μιχαηλ συν τω εκ Θ(εο)ύ 

δεδομενω αυτω εθνει. ε(ίς) τους σ τ ο δ (6374=866). “....u pagëzua sundimtari i 

Bullgarisë Borisi Car, i quajtur Mihal së bashku me popullin  e tij, të dhënë prej 

Perëndisë në vitin 6374”472. Mbishkrimi daton më 6374, që është dhënë sipas 

kalendarit bizantin, ku sipas kalendarit të ri Gregorian i përket vitit 866 pas Krishtit. 

Ai dërgua në Durrës, në vendin ku mbaheshin objektet arkeologjike. 

Gllavenica përmendet në zbarkimin e parë të normanëve në bregdetin shqiptar 

në fundin e shek. IX. Gjatë fushatës së dytë të normanëve në vitet 1107-1108, në 

Gllavenicë  u vra fisniku norman Robert de Monteforte. Ndonëse mbante titullin 

dukë, ai u varros me shpejtësi dhe mbi varrin e tij u vendos shtylla e gurit mbi të cilën 

ishte gdhendur kthimi i mbretit Boris në krishtërim. Duke mos njohur greqishten 

gurgdhendësi shkruajti në pjesën e mbetur të shtyllës 14 vargje në gjuhën latine. +Hic 

est subpositus de Forti Mon(t) e Robert(us) Corpore formosus prob(us) armis vir 

generos(us) Subduce Normanni Cuntis quoq inventutis dives floreret in anni(s) 

Deseruit mundun D(omi)niq(ue petendo sepulcr(um) Hic obiit Ph(o)eb(o) (i)a(m) sub 

Libra quat(er) ort(o) Det Roberto tib(i) (S)ua gandia rex para(disi). "+Këtu është 

varrosur Robert de Forti Monte. I hirshëm në trup, trim në armë, burrë bujar 

nënkomandant i normanëve. Që në krye edhe mbi të gjithë englezët Angli(s) duke 

qenë në moshë më të bukur të rinisë e braktisi botën duke kërkuar varrin e zotërisë. 

Këtu vdiq i ri kur dielli lindi për të katërtën herë në hyllësinë e librës. Të dhëntë o 

Robert. Mbreti i paradisit gëzimet e veta"473. Shtylla e gurit shërbeu si epiraf varri për 

kalorësin norman474.  

Një ndër elementet arkitektonikë paleokristianë, që janë gjetur në kishën e 

Ballshit është një kolonë monolite, në të cilën është gdhendur vertikalisht mbishkrimi 

i Pakatianoit. (Fig.25) Mbishkrimi është zbuluar në vitin 1904 nga profesori i 

universitetit të Vjenës, Karl Patch475. Ai është gdhendur në një pilastër monolite prej 

mermeri të bardhë. Pilastri është zbukuruar me vile rrushi dhe gjethe hardhie, të cilat 

janë gdhendur me mjeshtëri. Ajo ruan gjurmë që tregojnë se dikur ka shërbyer si 

kolonë e vendosur në anën e djathtë të hyrjes të një altari476.  

                                                           
472-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 82, faqe 79.  
473-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 83, faqe 80. 
474-Ilirjan Gjika, A është Gllavenica mesjetare Ballshi i sotëm?, Fjala, Nr. 179, 24-30 prill, 2005, faqe 

7. 
475-Karl Paç (1865-1945) ka lindur në Kovaç të Bohemisë. Studimet e larta i përfundoi në Universitetin 

e Pragës. Pasi mbrijti doktoraturën në vitin 1893, filloi mësimdhënien në Universitetin e Vjenës. Po 

këtë vit u emërua drejtor në Muzeun Zemaljski të Bosnjë-Hercegovinës. Në vitin 1904 themeloi 

Institutin e Hulumtimeve Ballkanike në Sarajevë. Prej 1921 ka qenë profesor në Universitetin e Vjenës 

dhe drejtor i Institutit Ballkanik aty. Në vitet 1922-1924 punoi në Shqipëri, ku ndihmoi në përpjekjet 

për ngritjen e një muzeu kombëtar. Hasan Ceka, Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Akademia e 

Shkencave, Tiranë 2009, faqe 1911. 
476-Koço Zheku, Gllavenica dhe problemi i lokalizimit të saj, Monumentet, Nr. 2, 1987, faqe 97. 
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Anët e gurit janë të zbukuruara me ornamente florale. Në faqen kryesore 

gjendet një kornizë e gjerë me dhëmbëza dhe një shkop margaritarësh kufizojnë një 

fushë të ngushtë. Poshtë gjendet një ornament hardhie i stilizuar me dy zogj të 

vendosur në mënyrë simetrike. Kuptimi i këtij mbishkrimi është: -Pakatianoi duke iu 

lutur Zotit së bashku me gruan e tij Aglaia dhe të bijën Pakta, ia kushtojnë këtë kishë 

Shën Andreut477.  

Gjithashtu si materiale ndërtimi janë përdorur shtylla me mbishkrimin e 

kthimit të mbretit Boris (Fig.26) në krishterim (shek. IX) dhe epitafit të Robert de 

Monteforte (shek. XII), si edhe mbishkrimet e Viktorinit. (Fig.27) (Fig.28) Katër 

blloqet me mbishkrime paleokristiane janë sjellë nga Bylisi në Ballsh për tu përdorur 

thjesht si gurë ndërtimi. Mbishkrimet e skalitura në gur bëjnë fjalë për ndërtimet e 

mureve rrethuese. Pas shkatërrimeve që pësoi Bylisi nga barbarët në vitet 547-551 u 

rindërtua nga perandori Justinian I. Për ndërtimin e mureve rrethuese u kujdes 

Viktorini, i cili shfrytëzoi muret e mëparshme, ndërsa në anën lindore dhe veriore 

ndërtoi mure të reja me trashësi 2, 20 m. Mbishkrimet janë zbuluar nga arkeologu 

Skënder Anamali gjatë gërmimeve të viteve 1975-1983478. Përmbajtja e tyre është: 

1. + ώ ξένε μή παρίδης τής Βυλλίδ(ος) τήν χάριν ή ποτε τιχαι πεπτωκότα 

άνέγειρεν ό θρασύς Βικτωρίνος. “O i huaj, mos hiq shikimin tënd nga bukuria e 

Bylisit, në murret rrethuese të të cilit, dikur të rrënuara, i rindërtoi Viktorini 

guximtar”.  

Mbishkrimi është shkruar mbi një bllok guri gëlqeror të  ripërdorur, i cili 

rrethohet nga një kornizë rreth 4 cm e gjerë. Tek emri Bullidos mungojnë dy gërmat e 

fundit. Mbishkrimi gjendet në Muzeun Arkeologjik në Tiranë. 

2. + Θεού προνοία καί θεοτόκου παρθένου όρθως(?)ύπουργών τώ κόπω καί 

τοίς τροποις Ιουστινιανου τού κρατίστου δεσπότου Μύσων έγείρας καί Σκύθων τά 

φρούρια καί τής Ιλλυρίκης σύν Θρακη πάση χώρας κτίζει τό τείχος εύσεβώς τή 

Βυλλίδι ό Βικτωρίνος ής στρατηγική φύσις.+ “Me providencën e Perëndisë dhe të 

hyjlindëses virgjëreshë, duke i shërbyer drejt qëllimit e mënyrave të veprimit të 

Justinianit, sundimtarit shumë të fuqishëm, që ngriti kështjellat e Myzisë, Skythisë e 

territorit të Ilirikut, me gjithë Trakinë, vetë Viktorini njeri me aftësi strategjike i 

ndërtoi me përvuajtëri muret rrethuese të Bylisit”.  

Duke u nisur nga përmbajtja ky mbishkrim ka një rëndësi të veçantë. Në 

pjesën e parë të mbishkrimit përmenden kështjellat që ka ndërtuar Justiniani në Myzi, 

Skythi në territorin e Ilirikut, me gjithë Trakinë. Pjesa e dytë e mbishkrimit përmend 

Viktorimin që ndërtoi muret e Bylisit.  

3. +Ούκετι βαρβάρους όλοφύρομε ούδε δειμένω αύτόχειρος έργάτου λαχούσα 

Βιλτωρίνου τού μεγάλου. “S’ankohem më e nga barbarët s’kam frikë, sepse gjeta te 

Viktorini i Madh një që më ndërtoi me duart e tij”. 

Në kohën e ndërtimit të mureve të Bylisit rreziku i barbarëve ka qenë i madh. 

Sipas Prokopit të Çezaresë në mesin e shek. VI barbarët zbritën deri në kufijtë e 
                                                           
477-Koço Zheku, Krishtërimi në Shqipëri gjatë shekujve V-VI, Ngjallja, mars 1994, faqe 9; Koço 

Zheku, Peshkopata e Bylisit-një nga peshkopatat më të hershme në Shqipëri, 2000 vjet art dhe kulturë 

kishtare në Shqipëri, Tiranë 2003. 
478-Skënder Anamali, Katër mbishkrime nga Bylisi, Monumentet, Nr. 1, 1987, faqe 62-63. 
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Epidamnit. Bëhet fjalë për sulmet e skllavenëve në vitet 547-548 dhe të gepidëve në 

vitet 549-550.  

4. Ούκ άν ληθης τοίς ρίθροις δοθήσεται Ιουστινιανού τό ονομα άλλ ούδ ό 

μικρός καί άναρίυμητος χρόνος γερών καλύψει τούς πόνους Βικτωρίνου είς ύψως 

άυτου τών άρετών επηρμένων. “Kurrë s’do ti dorëzohet hendeqeve të harrimit, emri i 

Justinianit shumë të fuqishëm, as koha e gjatë e pallogaritshme, duke ikur, s’do ti 

mbulojë dot mundimet e Viktorinit virtytet e të cilit janë ngritur lart me mburrje”. 

Mbishkrimi i fundit ka humbur gjatë Luftës së Parë Botërore, ndërsa tre 

mbishkrimet e tjera u zbuluan në gërmimet e vitit 1983 gjenden në Muzeun 

Arkeologjik të Tiranës. Nga mbishkrimet e mësipërme del qartë se Viktorini ka bërë 

vetëm rindërtimin e mureve të Bylisit. Viktorini ka qenë arkitekt i njohur për 

fortifikimet ushtarake. Ai portretizohet me epitete si "guximtar", "i madh", "me aftësi 

strategjike" etj. Poezitë janë bërë në harkun kohor ndërmjet viteve 549-550479.  

Në afërsi të kishës Fjetja e Hyjlindëses në Ballsh qenë konakët e manastirit, të 

cilët përmenden në një dokument të vitit 1019 të perandorit Vasili II. Ky i fundit i 

njihte të drejtën manastirit të mbante rreth 90 murgj e shërbyes. Manastiri rrethohej 

nga një mur i lartë, i cili e mbronte atë nga sulmet e armiqve480.  

 Në pavijonin e lashtësisë të Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar një 

pilaster481 (Fig.29) (kolonë në formë kuadratike e cila përdorej si element dekorativ) 

me numër inventari 1377, që i përket kishës Fjetja e Hyjlindëses në Ballsh. Nga kisha 

Fjetja e Hyjlindëses në Ballsh në pavijonin e lashtësisë të Muzeut Historik Kombëtar 

gjendet një hark482 i një dritareje me numër inventari 1379. (Fig.30) 

Më 10 mars të vitit 1937, mësuesi M. Milova ka gjetur në Ballsh një 

mbishkrim, i cili na bën me dije se më 4 nëntor të vitit 1751 ka vdekur peshkopi i 

Gllavenicës, Nikifor Agavati483. Sipas Theofan Popës fakti që peshkopi i fundit i 

peshkopatës së Gllavenicës ka vdekur në vitin 1751, ndërkohë që Ballshi ishte 

                                                           
479-Moikom Zeqo, Hulumtime Arkeologjike, Albanopol, Tiranë 2009, faqe 134-135. 
480-Neritan Ceka, Skënder Muçaj, Bylisi, Migjeni, Tiranë 2004, faqe 104. 
481-Pilasteri ka përmasat 137 x 35 x 28 cm  dhe është i zbukuruar me motive bimore në reliev. Në faqen 

ballore është gdhendur një enë më grykë të hapur, prej së cilës dalin dy bisqe rrushi. Këta formojnë dy 

medalione. Në të parin paraqitet një zog me një vesh rrushi, ndërsa në të dytin një gomar duke kafshuar 

një vesh rrushi. Skënder Anamali, Rreth skulpturës dekorative arkitektonike të bazilikës së Ballshit, 

Iliria, Nr. 2, 1981, faqe 238; Andrea Llukani, Epitafi i Gllavenicës, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 

27. 
482-Harku është prej mermeri të bardhë dhe ka përmasat 93 x 52 cm. Në faqen e përparme janë skalitur 

katër breza, të cilat kanë motive të ndryshme. Dy brezat e sipërm kanë një radhë dhëmbëzash dhe një 

motiv litari. Rripi qendror ka si motiv lulen e palmës, e cila është e rrethuar nga dy bisqe, që dalin nga 

fundi i saj dhe duke u ngritur formojnë një rreth. Pjesa e poshtme ka trajtën e një drapëri hëne. Në 

mesin e harkut është gdhendur një kryq i vogël. Në dy anët e kryqit zhvillohet nga një degëz e valëzuar 

dhe hapësirat e formuara gjatë valëzimit janë mbushur me figura gjysma palmetash. Skënder Anamali, 

Rreth skulpturës dekorative arkitektonike të bazilikës së Ballshit, Iliria, Nr. 2, 1981, faqe 240; Andrea 

Llukani, Epitafi i Gllavenicës, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 27. 
483-Μηνι νοε(μβριω) δ. Ημερα / παρας(κ)ευη εκοιμηθη / ω αγι(ος) αρχιε(ρ)ευς Γλαβηνητ / ζης (;) 

Νικηφορ(ος) ο Αγαβατης / ετ(ος) Α Ψ Ν Α (=1751). “Muaji nëntor 4. Ditë e premte. Fjeti peshkopi i 

shenjtë i Gllavenicës (?) Nikifor Agavati, viti 1751”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 

Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 127, faqe 101. 
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islamizuar krejtësisht dhe qendra peshkopale po braktisej na bën të mendojmë se 

bëhet fjalë për ndonjë peshkop plak, i cili ka kaluar vitet e fundit të jetës në 

manastirin e Shën Mërisë484. Bazilika e manastirit të Shën Mërisë në Ballsh është 

shpallur monument kulture485. 

 
MANASTIRI I POJANIT 

 FIER, VITI 1282 
 

Manastiri i Pojanit gjendet pranë qytetit antik të Apolonisë. (Fig.31) Manastiri 

i është kushtuar "Fjetjes së Shën Marisë" dhe kremton më 15 gusht. (Fig.32) 

Manastiri ka qenë qendër e rëndësishme kishtare486. Ndërhyrja e fundit në konakët e 

manastirit është bërë rreth viteve 1916-1918 nga misionet luftarake austro-italiane, 

ndërsa në vitin 1960 manastiri u kthye në muze arkeologjik dhe u ndalua kryerja e 

riteve fetare487. Ky manastir ka qenë në gjendje të mirë ekonomike. Manastiri "Fjetja 

e Shën Mërisë" në Pojan ka pasur në pronësi të tij: 1-tokë bujqësore 530 dynym, 2-

livadhe e kullota 170 dynym, 3-rrënjë ulliri 300 copë488.  

Kisha e Fjetjes së Hyjlindëses është e tipit me kryq, i brendashkruar me 

kupolë. Kisha përbëhet nga eksonarteksi, narteksi, naosi dhe altari. Në anën veriore të 

kishës gjendet një paraklis i vogël. Naosi ndahet me altarin nëpërmjet një ikonostasi 

prej druri të gdhendur. Muratura e kishës përbëhet prej dy brezash. Në brezin e parë 

janë përdorur blloqe masive prej guri, të cilat janë nxjerrë nga rrënojat antike të 

Apollonisë, ndërsa brezi i sipërm është ndërtuar me tulla. Muret përfundojnë me 

korniza tullash në formë dhëmbësharre. Gjatë rindërtimit të çatisë së kishës, në anën 

jugore është vendosur një pllakë me një shqiponjë dhe anash saj një kryq. Apsida e 

kishës është pesëfaqëshe, ndërsa tamburi është dymbëdhjetëfaqësh. Arkitektura e 

kishës është e tipit kryeqytetas. Kjo tregon për një lidhje të arkitekturës së Pojanit me 

atë të Kostandinopojës489. Në vitin 1778 mbi murin perëndimor të narteksit u ngrit 

kambaneria, ktitor i së cilës ka qenë igumeni Joasaf. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi: 

Ω ηγούμενος Υωάσαφ ω κτήτωρας 1778. “Ktitori është igumen Joasafi 1778”490.  

Rreth një pagëzimore prej guri, e cila gjendej në narteksin e kishës është shkruar: 

Ανε(γέ)ρθη καί όκοδομήθη ύ πα(ρ)όν φυάλι διά συνδρομής καί έξό-δου Στεφάνου τ / 

ου πρωτοπρ(ες)βυτ(έ)ρ(ο)υ καί Αν(α)στα(σίου) πρ(ω)τοπρ(εσβυ)τ(έ)ρ(ου). Γεώργιος 

                                                           
484-Theofan Popa, Glavenica e lashtë dhe Ballshi i sotëm, Studime Historike, Nr. 2, viti 1964, faqe 240. 
485-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 27. 
486-Hershmëria e manastirit provohet nga një rrasë prej guri, që ndodhet në fundin e murit nga ana 

jugore e kishës. Mbi pllakë është skalitur mbishkrimi: "Këtu prehet Melet Thitis-eklisiark i manastirit 

të Apolonisë". Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, 

faqe 56. 
487 -Koço Zheku, Kisha e Shën Marisë në Manastirin e Apolonisë, Ngjallja, mars 1997, faqe 10. 
488 -Petrika Shalësi, Dokumente që provojnë pronësi të Kishës, Ngjallja, korrik 1996,  faqe 12. 
489 -Aleksandër Meksi, Arkitektura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 1983, faqe 222-226. 
490 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 146, faqe 106. 
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ό μαίστορ. “U ngrit dhe u ndërtua kjo kupë guri me kontributin, shpenzimet e Stefan 

Protoprezviterit dhe Anastas Protoprezviterit, mjeshtër Gjergji”491.  

Kisha mendohet të jetë ndërtuar gjatë viteve 1272-1282, gjatë viteve të 

sundimit të perandorit Mihail Paleologut dhe të birit Andronikut II Paleolog492. Gjatë 

viteve që përmendëm më sipër të dy perandorët atë dhe bir kanë sunduar së bashku. 

Një nga ktitorët kryesorë ka qenë perandori Andronik Paleologu II (1282-1328) 

piktura e familjes së të cilit ndodhet edhe sot në brendësi të narteksit të kishës. Këtë e 

vërteton mbishkrimi që gjendet mbi fasadën e eksonarteksit të kishës mbi kokën e 

Andronik Paleologut: + Ανδρόνικος εν Χ(ριστ)ώ τώ θ(ε)ώ πιστός / βασιλεύς Ρώμ(η)ς 

Κομνηνός Δούκας Αγγελ(ο)σ / ο Παλεολόγος. “Androniku besnik në Krishtin, 

perëndinë, mbret i bizantinëve, Komnen, Angjel Duka Paleologu”493. Gjithashtu edhe 

mbishkrimi që gjendet mbi kokën e Mihail Paleologut përmend të njejtin fakt: Νέος 

Κων(σταν)τίν(ος) Κομνην(ός) Δούκ(ας) Αγγελ(ος) / ο Παλεολόγος ό ώς άλη / θώς 

φιλόχριστος κ(αί) φιλομόναχος +. “Kostandini i ri, Komnen, dukë, Angjel Paleologu, 

si krishtdashës dhe murgdashës i vërtetë”494.  

Në brendësi të kishës ruhen disa copëza afreskesh. Në eksonarteksin e kishës 

gjendet afresku me përmasa 1.32x3.330 metra, në të cilin paraqitet perandori i 

Kostandinopojës Mihail VIII Paleologu me familjen e tij495. Majtas perandorit 

paraqitet gruaja e tij dhe midis tyre paraqitet djali Androniku II Paleolog. Mihaili dhe 

Androniku kanë veshur stoli dhe mbi kryet kanë kurora perandorake, fakt ky që 

tregon se gjatë ndërtimit dhe pikturimit të kishës (ndërmjet viteve 1272-1282) ata 

kanë qenë bashkësundimtarë. Djathtas perandorit Mihali paraqitet Shën Mëria, me 

maketin e kishës në duar dhe me faqe të kthyer nga ai që tregon se perandori i ka 

dhuruar asaj tempullin. Perandori Mihail paraqitet me veshje ceremoniale 

perandorake të rëndë. Ky afresk e identifikon perandorin Mihail si ktitor të rindërtimit 

të kishës së "Shën Marisë", por edhe si ktitor të afreskeve të kishës. Në faqen e 

rrafshët të nikes së prothesit gjendet skena e "Zbritjes nga Kryqi", e cila paraqet 

Krishtin të sapozbritur prej kryqit. Pranë Krishtit paraqitet Shën Mëria dhe një 

engjëll. Në këtë kishë vetëm këto dy afreske të dëmtuara kanë mundur ti rezistojnë 

kohës496.  

Të dy afreskët janë me vlera artistike, ndonëse ndryshojnë nga stili i punimit. 

Ky fakt vërteton se afreskët janë punuar në kohë të ndryshme dhe nga ikonografë të 

ndryshëm497. Në vitin 1762 ikonat e ikonostasit të kishës janë ritokuar, gjë e cila 

vërtetohet me anën e një mbishkrimi mbi ikonën e Shën Mërisë me Krishtin, e cila 

është e ekspozuar në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar. 

Nga kisha Fjetja e Hyjlindëses në Pojan në pavijonin e ikonave pasbizantine të 

                                                           
491 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 285, faqe 148. 
492 -Theofan Popa, Saktësime rreth datimit të kishës së manastirit të Apolonisë, Studime historike, Nr. 

1, 1967, faqe 137-146. 
493 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 86, faqe 82. 
494-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 87, faqe 82. 
495-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 159.  
496-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 164-168. 
497-Viktori Puzanova, Mbi artin bizantin dhe post-biznatin shqiptar, 55, faqe 93. 
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Muzeut Historik Kombëtar, janë ekspozuar 4 ikona, prej të cilave tre janë ikona të 

mëdha dhe një është ikonë e vogël. Ikonat datojnë në vitin 1762. Ato janë: 1-Krishti 

Pandokrator, (Fig.33) me përmasat 110,5x74,5 cm dhe numër inventari 3670. 2-Shën 

Mëria me Krishtin498, (Fig.34) me përmasat 110,5x73 cm dhe numër inventari 3668. 

3-Fjetja e Hyjlindëses, (Fig.35) me përmasat 109,5x67 cm dhe numër inventari 3671. 

Ikona e vogël Hyrja në Jerusalem499 (Fig.36) ka përmasat 34x30 cm dhe numër 

inventari 3677. Gjatë punës për kartelizimin dhe studimin e ikonave që janë në fondet 

e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të evidentojmë disa ikona nga kisha Fjetja 

e Hyjlindëses500. Kisha Fjetja e Hyjlindëses në Pojan në vitin 1963 është shpallur 

monument kulture501. 

Trapezaria e manastirit gjendet në anën perëndimore të manastirit. 

Trapezaria ka një sipërfaqe prej 70 metrash. Muratura përbëhet nga dy breza: pjesa e 

poshtme është e ndërtuar me gurë të mëdhenj dhe tulla ndërmjet tyre, ndërsa pjesa e 

sipërme është ndërtuar me kluasonazh me dy tulla vertikale. Apsidat janë trifaqëshe 

dhe në pjesën e poshtme janë njëlloj me muret, ndërsa pjesa e sipërme e tyre është e 

                                                           
498-Në ikonë Shën Mëria paraqitet bashkë me Krishtin foshnjë. Me dorën e saj të djathtë Hyjlindësja 

tregon të Birin, duke na thënë: "Ja Shpëtimtari, Mesia që prisnit". Foshnja Krisht me dorën e djathtë 

është duke bekuar, ndërsa në dorën e majtë mban një pergamenë të mbështjellë role. Në vellon e 

Hyjlindëses shquhen tri yje, që tregojnë virgjërinë e saj të përhershme, para lindjes, gjatë lindjes dhe 

pas lindjes. Sfondi i ikonës është realizuar me teknikën e stukorelievit. Mbi ikonën e Shën Mërisë është 

mbishkrimi: Μετα δευτεραν εστορηθη / 1762. “U pikturua për së dyti më 1762“. Ikonat e ikonostasit 

janë ritokuar prej Dhimitrit: Δήα χηρός εμού ζογράφου Δημητρίου ηός Νηκολάου ζογράγου έκ 

κομις....Διά σηνδρομής Κυρ(ίου) Κ(υρίου) Κωνσταντίνου αρχόντου...“Me dorën time të piktor 

Dhimitrit, birit të piktor Nikollës nga katundi...Me kontributin e zotit, zotit Konstandin, arkondit”. 

Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 132, nr. 133, faqe 102. Dorian 

Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i 

pabotuar), Tiranë 2018, faqe 92-93. Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar 

(Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 65; Ylli 

Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor 

Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 65. 
499-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 

(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 88-89. 
500-Shën Mëria me Krishtin, me përmasat 30x35 cm dhe numër inventari 5772; Shën e Premtja, me 

përmasat 30x35 cm dhe numër inventari 5835; Shën Thomai, me përmasat 30x40 cm dhe numër 

inventari 5841; Shën Dhimitri, me përmasat 110x65 cm dhe numër inventari 5920; ikonë e 

paidentifikuar, me përmasat 62x61 cm dhe numër inventari 5921; Shën Kolli. Me përmasat 110x65 cm 

dhe numër inventari 5935; Trinia e Shenjtë, me përmasat 120x66 cm dhe numër inventari 5942; 

Ngjallja, me përmasat 93x59,5 cm dhe numër inventari 5966; Ungjillori Lluka, me përmasat 62x61 cm 

dhe numër inventari 5970; Apostull Pavli, me përmasat 30x35 cm dhe numër inventari 5991; Shën 

Spiridhoni, me përmasat 30x35 cm dhe numër inventari 6011; Ngjallja, me përmasat 62x61 cm dhe 

numër inventari 6023; Pagëzimi i Krishtit, me përmasat 62x61 cm dhe numër inventari 6026; Shën 

Thanasi, me përmasat 30x35 cm dhe numër inventari 6049; Shestja me përmasat 93x75 cm dhe numër 

inventari 6113. 
501-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 27; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 58. 
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ndërtuar me tulla. Në secilën faqe kanë nga një nike të shkallëzuar me harqe tullash. 

Trapezaria është restauruar në vitin 1962502.  

Pjesa më e madhe e mureve të brendshëm të trapezarisë është e pikturuar me 

afreske. E veçanta është se skenat biblike nuk nisin me ciklin e festave të mëdha, 

gjithashtu nuk radhiten sipas kronologjisë, por janë dhënë vetëm disa skena nga 

Dhiata e Re, disa murgj dhe martirë, pra ashtu siç e ka kërkuar porositësi, ose si ka 

preferuar ikonografi. Mbi faqen e murit perëndimor paraqitet skena "Larja e këmbëve 

të Krishtit nga gruaja mëkatare". Në këtë skenë ndonëse të dëmtuar paraqitet Krishti, 

gruaja mëkatare dhe katër persona të tjerë. Krishti paraqitet duke bekuar gruan 

mëkatare të gjunjëzuar para tij. Skena "Dasma në Kanë" ruhet në gjendje të mirë. 

Sipër apsidës gjendet skena "Lutja në Gjetsimani", në të cilën Krishti paraqitet duke u 

lutur. Nën këtë skenë vjen brezi me shenjtorë në medalione dhe në vijim brezi me 

shenjtorë më këmbë. Në faqen e murit lindor paraqitet skena "Krishti duke predikuar 

në sinagogë". Sipër apsidës gjendet një skenë e paidentifikuar. Nga kjo skenë ruhen 

vetëm tri fragmente figurash me brerore. Nën to gjendet brezi ku shenjtorët paraqiten 

me medalione, por për shkak të mungesës së nënshkrimeve nuk mund të 

identifikohen. Nën to gjendet brezi me shenjtorë në këmbë. Në faqen e murit jugor 

gjendet një skenë shumë e dëmtuar dhe e paidentifikuar. Nën të gjendet "Deisis" dhe 

majtas saj "Larja e këmbëve të apostujve". Në anën e djathë gjendet skena "Krishti 

mëson apostujt mbi përulësinë". Nën të djathtë të apsidës gjendet skena "Profeti Ilia 

në mal", ndërsa majtas "Ava Zosima kungon Marinë Egjiptiane". Nën profetin Ilia 

gjendet "Shën Damaskini"503.  
 

 

MANASTIRI I ZVËRNECIT 

 VLORË, SHEK XIII-XIV 
 

Manastiri i Zvërnecit gjendet në veriperëndim të qytetit të Vlorës, midis Kepit 

të Triportit dhe fshatit Zvërnec. (Fig.37) Me shtrirje në Lagunën e Nartës, në një 

ishull piktoresk me selvi të latra manastiri të befason me pamjen e tij. Kisha e 

manastirit i është kushtuar "Fjetjes së Hyjlindëses". (Fig.38) Kisha është e tipit me 

kryq dhe kupolë. Sipas Aleksandër Meksit kisha ka dy faza ndërtimi. Ajo përbëhet 

nga naosi dhe narteksi. Naosi ka formën e një kryqi të lirë dhe përbëhet nga apsida, 

një protezis gjysmërrethor dhe diskonikoni. Pjesën më të madhe e zë tamburi me 

kupolën. Narteksi është një zgjatim katërkëndor. Ngjitur me të është eksonarteksi dhe 

kambaneria. Fasada e eksonarteksit përbëhet nga shtatë harkada të mbështetura në 

gjashtë kolona504. Në dyshemenë e naosit të kishës mbi një pllakë prej guri gëlqeror 

me përmasa 1.87x0.67 metra gjendet një mbishkrim: Κόντος έντάυθα Καραντζάς / 

άνακαιται + γεννάδας ρίζης έλθών / έξ εύγεν(ού)σ + ευγενέστατος κλάδος +++ “Këtu 

prehet Kondos Karanxhas, burrë fisnik me preardhje prej një fisi fisnik, degë tepër 

                                                           
502-Aleksandër Meksi, Arkitektura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 1983, faqe 227-228. 
503 -Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 180-183.  
504 -Aleksandër Meksi, Arkitektura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 1983, faqe 128-129. 
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fisnike”505. Mbishkrimi është vendosur në një fushë të sheshtë të rrethuar prej dy 

piastrash korintikë dhe një harku në profil. Nën mbishkrimin është gdhendur një 

kafkë njeriu e rrethuar nga një gjarpër të kurorëzuar prej dy kockash. Ana Komnena 

përmend një dukë që quhej Argiros Karanxhas, i cili u dërgua nga Kostandinopoja në 

Durrës, i paisur me dy letra. Njëra prej tyre ishte për dukën e Durrësit, Joan 

Komnenin, ndërsa tjetra ishte për parinë e këtij qyteti506. Këtë dëshmi për misionin e 

komandantit Argjiro Karanxhas në vitin 1091, na e jep Ana Komnena, në librin e saj 

“Aleksiada”507. Argjiro duhet të ketë qëndruar në Durrës për një periudhë të shkurtër 

pothuajse dy mujore. Për fatin e tij nuk dihet gjë se ç’ndodhi më tej. Ndoshta varri 

brenda kishës së Shën Marisë në manastirin e Zvërnecit i përket atij.   

Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është 

ekspozuar ikona Deisis508, me përmasat 119x50 cm dhe numër inventari 3692. Pas 

apsidës së kishës “Fjetja e Hyjlindëses” gjenden disa varre të krishtera, prej të cilëve 

më i spikaturi është varri i Marigo Pozios, e cila ka qëndisur flamurin kuq e zi me 

                                                           
505 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 278, faqe 144-145. 
506 -Argjiro Karanxha u nis drejt këtij qyteti me qëllim të dyfishtë. Si fillim ai do të dorëzonte letrën e 

parë e cila i kërkonte dukës Joan, që të shkonte në Kostandinopojë për të dhënë shpjegime pasi 

dyshohej për veprimtari komplotiste. Qëllimi kryesor i Argjiros ishte ta bindte atë që të nisej drejt 

kryeqytetit ndërsa ai vetë të merrte drejtimin e Durrësit. Ndërkohë që letra e dytë me të cilën perandori 

e kishte ngarkuar Karanxhasin ishte tepër sekrete. Atë ai do ta përdorte në rast se vërtetohej fakti se 

duka Joan ishte vërtet komplotist. Atëherë Argjiroja do ta hapte këtë letër në prani të parisë së Durrësit 

për të arrestuar Dukën Joan, që ishte njëkohësisht edhe nip i perandorit. Por në këtë mision u përdor 

vetëm letra e parë. Joan Komneni ju bind vullnetit të perandorit dhe u nis drejt vendodhjes së tij në 

Filipoli të Bullgarisë. Këtu perandori Aleks e priti dhe pasi u bind se akuzat e përhapura për të nipin 

ishin të rreme e nisi përsëri drejt Durrësit ku e "thërriste detyra". Burime tregimtare bizantine për 

historinë e Shqipërisë, shek X-XV, Tiranë 1975, faqe 107. 
507 -Alexias, vol II. Lib VIII, 7.8 faqe 19-23. 
508-Ikona i përket një autori anonim dhe daton në shek. XVII. Ikona paraqet skenën Deisis (Lutja). 

Është e ndarë në pesë hapësira. Në qendër të ikonës është Krishti mbi fron. Anash tij qëndrojnë Shën 

Mëria dhe Joan Pagëzori, të cilët i luten për shpëtimin e botës. Anash tyre qëndrojnë Shën Pjetri dhe 

Shën Pavli. Ikona është pjesërisht e dëmtuar. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave 

pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 42-43; Ylli 

Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea 

Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 40-41; Ylli Drishti, Icons, Colektion of the National 

History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, 

page 40-41.     
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shkabën dykrenare, që u valëvit prej Ismail Qemalit në vitin 1912 në Vlorë509. Kisha e 

e "Fjetjes së Hyjlindëses" është shpallur monument kulture510 në vitin 1963. 

Ishulli i Zvërnecit lidhet me tokën me urë druri 280 m të gjatë, e cila u ndërtua 

në vitin 1998 me fondet e Kishës Ortodokse. Gjithashtu janë restauruar edhe komakët 

e manastirit, godina e priftërinjve etj. Në janar të vitit 2003 rinisën punimet 

restauruese, të cilat kapin vlerën e 16 milion lekëve. Me këtë restaurim u zbulua çatia 

e kishës511.  

 

MANASTIRI I ARDENICËS 

 FIER, VITI 1477 
 

Manastiri i Ardenicës (Fig.39) ngrihet mbi një kodrinë që dominon fshatin 

Kolonjë të Myzeqesë. Mbi portën e hyrjes është data 1 maj 1477512, që mendohet të 

jetë data e ndërtimit. Kisha e manastirit i është kushtuar "Lindjes së Shën Marisë" 

(Fig.40) dhe kremton më 8 shtator513. Ardenicë ka kuptimin burim uji, ndërsa 

Theofan Popa në librin “Mbishkrime të kishave të Shqipërisë’’ thekson se fjala 

Ardenicë vjen nga greqishtja, që do të thotë freksuese. Shën Mëria me lutjet e saj i 

freskon besnikët nga zjarri i mëkateve514. Manastiri rrethohet nga mure guri të lartë. 

Hyrja për në manastir është nga ana lindore nëpërmjet një porte me qemerë. Oborri 

është i shtruar me kalldrëm. Hajatet janë dykatëshe dhe shërbejnë si qeli për murgjit. 

Kati përdhes përdorej si hambar për bereqetin. Në mjediset e manastirit gjendet një 

mulli për prodhimin e vajit të ullirit. Manastiri i ka fillimet veta në shekullin X me 

kishëzën e "Shën Triadhës", e cila ka përmasa të brendshme 5.15x3.06 metra515.  

Manastiri i Ardenicës ka disa faza ndërtimi. Formën si manastir e ka marrë në 

shekujt XIII-XIV, në kohën e Despotatit të Epirit.  Kisha e "Lindjes së Hyjlindëses" 

mendohet t’i ketë fillimet e saj në shekujt XV-XVI. Nektar Tërpo Voskopojari ka 

nënshkruar në një gravurë në manastirin e Ardenicës. Në të është shkruar një lutje e 

                                                           
509-Qëndistarja e flamurit të pavarësisë është varrosur në vitin 1932. Pas vitit 1967 manastiri ishte vend 

i braktisur dhe askujt nuk i shkonte ndër mend se ku mund të ndodhej varri. Në mesin e viteve 1980 në 

adresë të Seksionit të Kulturës së Komitetit Ekzekutiv të rrethit të Vlorës mbërrin një letër, që e 

dërgonte një plak nga Kolonja, i afërm i Marigo Pozios. Ai cili këmbëngulte se në varrezën e këtij 

manastiri ndodhej varri i Marigosë, i cili tek pjesa e poshtme kishte një kryq hekuri të ngulur në tokë. 

Kjo letër bëri që të nisnin kërkimet dhe kështu u gjend varri i saj, që sot përbën një tjetër vend 

pelegrinazhi për shqiptarët dhe një vlerë të shtuar të këtij manastiri. Ilirjan Gjika, Manastiri i Shën 

Mërisë së Zvërnecit, Fjala, 23-30 janar 2005, faqe 18; Ilirjan Gjika, Manastiri i Zvërnecit dhe historitë 

rreth tij, Le Radici, Anno 15, n.1, Marzo 3017, pagina 14. 
510 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 86. 
511-Joan Stratobërdha, Kisha e Manstirit “Fjetja e Hyjlindëses”, në Zvërnec, Ngjallja, maj 2003, faqe 

11. 
512-Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα 

1868,  σελ. 74.   
513-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 56. 
514 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, faqe 95. 
515 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 207-209.  



 
 
 

 121 

shkurtër drejtuar Hyjlindëses në katër gjuhë, greqisht, latinisht, arumanisht dhe shqip. 

Gravura ka këtë tekst në shqip të shkruar me alfabetin grek: Ανασσα Μητρο Παρθενε 

/ βοηθησον τοις δουλοις σου. Regina mater et Virgo auxilia / re Servis touis. / α ψ  λ 

α (=1731). / ο Ιερομόναχος Νεκτάριος. "Virgjin Mamë e perëndis uro prë ne fajtorët". 

1731 Nektar Jeromonaku". Në gravurë paraqitet Shën Mëria me Krishtin e vogël ndër 

duar. Ajo daton në vitin 1731 dhe poshtë saj është nënshkrimi i hieromonak 

Nektarit516. Në atë kohë Nektar Tërpo Voskopojari ishte igumeni i manastirit të 

Ardenicës. Gjithashtu mendohet që në fund të shekullit XVII manastiri të jetë 

shkatërruar. Forma e sotme e tij i përket një rindërtimi të shekullit XVIII517. Në këtë 

shekull janë rindërtuar kisha e "Lindjes së Hyjlindëses", kishëza e "Shën Triadhës", si 

edhe pjesë të tjera të manastirit. Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet në një pllakë 

guri mbi faqen e jashtme të murit jugor të kishës së "Shën Triadhës": + Α Ψ Ο Η 

(=1778) ΜΑΙΟΥ Α. Ανεκαινήσθησαν εκ βάθ / ρων τά γύρουεν κτήρια επί / 

αρχ(ιερατείας) (τ)ού Β(ε)λ(ε)γ(ράδων) Ιωάσαφ και η / γ(ου)μ(ένου) Κλ(ή)μ(εντος) 

καί μανασσή / Ιερ(ο)μοναχου τε Μωυση ιεροθ(εου), / Ιακώβ(ου) Θεοδοσίου, Δανιήλ, 

Θεο / κ΄λτου, Διονυσί(ου), Ιωαννικίου μονα / χου δε Κυρίλλου καί Αθανασίου δ / 

ιακόνου ων μνησθητι / Κ(ύρι)ε έν τη βασειλεια σου.  “1778 maj 1. U përtërinë prej 

themeli godinat përqark në kohën kur ishte peshkop i Beratit Joasafi dhe në kohën e 

igumenëve K.L.M. dhe Manasiut, Jerotheut, Jakovit, Theodhosit, Danielit, Theoklitit, 

Dionisit, Joanikit dhe murgut Kirillit dhe dhiakon Anastasit, kujtoji o zot në 

mbretërinë tënde"518.  

Ky mbishkrim na bën me dije se manastiri është rindërtuar më 1 maj të vitit 

1778. Gjithashtu në murin jugor të kishës së "Shën Triadhës" gjendet një mbishkrim 

tjetër: Διεκαιωίσθησαν εκ βάθρ(ων) τά γύροθεν κτήρια επί αρχιερατεύοντος 

Β(ε)λ(ε)γ(ράδων) Κ(υρίου) Βασιλείου επις(τα)τεύοντος οικ(ο)ν(ο)μου. Χρήστο Λέσι, 

συμβούλον τέ Σπύρο Γίνη, Ιακόβου Βόσδου, Νικολάου Γέργι ιερέος δε Μάρκου. 

Υπό τών εκ Δίβρα μαστότων Σαλή καί Σα.... Πραμτ. Γριγόρι Ζή. “U rindërtua prej 

themeli godinat përreth, në kohën e peshkopatit të Beratit zotit Vasilit në kohën e 

kujdestarisë të ekonom Kristo Leshit, të këshilltarëve Spiro Gjinit, Jakov Bozdos, 

Nikollë Gjergjit dhe prift Markut, prej mjeshtërve nga Dibra Sali dhe Sa...Pramt. 

Grigor Ziu”519.  

Manastiri ka pasur një bibliotekë të pasur dhe një shkollë të mesme. Fama dhe 

emri i madh i manastirit bënë, që ai të krijonte një bibliotekë me rreth 32.000 vëllime, 

e cila fatkeqësisht u dogj në vitin 1932. Biblioteka ndodhej në të majtë sapo hyn në 

manastir dhe thuhet që ishte e para në Shqipëri në atë kohë. Aty gjendeshin mijëra 

vëllime, të cilat qenë vepra të rralla të kulturës dhe të identitetit të popullit shqiptar, 

dokumente me vlera të çmueshme historike, duke përfshirë edhe një pjesë të 

                                                           
516 -Sipas Theofan Popës gravura ka mundësi të jetë marrë nga libri Pistis i Nektar Terpo 

Voskopojarit.Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 111, faqe 94-95.   
517 -Ilirjan Gjika, Manastiri i Ardenicës, qendër e rëndësishme fetare, historike dhe kulturore, Dita, 24 

maj 2018, faqe 20. 
518 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 148, faqe 106-107; -Τιτος 

Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 162.    
519 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 274, faqe 144. 
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korrespodencës së Ali pashë Tepelenës. Manastiri ka qenë në gjendje të mirë 

ekonomike. Gjatë shekujve XVII-XVIII biblioteka e manastirit u pasurua me një fond 

të madh librash, sidomos nga ndihmat e shoqërisë “Shoqata e Manastirit të 

Ardenicës”, e cila i sillte librat jo vetëm nga Europa Perëndimore, por edhe nga 

Hungaria e Polonia520. Për ekzistencën e bibliotekës dëshmon arkeologu i njohur 

Leon Rei521, drejtuesi i misionit arkeologjik francez në vitet 1924-1938. Pas djegies 

së bibliotekës nuk kemi njoftime për ekzistencën e ndonjë vëllazërie murgjërore në 

manastir, i cili administrohej nga laikë dhe shërbesat i kryente zakonisht një prift i 

martuar.  

Gjatë viteve të Rilindjes Kombëtare, manastiri Ardenicës ka qenë vatër arsimi 

dhe kulture. Shkolla në gjuhën shqipe u çel në shekullin XIII. Në fillim të shekullit 

XX në këtë shkollë kanë dhënë mësim Jani Minga, Anastas Laska, Kozma Dhima, 

Spiro Saqellari, Papa Isaia, etj. Shkolla e manastirit të Ardenicës kishte mbi 200 

konviktorë. Drejtor i shkollës ka qenë Jani Minga, Mësues i Popullit522.  

Ndër administratorët e manastirit përmendet Luc Bozdo, i cili ka meremetuar 

qelitë e dhomat e djegura523. Në një rasë guri të shkruar në greqishten bizantine thuhet 

se më 1905 Ikonom Kristo Leshi ka ndërtuar godinat rreth manastirit524. Në kohën kur 

ishte kujdestar Llaz Bozo, më 1925 është ndërtuar kambaneria525.   

                                                           
520-Sipas dëshmisë që jep Mitropoliti i Beratit, Anthim Aleksudhi, gjatë shekujve XVII-XVIII 

manastirit i vinin ndihma financiare, nga një shoqatë me qendër në Hungari dhe Poloni. Anëtarët e saj 

ishin voskopojarë që merreshin me tregti në këto vende dhe ndihmat që mblidhnin në këto vende ja 

dërgonin manastirit me miqtë dhe të afërmit e tyre në Shqipëri. Emrat e tyre ishin shkruar në diptikun e 

manastirit dhe përkujtoheshin me nderim edhe në ceremonitë fetare që organizoheshin në Ardenicë. 

Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα 1868,  

σελ. 75. 
521-Në ditarin e tij ai na tregon se, diku nga fundi i viteve 1920, kur kishte nisur të organizonte fushatat 

e gërmimeve në Apoloni, e lajmëruan në mënyrë konfidenciale se në bibliotekën e Manastirit të 

Ardenicës ishte një kodik i vjetër, që fliste për hitorinë e Apolonisë. Për të parë këtë kodik, Leon Rei 

shkoi në Ardenicë ku nga studimi i tij ka lënë edhe shënimet përkatëse, në të cilin flitej për historinë e 

krishtërimit në Apoloni dhe murgun Polian. Leon Rei, Hyjnitë kishin të drejtë, Shtëpia Botuese Dituria, 

Tiranë 2013. 
522-Naun Kule, Rrëfimet e Ardenicës, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1999, faqe 67; Naun Kule, 

Mësonjtorja e parë shqipe në Myzeqe, Globur R, Tiranë, 2008, faqe 18; Naun Kule, Myzeqeja dhe 

myzeqarët ndryshe, Kumi, Tiranë, 2018, faqe 144. 
523-Pan. Manastiret kryesorë të Dhioqezës së Beratit, Jeta Kristiane, Tiranë, 1943, faqe 175-178. 
524-Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, 

Tiranë, 2000, faqe 92. 
525-Kambaneria ishte e lartë 30 metra. Për tu ngjitur në të duhej të kaloje 64 shkallë prej druri. Në 

kambaneri kanë qenë dy kambana. Në të parën shkruhej në shqip: "Manastirit t’Ardenicës prej 

Konstandina Kostaq Xoxa vj. 1937, Berat". Në kambanën tjetër shkruhej: "Manastirit t’Ardenicës prej 

Theodhor A. Xhumurteka Berat vj. 1937". Të dy kambanat janë blerë në Trieste të Italisë. Kjo 

vërtetohet se kanë të shënuar emrin e fabrikës në latinisht. Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi 

martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë, 2000, faqe 80. 
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Në mungesë të burimeve ujore manastiri përdorte stera për mbledhjen e ujit të 

shiut. Janë katër të tilla, nga të cilat mund të përmendim sterën pus, atë jugore që 

ndodhet ngjitur me kishën e madhe, sterën ngjitur me kishën e vogël, etj526.  

Manastiri "Lindja e Shën Marisë" në Ardenicë zë një sipërfaqe prej 2500 

metra katrorë dhe ka pasur në pronësi: 1-toka bujqësore 1900 dynymë, 2-kullota 1504 

dynymë, 3-korije 397 dynymë, 4-livadhe 576 dynymë, 5-pyje rreth manastirit 20 

dynymë, 6-drurë frutorë 3 dynymë, 7-rrënjë ullinj 1050 copë etj527.  

Në vitin 1967 një grup të rinjsh nga Fieri shkuan për të shkatërruar manastirin, 

por ai u mbrojt prej Imzot Irine Banushit, i cili ndodhej i internuar në Ardenicë.  Ai u 

foli gjimnazistëve: “Historia nuk do të na e falë.  Ky manastir nuk ka vetëm vlera 

fetare për kombin tonë, por edhe historike, pasi në 10 maj të vitit 1451 në manastir 

janë kurorëzuar heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti me Donikën”. Të rinjtë dhe 

mësuesit e tyre u bindën dhe manastiri shpëtoi. Vendosja e repartit ushtarak në të i 

solli mjaft dëme. Përsëri me ndërhyrjen e Imzot Irineut, manastiri u shpall monument 

kulture në mbrojtjen e shtetit. Meritë ka edhe teologu Theofan Popa, i cili në atë kohë 

punonte në Institutin e Monumenteve të Kulturës dhe kontribuoi mjaft për ruajtjen e 

kishave. Rreth vitit 1988-89 manastiri u hap si qendër turistike, ku kisha shërbente si 

muze, ndërsa godinat rrethuese të tij si bar, restorant, hotel, madje edhe disko. Kjo 

situatë vazhdoi deri të "Enjten e Madhe" të Pashkëve të vitit 1996, kur manastiri u 

mor prej Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe shërben si një fidanishte për 

jetën murgjërore. 

Kisha "Lindja e Shën Marisë" u ringrit mbi themelet e kishës së vjetër. 

Punimet për rindërtimin e kishës nisën më 10 maj të vitit 1743. Kjo vërtetohet nga një 

mbishkrim që gjendet i gdhendur në një pllakë të murosur në murin lindor jashtë 

kishës: Α Ψ Μ Γ (=1743) – μαί Ι / Ανεκαινισθη ο ναος ουτος εκ / βάθρων 

αρ(χ)ιερατευοντος του αγιου Μ(η)τ(ροπο)λή / του Κ(υρι)ου Μεθοδιου εκ κωμης 

Μπουμπουλι(μα) / και ηγουμε(ωευόντων) Νε(ο)φιτού Α(ν)τωνιου οι κ(αί) κτιτορες. 

“U rindërtua ky tempull prej themeli në kohën e peshkopatit të Mitropolitit të shenjtë, 

zotit Metodit, nga katundi Bubullimë dhe në kohën kur ishin igumenët Neofiti dhe 

Andoni - ktitorët”528.  

Gjithashtu, një mbishkrim tjetër që gjendet mbi portën perëndimore brenda 

naosit të kishës na vëtreton se rindërtimi i kishës ka përfunduar më 20 shkurt të vitit 

1744. + Εκτισται τό ιερόν τούτο τέμενος επί πανιερωτάτου μητροπολίτου 

Βελογράδων / Κυρίου Μεθοδίου καί Αντωνίου καθηγουμένου ιερομονάχων τε 

Παγκρατίου Κλή / μεντος, Βικεντίου, Μανασσή, Μητροφάνους ιεροδιακόνων Ιωσήφ 

καί Ιεροθέου / μοναχών Βασιλέ(ι)ου Θεοκλήτου, Κοσμά, Ιωσκείμ ους διά τούς 

πόνους αύτών γένοιτο / επιτυχείν τής ούρανίου βασιλαίας. Ετος εκ τής ενσάρκου 

ικονομίας εν μηνί Φευρουαριου / Α Ψ Μ Δ (=1744) Κ. “U ndërtua ky tempull i 

hirshëm në kohën e të gjithhirshmit, mitropolitit të beratit, zotit Metodit dhe igumen 

Andonit, jeromonakëve Pankratit, Klimentit, Vikentit, Manasiut, Mitrofanit, 
                                                           
526-Reshat Gega, Arkitektura dhe restaurimi në manastirin Fjetja e Shën Mërisë në Ardenicë, 

Monumentet, 1, Tiranë 1988, faqe 149-150.  
527 -Petrika Shalësi, Dokumente që provojnë pronësi të Kishës, Ngjallja, tetor 1996, faqe 3. 
528 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 115, faqe 96-97. 
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jerodiakonëve Josifit dhe jerotheut, murgjërve Vasilit, Theoklitit, Kozmait, Joakimit, 

të cilët për mundimet e tyre fitofshin mbretërinë e qiejve. Viti i ekonomisë së 

mishëruar 1744, në muajin shkurt 20”529. Kisha është bazilikë trinefëshe dhe përbëhet 

nga naosi, narteksi dhe kulla e kambanerisë. Naosi ka përmasa 24.35x10.80 metra dhe 

ndriçohet prej dritareve, që gjenden në pjesën e sipërme të mureve verior, jugor dhe 

lindor. Muratura e kishës përbëhet nga gurë shtufi të lidhur me llaç gëlqereje. 

Afresket janë pikturuar nga vëllezërit korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi dhe 

datojnë në vitin 1744. Kjo shikohet në një mbishkrim mbi portën perëndimore brenda 

naosit: Διά χειρός τόν αύταδέλφων Κωνσταντίνου καί Αθανασίου εκ πολητείας 

Κορητζάς. “Me dorën e vëllezërve Kostandin e Athanas, nga qyteti i Korçës”530.  

Në faqen lindore në apsidë paraqitet "Shën Mëria me Krishtin e ulur në 

prehër" dhe nën të është skena "Kungimi i Apostujve". Në dy anët e apsidës janë 

pikturuar figura peshkopësh dhe shenjtorësh. Në faqen jugore është skena "Lindja e 

Shën Mërisë", duke vijuar me skena të tjera që i kushtohen jetës së saj. Më pas ka 

skena nga jeta e Krishtit. Në faqen perëndimore, në qendër është pikturuar skena 

"Fjetja e Shën Mërisë", "Mohimi i Pjetrit", "Rrahja e Krishtit", "Ipapandia" etj. Në 

këtë radhë përveç afreskeve me skena biblike të bie në sy Joan Kukuzeli, i cili ishte 

me origjinë nga Durrësi. Duhet theksuar se është i vetmi afresk që i kushtohet këtij 

shenjti, që hodhi bazat e muzikës bizantine. Në vijim është pikturuar "Shën 

Kostandini dhe Elena". Në faqen veriore janë pikturuar skena nga cikli "Mundimet e 

Krishtit", për të vijuar me subjekte nga mrekullitë e tij pas ngjalljes531. 

 Ikonostasi që ndan hieroren nga naosi është i gdhendur në dru arre. Simbolika 

e gdhendjeve, që zbukurojnë ikonostasin është marrë nga bota bimore dhe shtazore. 

Në pjesën qendrore të ikonostasit thellësia e gdhendjeve është më e madhe. Përmasat 

e ikonostasit janë 8.75 m gjatësi dhe 4.5 m lartësi. Në qendër të ikonostasit është 

kryqi i gdhendur, në të cilin ikonografi Kostandin Shpataraku ka pikturuar me shije të 

hollë artistike skenën e "Kryqëzimit". Në dyert e bukura janë pikturuar "Kryeengjëlli 

Gabriel" dhe "Shën Mëria". Anash  "Kryeengjëllit Gabriel" është pikturuar "Profeti 

Solomon", ndërsa anash "Shën Mërisë" është pikturuar "Profeti David". Të dy 

profetët mbajnë nga një përgamen në dorën e majtë. Në një pllakë guri në hierore 

gjendet mbishkrimi, i cili vërteton se gdhendjet e ikonostasit, amvonit dhe fronit 

dhespotik janë realizuar nga një grup gdhendësish nga Dibra e Madhe (Golloborda). 

Amvoni është i skalitur dhe i stolisur me ikona, të cilat paraqesin shenjtorët në 

këmbë.  

Kostandin Shpataraku, ka pikturuar ikonat e lëvizshme të ikonostasit, të cilat 

datojnë vitin 1744. Në ikonostas janë 7 ikona të mëdha. Djathtas ndodhet "Krishti 

Pandokrator"532 me përmasat 116 x 74 cm, ndërsa në të majtë gjendet "Shën Mëria në 

                                                           
529 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 117, faqe 96-97. 
530 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 118, faqe 98. 
531 -Skëndër Mihalçka, Manastiri i Ardenicës dhe konservimi i pikturave murale të tij, Monumentet, 2, 

Tiranë 1986, faqe 80-81. 
532 -Ikona "Krishti Pandokrator" ka përmasat 116 me 74 cm. Krishti paraqitet si sundimtar i 

plotfuqishëm i botës. Ai është ulur në një fron madhështor dhe ka veshur rrobë hieratike, sako dhe 

omofor të madh. Mbi kokë ka kurorën mbretërore. Në të dy anët e ikonës Kostandin Shpataraku ka 
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Fron"533 me po ato përmasa. Në vijim renditen ikonat "Lindja e Shën Mërisë"534 me 

përmasat 115.5 x 75 cm, "Joan Pagëzori" me përmasat 106 x 46 cm, "Shën Kolli në 

Fron" me përmasat 116 x 77 cm, "Joan Teologu" me përmasat 114 x 74 cm, dhe 

"Mbledhja e Kryeengjejve" me përmasat 115 x 74 cm. Ikonat janë realizuar në vitin 

1744, me shpenzimet e esnafëve të bakërxhinjve dhe të muratorëve voskopojarë.  

Me interes është ikona e "Shën Gjon Vladimirit", e cila shoqërohet nga 12 

skena nga jeta e tij. (Fig.41) Në ikonë Kostandin Shpataraku ka pikturuar 76 

personazhe me veshje të ndryshme mbretërore, strategë, klerikë, shërbëtorë, ushtarë 

etj. Në skenën e dymbëdhjetë paraqitet princi Karl Topia (1359-1388). Skena e princit 

Karl Topia është unikale, sepse është rasti i vetëm i pikturimit të tij në Shqipëri535. 

Aktualisht, ikona është në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë536. 

                                                                                                                                                                      
pikturuar 12 medaljone floreale, brenda të cilave janë pikturuar shenjtorë. Froni i artë është madhështor 

dhe  i  zbukuruar me motive floreale dhe gjeometrike në linjë të zezë. Në ikonë gjendet mbishkrimi: 

Δια δαπάνης τού ρουφετίου των χαλκεων τίς Μοσχοπόλεος. Από Χ(ριστο)υ α ψ μ δ (=1744). / Χείρ 

Κωνσταντίνου ίεροδιακόνου έκ Σπαθείας. “Me shpenzimet e esnafit të bashkëpunuesve të Voskopojës. 

Prej Krishtit 1744. Dora e jerodhiakon Kostandinit nga Shpati”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave 

në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 120, faqe 98-99; Ylli Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i artit 

mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, faqe 30. 
533 -Ikona "Shën Mëria në Fron" ka përmasat 116 me 74 cm. Shën Mëria paraqitet në një fron të 

stolisur, duke mbajtur në prehër Krishtin fëmijë që bekon. Anash saj janë pikturuar 12 medaljone 

florealë nga 6 në secilën anë. Veshja e Krishtit dhe e Shën Mërisë është zbukuruar me elegancë dhe 

fantazi me motive floreale të pikturuara në ar. Në ikonë gjendet mbishkrimi: Από Χ(ριστο)υ α ψ μ δ 

(=1744) Δια δαπάνης τού / ρουφετίου των μπακαλάδων τής Μοσχοπόλεος. "Prej Krishtit 1744. Me 

shpenzimet e bakejve të Voskopojës". Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, 

nr. 119, faqe 98.Ylli Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i artit mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, faqe 

30. 
534 -Ikona "Lindja e Shën Mërisë" ka përmasat 115.5 me 75 cm. Figura kryesore e ikonës është Shën 

Ana, e cila është pikturuar djathtas në një krevat të madh me këmbë të arta. Mbi krevat janë vendosur 

një jastëk  e  një mbulesë e bardhë e qëndisur. Veshja e Shën Anës është  e kuqe me jakë e mëngë të 

arta të qëndisura me motive floreale. Pjesa e këmbëve është mbështjellë me një mbulesë blu me drapëri 

të shumta të arta. Shën Ana ka mbuluar kokën me një shami të bardhë të lidhur nga pas dhe të qëndisur 

mbi ballë. Mbi të është pikturuar brerorja e artë. Flokët e saj i zbresin anash mbi supe. Pranë Shën 

Anës  janë tre shërbëtore me sendet e duhura për lindje. Ikona është e organizuar në dy pjesë. Pjesa e 

sipërme, që përbëhet nga 5 figura dhe pjesa e poshtme, që përbëhet nga 5 figura, por me përmasat tre 

herë më të vogla. Figurat që paraqiten në ikonë kanë një dritë të qetë, në ngjyrë okre në ngjyrë ulliri me 

hije gri në jeshil anash. Shikimi dhe dora e Shën Anës është  drejt  asaj, që i afrohet me tabaka ndër 

duar. Në gjithë skenën mbretëron një qetësi dhe dramacitet, që pasqyrohet nëpërmjet pikturimit të 

figurave. Interesante është figura e shërbyeses në pjesën e poshtme të ikonës, që me të dy duart tjerr 

lesh me furkë dhe me këmbët tund djepin ku është vendosur foshnja. Në ikonë gjendet mbishkrimi: 

Από Χ(ριστο)υ α ψ μ δ (=1744) Δια δαπάνης τού / ρουφετίου των πραγμα / τευτάδων τής 

Μοσχοπόλεος. "Prej Krishtit 1744. Me shpenzimet e tregtarëve të çikërrimave të Voskopojës". 

Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 119, faqe 98. Ylli Drishti, 

Kostandin Shpataraku, piktori i artit mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, faqe 31. 
535 -Në qendër të ikonës është Gjon Vladimiri, duke mbajtur në dorën e majtë kokën e prerë, ndërsa në 

dorën e djathtë, kryqin e martirizimit. Ai është i ulur në një fron hijerëndë. Në kokë ka kurorën 

princërore. Gjon Vladimiri është me veshje princërore. Mbi supe ka hedhur një mantel të kuq. Skena 

mbi kryet e shenjtit, duke filluar nga ana e majtë titullohet "Lindja e shenjtit". Pas saj vjen skena e 

dytë, "Kur shenjti mëson Shkrimin e Shenjtë" dhe vijon me skenën, "Kur e kurorëzuan shenjtin princ". 

Skena e tretë "Gjuetia e Shenjtit" e paraqet Gjon Vladimirin në gjueti, ndërsa skena tjetër tregon 
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Ikonat e vogla janë 23 copë. Ato kanë përmasat 43 x 34 cm dhe paraqesin 

aspekte nga jeta e Krishtit dhe e Shën Mërisë. Ndër to mund të përmendim: 

"Ungjillëzimi", " Lindja e Shën Mërisë", "Lindja e Krishtit", "Lindja e Pagëzorit", 

"Kryqëzimi i Krishtit", "Pendikostia", "Shërimi i të paralizuarit", "Hyrja e Shën 

Mërisë në Tempull", "Shërimi i të verbërit", "E diela e Samaritanes", "Shestja", "Mos 

më prek", "Shpërfytyrimi", "Rrethprerja", "Mbledhja e Apostujve" etj.  

Mbi ikonostasin e kishës varen katër kandila të mëdhenj prej argjendi të cilat 

mbajnë datat: 1725, 1740, 1745, 1756537. Mbishkrimi që gjendet mbi kapakët prej 

argjendi të Ungjillit daton në vitin 1745. + Το παρον ευαγγελιον υπαρχοι της μονης / 

της θεοτοκου της επονομαζομενης Αρδεν / ιτζας επι ετους 1745. “Ky ungjill është i 

Manastirit të Hyjëlindëses të mbiquajtur Ardenica, viti 1745”538.  

Në muajin shkurt të vitit 1754 është ndërtuar hajati i kishës. Kjo vërtetohet me 

anën e një mbishkrimi të gdhendur në gur mbi harkun e parë të kolonës së hajatit 

perëndimor të kishës539. Artofori është punuar prej argjendi me ornamente vegjetale 

                                                                                                                                                                      
momentin kur shenjti pa skifterin e bardhë që i hodhi kryqin. Në një skenë tjetër shenjti është me 

ushtarët e tij, duke luftuar kundër bullgarëve. Skena e gjashtë tregon momentin kur kunati pabesisht i 

preu kokën shenjtit. Skena që gjendet në fundin e ikonës nga ana e djathtë tregon shenjtin duke 

udhëtuar mbi mushkë dhe me kokën e prerë në dorë. Skena e tetë paraqet momentin kur mushka u 

gjunjëzua dhe episkopi e priftërinjtë morën trupin e shenjtit. Skena e nëntë: fjetja e shenjtit. Skenë 

interesante është ajo ku 16 francezë synojnë të grabisnin eshtrat e shenjtit, por sapo e ngarkojnë arkën, 

mushka plas në vend etj. Skena e njëmbëdhjetë paraqet arkën e shenjtit duke lundruar në rrjedhën e 

kundërt të lumit të Kushës, ku e presin murgjit e manastirit. Në skenën e dymbëdhjetë është ktitori 

Karl Topia (1359-1388), i cili me dorën e djathtë mban skeptrin, kurse me të majtën tregon maketin e 

manastirit. Sipas Theofan Popës, skena e ktitorit Karl Topia është unikale, sepse paraqet princin 

shqiptar. Karl Topia mban mbi krye një kurorë prej ari si ato që mbanin princërit e Bizantit. Në dorën 

djathtë mban skeptrin si simbol të pushtetit, ndërsa me dorën e majtë tregon maketin e manastirit. Ai 

ka veshur një stihar të gjatë, në fundin e të cilit është një shirit ari i stolisur me gurë të çmuar. Mbi 

stiharin ka një dollamë të kuqe, me mëngë të varura nga pas. Dollama është stolisur me shqiponja 

dykrenore ari. Skeptri, që mban në dorë princi Karl Topia, ngjan me ata që mbanin peshkopët e kishës 

perëndimore. Mbi ikonë gjendet mbishkrimi: +Αλβανίας τε άναξ Ιωάννη Βλαδήμ(ηρε)....../ καμοι τώ 

θεράποτι* τής Αρδευούσης/ Αντωνίω τε* έπι έτη άπό Χ(ριστο)ύ ΑΨΛΘ (=1739)*/ Χείρ 

Κωνσταντήνου ίεροδιακόνου/έκ Σπαθείας. “Mbret i Shqipërisë, Gjon Vladimir…mua shërbëtorit të 

Ardenicës Andonit në vitin prej Krishtit 1739. Dora e jerodhiakon Kostandinit nga Shpati”. Theofan 

Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 114, faqe 96; Icons from the Orthodox 

Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, page 136-141. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe 

pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 35-37. Melsi Labi, Gjon Vladimiri. Princi që u 

bë shenjt, Tiranë, 2015, faqe 8-10. Melsi Labi, Joan Vladimir. The Prince that became Saint, Tirana, 

2016, page 10-13; Theofan Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, Ministria e Arsimit dhe e Kulturës, 

Tiranë, faqe 80; Ylli Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i artit mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, faqe 

88-95; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 

2006, σελ. 136-141; Dukljanski Knez Sveti Vladimir 970-1016, 1000 godina Crnogoeske 

Drzavotornosti, Narodni muzej Crne Core, Podgorica 2016, page 179-182.  
536 -Dhimitra Lazidhu, Dhimitra Drosaqi, Manuali i restaurimit të ikonave nga Muzeu i Artit Mesjetar 

Korçë, Selanik, 2008, faqe 162-163; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, 

Davinci, Tiranë, 2003, faqe 35-37; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της 

Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 136-141. 
537 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 122, faqe 99. 
538 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 121, faqe 99.   
539  -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 128, faqe 101. 
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në reliev. Mbishkrimi që gjendet në të vërteton se është punuar në gusht të vitit 1813: 

Ετους 1813 αυγουστος. + Το παρόν αρτοφόριον πέλει τής ιεράς μονής Αρδευουσης 

καί εφτιάσθη δί εξόδον καί δαπάνων τού αγίου ήγουμένου Κυρίου, Κύρ Δανιήλ – Διά 

χειρός Αποστόλη υιού ιακώβου ελπασανήστης. "Viti 1813, gusht. Ky artofor është i 

Manastirit të shenjtë të Ardenicës dhe është bërë me shpenzimet dhe të dalurat e 

igumenit të shenjtë të Zotit Daniel. Me dorën e Postolit, birit të Jakovit 

elbasanasit"540. Për këtë artofor ka shkruar Irine Banushi541. Fatkeqësisht ky artofor 

me vlerë për trashëgiminë tonë kulturore është grabitur nga njerëz keqbërës dhe 

gjendet në një muze të Athinës.  

Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar janë dyert anësore të ikonostasit të 

kishës së manastirit të Ardenicës me numër inventari 6153 dhe 6155, si edhe një 

ikonë e vogël e Shën Mërisë me numër inventari 5843. Në pavijonin e ikonave 

pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar një ikonë e madhe e Shën 

Gjergjit, (Fig.42) me përmasat 97x60 dhe numër inventari 3667542. Kisha "Lindja e 

Shën Marisë" është shpallur monument kulture543 në vitin 1948. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
540 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 198, faqe 122. 
541 -Në një letër që i dërgonte mikut të tij Dhimitër Bedulit ai thotë: Asht një arthofor, ku rreth e 

përqark shkruen greqisht. Un nuk mund ta dalloj me e lexue, por Theofani më tha se ishte i vjetër dhe i 

punuem prej nji stërgjyshi të tij që ishte qenë argjendar. Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi martir 

i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë, 2000, faqe 90. 
542 -Figura kryesore e ikonës është Shën Gjergji. Ai mban uniformë ushtarake. Shën Gjergji paraqitet 

hipur mbi një kalë të bardhë, duke goditur me shtizë dragoin. Me dorën e majtë shenjti shtrëngon frerin 

e kalit, ndërsa në dorën e djathtë mban një shtizë të gjatë, e cila ka përshkuar tejpërtej gojën e dragoit. 

Tematika e ikonës është marrë nga një mrekulli  e shenjtit. Sipas Sinaksarit, dikur, në një liqen të 

Atalisë, në Azinë e Vogël kishte pasur guvën një dragua i tmerrshëm, të cilin banorët idhujtarë e 

adhuronin si perëndi. Për të qetësuar dragoin, banorët i jepnin me short fëmijët e tyre. Kur i ra shorti të 

flijohej bija e mbretit dhe të gjithë prisnin që ta përpinte përbindëshi, u shfaq Shën Gjergji hipur mbi 

kalë dhe e goditi me shtizë dragoin. Dragoi u shemb përtokë, duke përdredhur bishtin nën këmbët e 

kalit. Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “Shën Gjergji”. 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 çallmë. Me 

dorën e djathtë mbahet pas shenjtit. Në dorën e majtë ka një ibrik. Dorian Koçi, Andrea Llukani, 

Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, 

faqe 82-83. Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent 

shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 60; Ylli Drishti, Icons, Colektion of 

the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, 

Tirana 2017, page 60.     
543 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 41; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 76. 
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MANASTIRI FJETJA E HYJLINDËSES 

 ATALE, HIMARË, VITI 1759 
 

Manastiri i Atales gjendet në verilindje të Himarës. Kisha e manastirit i është 

kushtuar "Fjetjes së Shën Marisë" dhe feston më 15 gusht. Të ardhurat vjetore të 

manastirit kanë qenë 20 lira. Manastiri është ngritur në malin e Atalit rreth dy orë larg 

nga lagjia Spile e Himarës. Kisha është e tipit bazilikal me tre nefe dhe ka përmasa të 

brendshme 10.10x5.10 metra. Muratura e kishës është e rregullt me qoshe dhe 

korniza të punuara me gurë të latuar. Çatia e kishës është dyujëse dhe e mbuluar me 

tjegulla. Apsida është punuar me gurë të latuar dhe përfundon me një kornizë guri. 

Nga ndërtimet e manastirit ka mbetur një godinë dykatëshe e rrënuar, kati i poshtëm i 

së cilës ka shërbyer për katua, ndërsa ai i sipërm për banim544.  

Kisha është ndërtuar në vitin 1759. Ky fakt vërtetohet me anën e një 

mbishkrimi që gjendet mbi portën perëndimore brenda kishës: + Ανηγέρθυ εκ βόθρου 

καί ανειστωρύθη ο θύος / καί πανσεπρος ναός η Κύμησης τής Ηπεραγίας Δεσπή / νης 

ημών Θεοτόκου κε Αηπαρθένου Μαρήας δυα σήνδρο / μής κοπου μοχθου κε εξόδου 

Ζ(αχ)αρήας μοναχύς άρχη / ερατευον ήπό του θεοφηλεστατου Κυρίου κυρήου Ηοανη 

/ κύου Χημάρας κε Δελβηνου – δυα χηρός καμού του αμαρ / τολού Βασίλου του / εκ 

χορας Σιν / κρηατη / εν ετη 1795 / απρηλύου – Ι / ετελυόθυ. “U ndërtua prej themeli 

dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i Fjetjes së mbishënjtës, zonjës 

sonë Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, me kontributin, përpjekjen, 

mundimin dhe shpenzimet e murgeshës Zaharisë në kohën e peshkopit shumë 

perëndidashës zotit, zotit Joaniqit të Himarës e Delvinës, me dorën time të mëkatar 

Vasilit, nga katundi Sinkriati. U përfundua në vitin 1795, prill 10”545.  

Në skenën "Ava Sisoi para varrit të Aleksandrit të Madh" është shkruar: Ορόν 

σε ταφε / δύλεο σου την θέαν κ(αί) καρδυοστα / λακτων ομβρον εκχεό χρεος το κυνώ 

/ βλυτων ης νουν λαμβάνο πος γαρ δυελθο / πέρας βαλέ τηούτων ο θανα / τε της 

δύνατε φυγην σε / ό Αβά Σησώ / εις / Αλεξανδρος ό βασιλεύς “Duke të parë ty o varr 

trëmbem nga pamja jote dhe derdh lot si shi, që pikojnë nga zemra, sjell ndër mend 

borxhin që është për të gjithë si do të kalojë deri në fund, obobo nga kjo o i 

pavdekshëm kush mund të shpëtojë ty. Ava Sisoi-Mbreti Aleksandër”546. Ambienti i 

altarit ndahet nga një ikonostas prej muri. Manastiri i Atales në vitin 1963 është 

shpallur monument kulture547. 

 

 

 

 

                                                           
544 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 194-196.  
545 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 848, faqe 310. 
546 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 849, faqe 310-311. 
547 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 86. 
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MANASTIRI I  SHËN DHIMITRIT 

 QEPARO, HIMARË, VITI 1760 
 

Manastiri i Shën Dhimitrit gjendet në fshatin Qeparo të Himarës. Kisha e 

manastirit i është kushtuar "Shën Mitrit" dhe kremton më 26 tetor. Të ardhura vjetore 

të manastirit kanë qenë 30 lira. Naosi është në formë kryqi me kupolë dhe ka përmasa 

të brendshme 7.50x4.60 metra. E veçanta e kësaj kishe janë dekoracionet me tulla të 

vendosura në formë sharre548.  

Kisha e manastirit është ndërtuar në vitin 1760. Kjo datë gjendet e gdhendur 

mbi një gur, në anën e djathtë të portës perëndimore të kishës549. Konakët e manastirit 

janë ndërtuar në vitin 1811. Kjo datë është e gdhendur mbi një gur në njerin prej 

harqeve të konakëve të manastirit550. Mbi një kuti lipsanësh është shkruar: Η παρουσα 

θηκι τον αγιον ληψανον ηπαρχι του αγιου Νικολάου της / ιερας μονις Παλερμου. Δια 

εξοδου καθηγουμενου χιρ Χρισανθου (ι)ερομο / ναχου – 1800. Νανι Χριεκοκας 

Θοδορι. “Kjo kuti e lipsanave të shenjta është e shën Kollit të Manastirit të hirshëm të 

Palernës. Me shpenzimet e igumenit, zotit jeromonak Krisanthit 1800. Nako Kriekoka 

Theodori”551. Ambienti i altarit ndahet me një ikonostas druri. Në mjediset e kishës 

ka qenë edhe shkolla, si dhe godinat ndihmëse. Manastiri i Shën Dhimitrit në vitin 

1963 është shpallur monument kulture552. Manastiri është restauruar vitet e fundit me 

fondet e Kishës Ortodokse. Konkretisht janë kryer këto punime: 1-Restaurimi i kishës 

dhe i konakëve. 2-Shtesë në anën perëndimore të kishës. 3-Sistemimi i territorit 

brenda dhe jashtë manastirit etj553.  

 

 

MANASTIRI I SHËN GJERGJIT 

MBRESHTAN, BERAT, VITI 1783 
 

Manastiri i Shën Gjergjit gjendet në fshatin Mbreshtan, rreth 2 orë larg nga 

Berati. Kisha është rindërtuar më 1 prill të vitit 1783.  Ky fakt vërtetohet nga një 

mbishkrim i gdhendur mbi gur dhe i vendosur mbi portën perëndimore jashtë kishës: 

Α Ψ Π Φ (=1783), Α ΑΠΡΗΛΙΟΥ.  “1783, prill 1554. Sipas Anthim Aleksudhit enoria 

                                                           
548 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 192-193. 
549 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 827, faqe 304. 
550 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 864, faqe 316. 
551 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 862, faqe 314-315. 
552 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 86. 
553 -Joan Stratobërdha, Kontribut i madh i Kishës për trashëgiminë kulturore kombëtare, Ngjallja,  

qershor 2003, faqe 6-7. 
554 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 158, faqe 110. 
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e Mbreshtanit përbëhej nga 75 familje, të cilat kishëroheshin në manastirin e Shën 

Gjergjit dhe në kishën e Shën Mërisë. Në manastir shërbenin dy klerikë555.  

Në një kryq prej argjendi që gjendej mbi tryezën e shenjtë të kishës ishte 

gdhendur mbishkrimi: +Τον σταβρον ιπαρχι τις αγηας / μονις του αγιου Γεοργιου 

εκ(κ)ο / μης Μπρεστανη. +Δια σηνδ / ρομης και εξοδον παπα κηρ Δι / μητ(ρ)οιον και 

επιτροπου αυτης / Δημιτρηου. +Επι χειρος Νηκο / λαου ιερεος – 1766. “Ky kryq 

është i manastirit të shenjtë të Shën Gjergjit të katundit Mbreshtan. Me kontributin 

dhe shpenzimet e zotit Papa Dhimitër dhe epitropit të saj (kishës) Dhimitrit. Me dorën 

e prift Nikollës 1766”556. Mbi bazamentin e një kryqi të vogël prej argjendi është 

shkruar:  Γιοργιου ηερεως ηος του π(α)π(α) Νηκο / λαου ε(κ) χορα(σ) Μπρεστανι 

1771. “Prift Gjergji, biri i Papa Nikollës, nga katundi Mbreshtan 1771”557. Mbi një 

kuti lipsanësh është shkruar: Το παρον υπαρχε(ι) του Γεωργιου ιερεως / απο χοριον 

Μπρεστιαν 1779. “Kjo është e prift Gjergjit, nga katundi Mbreshtan 1779”558. Mbi 

ikonën e madhe "Fjetja e Shën Mërisë" është shkruar: Χρηστος Δημητριανου 1826. 

"Kristo Dhimitriani 1826"559.  

Sipas një gojëdhëne vendase: Epitafi i Gllavenicës560 dhe lipsanet e Gorazhdit 

dhe të Angjellarit, të cilët kishin qenë episkopët e Gllavenicës gjatë viteve të 

pushtimit bullgar, janë sjellë në kishën "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e Beratit nga 

kisha “Fjetja e Hyjlindëses” që gjendej në Ballsh. Veç tyre ka pasur edhe objekte të 

tjera kishtare si libra liturgjikë dhe pergamenë". Fillimisht murgjit e manastirit i 

shpunë ato në manastirin e Shën Gjergjit në fshatin Mbreshtan të Beratit. Pas 

islamizimit të fshatit në kohën e pushtimit osman reliket e shenjta u prunë në kishën 

"Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e  Beratit. Sipas Theofan Popës në Mbreshtan, në 

vend të manstirit të dikurshëm ekziston kisha e vogël e Shën Gjergjit. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                           
555-Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα 

1868, σελ. 54. 
556 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 134, faqe 102; Theofan Popa, 

Glavenica e lashtë dhe Ballshi i sotëm, Studime Historike, Nr. 2, viti 1964, faqe 228. 
557 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 137, faqe 103. 
558 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 150, faqe 107.  
559 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 213, faqe 125. 
560 -Epitafi i Gllavenicës daton në vitin 1373. Ai është objekti më i shquar i mesjetës shqiptare. Epitafi 

është zbuluar në qilarin e një shtëpie të rrënuar në afërsi të Ballshit. Në momentin që u gjet, epitafi 

ishte i palosur dhe qe dëmtuar nga brejtësit. Epitafi i përkiste kishës së Gllavenicës. Emërtimin “Epitafi 

i Gllavenicës” e ka bërë studiuesi Theofan Popa, duke u bazuar në titullin kishtar që kishte peshkopi 

Kalist, επισκο/που Κα/ληστου / Γλαβεν/γτζης / και Βελ(λ)αγραδον “i Gllavenicës dhe i Beratit”. 
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MANASTIRI I SHËN KOZMAIT 

KOLKONDAS, FIER, SHEK. XVIII 
 

Manastiri i Kolkondasit (Fig.43) është ndërtuar në shekullin XVIII dhe i është 

kushtuar Shën Kozmait. Konakët e manastirit kanë qenë dykatësh. Kati i poshtëm 

përdorej si magazinë, ndërsa në katin e sipërm gjendeshin rreth 60 qeli, tek të cilat 

banonin murgjit dhe ata që shërbenin në manastir. (Fig.44) Gjithashtu disa nga qelitë 

qenë përshtatur për të fjetur pelegrinët që vinin në manastir. Konakët e manastirit 

kanë qenë në formë U-je, duke e rrethuar kishën nga të tri anët. Manastiri ka qenë në 

gjendje të mirë ekonomike. Në të ka pasur shkollë dhe bibliotekë. Në shkollën e 

manastirit studionin rreth 100 nxënës, të cilët gjenin strehë në konakët e manastirit. 

Kisha është bazilikë trinefëshe me përmasa 18.50x10 metra. Muratura e kishës është 

me gurë të lidhur me llaç dhe gëlqere. Muret përfundojnë me korniza prej guri të 

gdhendura. Tamburi është tetëfaqësh dhe i suvatuar, ndërsa apsida lindore është 

shtatëfaqëshe dhe me dekoracione. Hyrja kryesore e kishës gjendet në anën veriore. 

Gjithashtu ka një portë në anën perëndimore. Planimetria e kishës së "Shën Kozmait" 

është në formë kryqi të jashtëshkruar561.  

Kisha e manastirit të "Shën Kozmait" është ndërtuar ndërmjet viteve 1813-

1814 me porosi të Ali pashë Tepelenës. Kur ky i fundit hyri në Berat iu kujtua murgu 

Kozma, prandaj thirri Mitropolitin e Beratit Joasaf II, të cilin e urdhëroi të bënte 

transferimin e lipsanit të shenjtit dhe të ndërtonte manastirin në kujtim të tij. Mbi 

portën veriore të kishës gjendet një mbishkrim i gdhendur në gur. Εν ετει απο 

Χρίστου/ αωιδ + 1814/ μαίου κβ. Εκτήσθη ο ναος ουτος του αγιου Κοσμα/ επι του 

πανιερωτατου μητροπολιτου/ Βελιγραδων κυριου Υωασαφ ηγουμενευοντος του/ 

πανοσιωτατου Θεοκλητου επιτροπευοντων δε του/ κυριου Νικολαου Δημητριου και 

Χατζή Γιανκου/ και Πρωτοσυγγελου Παρθενιου δια κοπων τε/ και μοχθων παντων 

των εύσεβων/ χριςτιανων κληρικων τε και λαικων. / Ετους 1817....Κοσμας δι 

επιστασιας υού Καπετάννι Κόλα από χωριου Φούρκα, έπαρχίας του αγίου Βελάς. 

“Në vitin 1814, maj 22. U ndërtua ky tempull i Shën Kozmait në kohën e të 

gjithhirshmit mitropolit të Beratit, zotit Joasaf, në kohën e igumenit të hirshëm 

gjithoshënar Theoklitit në kohën e kujdestarisë së zotit Nikollë, Dhimitrit dhe Haxhi 

Jankut dhe të Protosingjel Parthenit, me përpjekjet dhe mundimet e të gjithë të 

krishterëve të devotshëm klerikë e laikë. Në …..1817…..Kozma me mbikqyrjen e të 

birit Kapedan Kostës, nga katundi Furkë, e parkia e shenjtit të Vellasë”562.  

Ikonostasi i kishës563 është gdhendur në vitin 1835. Kjo datë është e gdhendur 

në dru nën kryqin e ikonostasit564. Në gdhendjet e ikonostasit ka motive gjeometrike, 

bimore dhe zoomorfe. Ikonat e mëdha janë 10, ndërsa ikonat e vogla të festave 19. 

Ikonostasi dhe ikonat që gjenden në të nuk janë të kategorisë së parë përsa u përket 

                                                           
561 -Stilian Adhami, Ansambli historik dhe arkitektonik-artistik i Kolkondasit-Fier, Monumentet, nr. 

2/1985 (30), faqe 73-76. 
562 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 201, faqe 122-123.  
563 -Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 168.  
564 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 220, faqe 128. 
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vlerave artistike. Mbi një proskinitar është vendosur një gravurë e derdhur në plumb, 

tek e cila në qendër gjendet Shën Kozmai dhe anash janë pikturuar skena nga jeta e 

tij. Gravura është e pikturuar nga mjeshtri Kalinikos në vitin 1829. Mbi derën e altarit 

gjendet një shqiponjë e gdhendur në dru, ndërsa mbi frontonin e kambanerisë është 

skalitur në gur një portret gruaje. Gurëgdhendësit në këtë rast kanë portretizuar 

Vasiliqinë, të shoqen e Ali pashë Tepelenës565. Mbi një gur të gdhendur në kambaneri 

gjendet mbishkrimi: ΑΝΕΓΕ(ΡΘΗ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΘΗ ΤΟ ........ΤΩΝ ΚΑΜΠΑΝΩΝ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΝ ΣΑΚΕΛΑΡΟΣ ΠΑΠΑ ΠΕΤΡΟ 

ΜΙΕΛΑ ΧΕΡΟΣ ΠΑΣΤΡΟ ΓΕΡΓΙ. “U ndërtua…i kambanave të shën Kozmait dhe në 

kohën e kujdestarisë së Sakellarit at Petros, me dorën e Pashtro Gjergjit”566.  

Në apsidë jashtë kishës gjendet një mbishkrim që bën fjalë për Ali pashën. 

Ανηγερθη εκ βαθρων/ ο θειος και ιερος ου/τος ναος δια προστα/γης και προτροπης 

του υψηλοτατου Βεζιρ/ Αλη Πασια απο Τεπελενη. “U ndërtua nga themelet ky 

tempull hyjnor e i hirshëm me nxitjen e të shumëlartit, Vezir Ali pashës nga 

Tepelena”567. Sipas gojëdhënës rreth vitit 1775 gjatë udhëtimeve misionare për të 

predikuar krishtërimin Shën Kozmai vajti në Tepelenë, ku u gjeti strehë tek sarajet e 

Hankos, së ëmës së Ali pashë Tepelenës. Të nesërmen murgu Kozma e mori 

djaloshin Ali dhe u ngjitën në malin e Leklit. Aty murgu Kozma i kishte parashikuar 

të ardhmen Ali pashait: “Se do të bëhej shumë i dëgjuar, një pasha i madh dhe do të 

sundote gjithë Shqipërinë, do të nënshtronte Prevezën, Pargën dhe Sulin. Në fund do 

të shkonte me mjekrën e kuqe në Stamboll”. Madje murgu Kozma e këshilloi Aliun 

që të pajtohej me lekliotët dhe hormovitët568. Por pashai nuk e pati kuptuar frazën e 

fundit: "me mjekrën e kuqe në Stamboll", e cila parashikonte fundin e tij tragjik. Ai 

nuk mundi ta kuptonte që turqit do ta vrisnin dhe kokën e prerë me mjekrën e 

gjakosur do t`ia shpinin Sulltanit. Pas disa vitesh, kur Ali pashai po shihte që 

profecitë e murgut Kozma po realizoheshin, lidhi miqësi me të. Për miqësinë e Ali 

pashait me murgun Kozma ka dy letra, të cilat janë botuar nga Mitropoliti i Beratit 

Anthim Aleksudhi569.  

Letra e parë: "Ju rumë të nahijes së Beratit, myzeqarë dhe vllehë grabovarë, 

katunde dhe çifligje, ju lajmëroj se ja ku vura një epitrop që të ndreqë manastirin e 

plakut Kozma; ndihmova edhe unë me aspra e të ndihmoni edhe ju si t`iu thotë 

dhespoti, me qëllim që të ndreqet ky manastir. Për ata që nuk do të japin ndihmën e 

tyre do të më mbetet hatëri dhe pastaj do t`i paguajnë dyfish.  Sikundër ju urdhëroj 

ashtu të bëni pas këtij vendimi. Gjirokastër, më 12 shtator 1813". 

                                                           
565 -Stilian Adhami, Ansambli historik dhe arkitektonik-artistik i Kolkondasit-Fier, Monumentet, nr. 

2/1985 (30), faqe 78. 
566 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 272, faqe 143.  
567 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 275, faqe 144; Μιχαήλ Γ. 

Τρίτου, Η Εκκλησιά στο Ανατολικό Ιλλυρικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 1999, σελ 123. 
568-Pan. Monastiret kryesorë të Dhioqezës së Beratit, Koleksioni i revistave "Jeta Kristiane", 

Shtypshkronja Gutenberg, Tiranë (1940-1944), faqe 240. 
569 -Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα 

1868,  σελ. 82. 
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Letra e dytë: "Hair duvaxhitë e mi Mitropolit i Beratit Kolë Mitro dhe Haxhi 

Janko. Ju përshëndes dhe ju kallëzoj se i mora vesh sa më shkruani dhe u informova 

me anë të igumenit. U gëzova shumë që u kujdesët për plakun Kozma. Ja tek po vinë 

aty igumeni dhe Nikolla bashkë me kryemjeshtrin dhe të vini të ndreqni edhe kullat e 

manastirit, i cili të bëhet më i mirë nga të gjitha manastiret. Me ardhjen time aty 

dëshiroj ta gjej të mbaruar. Pra, të kujdeseni të gjithë që ta ndreqni dhe të gjithë rumët 

e Beratit, të mëdhenj dhe të vegjël, të ndihmojnë. Po i shkruaj edhe Ibrahim Arapit 

t`ju ndihmojë në çdo kohë e në çdo punë. Të bëni si ju shkruaj. Ju përshëndes. Në 

Janinë më 12 shtator 1814". 

 Sundimtari i Beratit, Ahmet Kurt Pasha e lejoi murgun Kozma të predikonte 

dhe të hapte shkolla në rrethinat e Myzeqesë. Murgu Kozma i përshkoi ato fshatra dy 

herë, në vitin 1777 dhe më 1779. Kur pashai i Beratit mësoi se murgu Kozma kishte 

miqësi me Ali pashë Tepelenën, urdhëroi që ta vrisnin më 24 gusht 1779 dhe trupin e 

tij e hodhën në lumin Seman. Lipsani i tij u gjend pranë fshatit Kolkondas, ku u 

varros në narteksin e kishës së “Shën Mërisë” dhe vite më vonë për nder të tij u ngrit 

manastiri. Me urdhër të Ali pashë Tepelenës lipsanit të shenjtit iu vendos një kokë e 

florinjtë. Ali pashai e porositi në Venecia kokën e florinjtë, e cila u punua prej 

mjeshtrit Nicholas Clykys. Lipsani i plotë i shenjtit u vendos në arkën e posaçme. Në 

vitin 1918 një arkeolog austriak e përvetësoi kokën e florinjtë, për ta shpënë në 

Vienë570.  

Në vitin 1942 pranë kishës u ndërtua një paraklis ku u vunë reliktet e Shën 

Kozmait dhe një arkë me lipsanin e tij. Arka me lipsanin e shenjtit u ruajt e paprekur 

deri  në vitin 1984, kur u vizitua prej një turisti grek, të quajtur Taqis Kristopulos. Ky 

i fundit pasi fotografoi lipsanin pa kokë të shenjtit e bëri problem qeveritar. Ky 

incident detyroi Institutin e Monumenteve, që lipsanet e Shën Kozmait të vendoseshin 

në një arkë të re. Dora e djathtë u vu në një enë qelqi në formë katrore. Gjithashtu kur 

u mësua se më 1987 do të vinte një delegacion grek, kisha u pastrua nga ferrat dhe u 

shtrua rruga. Delegacioni kryesohej nga Karolos Papulias, në atë kohë ministër i 

Jashtëm, Melina Mërkuri, ministre e Kulturës dhe dy ministra të tjerë. Melina ishte 

shtrirë barkas që nga dera e kishës deri tek arka me lipsanin e shenjtit, duke e puthur 

me shprestari. Pas vizitës gazetarët grekë pyetën ish-ministrin e jashtëm të Shqipërisë 

Reiz Malilen: -Përse mungon koka e shenjtit? Reizi si ateist që ishte u shtang nga 

pyetja, por Papuliasi e nxori nga situata duke thënë: “Koka prehet atje ku duhet të 

prehet”571.  

 Pas prishjes së kishave më 1967 arkën me lipsanet e Shën Kozmait i shpunë 

në Muzeun e Fierit. Sipas Robert Elsie kujdestari i muzeut i ka shitur lipsanet e 

shenjtit. Gjithashtu pjesë nga lipsanet e Shën Kozmait gjenden në Mitropolinë e 

Athinës572. Pjesa e mbetur nga lipsanet e Shën Kozmait sot gjendet në kishëzën e 

Kryeepiskopatës së Hirshme. Në raste festash ose agripnish ato u serviren 

                                                           
570 -Mystehak Xhemali, Koka e florinjtë e Shën Kozmait në Lushnjë, Albania, 5 maj 2007, faqe 22. 
571 -Ferdinand Dervishi, Shën Kozmai, Si u zbuluan në Fier eshtrat e shenjtit grek, Gazeta Shqiptare, 

10 prill 2007,  faqe 20-21. 
572 -Robert Elsie Olzheim, Shenjtorët e krishterë në Shqipëri, Tempulli Nr. 12, Kotti, Korçë 2007, faqe 

71-91. 
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besimtarëve për t’u falur. Shërbesa e Shën Kozmait u përkthye në vitin 1931 nga 

Kryepiskop Kristofor Kisi “Jetëshkrimi dhe akolluthia e dëshmorit të ri dhe 

isapostullit Shën Kozma” dhe është ribotuar nga autori i kësaj monografie në vitin 

2013573.  

Manastiri i Shën Kozmait përpara reformës agrare ka pasur këto pasuri: 1-toka 

bujqësore 405 dynymë, 2-tokë pyll 185 dynymë, 3-livadhe e kullota 3404 dynymë, 

rrënjë ulliri 150. Gjithashtu pasuri të tjera të manastirit janë: lipsani i Shën Kozmait, 

librat liturgjikë si dhe arkivi i manastirit, ikonat dhe orenditë e tjera, si edhe vula e 

manastirit, e cila daton në vitin 1921574. Kisha e manastirit të "Shën Kozmait" është 

shpallur monument kulture575 në vitin 1963. 

Pas viteve të lirisë fetare, në manstirin e “Shën Kozmait” janë kryer këto 

punime: 1-Gërmime masive për të arritur në kuotën e dyshemesë. 2-Drenazhimi i 

thellë dhe krijimi i stacionit të pompimit për largimin e ujrave. 3-Konsolidimi i 

strukturës. 4-Rindërtimi i narteksit. 5-Zbulimi dhe konsolidimi i pikturës murale. 6-

Shkëputja dhe ruajtja e afreskut të Shën Kozmait.6-Ribërja e ikonostasit sipas të 

vjetrit etj576.  

 
MANASTIRI FJETJA E SHËN MËRISË 

MBRESHTAN, BERAT, VITI 1815 
 

Mbi portën veriore jashtë kishës së manastirit është shkruar: Ετος 1815. 

Μαιου επιτροπος Ιοανις Κοροβεσε. Μαστορας Αλβ..“Viti 1815 maj, epitrop Joan 

Koroveshi, mjeshtri Alb...”577. Kisha ka pësuar dëmtime të shumta. Sipas gojëdhënës 

në vitin 1883 mjeshtër Jani Ceca ka ndërtuar një kube të kishës. Ky fakt vërtetohet 

nga mbishkrimi mbi një pllakë të murosur në portën veriore jashtë kishës: Τω 1883 

μαιου 15 / επιτροπος Στεφανος. “Më 1883 maj 15, kujdestar Stefani”578. Mbi një gur 

në kambanerinë e kishës është shkruar: +ΕΤΟΣ + / 1897 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 10 / 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝ / ΗΣ Τ. ΚΟΡΟΒΕ(ΛΕ)ΣΙ. / ΜΑΣΤΟΡΟΣ ΑΝΑ / ΣΤΑΣΙΟΣ 

ΜΟΣΧΟ / ΠΟΛΕΙ ΚΤΗΤΟΡΑ. “Viti 1897 gusht 10. Kujdestat është jan T, Koroveshi 

ndërtues, mjeshtër Anastas Voskopojari”579. Në portën veriore Brenda kishës ëshët 

shkruar: Μαστορα Αλι Μπαναρι, Μαιου Επιτροπος Στεφανος. “Mjeshtër Ali Banari, 

maj, kujdestar Stefani”580.  

                                                           
573 -Andrea Llukani, Shërbesa e Kozamit të Etolisë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2003. 
574 -Petrika Shalësi, Dokumente që provojnë pronësi të Kishës, Ngjallja, korrik 1996, faqe 12. 
575 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 27; 

Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 

2003, faqe 58. 
576 -Joan Stratobërdha, Kontribut i madh i Kishës për trashëgiminë kulturore kombëtare, Ngjallja, 

qershor 2003, faqe 6-7. 
577 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 123, faqe 204. 
578 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 141, faqe 262. 
579-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 143, faqe 270. 
580-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 144, faqe 276. 
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Në ikonën e madhe Fjetja e Shën Mërisë në ikonostasin e kishës është 

shkruar: Δεησις των δουλων του Θεου Γεωργιου Ιωαννου Κωνσταντινου Χατζη 

ναστου παρων αφιερω(νεται) η παρουσα ηκων ης αφεσιν αμαρτιων ητις εγραφι δια 

χιρως Χρηστοι Ητιμπριανου τι 18 φ(ε)υρουαριου ετι 1826 ων Βελιγραδως. “Lutje e 

shërbëtorëve të perëndisë Gjergjit, Janit, Kostandinit, Haxhi Nastit, prej të cilëve 

dhurohet kjo ikonë në ndjesë të mëkateve. U pikturua me dorën e Kristo Itibrianit, më 

18 shkurt të vitit 1826, në Berat”581. Sipas Anthim Aleksudhit enoria e Mbreshtanit 

përbëhej nga 75 familje, të cilat kishëroheshin në kishën e Shën Mërisë dhe në 

manastirin e Shën Gjergjit. Në enori shërbenin dy klerikë582.  

 

 

MANASTIRI I SHËN TRIFONIT 

SHEQISHTE, FIER, VITI 1851 
 

Manastiri i Shën Trifonit gjendet në Sheqishtë të Myzeqesë. Ai përbëhej nga 

kisha, konakët, mauzoleumi i Shën Trifonit dhe ambientet e tjera ndihmëse. Objekti 

kryesor i manastirit është kisha “Hyrja e Hyjlindëses në Tempull”. Kisha është një 

bazilikë njënefëshe, që përbëhet nga narteksi, naosi, kthina e altarit, absida dhe një 

portik në pjesën jugore. Ajo është ndërtuar me gurë të lidhur me llaç dhe është e 

mbuluar nga çatia me tavan të rrafshë. Kisha është ndërtuar në fillim të shekullit XIX. 

Mbi murin jugor jashtë kishës gjendet mbishkrimi: + Ετος 1804 Μάρτιος 25. / Επιτρ 

οπευσε Λάζαρος. / Β. Ημσταρι. Χειρός Μαστορος / Κωσταντινο ς Σ. Κολιτσι. εκ / 

τισεν την ορό φην και τεμπου / λαν του ναού Τ ου αγίου Τρυ / φωνος. Σεκιστα. 

‘Ιωάννης Τσάγκας “Në vitin 1804 mars 25. Ishte kujdestar Llazar Imstari. Me dorën e 

mjeshtrit Kostandin S. Koliçi ndërtoi gjithë kishën dhe ikonostasin e kishës së Shën 

Trifonit në Sheqishtë. Jan Çanga”583. Kisha ka të murosura: gurë, kapitele584, 

pllaka585, mbishkrime dhe relieve të marra nga rrënojat e Bylisit, Apolonisë etj.  

Banorët e rretheve Fier, Berat, Lushnje e Vlorë vinin për pelegrinazh në 

manastir. Ata strehoheshin në konakët e manastirit, të cilët qenë një ndërtesë 

dykatëshe me mure prej guri. Manastiri i Shën Trifonit rrethohej nga pemë të larta që 

                                                           
581 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 112, faqe 125. 
582-Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα 

1868, σελ. 54. 
583 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 178, faqe 116. 
584-Prashniker e vizitoi manastirin e Shën Trifonit në vitin 1916. Në absidën e kishës ai gjeti të murosur 

një kapitel jonik prej graniti dhe një reliev me përmasa 0.52 x 1.75 m, në të cilin ishin gdhendur në 

mënyrë gjatësore tre figura burrash. Prashniker na përshkruan edhe disa objekte të tjera. Të tilla ishin 

një gur varri me përmasa 0.33 x 0.35 m, ku paraqitet një grua me mantel dhe shami në kokë dhe një 

tjetër reliev me përmasa 0.70 x 0.80 m, i cili i përkiste zbukurimeve të një tempulli dhe ku janë 

paraqitur skena ndeshjeje nga aventurat e heroit të mitologjisë, Tezeut. Kamilo Prashniker, Myzeqeja 

dhe Mallakastra, 1920 faqe 141-144. 
585 -Një e tillë është pllaka me mbishkrimin latin kushtuar Cecilia Venustës. Ajo përmban një dedikim 

mbivarror që kësaj gruaje nga Bylisi ia bën në shenjë kujtimi i shoqi, Lartidi nga Naisusi. Publikimin e 

parë të saj e bëri Anthim Aleksudhi dhe pas tij qe Prashnikeri. Kamilo Prashniker, Myzeqeja dhe 

Mallakastra, 1920, faqe 174. 
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quheshin vidha, kryesisht në pjesën veriore dhe lindore. Në oborr kishte një kopsht të 

madh me pemë frutore, si: fiq, dardha, mollë, shegë e të tjera. Manastiri i "Shën 

Trifonit" ka pasur në pronësi të tij: 1-tokë bujqësore 90 dynymë, 2-vreshta 4 dynymë, 

3-rrënjë ulliri 207 copë586. Manastiri kishte dhe një çair ku zhvilloheshin lojëra 

popullore si goditje me hark, mundje klasike, gara me kuaj etj. 

Kisha e manastirit i kushtohet "Hyrjes së Hyjlindëses në Tempull" dhe ka 

përfunduar së ndërtuari më 5 maj të vitit 1851. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që 

gjendet mbi një pllakë guri mbi murin jugor të kishës: + Ετος 1851 Μαίου 5. + Ο 

ναος τού Τρύφο / νος εν ημέρα αγίου δε / σμ(=π)ότου Κυριου Ιωάσαφ / 

επιτροπεύσαντες / Τζήτζη Χοτόβα καί / Δαβίδ Νάνα διά χει / ρός μαστόρου Ναούμ 

Μίτζα, / ο Πάρις Καλαβάρας. / Επιστατης τόν μαστόρων Αναστας / τζιάλας από 

κάστρο. “Viti 1851 maj 5. Tempulli i Shën Trifonit u ndërtua në ditët e dhespotit të 

shenjtë, zotit Joasaf, në kohën e kujdestarisë së Çiçit të Hotovës dhe David Nanës, me 

dorën e mjeshtër Naum Miçës, Paris Kalavarës. Mbikqyrësi i mjeshtërve Anastas 

Xhalasa nga kalaja e Beratit”587. Në apsidën jashtë kishës së "Hyrjes së Hyjlindëses 

në Tempull" gjendet ky mbishkrim: “1855 më 19 maj. Në ditët e Kostandinës, 

kujdestar Vasilit, Tase Paftalit, Taka Çega mjeshtri. E shkrova (unë) Kosta”588.  

Mauzoleuni ka patur dhe dy kambana, njera ka qenë në pjesën lindore  dhe 

tjetra në pjesën perëndimore. Kambanat janë punuar nga të njëjtit mjeshtër: 1859 ΔΙΑ 

ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΡΑΛΑΝΙΤΩΝ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ “Nga 

dora e Gjergjit dhe e Vasilit të Caraplanitëve nga Janina”. Njëra prej kambanave sot 

është në kishën “Fjetja e Shën Mërisë” në Bishqethëm të Lushnjës dhe tjetra në 

kishën e “Shën Gjergjit” në Libofshë të Fierit ΕΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΤΡΙΦΩΝΟΣ ΧΟΡΕΙΟΝ ΣΕΧΕΙΣΤΑ “Në manastirin e Shën Trifonit, në katundin 

Sheqishtë”589. Kambana e gjendur në Bishqethëm daton më 1859, ndërsa ajo e 

gjendur në Libofshë nuk e ka vitin e prodhimit.  

Manastiri i Shën Trifonit ka qenë një vend pelegrinazhi. Më pas manastiri  u 

kthye në stallë për qetë e kooperativës. Manastiri kishte një tavan të gdhendur në dru 

me dy lloj zbukurimesh. Ndonëse godina shërbeu për 30-vjet stallë, tavani i gdhendur 

nuk u dëmtua. Ky tavan 200-vjeçar i gdhendur në dru u grabit pas vitit 2005.  

 
MANASTIRI I SHËN TODHRIT 

 DHËRMI, HIMARË, VITI 1882 
 

Manastiri i Shën Todhrit gjendet në jugindje të Dhërmiut të Himarës. 

Manastiri është ndërtuar në shekullin XVII. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë 

qenë 25 lira. Kisha e manastirit i është kushtuar "Shën Todhrit". Mbi faqen e murit 

verior të kishës është shkruar: Διά χειρός Διμη(τρίου) του Νικ(ολάου) καί 

Αναστασίου Μιχαήλ Ζωγράφου από χωρίον Χιονάδες έκ τής έπαρχίας Κονίτσης 

                                                           
586 -Petrika Shalësi, Dokumente që provojnë pronësi të Kishës, Ngjallja, korrik 1996, faqe 12. 
587 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 229, faqe 131-132. 
588 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 234, faqe 133. 
589 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 237, faqe 134. 
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1882. “Me dorën e Dhimitrit të Nikollës dhe Anastasit të Mihail Zografit, nga katundi 

Fjonjati, eparkia e Konicës 1882”590. Sipas Theofan Popës ky mbishkrim i referohet 

ripikturimit të kishës, sepse nën të dallohen edhe dy shtresa të tjera me piktura më të 

hershme. 

 

MANASTIRE QË NUK EKZISTOJNË 
 

1. Manastiri i Shën Savës në Lushnjë ka qenë mjaft i zhvilluar. Gërmadhat e kishës 

së Shën Savës u zbuluan kur erdhën refugjatët nga Kosova. Pjesa e tokës që i përkiste 

kishës iu dha një familjeje kosovare, por kur ata zbuluan themelet e vakëfit u larguan 

prej andej.  

2. Kisha e Kuqe në Lushnjë gjendet mbi malin e Gurit. Kjo kishë qe ndërtuar me 

tula dhe qeramidhe të kuqe. Rreth kishës gjendeshin konakët e murgjërve.  

3. Manastiri i Shën Kollit në Karbunarë ishte në gjendje të mirë, por me pushtimin 

turk u kthye në teqe.  

4. Manastiri i Shën Varvarës në Barbullinjë ka patur shumë toka dhe disa fshatra 

në zotërim të tij. Këto qenë të regjistruara në Kadastrën e Perandorisë Turke. Në 

kohën e lulëzimit të tij, manastiri ka patur rreth njëqind konakë për murgjit. 

5. Manastiri i Shën e Premtes gjendet në katundin e quajtur Shënepremte. Nga 

rrënojat e manastirit ka mbetur vetëm një paraklis. 

6. Manastiri i Shën Gjergjit gjendet në fshatin Shëngjergj në afërsi të Gradishtës. 

7. Manastiri i Shën Mërisë në Babunjë ka pasur lidhje me manastirin e Shën 

Prodhromit në Voskopojë. Prej Voskopoje dërgonin bagëtitë për të dimëruar. 

8. Manastiri i Grabijanit në fshatin Grabijan ka patur një kishë të madhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
590 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë 1998, nr. 889, 

faqe 322. 
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KREU I TRETË 

 
ARTI KISHTAR 

 

KODIKËT E BERATIT 

 
Për praninë e kodikëve në trevat shqiptare njoftimin e parë e ka dhënë 

Episkopi i Beratit Anthim Aleksudhi (Fig.1) në gjysmën e dytë të shek. XIX, në vitin 

1868, në librin "Përshkrim i shkurtër historik i Mitropolisë së Shenjtë të Beratit", 

botuar në Korfuz më 1868. Në vitin 1885 erdhi në Shqipëri studiuesi francez Pjer 

Batiffoli. (Fig.2) Gjatë vizitës së tij nëpër kishat ortodokse të Beratit ai mbeti i 

mahnitur kur zbuloi kodikët. Batiffoli gjeti tre kodikë kristografikë të stilit bizantin të 

shkruar me ar dhe me argjend, ndërkohë kur në mbarë botën numëroheshin jo më 

shumë se 12 të tillë. Batiffoli u njoh vetëm me një pjesë të kodikëve, për të cilët 

hartoi një katalog në formën e një biografie të shkurtër të librave. Në këtë katalog 

Batiffoli ka nënvizuar: “Nuk m’u lejua veçse një iventar i shkurtër, kam përshtypjen 

dhe s’jam aspak i sigurt të kem parë gjithçka”. Ndër kodikët më të njohur, që 

përmend Batiffoli në katalogun e tij, janë “Codex purpurus Beratinus Ø”, vepër e 

shek. VI dhe “Codex aureus Anthimi”591.  

Kodiku i Purpurt i Beratit. Më i rëndësishmi dhe më i famshmi prej 

kodikëve është ai që njihet me emrin “Codex purpurus Beratinus Ø” (Kodiku i 

purpurt nga Berati), (Fig.3) i cili është nga kodikët më të vjetër në botë. Kodiku 

përfaqëson një dorëshkrim (ekzemplar i vetëm origjinal) që përbëhet nga 190 fletë 

pergamenësh të ngjyer në të kuqe të theksuar (të purpurt) dhe përmban dy ungjij, 

sipas Markut dhe sipas Matheut. "Kodiku i purpurt i Beratit" u shkrua në një kohë kur 

ende nuk ishte vendosur se cilët do të ishin librat kanonikë të Dhiatës së Re, prandaj 

ky dorëshkrim ka disa shmangie dhe mospërputhje nga teksti origjinal. Gjithashtu 

sipas Batiffolit, Ungjilli sipas Mateut ndodhet ndërmjet faqeve 1-120, ndërsa faqet që 

vijojnë i përkasin Ungjillit sipas Markut. Në kohën që e vëzhgoi Batiffoli, kodikut i 

mungonin Ungjilli sipas Lukës dhe Ungjilli sipas Joanit. Për herë të parë "Kodiku i 

Purpurt i Beratit" përmendet në "Diptikët e kishës së Shën Gjergjit", e cila ndodhej 

brenda kalasë së Beratit. (Fig.5) Ky kodik është  shkruar me shkronja argjendi të 

tretur, me përjashtim të disa (fjalëve e shprehjeve) që janë me shkronja të arta në 

pergamenë. Me shkronja ari janë shkruar emri i Perëndisë, emri i Krishtit dhe shenja e 

kryqit. Kodiku daton në shekullin VI dhe është shkruar nga murgj vendas. “Codex 

purpurus Beratinus Ø” për vlerat kulturore që mbart është regjistruar në Programin e 

Unesco-s “Memoire du Monde”592.  

Kodiku i purpurt i Beratit “Codex purpurus Beratinus Ø” ka rëndësi të madhe 

për historinë e krishterimit e për historinë e traditës së shkrimit, sepse është ruajtur në 

                                                           
591-Theofan Popa, Katalogu i kodikëve që ruhen në AQSh, dorëshkrim 140 faqe, Tiranë 1883-1985. 
592-Shaban Sinani, Codex Purpureus Beratinus në regjistrin e Memoire du monde, Kërkim, Nr. 4, 

Tiranë 2010, faqe 39-49. 
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gjendje të lexueshme për 15 shekuj me radhë. Kapaku i kodikut është metalik e i 

zbukuruar me figura biblike, ndërsa teksti është në greqishten e vjetër. Në kapak 

gjenden Shën Mëria dhe Joan Pagëzori. Kodiku ruhet në Arkivin Qendror të Shtetit 

Fondi 488. Kodiku i purpurt i Beratit “Codex purpurus Beratinus Ø” bën pjesë te 

variantet më të vjetra të dorëshkrimeve biblike. Shhronja Ø tregon radhën që ai zë në 

vargun e dorëshkrimeve të lashta biblike593.  

  Kodiku i Artë. Kodiku i dytë për nga rëndësia dhe vjetërsia është ai me emrin 

Kodiku i artë “Codex aureus Anthimi”. (Fig.4) Anthim Aleksudhi ka qenë Mitropolit 

i Beratit (1855-1887). Ndryshon nga i pari sepse ky kodik është shkruar në pergamen 

me shkronja ari të tretur. Si vëllim kodiku i artë është më i madh e përmban 413 fletë. 

Në të përfshihen të katër ungjijtë (sipas Mateut, Markut, Llukës e Joanit). Ku kodik i 

takon shek. IX dhe është i shkruar me shkronja të një tipi të ri, të rrumbullakët dhe me 

bishta, të quajtur korsiv minuskul. Edhe ky kodik është shkruar në greqishten e 

vjetër594.  

Si u zbuluan kodikët e Beratit. Studiuesi francez Pjer Batiffoli gjatë vizitës 

nëpër kishat e Beratit në vitin 1865 mbeti i mahnitur nga zbulimi i disa kodikëve të 

vjetër kishtarë. Nga kodikët më të njohur, për të cilët na flet Batiffoli, është Codex 

purpurus Beratius Ø, vepër e shek. VI, si dhe Codex aureus Anthimi, që i përket 

shekullit IX. Si u bë e mundur që ky kodik të mbërrinte deri në ditët tona? Atdheu 

ynë, Shqipëria, gjithmonë ka qenë në fokusin e pushtimeve nga armiqtë e ndryshëm. 

Luftërat e panumërta kanë sjellë gjithnjë me vete përndjekje e shkatërrime, si edhe 

grabitjen e vlerave kulturore. Në vitin 1356 serbët dogjën Beratin, që ishte një nga 

qendrat kryesore të zhvillimit të Arbërit dhe të Kishës Ortodokse. Në këtë kohë të 

vështirë meshtari Skuripeqi së bashku me murgun Theodhulos ngarkuan në 27 thasë 

kodikët e shenjtë kishtarë dhe i fshehën, me qëllim që kultura shqiptare të mos 

dëmtohej dhe të grabitej e që ky komb të mos mbetej pa traditë e histori595.  
 Gjatë Luftës I Botërore austriakët që pushtuan Beratin dhe rrethinat e tij 

përdorën të gjitha mjetet, që nga premtimet joshëse dhe deri te kërcënimet kundër 

epitropëve të kalasë, për të treguar vendin e fshehtë. Kështu që këto vepra të shenjta 

mbijetuan në saje të njerëzve shpresëtarë e patriotë. Kjo histori e thjeshtë por heroike 

është përsëritur sa e sa herë nëpër shekuj, ku të huaj të tjerë herë nën petkun e mikut e 

herë me kërcënimin e armëve, u përpoqën t’i grabisin këto thesare të popullit tonë. Në 

të gjitha këto raste shpresëtaria e popullit ortodoks i doli për zot duke i ruajtur si 

dritën e syve këta libra të shenjtë, ashtu siç ka ruajtur edhe thesaret e tjera që përbëjnë 

identitetin tonë kombëtar596.  

Deri në pushtimin e Shqipërisë nga italianët fashistë, kodikët e Beratit u 

paraqiteshin besimtarëve vetëm një herë në vit, në të kremten e Joan Pagëzorit. Më 

                                                           
593-Theofan Popa, Restaurimi i kodikëve të Beratit, Nëntori, nr.4, 1972. 
594-Kosta Naçi, Rreth vendlindjes së dorëshkrimeve mesjetare të Shqipërisë, Shkenca dhe jeta, nr.127, 

janar 1991, faqe 34-35. 
595-Thimi Çollaku, Kodikët shqiptarë - thesare unikale të kulturës kombëtare, Rilindja javore, 26 janar 
- 2 dhjetor 1995. 
596-Thimi Çollaku, Kodikët - pronësi e patjetërsueshme kulturore kombëtare, Rilindja Javore,14-26 

janar 1996. 
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vonë ata u ruajtën në fshehtësi nga kleri dhe epitropët e kishave të Beratit. Kodikët e 

Beratit janë zbuluar shumë vonë, në gjysmën e dytë të shekullit XX. Zbuluesi i tyre 

është  psalti i qytetit të Beratit, Nasi Papavli. Zbulimi i tyre u bë në këto rrethana: 

Nasi ishte djalë prifti dhe çdo të dielë shoqëronte të atin kur ngjitej në lagjen kala për 

të meshuar në kishën e "Shën Trinisë", për ta ndihmuar dhe për të mësuar të psalte. 

Kur djali u rrit dhe ishte në moshë madhore, një ditë pas meshës, kur kisha ishte e 

boshatisur nga besimtarët, i ati e thirri brenda në hierore dhe i tha se do t’i tregonte 

një sekret të rëndësishëm. Ai i tregoi një kapak pranë Tryezës së Shenjtë dhe i tha që 

ta hiqte. Para syve të djalit u duk në errësirë një gropë e thellë. Aty i tha i ati, janë 

fshehur dy libra me vlerë të madhe, të cilët të huajt janë përpjekur t’i shtien në dorë. 

Pasi i ati vdiq, Nasi mori rrugën e kurbetit dhe shkoi në Amerikë për të siguruar 

jetesën e familjes. Pas shumë vjetësh u kthye në atdhe. Thonë se amanetin s’e tret 

dheu dhe Nasit i rëndonte shumë amaneti i të atit, por nuk shihte asnjë rrugëdalje.  

Në vitin 1956 Nasi u transferua familjarisht në Tiranë dhe u krijuan kushte për 

ta ndjekur problemin, megjithatë nuk e pati të lehtë sepse përmbajtja e librave ishte 

fetare dhe regjimi ishte ateist. Më në fund guxoi dhe trokiti në Institutin e Shkencave 

ku kërkoi takim me prof. Aleks Budën, i cili i premtoi se do të interesohej dhe do ta 

njoftonte. Në takimin tjetër prof. Aleks Buda i tha se çështjen ia kishte referuar Degës 

së Brendshme të Beratit, kishte shkuar edhe vetë në Berat, por përgjigje nuk kishte 

marrë. Siç duket epitropët nuk kishin besim tek autoritetet komuniste. Pësëmbëdhjetë 

vjet me radhë Nasi, çdo dy javë shkonte në Institutin e Shkencave për të marrë ndonjë 

përgjigje. Më në fund vëllimet u gjetën dhe vetëm atëherë Nasi mësoi se dy librat aq 

të kërkuar nga të huajt ishin kodikët e shekujve të hershëm me vlerë të rrallë 

historike. Prof. Aleks Buda botoi një artikull në gazetën “Zëri i Popullit” për 

rëndësinë e kodikëve të Beratit, ku ka shprehur njëkohësisht konsideratën e tij të  

veçantë për familjen e Nasi Papapavlit597.  

Restaurimi i kodikëve. Me interesimin e prof. Aleks Budës u bë e mundur që 

kodikët të restauroheshin në Kinë. U deshën plot tre vjet që të nënshkruhej 

marrëveshja midis Komitetit Qendror të PPSh-së dhe Akademisë së Shkencave të 

Kinës. Kështu më 18 mars të vitit 1971 "Kodiku i Purpurt i Beratit" dhe "Kodiku i 

Artë i Anthimit" udhëtuan drejt Pekinit për t’iu nënshtruar restaurimit. Kodikët me 

vlerë iu besuan Sanije Marës, e cila kishte 30-vjet që punonte në Arkivin Qendror të 

Shtetit, në sektorin e restaurimit, si dhe Reshat Alisë, vëllait të Ramiz Alisë598.  

 Me të mbërritur në Pekin u bë përcaktimi i gjendjes fizike dhe kimike të 

materialit nga i cili përbëheshin kodikët. Kinezët mbetën të befasuar dhe shprehën 

shqetësimin e tyre: “Deri tani nuk kemi patur asnjë rast të tillë. Kemi restauruar 

objekte në dru, në gurë, në mermer, në hekur, por asnjëherë në një material të tillë ku 

janë derdhur shkronja ari dhe argjendi”. Specialistët kinezë thanë se kodikët duhej të 

kishin ardhur për restaurim menjëherë pas zbulimit të tyre, ashtu siç qenë të lagur, 

sepse restaurimi do të ishte më i lehtë. Ndërsa gjendja e tyre, pasi kishin kaluar tre 

                                                           
597-Teodor Papapavli & Maksim Çuko, Si u zbuluan Kodikët e Beratit, Ngjallja, tetor 1999,  faqe 9-10.  
598-Fiqiri Sejdiaj, Misioni i vëllait të Ramiz Alisë në Kinë për Kodikët shqiptarë të krishtërimit”, 

Panorama, 29 dhjetor 2003, faqe 12-13. 
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vjet, ishte kritike. Puna për restaurimin e kodikëve filloi më 4 prill 1971. Kodikët e 

rrallë u lagën përsëri me qëllim që të kryhej restaurimi i tyre. Puna për të sjellë 

kodikët në gjendjen e mëparshme duhej që të përfundonte patjetër përpara muajit 

nëntor, në mënyrë që për Kongresin e PPSh-së, i cili mbahej në datën 8 nëntor, ata të 

qenë restauruar. Kështu pas një pune intensive kinezët më 1 nëntor të vitit 1971 ua 

dorëzuan përfaqësuesve shqiptarë kodikët e restauruar plotësisht. "Kodiku i Purpurt i 

Beratit" nga një dorëshkrim me 190 faqe, u kthye në nëntë volume me nga 20 faqe. 

Gjithashtu e njëjta punë u bë edhe për "Kodikun e Artë të Anthimit". Kodikët u 

sistemuan në nëntë arka duke u ambalazhar më së miri. Më 31 dhjetor të vitit 1971 

kodikët, pas një pune gjashtë mujore për restaurimin e tyre, mbërritën në portin e 

Durrësit me anijen “Vlora”599.  

Ndihmesa e Theofan Popës për hartimin e katalogut të kodikëve 

mesjetarë të Shqipërisë. Në vitet e fundit të jetës së tij, Theofan Popa ka punuar me 

kohë të pjesshme në Arkivin e Shtetit. Koha e punës ishte tre orë në ditë, por 

Theofani nga entuziazmi që e karakterizonte punonte edhe tre orë të tjera pa 

pagesë600. Gjatë viteve që punoi në Arkivin e Shtetit (1983-1985) Theofan Popa ka 

hartuar: 1-Katalogu i kodikëve mesjetarë të Shqipërisë, një dorëshkrim me rreth 107 

faqe. 2-Pasaporta të kodikëve të fondit 488, një dorëshkrim me rreth 120 faqe. 3-

Miniaturat e kodikëve të Shqipërisë, që është botuar pjesërisht. Duke u marrë me 

katalogimin e kodikëve, Theofan Popa ka bërë edhe identifikimin e miniaturave dhe 

vinjetave, që gjendeshin në to. Këta katalogë janë përgatitur nga Theofan Popa si mjet 

informimi arkivistik. Mbi bazën e tyre arkivistët kanë punuar për përgatitjen e 

pasaportave dhe inventarit të kodikëve601. Në inventarin e fondit 488602 veç kodikëve 

janë edhe procesverbalet603 e mbajtur për dorëzimin e kodikëve të mbledhur nga 

ekspeditat nëpër fshatra. 

                                                           
599-Fiqiri Sejdiaj, Për Kodikët shqiptarë kinezët angazhuan dhjetëra ushtarë të armatosur dhe tren 

special, Panorama, 30 dhjetor 2003,faqe 12-13. 
600-Βασιλειου Κασκανταμη, Θεοφανης Ποπα, ενας συγρονος ιεραποστολος, Εκδοσεις η Ελαφος, 

Αθηνα, 2000, σελ. 178. 
601-Shaban Sinani, Beratinus, Argeta-LMG,  Tiranë, 2004, faqe 194. 
602-Fondi 488 në AQSH është krijuar në vitin 1980 nga Theofan Popa. Ai është njohur publikisht edhe 

si fondi 888. Në AQSH ka qenë një rregull, që çdo fond kishte një numër reference për njehsim të 

brendshëm dhe një numër reference për citime në botime. 
603-Procesverbal, për marrjen në dorëzim nga sh. Theofan Popa të tre kodikëve të gjetur gjatë 

ekspeditave nëpër fshatrat e vendit tonë, mbajtur sot, më datën 24.06.1975, në prezencë të sh. Theofan 

Popa, si dorëzues nga ana e Institutit të Historisë dhe të sh. Mediha Shuteriqi, si marrëse në dorëzim 

nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit. Iu dorëzuan shoqes Mediha, në sallën e 

Arkivit të Shtetit dorëshkrimet si pason: 1. Kod. (kodik) që përmban 49 omilie, me 431 fletë letre, me 

tekst në një kolonë, me 23 rreshta për faqe, me përmasa 21.5 cm x 15.6 cm. Kodikun e kemi gjetur në 

kishën e fshatit Liar të Zagorisë, në gusht të vitit 1973. 2. Kodik që përmban perikope ungjijsh, me 198 

fletë pergamene, me tekst në një kolonë, me përmasa 24 cm x 15.5 cm dhe 24 rreshta për faqe. Kodiku 

nuk ruan as fletët fillestare, as edhe të fundit. Kodikun e kemi gjetur në kishën e Shën Mërisë të fshatit 

Bënjë të Përmetit. 3. Kodik kiriakodhromion ungjijsh / udhë përshkrues ungjijsh / me 293 fletë letre, 

me tekst në një kolonë, secila me përmasa 21 cm x 16 cm dhe me 24 rreshta për faqe, lidhur me kapakë 

dërrase, veshur me lëkurë. Kodikun e kemi gjetur dhe marrë nga kisha e Shën Kollit në Pogon të 

Gjirokastrës, më 25.08.1973. Ky procesverbal u bë në tri kopje. Një iu dorëzua shokut Theofan Popa, 
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SHKOLLA IKONOGRAFIKE E BERATIT 
 

Në shekullin XVI Berati ka qenë qendra më e madhe e artit mesjetar shqiptar. 

"Shkolla Ikonografike e Beratit" u zhvillua gjatë shekujve XVI-XVII. Ajo 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 XVI-XVII, 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 Viktori 

Puzanova604, Theofan Popa605, Moikom Zeqo606, Dhorka Dhamo607 etj., e 

identifikojnë Onufrin si përfaqësues të shkollës së Beratit608.  

Shumica e afreskeve 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 Ikonografike të Beratit" është Onufri nga Neokastra. Pasuesit 

e tij në punimet e tyre janë ndikuar shumë nga ai, por pa arritur në lartësitë e 

mjeshtërisë së Onufrit. Veprimtaria artistike e Onufrit në Shqipëri është përjetësuar në 

                                                                                                                                                                      
dorëzuesit të kodikëve, një iu dorëzua sektorit të arteve pranë Institutit të Historisë dhe një për 

Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shtetit. Tiranë, më 24.06.1975. 
604-Viktori Puzanova, Piktori shqiptar i shekullit të XVI: Onufri nga Neokastra (Elbasan), Buletin për 

shkencat shoqërore, Tiranë, 1953, Nr. 3, faqe 2-22. 
605-Theofan Popa, Onufri, piktor i madh shqiptar i shek. XVI, Buletin i Universitetit Shtetëror të 

Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 1, 1955, faqe 208-219; Theofan Popa, Onufri, piktori më i madh 

shqiptar i shek. XVI, Puna, 18 tetor 1960; Theofan Popa, Onufri, piktori më i madh mesjetar në 

Shqipëri, Zëri i Rinisë, 28 tetor 1961; Theofan Popa, Piktor Onufri dhe gjendja e artit të pikturës gjatë 

mesjetës, Nëntori, Nr. 4, 1962; Theofan Popa, Onufri, ikonograf i shquar shqiptar, Buletin i 

Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 1, 1962, faqe 54-75; Theofan Popa, Të 

dhëna të reja rreth piktor Onufrit, Studime historike, Nr.1, 1966, faqe 141-145; Theofan Popa, Piktor 

Onufri, personalitet i rëndësishëm i pikturës mesjetare shqiptare, Studime shqiptare, Nr. 1, 1966; 

Theofan Popa, Rreth veprës së Onufrit, Monumente të kulturës në Shqipëri, Nr. 2, 1975, faqe 72-74; 

Theofan Popa, Onufri dhe biri i tij Nikolla, Ngjallja, shtator 1995, faqe 9.  
606-Moikom Zeqo, Meditime Onufriane, Drita, 27 dhjetor 1998, faqe 14-15; Moikom Zeqo, Meditime 

Onufriane, Drita, 10 janar 1999, faqe 14-16; Moikom Zeqo, Onufri, bashkëkohësi ynë i përjetshëm, 

Shekulli, 27 janar 1999, faqe 16; Moikom Zeqo, Onufri-kryemjeshtri i artit dhe kombit, Albania, 13 

shkurt 1999, faqe 10; Moikom Zeqo, Onufri-artist gjenial i penelit edhe vjershëtor, 55, 16 shkurt 1999, 

faqe 7; Moikom Zeqo, Onufri dhe arti i kombit, Republika, 21 shkurt 1999, faqe 8-9; Moikom Zeqo, 

Ikonografia shqiptare dhe Onufri i madh, 55, 8 shtator 1999, faqe 13; Moikom Zeqo, Onufri, Tiranë 

1998; Moikom Zeqo, Mes laokontit dhe Krishtit, Medaur, Tiranë 2000; Moikom Zeqo, Të dhëna të 

reja për piktorin Onufri (Shek. XVI), 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 

203-207. 
607-Dhorka Dhamo, Onufri figurë e shquar e artit mesjetar shqiptar, Studime Historike, Nr. 1, 1980; 

Dhorka Dhamo, Piktorët shqiptarë të shek. XVI-XVIII dhe vepra e tyre në Shqipëri dhe vise të tjera të 

Ballkanit, Studime Historike, Nr. 3, 1985, faqe 166-173; Dhorka Dhamo, Pasuesit e Onufrit në Berat, 

Studime Historike, Nr. 1, 1987, faqe 169-184; Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en 

Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 14-15. 
608 -Avenir Sadikaj, Onufri dhe shtegëtimi i shpirtit bizantin në Europë, Gazeta Shqiptare,  25 gusht 

2001, faqe 12-13. 
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afresket dhe ikonat e kishave: të "Shën Kollit" në Shelcan, të "Shën e Premtes" në 

Valësh, në Shpat të Elbasanit, të "Shën Todrit", të "Ungjillëzimit" dhe të "Shën 

Mitrit", në kalanë e Beratit609. 

Onufri mendohet të ketë qenë nga Elbasani610. Rreth mjedisit të tij familjar të 

dhënat janë të pakta. Njihet vetëm i biri Nikolla, i cili mësoi artin e ikonografisë prej 

babait të tij. Onufri ka qenë 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.  

Mbishkrimi më i hershëm ku Onufri nënshkruan emrin e tij daton në vitin 

1535. Është gjetur në murin jugor ndërmjet skenës "Shën Kostandini dhe Elena" dhe 

strategëve "Shën Teodor Tironi dhe Teodor Stratilati" në kishën e “Shpërfytyrimit të 

Shpërimtarit” në manastirin e Zerzes në Prilep611. Po në Prilep, në vitin 1535, Onufri 

ka pikturuar kishës e "Shën Nikollës". Në ikonën "Deisis", nën këmbët e Shën Mërisë 

është shkruar viti 1535. Më 1537 Onufri ka pikturuar kishën e manastirit të 

Moldavicës në Moldavi612. Në vitin 1547 Onufri ka pikturuar afresket e kishës së 

"Dyzetë Shenjtorëve" në Kostur, të financuar nga familja Muzaka. Në një 

mbishkrimin që gjendet në faqen veriore të kishës është shkruar: Ο ΙΣΤΟΡΙΣΑΣ 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΙΤΗ ΕΚ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΗΣ ΠΟΛΕΟΝ ΒΕ(ΡΑΤΙ)ΟΝ. 

"U pikturua prej Onufrit të ardhur kohët e fundit nga qyteti i shkëlqyer i Beratit"613.  

                                                           
609-Theofan Popa, Rreth veprës së Onufrit, Monumente të kulturës në Shqipëri, Nr. 2, 1975, faqe 72-

74. 
610-Viktori Puzanova, Mbi artin bizantin dhe post-bizantin shqiptar, 55, Tiranë 2005, faqe 33; Viktori 

Puzanova, Piktori shqiptar i shekullit të XVI: Onufri nga Neokastra (Elbasan), Buletin për shkencat 

shoqërore, Tiranë, 1953, Nr. 3, faqe 2-22. 
611-Zerza është një fshat rreth 45 km larg nga Prilepi. Manastiri i "Shpërfytyrimit të Shpëtimtarit" është 

ndërtuar në vitin 1400. Ktitor i manastirit ka qenë igumeni Germanos. Kisha e "Shpërfytyrimit të 

Shpëtimtarit" është e tipit bazilikal. Pjesa e përparme e saj, apsida dhe muri verior e jogor janë 

pikturuar nga Onufri më 1535. Disa nga skenat janë: Skena e tre strategëve "Shën Mërkuri", "Shën 

Dhimitri", "Shën Gjergji"; skena "Deisis", etj. Onufri e ka dekoruar kishën me tre breza afreskesh. 

Brezi i sipërm ka skena katërkëndëshe si: "Zbritja nga Kryqi", "Zbritja e Krishtit në ferr", "Vegimi i 

Pjetrit të Aleksandrisë", "Shën Teodor Tironi dhe Teodor Stratilati", "Ngjallja" etj. Brezi i mesit 

përbëhet nga medalionë që paraqesin shenjtorë në bust. Në apsidë janë skenat e katër ungjillorëve. 

Onufri ka pikturuar afresket e kishës nga viti 1535-1540. Moikom Zeqo, Të dhëna të reja për piktorin 

Onufri (Shek. XVI), 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 204-205. 
612-Moikom Zeqo, Të dhëna të reja për piktorin Onufri (Shek. XVI), 2000 vjet art dhe kulturë kishtare 

në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 203-207. 
613-Sipas studiuesit Mustafa Arapi mbishkrimi është shkruar në faqen e murit verior të kishës, nën 

skenën "Kryqëzimi i Krishtit", në reshtin e medalioneve. Mbishkrimi është shkruar në shtatë rreshta. 

Ai rrethohet me një bordurë tetëkëndëshe. Mbishkrimi ka përmasat 48.5 x 168 cm. Në gjashtë rreshtat 

e parë janë shkruar lutje e detikime, ndërsa në rreshtin e shtatë është shkruar "më korrik 23 nën 

pushtetin e fronit të parë të Kosturit zoti Methodhio, piktori Onufër..., nga qyteti i lavdishëm i 

BE...TION, lutuni dhe mos mallkoni në emër të zotit". Këtu qëndron edhe problemi. Studiuesit 

Theofan Popa dhe Dhorka Dhamo e lexojnë VERATION, pra BERATION, ndërsa Orlando dhe 

Mustafa Arapi e deshifrojnë VENETION. Afresket e kishës së Dyzetë Shenjtorëve ruhen në gjendje të 

mirë. Janë rreth 54 skena të pikturuara nga Onufri. Mustafa Arapi, Onufri dhe misteret e tij, Art & 

trashëgimi, Nr. 1, prill 2011, faqe 61-64. 
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Sipas Dhorka Dhamos veprimtaria artistike e Onufrit përmblidhet në 

internerarin Berat, Prilep, Kostur, Shpat. Pikënisja është Berati, për tu shfaqur më 

1535 në Prilep, në vijim në Kostur614 më 1547 dhe pastaj në Shpat, më 1554. 

Mendohet se pas vitit 1554 të ketë ardhur përsëri në Berat615. Në vitin 1951 një 

ekspeditë e Muzeut Arkeologjik Etnografik616, 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: + Οταν εισ Θ(εο)ν εκπετασισ / τασ 

χειρασ σου ω Θ(εο)υ θυτα, / μνησθητι κ(αι) εμου του αμαρτωλου / και αμαθουσ 

Ονουγριου ζωγραφου "Kur të ngresh duart e tua te Perëndia o meshtar i Perëndisë, 

më përmend edhe mua mëkatarin dhe të paditurin piktor Onufrin"617. 

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: ......../ 

μνησθητι καμου του αμαρτωλου / Ονουγριου ιερεος, ζωγραφου κ(αι) πρωτοπαπα 

Νεοκαστρου"....... "më përmend edhe mua mëkatarin, prift Onufrin, piktorin dhe 

Protopapë të Neokastrës"618.  

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: Ουτος ό αγιος ναος τής αγιας 

μεγαλομάρτυρος Παρασκε / υης ...πόθου της αύτης χώρας, ει...λιδε / ...κ..ό ζωγράφος 

Ονουφριος...."Ky tempul i shenjtë i dëshmores së madhe Shën e Premtes....me 

dëshirë të këtij katundi.....26 piktor Onufri... "619. 

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 

                                                           
614-Në kishën e "Dyzetë Shenjtorëve" në Kostur përdor të njenjtin mbishkrim që ka përdorur në kishën 

Valshit: + Οταν εισ Θ(εο)ν εκπετασισ / τασ χειρασ σου ω Θ(εο)υ θυτα, / μνησθητι κ(αι) εμου του 

αμαρτωλου / και αμαθουσ Ονουγριου ζωγραφου κ(αι) πρωτοπαπα Νεοκαστρου. "Kur të ngresh duart e 

tua te Perëndia o meshtar i Perëndisë, më përmend edhe mua mëkatarin dhe të paditurin Onufrin, 

piktorin dhe Protopapë të Neokastrës".  
615-Dhorka Dhamo, Piktorët shqiptarë të shek. XVI-XVIII dhe vepra e tyre në Shqipëri dhe vise të tjera 

të Ballkanit, Studime Historike, Nr. 3, 1985, faqe 168. 
616-Afresket u zbuluan në tetor 1951 dhe u studiuan me detaje në korrik 1952. Viktori Puzanova, 

Piktori shqiptar i shekullit të XVI: Onufri nga Neokastra (Elbasan), Buletin për shkencat shoqërore, 

Tiranë, 1953, Nr. 3, faqe 2-22; Viktori Puzanova, Mbi artin bizantin dhe post-bizantin shqiptar, 55, 

Tiranë 2005, faqe 11. 
617-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 7, faqe 52. 
618-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 14, faqe 55.  
619-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 15, faqe 56.  



 
 
 

 145 

gjithashtu na bën me dije se ai ka paguar "oblla", një lloj paraje që përdorej në 

Bizant620. 

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. Sipas Dhorka Dhamos, Onufri është piktor me dhunti të larta, që 

zotëron me shkathtësi penelin dhe ndjenjën artistike. Në pikturat e Onufrit skenat 

duken si të gjalla. Krahas tendencave të përgjithshme realiste në pikturën e Onufrit 

hasim edhe mjaft detaje nga jeta e përditëshme. Në skenën e Lindjes së Krishtit, 

kungulli i bariut dhe qendisjet ndeshen në fondin etnografik të vendit tonë. Koloriti i 

tij dallohet nga pastërtia dhe tingulli kumbues. Duke operuar me 5-6 tone bazë, ai 

arrin kombinime të përsosura të ngjyrave621.  

Onufri përveç pikturave murale ka realizuar edhe mjaft ikona të lëvizshme, 

nga të cilat mund të veçojmë ato të kishës "Vangjelistra", të "Shën Triadhës" dhe të 

"Shën Mitrit" në kalanë e Beratit. Në kompozimin e ikonave Onufri ruan me 

fanatizëm traditën bizantine dhe kanonet e kishës. E veçanta e tij është se në 

modelimet dhe ansamblet e detajeve të skenave biblike hasim mjaft elementë jetësorë. 

Skenat e Onufrit janë të kompozuara në pozicione reale, me lëvizje e mimikë të 

gjallë. Kjo vihet re në skenat me shenjtorë si "Shën Kostandini dhe Elena"622, "Shën 

Dhimitër Mirovliti"623 etj. Ikonat e tij paraqesin pasazhe biblike, si "Lindja e 

Krishtit", "Ipapandia"624, "Hyrja e Shën Mërisë në Tempull", "Shpërfytyrimi" etj625. 
                                                           
620-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. Moikom Zeqo, Onufri, Medaur, 

Tiranë 1998, faqe 40. 
621-Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në 

Shqipëri, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 15. 
622-Ikona e "Shën Kostandinit dhe Elenës" vjen nga kisha e "Shën Kostandinit dhe Elenës", Berat. Ajo 

ka përmasat 87.5x58x3.2 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit mesjetar në Korçë me numër 

inventari 69. Ikona është pikturuar nga Onufri në shek. XVI. Shën Kostandini dhe Elena paraqiten në 

këmbë, duke mbajtur kryqin me njërën dorë. Veshjet e tyre mbretërore janë të dekoruara me gurë të 

çmuar. Në pjesën e sipërme të ikonës paraqitet Krishti, duke mbajtur kurorat e shenjtërisë. Ευγενια 

Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 74-77; 

Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 19-20; Ylli 

Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 19-20.  
623-Ikona e "Shën Dhimitër Mirovlitit" vjen nga kisha e "Shën Kostandinit dhe Elenës", Berat. Ajo ka 

përmasat 96x55x3.7 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër 

inventari 61. Ikona është pikturuar nga Onufri në shek. XVI. Shën Dhimitri është me veshje ushtarake. 

Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 

78-79. 
624-Ikona e "Ipapandisë" vjen nga kishat e Beratit. Ajo ka përmasat 57x36.5x4.5 cm. Ikona është e 

ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 3637. Ikona është pikturuar nga 

Onufri në shek. XVI. Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar: ΥΠΑΠΑΝΤΙ “Ipapandia”. Në 

përshkrimin që i bën ungjillori (Lluka 2: 22-40), kjo ditë njihet ndryshe si "Takimi" sepse Krishti takoi 

popullin e tij në prani të plakut Simeon dhe profeteshës Ana. Figurat kryesore në ikonë janë plaku 

Simeon duke mbajtur në duar foshnjën 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. Shën Josifi 

paraqitet duke mbajtur në dorë dy pëllumba, të cilët simbolizojnë kishën e Izraelit dhe kishën e 
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Arti ikonografik i Onufrit realizohet me tonalitete pikante, të mbushura plot dritë, ku 

bie në sy e kuqja e tij e veçantë. Skenat e ikonave të festave të realizuara prej tij të 

mahnisin përsa i përket mjeshtërisë së pikturimit. Dekorativiteti dhe pasuria 

koloristike e ikonave të Onufrit kanë magjinë e tyre befasuese. Ikonat janë realizuar 

në një mënyrë të tillë, që e ftojnë besimtarin të meditojë në brendësi të tyre për t’i 

veneruar dhe për tu magjepsur nga fuqia shprehëse e tyre. Ikonat e Onufrit sot mund 

t’i gjejmë në muzetë e Shqipërisë. Në pavijonin e ikonave pasbizantine në Muzeun 

Historik Kombëtar është ekspozuar një ikonë e Onufrit: “Hyrja e Shën Mërisë në 

Tempull”, (Fig.5) e cila e ka origjinën nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat626. Në 

Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë janë ekspozuar tetë ikona të Onufrit627. 
                                                                                                                                                                      
paganëve. Pas Josifit  paraqitet profetesha Ana, e cila mban në dorë një pergamen të shkruar.  Figura e 

profeteshës Ana është më e madhe se e Josifit dhe Hyjlindëses dhe dora e saj është e ngritur lart për të 

tërhequr vëmendjen e Krishtit. Ndërmjet Simeonit dhe Hyjlindëses është tryeza e shenjtë e mbuluar me 

copë të kuqe. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, 

Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 68-69. 
625-Në ikonën “Shpërfytyrimi“ bie në sy mjeshtëria e Onufrit në realizimin e kontrastit dritë-hije. Kjo 

duket qartë mbi shkëmbinjtë e thepisur dhe mbi figurat e realizuara në ikonë; Theofan Popa, Icones et 

miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në Shqipëri, Shtëpia botuese “8 

Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 12,13, 62, 63. 
626-Ikona “Hyrja e Shën Mërisë në Tempull”  (Fig.5) është pikturuar nga Onufri në shekullin XVI. 

Shkrimi i Shenjtë nuk e përshkruan lindjen e Shën Mërisë; prandaj Onufri e ka marrë tematikën e 

ikonës nga tekstet apokrife. Këto tekste na japin të dhëna rreth viteve të fëmijërisë së Hyjlindëses, të 

cilat nuk përmenden në ungjijtë kanonikë. Kur mbushi tre vjeç, prindërit e çuan Shën Mërinë në 

Tempull, që të rritej dhe të edukohej atje, për të përmbushur premtimin, që i patën dhënë Perëndisë. Në 

ikonë paraqitet Joakimi dhe Ana së bashku me një grup virgjëreshash. Shën Mëria pritet në Tempull 

nga kryeprifti Zakaria. Ajo ka qëndruar në tempull dymbëdhjetë vjet. Në pjesën e sipërme të ikonës 

paraqitet Shën Mëria, ku merr ushqimin hyjnor nga një engjëll. Theofan Popa, Icones et miniatures du 

Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në Shqipëri, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, 

Tiranë 1974, faqe 68-69; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), 

Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 24; Ylli Drishti, Icons, 

Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, 

Mali Pleshti, Tirana 2017, page 24;  Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik 

Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 59; Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut 

Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 128-129; Melsi Labi, Guidebook of 

National Historical Museum of Albania, National Historical Museum, Tirana 2016, page 128-129; 

Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 

(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 10-11; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, 

Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 84-85; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea 

Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 84-85. 
627-"Ngjallja e Llazarit", (Fig.6) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 54x34.5 dhe numër 

inventari 3676; "Lindja e Krishtit", (Fig.7) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 

53.5x34.5 dhe numër inventari 3673; "Shpërfytyrimi", (Fig.8) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me 

përmasat 54x34 dhe numër inventari 3678; "Ngjallja", (Fig.9) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me 

përmasat 54.5x35.5 dhe numër inventari 3679;  "Pagëzimi i Krishtit", (Fig.10) nga kisha e 

"Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 54.5x34.5 dhe numër inventari 3675;  "Dyert e Bukura", 

(Fig.11) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 132x42 dhe numër inventari 3693/94; 

"Krishti Pandokrator", (Fig.20) nga kisha e "Shën Triadhës" në Berat, me përmasat 130x75 cm dhe 

numër inventari 3682;  "Shën Dhimitri", (Fig.21) nga kisha e "Shën Mitrit" në Berat, me përmasat 

95.5x54.5 cm dhe numër inventari 3681; "Shën Kostandini dhe Elena" nga kisha e "Ungjillëzimit" në 

Berat, me përmasat 88 x 51 cm (Fig.22). Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, 



 
 
 

 147 

Puna më e përkryer janë Dyert e bukura628 të ikonostasit të kishës së Ungjillëzimit në 

Berat, ku Onufri ka shkrirë gjithë talentin e tij. Gjithashtu, në muzeun Kombëtar 

"Onufri" në Berat janë ekspozuar tetë ikona të Onufrit629. Në koleksionin e Galerisë 

Kombëtare të Arteve në Tiranë është ikona me titull “Shestja”630, e cila është pjesë e 

dymbëdhjetë ikonave me të kremtet kryesore të kishës. 

Ikonat e Onufrit paraqiten harmonike përsa u përket ngjyrave. Oufri shquhet 

për një formë të përkryer në realizimin e imazhit, duke krijuar një raport koloristik me 

mbizotërimin e ngjyrës së kuqe, të cilën e përdor në mënyrë mjaft mjeshtërore631. 

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 

                                                                                                                                                                      
Davinci, Tiranë, 2003, faqe 11-19; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, 

Davinci, Tirana, 2003, page 11-19; Eugenia Drakopoulou, Icons from the Orthodox Communities of 

Albania, Thessaloniki, 2006, page 58-79; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες 

κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 58-79. 
628-"Dyert e Bukura" vijnë nga kisha e "Ungjillëzimit", Berat. Përmasat e tyre janë: 132x43x5.5 cm 

dera e majtë dhe 132x41.5x4.5 cm dera e djathtë. "Dyert e Bukura" janë të ekspozuara në Muzeun e 

Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 63 dhe 64. Ato janë të pikturuara nga Onufri në shek. 

XVI. Theofan Popa, Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në 

Shqipëri, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 58-59; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο 

τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 58-64; Ylli Drishti, Ikona bizantine 

dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 11-13. 
629-"Deisis" (Fig.12) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 87x98 cm dhe numër inventari 

25; "Joan Pagëzori" (Fig13) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 72.5x110 cm dhe 

numër inventari 92; "Krishti Pandokrator", (Fig.14) nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat, me përmasat 

78x129 cm dhe numër inventari 12; "Shën Mëria me Krishtin" (Fig.15) nga katedralja "Fjetja e Shën 

Mërisë", me përmasat 75x129 cm dhe numër inventari 1; "Ungjillëzimi", (Fig.16) nga katedralja 

"Fjetja e Shën Mërisë", me përmasat 73x106 cm dhe numër inventari 22;  "Teodor Tironi dhe Teodor 

Stratilati", (Fig.17) nga kisha e "Shën Todrit" në Berat, me përmasat 52x75 cm dhe numër inventari 2; 

"Hyrja e Krishtit në Tempull", (Fig.18) nga kisha e "Shën Triadhës" në Berat, me përmasat 43.5x54 cm 

dhe numër inventari 9; Pjesë nga "Dyert e Bukura", (Fig.19) nga koleksioni i Institutit të Monumenteve 

të Kulturës në Berat, me përmasat 50x54 cm dhe numër inventari 9. Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons 

of Berat, Mali Pleshti, Tirana 2003, page 54-64. 
630-Ikona “Shestja” (Fig. 23) ka autorësinë e Onufrit dhe daton në shek. XVI. Ikona ka përmasat 

51x34.5 cm dhe numër inventari nr. 7. Ikona e ka preardhjen nga kisha e "Ungjillëzimit" në Berat. Deri 

në vitin 1966 ka qenë në fondin e Muzeut të Artit Mesjetar në Korçë. Në vitin 1966 ikona bëhet pjesë e 

fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë.  Tema ikonografike e ikonës pasqyron momentin e 

ngritjes së Krishtit në qiell. Pas ngjalljes Krishti iu shfaq njerëzve për një periudhë 40-ditore. Më pas ai 

u ngjit në qiell dhe rri në të djathtën e Atit. (Marku 16.19). Ikona përbëhet nga dy pjesë: në pjesën e 

sipërme, mbi sfondin e artë brenda një medaljoni, që simbolizon botën qiellore qëndron Krishti, duke 

bekuar. Ai shoqërohet nga dy engjëj anash. Në pjesën e poshtme të ikonës paraqitet Shën Mëria dhe 

apostujt që qenë të pranishëm në momentin e analipsit. Sfondi i ikonës paraqet një peizazh shkëmbor 

me pemë të pakta. Krishti ka veshur hiton dhe himaton të kuq. Ai qëndron ulur në fron dhe me dorën e 

djathtë bekon, ndërsa me  të majtën mban ungjillin mbi gju të mbështjellë me pergamenë në formë 

ruloni. Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, 

Tiranë, 2000, faqe 44-45; Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria 

nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 44-45. 
631-Historia e popullit shqiptar, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Vol. I, Toena, Tiranë 

2002, faqe 718. 
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shenjtorëve 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. 

Trajtimi i figurave në ikonat e Onufrit jepet me mimikë e lëvizje të gjalla dhe me 

shprehje të fuqishme shpirtërore632. 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 Onufrit633.  

Onufri ka qenë prift i martuar e ka patur edhe fëmijë, nga të cilët vetëm njëri 

është bërë i njohur. Ai është Nikolla634, i cili ka vazhduar traditën e familjes. Këtë e 

vërteton një mbishkrim635 që është shkruar nga vetë dora e Nikollës mbi portën 

perëndimore brenda kishës së "Shën Mërisë Vllaherna" në Berat636. Në mbishkrim 

thuhet se piktori është Nikolla, biri i Onufrit, viti 7086 sipas kalendarit bizantin dhe 

1578 sipas atij gregorian. Në këtë rast Nikolla identifikohet si biri i Onufrit. 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 shqiptare. Mbi faqen e murit 

verior të kishës, pranë nikës së prothesit, në kungë të kishës së "Shën Mërisë 

                                                           
632-Theofan Popa, Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në 

Shqipëri, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 13. 
633-Theofan Popa, Onufri, piktor i madh shqiptar i shek. XVI, Buletin i Universitetit Shtetëror të 

Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 1, 1955, faqe 208-219; Theofan Popa, Onufri, piktori më i madh 

shqiptar i shek. XVI, Puna, 18 tetor 1960; Theofan Popa, Onufri, piktori më i madh mesjetar në 

Shqipëri, Zëri i Rinisë, 28 tetor 1961; Theofan Popa, Piktor Onufri dhe gjendja e artit të pikturës gjatë 

mesjetës, Nëntori, Nr. 4, 1962; Theofan Popa, Onufri, ikonograf i shquar shqiptar, Buletin i 

Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 1, 1962, faqe 54-75; Theofan Popa, Të 

dhëna të reja rreth piktor Onufrit, Studime historike, Nr.1, 1966, faqe 141-145; Theofan Popa, Piktor 

Onufri, personalitet i rëndësishëm i pikturës mesjetare shqiptare, Studime shqiptare, Nr. 1, 1966; 

Theofan Popa, Rreth veprës së Onufrit, Monumente të kulturës në Shqipëri, Nr. 2, 1975, faqe 72-74. 
634-Theofan Popa, Onufri dhe biri i tij Nikolla, Ngjallja, shtator 1995, faqe 9; Mustafa Arapi, Nikolla, 

biri i Onufrit dhe jo i Onufër Qipriotit, Monumentet, Tiranë 2005, faqe 87-96.  
635-Në verën e vitit 1956 një ekspeditë e Institutit të Shkencave zbuloi në kishën e Shën Mërisë 

Vllaherna në Berat një mbishkrim me anën e të cilit mësojmë se kisha është pikturuar nga Nikolla 

Onufri në vitin 1578: + Ουτος ό θείος κ(αί) πάνσεπτος ναος τής Υπεραγίας Ενδόξου Δεσπ(ο)ίνης 

΄ημ(ών) / Θ(εοτό)κου κ(αί) αείπαρθένου Μαρίας τής επονομαζομένης Βλαχέρνα εστήν πε / παλεωμένη 

κ(αί) πεφθηρμένη κ(αί) ανεκένησεν κ(αί) ανηστόρισεν μετα πόθου κ(αί) εξωδου / ο εβλαβέστατος εν 

ιερυση παπά Κονσταντ(ί)νος μετα τών αδελφών αυτου επονομαζ(ο)μένη Προτωσήγγελη / δειά 

ψιχηκήν σ(ωτη)ρ(ί)α(ν) κ(αί) τών κτητόρων αυτής καί οί θεωρούνταις ευχεστε διά τών Κ(ύ)ρ(ιο)ν 

κ(αί) τών κτητόρων αυτης καί οί θεωρουνταις ευχεστε διά τών Κ(υ)ρ(ιο)ν κ(αί) ο ηστωρι(ο)γράφος 

Νικολα(ος) υος Ονουφρίου ετους Ζ Π ΣΤ (7086 = 1578). “Ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i së 

mbishenjtës së lavdëruar zonjës sonë Hyjlindëse dhe gjithmonë virgjëreshës Mari të mbiquajtur 

Vlaherna, është vjetëruar dhe prishur dhe e ka përtëri dhe pikturuar me dëshirë dhe shpenzime i 

shumëdevotshmi ndër priftërinj at kir Kostandini me vëllezërit e tij dhe (ju) që vështroni lutuni për 

zotërit; dhe piktori (është) Nikolla, biri i Onufrit, viti 7086=1578). Theofan Popa, Mbishkrime të 

kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 92, faqe 86-87; Theofan Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, 

“Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë 1961, faqe 40. 
636-Viktori Puzanova, Mbi punimet e piktorit Nikollit në kishën Vllaherna (në kështjellën e Beratit, 

Buletin për shkencat shoqërore, Tiranë, 1957, Nr. 1, faqe 64-72; Dhorka Dhamo, Pasuesit e Onufrit në 

Berat, Studime Historike, Nr. 1, 1987, faqe 169; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 

Tiranë 1998, nr. 93, faqe 86-87. 
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Vllaherna" është një tjetër mbishkrim: +Οταν είς Θ(εό)ν έκπετάς(ης) τάς χείρας ό 

θ(εο)ύ θύτα μνή / σθιτη κάμού (τού) άμαρτολού / καί αμαθούς ζωγράφου / Νικολάου. 

άμίν. "Kur të ngresh duart e tua nga Perëndia o meshtar i Perëndisë, më kujto edhe 

mua mëkatarin e të paditurin piktor Nikollën. Amin"637. Në verën e vitit 1960 

ekspedita e kryesuar nga Theofan Popa gjeti në kishën e "Shën Mërisë së Vllahernës" 

në Berat një ikonë të Shën Mërisë, prapa së cilës ishte një mbishkrim i Nikollës dhe 

një autograf i tij: "..Nikolla i Onufrit". Pranë mbishkrimit Nikolla kishte vizatuar edhe 

një skicë shenjtori. 

 Gjithashtu në Kurjan të Fierit në kishën e "Shën Kollit"638 teologu Theofan 

Popa ka zbuluar një mbishkrim, në të cilin biri i Onufrit Nikolla në vitin 1561 ka 

pikturuar kishën duke pasur si ndihmës një ikonograf tjetër Joanin. +Οταν είς Θεών 

έκπετά / σης τάς χείρας ώ Θ(εο)ύ θήτα μνή / σθιτη κάμού άμαρτολού κ(αί) αμά / θούς 

Ιωάν(ω)ου κ(αί) Νικολά / ου. Εύχεσθε (δ)ιά τών Κ(ύριο)ν άμίν. "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"639.  

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"640 në Berat, kishat e "Shën Stefanit" dhe të "Ipapandisë" në 

Dhërmi, afresket e kishës së "Shën Gjergjit" në Arbanas të Bullgarisë641 etj. 

Ikonat e Nikollës aktualisht janë të ekspozuara në pavijonet e muzeve 

ikonografikë të Shqipërisë. Në Muzeun Kombëtar "Onufri" në Berat janë ekspozuar 

disa ikona të Nikollës642. Në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë janë 

ekspozuar disa ikona të pikturuara nga Nikolla643.  

                                                           
637-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 93, faqe 87-88. 
638-Theofan Popa, Piktura të tjera të piktor Nikollës, zbuluar në Kurjan të Fierit, Buletin i Universitetit 

Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 4, 1960, faqe 223-229. 
639-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 94, faqe 88; Theofan Popa, 

Piktorët mesjetarë shqiptarë, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë 1961, faqe 43.  
640-Në kishën e "Shën Mërisë së Vllahernës" në Berat, Nikolla ka pikturuar ikonën e Shën Mëria 

Eleusa. Ajo ka përmasat 97.6x67.5x3.8 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në 

Korçë me numër inventari 3688. Ikona është pikturuar nga Nikolla, biri i Onufrit në shek. XVI. Në 

pjesën e poshtme të ikonës është shkruar me shkronja të kuqe: ΔΕΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

ΚΟΝΤΕΣΑΣ ΠΡΕΣΒΙΤΕΡΑΣ. ΑΜΗΝ. “Lutje e shërbëtores së Perëndisë priftëreshës Kontesha. 

Amin”. Mbishkrimi bën fjalë për priftëreshën Kontesha, bashkëshorten e papa Kostandinit, prej të cilit 

u pikturua kisha. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, 

Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 82-83. 
641-Dhorka Dhamo, Mbi disa vepra të panjohura të piktorit shqiptar të shek. XVI Nikollës, 

Monumentet, Nr. 2, 1971, faqe 67; Dhorka Dhamo, Piktorët shqiptarë të shek. XVI-XVIII dhe vepra e 

tyre në Shqipëri dhe vise të tjera të Ballkanit, Studime Historike, Nr. 3, 1985, faqe 169. 
642-"Krishti Pandokrator", (Fig.24) nga kisha e "Shën Mitrit" në Berat, me përmasat 54.5x79.5 cm dhe 

numër inventari 42; "Lindja e Krishtit", (Fig.25) nga kisha katedrale "Fjetja e Hyjlindëses" në Berat, 

me përmasat 47x70 cm dhe numër inventari 3, etj.  Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali 

Pleshti, Tirana, 2009, page 65-66. 
643-"Shën Dhimitri", (Fig.26) nga Fondi i Shtetit në Berat, me përmasat 80x51.5 cm dhe numër 

inventari 3688; "Shën Maria", (Fig.27) nga kisha e "Shën Mërisë Vllaherna" në Berat, me përmasat 

98x66.5 cm dhe numër inventari 3688. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, 

Davinci, Tiranë, 2003, faqe 19-20; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, 
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Sipas Dhorka Dhamos karakteristikë në pikturën e Nikollës është përqendrimi 

i brendshëm dhe melankolik i figurave me shprehje të përvuajtur dhe vështrim 

ëndërrimtar që tretet në hapësirë. Personazhet që paraqet dallohen nga portreti, 

pozicioni e gjestikulacioni në pleq të ngjyrosur e mendimtarë dhe në të rinj plot hir, 

më lëvizje të gjalla. Figurat artistike të Nikollës shquhen nga silueti i veçantë. Nikolla 

punon duke adhuruar çdo njollë që le peneli i tij. Duke adhuruar çdo linjë që shënon 

ovalin e qetë të fytyrave të shenjtorëve, të cilët sjellin një vështrim depërtues. Sytë e 

shenjtorëve janë të qetë dhe të urtë. Ata sjellin një notë lirizmi poetik të 

papërsëritshëm644. 

 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 ka lindur në Qipro. Këtë e vërtetojmë me anën e 

nënshkrimeve që ka lënë nëpër ikona Κυπραιοσ 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: ΧΕΙΡ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΠΡΙΟΥ Αυξεντηου "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 

Venecia645.  

Në vitin 1591, mendohet se ka ardhur në Berat. Këtë e dëshmon nënshkrimi 

që ka lënë mbi “Dyert e Bukura” (Fig.28) të ikonostasit të kishës së "Shën Kollit" në 

kalanë e Beratit: ΧΕΙΡ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΙΠΡΕΟΥ ΕΤΟΥΣ /ΑΦΖΑ “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 Kombëtar646, me numër inventari 3658/1/2. Po në vitin 1591 Qiprioti 
                                                                                                                                                                      
Davinci, Tirana, 2003, page 19-20; Eugenia Drakopoulou, Icons from the Orthodox Communities of 

Albania, Thessaloniki, 2006, page 80-83; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες 

κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 80-83. 
644-Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në 

Shqipëri, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 15. 
645-Ioannis Vitaliotis, Onuphre le Chypriote, peintre post-byzantin en Albanie (vers 1591-1625), une 

esquisse de son activite artistique a tavers le corpus de son ceuvre, Paris 2016, faqe 667-692. 
646 -"Dyert e Bukura" kanë qenë pjesë e ikonostasit të kishës së "Shën Kollit", në kalanë e Beratit. Vite 

më vonë ato janë përshtatur për kishën e "Shën Mërisë" së Vllahernës në Berat. "Dyert e Bukura" 

datojnë në vitin 1591. Ato janë pikturuar nga Onufër Qiprioti. Secila derë është e ndarë në dy hapësira 

prej bordurave të gdhendura në trajtë gërsheti. Në pjesën e sipërme të dyerve paraqiten profetët Davidi 

e Isaia, që mbajnë pergamenë në duar. Në pjesën e poshtme të "Dyerve të Bukura" është pikturuar 

skena e "Ungjillëzimit", ku kryeëngjëlli Gabriel njofton Shën Mërinë, se do të ketë një fëmijë. Nën 

këmbët e kryeëngjëllit Gabriel, Qiprioti ka shënuar emrin e tij: ΧΕΙΡ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΙΠΡΕΟΥ 

ΕΤΟΥΣ /ΑΦΖΑ “Dora e Onufër Qipriotit, viti 1591”. Mustafa Arapi, Onufër Qiprioti. Ikonograf i 

shekullit të XVI-XVII, “Monumentet”, Tiranë, 2004, faqe 98; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut 
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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: Νικολαε πανενδοξε Χριστου θεραπων τους τερπνον...την σιν / 

οικονα...και...τους εν βηω τερπνην ανταμηψην / αυτης παρ(ας)χου και προστατην 

φανιθει εν τι μελουσι κρισι εγραπτε / επι ετους αφyδ Χ(ριστο)υ εν μην(ι) 

νοεμβριου...(1594) / Προσδεξε αγιε δεη(ση)ν τους δουλους του Θ(εο)υ Κουμνηνου 

συν το / αδελφω Ανδρεα και Νικολαου και της ληπξς σιγκενης και για να / γινοσκετε 

σιχορησατε αυτους. Χειρ Ονουφριου Κυπρεου. "Nikollë i gjithlavdëruar, 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”647.  

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"648 (Fig.29) për 

ikonostasin e kishës së "Shën Kollit" në fshatin Paftal të Beratit. Ikona aktualisht 

                                                                                                                                                                      
Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 

2017, faqe 33; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), 

Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 33; Dorian Koçi, Andrea Llukani, 

Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, 

faqe 20-21; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, 

Tiranë, 2018, faqe 86-87; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National 

Historical Museum, Tirana, 2018, page 86-87. 
647-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 96, faqe 89. 
648-Kjo ikonë është pjesë e ikonostasit të kishës së "Shën Nikollës" në Paftal të Beratit. Në të paraqitet 

skena “Deisis” ose “Lutja”. Ikona është e ndarë në tri hapësira prej bordurave të gdhendura në trajtë 

gërsheti. Në qendër të ikonës paraqitet Krishti mbi fron dhe anash tij qëndrojnë Shën Mëria dhe Joan 

Pagëzori, të cilët i luten për shpëtimin e botës. Në pjesën e sipërme të ikonës paraqiten simbolet e katër 

ungjillorëve: luani, i cili simbolizon ungjillor Markun; shqiponja, që simbolizon ungjillor Joanin; kau, 

që simbolizon ungjillor Lukën; njeriu, që simbolozin ungjillor Mateun. Imazhet simbolike të 

ungjillorëve paraqiten me krahë dhe mbajnë pergamenë në duar. Në pjesën fundore të ikonës, pranë 

këmbëve të Shën Joanit është shkruar në greqishten bizantine: ΧΕΙΡ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΙΠΡΕΟΥ “Dora 

e Onufër Qipriotit”, ndërsa poshtë pergamenës, që mban Shën Mëria, është viti 1596. Mostra di icone 

albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni 

i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 22-

23; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor 

Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 29; Ylli Drishti, Icons, Colection of the 

National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, 

Tirana 2017, page 29; Mustafa Arapi, Onufër Qiprioti. Ikonograf i shekullit të XVI-XVII, 

“Monumentet”, Tiranë, 2004, faqe 98-99; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të 
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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: Χειρ Ονουφριου Κυ(πρεου) “Dora e Onufër 

Qipriotit”649. Νdërsa poshtë pergamenit që mban Shën Mëria gjendet viti 1596. Në 

vitin 1596 ka pikturuar ikonën e "Joan Teologut"650 (Fig.30) për ikonostasin e kishës 

së "Shën Gjergjit" në Berat.  

Në vitin 1599, Qiprioti ka pikturuar ikonën e "Joan Pagëzorit" (Fig.31) për 

ikonostasin e kishës "Shën Kostandini dhe Helena" në Berat651. Në vitin 1604, Onufër 

Qiprioti ka pikturuar ikonën "Krishti Pandokrator" për ikonostasin e kishës "Shën 

Kostandini dhe Helena" në kalanë e Beratit652. 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"653 (Fig.32) në kishën e "Shën Mërisë" të Vllahernës në kalanë e 

Beratit. Ikona gjendet e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër 

inventari 3626. Onufër Qiprioti ka pikturuar ikonën e Shën Dhimitrit (Fig.33) në 

kishën e Shën Triadhës në Berat. Ikona ka përmasat 49 x 36 cm dhe daton në shek. 

XVI. Në pjesën fundore të ikonës, poshtë këmbëve të kalit është shkruar në 
                                                                                                                                                                      
Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 88-89; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, 

Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 88-89. 
649-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 99, faqe 90-91 
650-Ikona e "Shën Joan Teologut"  (Fig.36) vjen nga kisha e "Shën Gjergjit", Berat. Ajo ka përmasat 

97.5x62x2.5 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 

3634. Ikona është pikturuar nga Onufër Qiprioti në vitin 1596. Në ikonë Joan Ungjillori paraqitet deri 

në mes. Në dorën e majtë mban një ungjill gjysmë të hapur, ndërsa në dorën e djathtë mban penën. 

Joan ungjillori është duke shkruar fjatët e para të ungjillit: ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ “Në fillim ishte 

fjala” (Joani 1,1). Në pjesën e poshtme të ikonës është shkruar me shkronja të zeza: Mbi ikonë është 

mbishkrimi: α φ y στ – απο Χριστου. Χειρ Ονουφρηου Κυπρεου “1596 (prej) Krishtit, dora e Onufër 

Qipriotit”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 97, faqe 89; Ευγενια 

Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 84-85. 
651-Tek ikona e "Joan Pagëzorit" gjendet ky mbishkrim: Αλλον ουρανον ορω καικοσμημενον τ(ην) 

σεπτην οικοναν σου / Προδρομε μακαρ η νπερ καθηστορισεν απλετο ποθο Ανδρεας ταχα και / 

ιερε(υ)σ και κτητορ. Χειρ δε υπαρχι Ονουφρηου Κυπρεου ετι / απο του Χ(ριστο)υ αφyθ εν μηνι 

σεπτε(μ)βριου “Një qiell tjetër shoh të stolisur, ikonën tënde të nderuar pararendës i lumtur, të cilën e 

pikturoi me dëshirë të plotë Andrea, prift gjithashtu dhe ktitor. Dora është e Onufër Qipriotit, viti prej 

Krishtit 1599, në muajin shtator”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 

98, faqe 89-90. 
652-Mbi ikonë gjendet mbishkrimi: Δεησις του δουλου του Θ(εο)υ / Χριστου ιερεος μετα της / 

συ(μ)βιου κ(αι) το(ν) τεκνον αυτου. / Ετη απο του Χριστου αχδ. / Χειρ Ονουφριου Κυπρεου “Lutje e 

shërbëtorit të perëndisë, prift Kristos me të shoqen dhe bijat e tij. Viti prej Krishtit 1604. Dora e 

Onufër Qipriotit”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 99, faqe 90-91. 
653-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 

(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 24-25; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik 

Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, 

faqe 34; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific 

advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 34.   
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greqishten bizantine: Χειρ Ονουφριου Κυ(πρεου) “Dora e Onufër Qipriotit”. 

Aktualisht ikona është e ekspozuar në Muzeun Gjergj Kastrioti Skënderbeu në 

Krujë654. 

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: +Αλλον  ουρανον 

ορω και κοσμιμενον την σεπτην οικονα σου Θεοκηγητορ ηπερ καθη / στορισεν 

απλετο ποθω Γαβριηλ ιερομοναχος και θειτης. Χειρ δε ηπαρχει Ονουφριου 

Κυπριου......" 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, .......”655.  

Mbi ikonën e Krishtit është shkruar: Ο βασιλευς τον βασιλεβοντον και κυριος 

τον κυριεβιντον και μεγας / αρχυερευς κριτης. Δεησις Ηακωβου Μητροπολητου του 

Ζυχνων. / Χειρ Ονουφριου Κυπριου Α Χ Ι Ε (=1615) χ υ “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”656.  

Gjithashtu në vitin 1615, Qiprioti ka pikturuar edhe ikonën e "Shpërfytyrimit". 

Mbi ikonë është shkruar: Δεησις Δανιηλ Μιτροπολητου Νεβροκωπου – ετους Α Χ Ι 

Ε (=1615). Χ(ριστο)υ. Χει(ρ) Ονουφρίου Κυπρίου “Lutje e Danielit, mitropolitit të 

Nevrokopit, viti 1615 (prej) Krishtit. Dora e Onufër Qipriotit”657. 

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. 

Ανακενησθη...? ημον Θεοτοκου κε αυπ(αρθενου Μαριας) /...τατου ημον κιρου.../ 

οστης αυτης μονης.../μοχθου και εξοδου τον..../(Ο)νουφριου Κηπρεου κε 

Αληβιζηου.../αχκβ (=1622). “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 Qefalonia658. 

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 

                                                           
654 -Ylli Drishti, National Museum Gjergj Kastrioti Skanderbeg, Kruja, Publishing House albPaper, 

Tirana, 2012, page 62. 
655-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 537, faqe 225-226. 
656-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 538, faqe 226. 
657-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 539, faqe 226. 
658-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 547, faqe 229-230. 
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kjo kishë janë të ekspozuara në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik 

Kombëtar: "Shën Maria me Krishtin"659, (Fig.34) me numër inventari 3656, "Krishti 

Pandokrator"660, (Fig.35) me numër inventari 3657, "Fjetja e Shën Mërisë"661, 

(Fig.36) me numër inventari 3660 dhe "Pagëzimi i Krishtit"662, (Fig.37) me numër 

                                                           
659-Në ikonë është një version i tipologjisë të Shën Mërisë Η ΕΛΕΟΥΣΑ "Eleusa" (Përdëllimtarja). 

Shën Mëria ka veshur një mafor të kuq vishnje, të zbukuruar. Krishti paraqitet i ulur në parakrahun e 

majtë të së ëmës. Me dorën e djathtë është duke bekuar, ndërsa në dorën e majtë mban një pergamenë 

të shkruar. Onufër Qiprioti është ikonografi i parë i shekullit XVI, i cili e zbukuron mantelin e Shën 

Mërisë. Tipar i rëndësishëm i stilit artistik të Qipriotit është teknika e stukorelievit, me sfond të artë 

dhe me elemente zbukurimore. Në pjesën fundore të ikonës është mbishkrimi: ΧΕΙΡ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ΚΙΠΡΙΟΥ Αυξεντηου "Dora e Onufër Qipriotit të Afksentit". Në këtë rast, piktori ikonograf 

Onufër Qiprioti e përmend emrin e babait të tij, Afksentit. Ky është rasti i vetëm ku Onufër Qiproiti e 

përmend emrin e të atit. Anash aureolës së Shën Mërisë janë dy figura engjëllore. Majtas është 

kryeengjëlli Mihail, ndërsa djathtas është kryeengjëlli Gabriel. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo 

Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine 

në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 28-29; Ylli Drishti, Ikona, 

Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet 

Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 31; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum 

(14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 31; Dorian 

Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe  90-

91; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 

2018, page 90-91   
660-Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Ylli Drishti, Ikona, 

Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet 

Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 32; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum 

(14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 32; Dorian 

Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i 

pabotuar), Tiranë 2018, faqe 26-27. 
661-Në qendër të kompozimit është figura e Shën Mërisë, e shtrirë në shtratin e vdekjes. Mbi figurën e 

Shën Mërisë është Krishti, i cili mban në krahë një foshnjë të mbëhtjellë me qefin të bardhë, që 

simbolizon shpirtin e Shën Mërisë, që është larguar nga trupi i saj. 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 

paraqitet një serafim. Në të dyja anët e saj është shkruar: Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ "Fjetja e Tërëshenjtës Hyjlindëse". Pranë Shën Mërisë është Shën Joani, i cili, duke u 

përkulur thellë, përpiqet të dëgjojë rrahjet e fundit të zemrës së saj. Shën Petro tund temjanicën. 

Skenën qendrore e rrethojnë apostujt, gratë miraprurëse dhe etërit e kishës. Në pjesën e sipërme mbi re 

ka figura engjëllore. Në pjesën e poshtme të ikonës është një episod apokrif, ku prifti hebre Antonin 

kërkon të përmbysë qivurin dhe kryeengjëlli Mihail i pret duart me shpatë. Mostra di icone albanesi, 

Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik 

Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, 

faqe 35; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific 

advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 35; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i 

ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 32-33. 
662-Ikona “Pagëzimi i Krishtit” është realizuar nga ikonografi Onufër Qiprioti në shek. XVII. Ajo i 

përket ikonostasit të kishës së Shën Nikollës në Saraqinishtë të Lunxhërisë në rrethin e Gjirokastrës. 

Në ikonë paraqitet skena e Pagëzimit të Krishtit në lumin Jordan. Në kohën kur u pagëzua, Krishti 

ishte 30 vjeç. Krishti është në qendër të ikonës, gjysëmlakuriq mbi një gur, prej të cilit dalin katër koka 

gjarpërinjsh. Këta të fundit, duke u ndërthurrur me valëzimet e ujit dhe peshqit, që notojnë, japin 

pamjen e botës nënujore. Mbi kryet e Krishtit gjendet Shpirti i Shenjtë në formën e një pëllumbi, 

ndërsa engjëjt në pjesën e djathtë të ikonës janë duke adhuruar Trininë e Shenjtë. Në bregun e majtë të 
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inventari 3661. Ikona e Joan Pagëzorit663 (Fig.38) është pjesë e fondit të Galerisë 

Kombëtare të Arteve në Tiranë.  

Onufër Qiprioti është i pari ikonograf në 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"664 dhe 

"Shën Mëria me Krishtin" në ikonostasin e kishës së "Shën Mërisë" në Spile, 

                                                                                                                                                                      
kompozimit, mbi shkëmb qëndron Joan Pagëzori, i cili është përkulur drejt Krishtit për ta pagëzuar. 

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 e 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. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 

febbraio / 8 marzo 1998; Mustafa Arapi, Onufër Qiprioti. Ikonograf i shekullit të XVI-XVII, 

“Monumentet”, Tiranë, 2004, faqe 118; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik 

Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 59; Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut 

Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 128-129; Melsi Labi, Guidebook of 

National Historical Museum of Albania, National Historical Museum, Tirana 2016, page 130-131; 

Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 

(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 30-31; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik 

Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, 

faqe 30; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific 

advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 30.   
663-Ikona e "Joan Pagëzorit" (Fig.39) ka përmasat 86.5x61.5 cm dhe numër inventari Nr. 36. Joan 

Pagëzori paraqitet në gjysmëfigurë me pamje ballore. Ai ka veshur lëkurë deveje ngjyrë gri, ndërsa 

tunika e gjerë në ngjyrë tulle e mbështjell atë duke filluar nga supi i majtë. Me dorën e djathtë bekon, 

ndërsa me dorën e majtë mban të mbështetur pranë vetes një pergamenë ku shkruhet: “Pendohuni 

sepse Mbretëria e Qiejve është e afërt” (Mateu 3.2). Shkopi i lajmëtarit që mbështetet mbi supin e tij 

mbaron me simbolin e kryqit. Në pjesën e poshtme të ikonës është pikturuar një pjatë me kokën e tij të 

prerë. Mbi sfondin e artë në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar “Shën Joan Pararendësi”. Ylli 

Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 

2000, page 36-37; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të 

Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 38-39. 
664-Ikona e "Krishtit Pandokrator" (Fig.38) ka përmasat 124x72 cm dhe numër inventari nr. 31. Ikona 

është pjesë e koleksoinit të Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë. Krishti është paraqitur në 

gjysmëfigurë, brenda në harku të zbukuruar me ornamente bimore, që kornizon nga sipër dhe anash 

sfondin e artë. Krishti ka veshur hiton të kuq dhe himaton të artë të zbukuruar me lule dyngjyrëshe blu 

dhe të kuqe. Krishti Pandokrator me dorën e djathtë bekon, ndërsa me të majtën mban Ungjillin e 

hapur. Aureola e artë ka të brendashkruar tri krahët e kryqit, qëzbukurohen në formë azhuri me 

ornamente të artë në nëj sfond dytonesh të ngjyrës së kuqe. Flokët e Krishtit të ndarë në mes zbresin 

nga të dy anët e portretit dhe një gërshte është mbështetur mbi supin e tij të djathtë. Në të dy anët e 

figurës së Krishtit është shkruar me gërma kapitale fjala PANDOKRATOR. Ylli Drishti, Le icone 

albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 32-33; 

Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 

2000, faqe 34-35. 
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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. 

Sipas Dhorka Dhamos piktura e Onufër Qipriotit paraqitet e qetë. Në të ka 

shumë ekuilibër. Ka një marrëveshje të heshtur në mes të sipërfaqes së pikturuar me 

njolla të kuqe, të verdha, të gjelbëra, okër e të kaltërta. Ngjyra e vizatimi përdoren në 

të njejtën masë si komponentë të harmonishëm665. 

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. Krahas tipareve që pasuruan ornamentikën, Onufri dhe 

pasuesit e tij, krijuan variante dhe subjekte të reja, zgjedhje kompozicionale të traditës 

bizantine, duke i dhënë ikonografisë vendase një tipar të ri. Ata themeluan "Shkollën 

Ikonografike të Beratit"666. 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 kthehej 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 

Ikonografike të Korçës". 

 

IKONOGRAFËT E FAMILJES ÇETIRI 

Origjina e familjes Çetiri është nga Grabova667 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 

                                                           
665-Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në 

Shqipëri, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 16. 
666-Historia e popullit shqiptar, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Vol. I, Toena, Tiranë 

2002, faqe 719. 
667-Në gusht të vitit 1955 një ekspeditë e Institutit të Shkencave gjeti një mbishkrim në kishën e Shën 

Kollit në Vanaj të Myzeqesë. Në mbishkrim thuhet se kisha është pikturuar me dorën e Gjergjit dhe 

Joanit, vëllezërve nga qyteti i Grabovës. Ikonografët Çetiri pothuajse në të gjitha mbishkrimet e tyre 

shënojnë preardhjen e tyre duke shkruar: “prej Grabove” ose “prej qytetit Grabovë”. Në vazhdim 

ekspedita gjeti edhe mbishkrime të tjera në kishat e Myzeqesë, të cilat vërtetuan se dy piktorët 

grabovarë i përkisnin familjes Çetiri. Theofan Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, Shtëpia botuese “8 

Nëntori”, Tiranë 1961, faqe 105-107; Theofan Popa, Piktorët grabovarë Çetiri nga familja Katro, 

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 3, 1960, faqe 121-145. 
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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. 

Mjeshtërinë e pikturimit Çetirët e kanë mësuar nga mjeshtërit korçarë Kostandin dhe 

Athanas Zografi. Ata kanë pikturuar së bashku kishën e Shën Kollit në Vanaj të 

Myzeqesë668. Kostandin Zografi ka pikturuar ikonat e ikonostasit669, ndërsa Gjergj 

dhe Joan Çetiri kanë pikturuar afresket e kishës670. 

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"671 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. 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. 

                                                           
668-Kisha e "Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë është ndërtuar në vitin 1777. Kisha është bazilikë me 

tavan me përmasat 13.50x7.60 metra. Ajo përbëhet nga naosi dhe hajatet që e rrethojnë atë nga tri anët. 

Mbi portën jugore brenda kishës gjendet mbishkrimi i cili tregon kohën e ndërtimit dhe të pikturimit. 

“U ndërtua prej themeli ky tempull i Shën Kollit më 1777, pastaj u pikturua më 1795, dhjetor 16, në 

kohën e të gjithhirshmit Mitropolitit, shenjtit të Beratit, zotit, Joasaf, prej fshatit Bubullimë, në kohën 

kur ishte famulltar Papa Dhimitri i Ristanit, Νasi, Petro, mbikqyrësi Νaum Juka, me shpenzimet e 

vendasve. Mundimi dhe piktura është e Gjergjit dhe Janit, vëllezërve nga fshati Grabovë”. Theofan 

Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 144, faqe 105-106. 
669-Në ikonën e madhe të "Kryeengjëjve" në ikonostasin e kishës së "Shën Kollit" në Vanaj gjendet një 

mbishkrim, i cili vërteton se ikonat janë pikturuar nga Kostandin Zografi: Δια χειρος Κωνσταντινου / 

απο Κοριτζα επι ετους 1781 / αυγουστου – 19. “Me dorën e Kostandinit, nga Korça në vitin 1781, 

gusht 19”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 151, faqe 107-108.  
670-Kisha e "Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë është pikturuar nga vëllëzërit grabovarë Gjergj dhe 

Joan Çetiri në vitin 1795. Mbi portën perëndimore jashtë kishës është shkruar: Ηστοριθη ο ναος ουτος 

δια χειρος / Γεωργιου κ(αι) Ιω(αννου) των αυταδελ / φων 1795 δεκεμβ(ρ)ιου 15 εκ χορας γραμπο / βα. 

“U pikturua ky tempull me dorën e Gjergjit dhe të Janit, vëllezërve nga qyteti i Grabovës. 1795 dhjetor 

15”. Theofan Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1961, faqe 108; 

Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 169, faqe 166. 
671-Mbi portën jugore të kishës është shkruar: Δια συνδρομης των χριστιανων εζωγραφισθη η εικων 

αυτη της Θεο / τοκου δια χειρος Γεωργι Ιαν Τχετιλη επι του πανιερωτατου αγιου / βελαγραδων 

Κυριου Ιωαν και του αγιου αρχιμανδριτου Λυριου μακαριου / και αφημερευοντων του αγιου ικονομου 

παπα Κυριου Δημητριου κ(αι)  σκευοφυλακος παπα Ιωσηφ κ(αι) Δημητριου, Ανδρεου, Γεωργιου 

των.../ επιτροπευοντος του κυριου Αθανασιου Γιανκο Κωκα και αιωνια των / η μνημη +18στ0 

(=18600 απριλλιου – ιστ. “U pikturua kjo ikonë e shën Mërisë me kontributin e të krishterëve, me 

dorën e Gjergj Jan Çetirit, në kohën e të gjithhirshmit, shenjtit të Beratit, zotit Jan dhe arkimandritit të 

shenjtë, zotit at Dhimitrit dhe të skevofilakut at Josifit dhe Dhimitrit, Andreut, Gjergjit të ..në kohën e 

kujdestarisë së zotit Athanas Janko Kolës dhe i përjetshëm qoftë kujtimi i tyre - 1860, prill 16”. 

Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 241, faqe 135. 
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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; 3-

kishën e "Shën Athanasit" në Karavasta, në vitin 1797 pikturuar me dorën e Gjergj 

dhe të Joanit672; 4-kishën e "Fjetjes së Hyjlindëses" në Bishtqethëm673, që u pikturua 

më 1798 prej Joanit; 5-kishën e "Shën Gjergjit" në Fier, e cila është pikturuar më 

1798 nga Joani; 6-kishën e "Shën Todrit"674 në Kadipashaj, e cila u pikturua më 1801 

prej Joanit; 7-kishën e "Shën Gjergjit"675 në Strumë, të cilën e kanë pikturuar Joani 

dhe Nikolla më 1801; 8-kishën e "Shën Athanasit" në Vodicë, të cilën e kanë 

                                                           
672-Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës: + Ιστοριθη ο ναος ουτος / επι 

του πανιερωτατου αγιου / Βελαγραδων Κυριω, Κυριω, Ι / ωασαφ επιτροπευωντος Μη / τρο, του Ντικω 

δια χειρος Γε / ωργιου και ιωαννου τον αυταδελ / φων ακ πολιτιας / Γραμποβας / Α Ψ Υ Ζ (=1797) εν 

Μ(ηνι) φευρο(υ)αριου – Κ. “U pikturua ky tempull në kohën e të gjithhirshmit, shenjtit të Beratit zotit, 

zotit Joasaf, në kohën e kujdestarisë së Mitro Dukas. Me dorën e Gjergj dhe të Joanit, vëllezërve nga 

qyteti Grabovë 1797, në muajin shkurt 20”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 

1998, nr. 170, faqe 113. 
673-Këtë fakt e vërteton një mbishkrim që gjendet mbi portën jugore brenda kishës. + Εζωγραφίθη ο 

ναός ουτος κατά τό 1798 ετος το σωτήριον καί ετελειώθη εν μη / νι οκτωβρίω 20. Διά χειρός 

Ιω(αννου) Τζετίρι εκ τής πολιτείας γράμποβας επί τού πανιερωτά / του Μ(η)τροπολίτου Βελαγράδων 

Κυρίου Ιωάσαφ καί τών ευρεθέντων ιι Μίλε Μπίτα, Σούτι Σελέκου, Σι / μών Κόλια, Κωνσταντίνου 

Κηονη, Γεωργη Βέλιο, Κώστα Νούσση, Κώστα Μάρκου, (Δη)Μητ(ρίου) Κούκη, Μιχαήλ Μώνι, Ρήστ 

Μάρκου, Τότο Βασίλι / Σιμων Χέδαρα, Γιάνκου Μπηρντουγη, Ντήμο καί Νιζάρη. Σε μίνη Σουμπάση 

καί Σωτίρι Κολία καί ακόλουθως τών εξης ων μνησθειη ο Κυριος / ημών Ι(ησούς) Χ(ριστός) εν τη 

βασιλεία τών ούρανών. “U pikturua ky tempull në vitin shpëtimtar 1798 dhe u përfundua në muajin 

tetor 20, me dorën e Jan Çetirit nga qyteti Grabovë, në kohën e gjithhirshmit Mitropolitit të Beratit, 

zotit Joasaf dhe të priftërinjve prezent, Simonit, Petrit, Kostandinit dhe të subashëve Apostoli Mile 

Sagjinit, Mile Bita Suti Selekut, Simon Kolias, Kostandin Gjonit, Gjergj Elos, Kosta Nushit, Birdufit, 

Dimo dhe Niko Niçarit, Simoni Subashit dhe Sotir Kolës dhe në vazhdim, të këtyre i kujtoftë zoti ynë 

Jezu Krisht në mbretëri të qiejve”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 

174, faqe 114. 
674-Mbi portën perëndimore brenda kishës gjendet mbishkrimi: +Εζωγραφιθη ο ναος ουτος κατα το 

1801 ετος το σωτηριον / και ετελειωθη εν μηνι Ιαν / ουαριου 15, δια χειρος Ιω(αννου) Τζετηρη / και 

ανιψιος αυτου Νικολαος εκ πολιτ(ε)ιας Γραμποβος επι του πανιεροτατου / Μι(τ)ροπολιτου 

Βελαγ(ρ)αδων Κυριου Ιωασαφ και των ευρεθεντων ιερεων, Σουμπασις δε / Κωστα Νουσση και 

ακωλουθως των εξης ων μνησθηει / ο Κυριος ημων Ιησους Χ(ριστο)σ εν τη Βασιλεια των ουρανων. 

“U pikturua ky tempull në vitin shpëtimtar 1801 dhe u përfundua në muajin janar 15, me dorën e Jan 

Çetirit dhe nipit të tij Nikollës nga qyteti Grabovë, në kohën e të shumëhirshmit Mitropolitit të Beratit, 

zotit Joasaf dhe të priftërinjve që gjendeshin dhe subash ishte Kostë Nushi dhe në vazhdim të këtyre, të 

cilët  i kujtoftë zoti ynë, Jesu Krisht në mbretërinë e qiejve”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 

Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 177, faqe 115-116. 
675-Mbi portën perëndimore brenda kishës gjendet mbishkrimi: +Εζωγραφιθη ο ναος ουτος κα / τα το 

ετος 1801¨το σωτηριον και ετελειωθη εν / μηνι Οκτοβριω 5, δια χειρος Ιω(αννου) Τζςετηρη, και 

Νικολαος ανιψιος / αυτου εκ πολιτιας Γραμποβας, επι του πανιερωτατου Μ(ητ)ροπολιτου / 

Βελαγραδων Κ(υρι)ου Ιωασαφ και Λαζαρου ιερεως και οικωνομος και ακολου / θος των εξης ων 

μνησθειη ο κυριος ημων Ισους Χ(ριστο)σ εν τη βασι / λεια των ουρανων. “U pikturua ky tempull në 

vitin shpëtimtar 1801 dhe u përfundua në muajin tetor 5, me dorën e Jan Çetirit dhe Nikollës, nipit të 

tij, nga qyteti Grabovë, në kohën e të gjithhirshmit Mitropolitit të Beratit, zotit Joasaf dhe prift Llazarit 

ekonomit dhe në vazhdim të tjetër, të cilët i kujtoftë zoti ynë, Jesu Krisht në mbretërinë e qiejve”. 

Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 176, faqe 115. 
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pikturuar Joani dhe Naumi më 1806; 9-kishën e "Fjetjes së Hyjlindëses" në Kozare676, 

e cila është pikturuar më 1806 prej Joanit dhe Naumit; 10-kishën e "Apostujve Pjetër 

dhe Pavël" në Zhymë, ikonat e së cilës janë pikturuar më 1811 prej Gjergjit677; 11-

kishën e "Shën Nikollës"678 në Krutje, të cilën e pikturoi Nikolla më 1811; 12-kishën 

e "Shën Kollit" në Toshkëz679, e cila është pikturuar prej Joanit dhe Naumit në vitin 

1811; 13-kishën e "Shën Kollit" në Paftal, të cilën e kanë pikturuar Gjergji II dhe Koli 

më 1898; 14-narteksin e kishës së Bubullimës, i cili është pikturuar më 1853 prej 

Gjergjit III680.  

Emrin e Joan Çetirit e ndeshim në ikonën e madhe të Shën Spiridhonit të 

kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në Berat. Në mbishkrimin e saj shkruhet: ιστορήθη ή 

ήκών αύτη διά δαπάνης τού Στεφάν Καρμπουρνάρας 1812 Ιουλίου 19 χείρ Ιωάννου 

τζετήρη. "U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Stefan Karbunarës, më 19 korrik 

1812 nga dora e Joan Çetirit"681. 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: "Fjetja e Shën 
                                                           
676-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi: Εζωγραφισθη ο ναος ουτος κατα το σωτη / ριον ετος 1806 ε(ν) 

μηνη απριλιω επι του πα / νιεροτατου Μητροπολιτου αγιου Βελαγραδων Κυ / ριω Ιωασαφ, δια χειρος 

εμου του Ιωαννου Τζετηρη κ(αι) Ναουμ / ειιου αυτου των ευρεθεντων ιερεων Γεωργιου, Πιετρι των 

ιερεων / επιτροπευων Μαγιο Κοραζη σουμπασαδων δε Μαρτιρι Ραμο. “U pikturua ky tempull në vitin 

shpëtimtar 1806, në muajin prill, në kohën e të gjithhirshmit mitropolitit, shenjtit të Beratit, zotit 

Joasaf, me dorën time të Jan Çetirit dhe Naumit birit të tij, të priftërinjve prezent: Gjergjit, Pjetrit në 

kohën e kujdestarisë së Magjio Korazit dhe subashëve Martir Ramos”. Theofan Popa, Mbishkrime të 

kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 182, faqe 117. 
677-Mbishkrimi gjendet mbi ikonën e madhe të Shën Mërisë në ikonostas: Ιστοριθη η παρουσα εικων 

δια συνδρομης και δαπανης των επιτροπον Μηχαηλ Σταυρε βοηθηα του. Δια χειρος Γεωργι Τζετηλου 

1801 Ιανουαριου 30. “U pikturua kjo ikonë me kontributin dhe shpenzimet e epitropit Mihal Stavro. I 

qoftë ndihmë. Me dorën e Gjergj Çetirit, 1811 janar 30”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 

Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 191, faqe 119. 
678 -Mbi portën jugore brenda kishës gjendet mbishkrimi: “U pikturua ky tempull në vitin shpëtimtar 

1811 dhe u përfundua në muajin shkurt 17, me dorën e Nikollë Çetirit, në kohën e të gjithhirëshmit, 

mitropolit të Beratit, zotit, zotit, Joasaf, nga katundi Bubullimë në kohën kur ishin famulltarë 

priftërinjtë Athanas i Markut, në kohën e kujdestarisë së Vasilit dhe Manit dhe të subashëve Haxhi 

Dako dhe të (pleqëve) prezent Zekë Çilit, Nas Kuqit, Gjergjit, Ndon Martirit, Meços, Naum Barhiut, 

Rist Kurtit, Naum Gjikës, Kostandin Saulit, Kostë Gjinarakut, Gjik Prendit, Mark Gjilit, Todo Muços, 

Stas Lekos dhe Gjergjit të Papajt dhe në vazhdim të tjerëve, burrave dhe grave, të cilët i kujtoftë, zoti 

ynë Jezu Krisht në Mbretëri të qiejve për shpenzimet dhe kontributin dhe përpjekjet me anë të 

ndërmjetësimeve të shën Kollit. Amin, amin, amin”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 

Tiranë 1998, nr. 193, faqe 119-120.  
679-Mbi portën perëndimore jashtë naosit gjendet mbishkrimi: Ετους 1811 ηστοριθη ο ναος ουτος το τε 

ιερον θυσιαστηριον κ(αι) / ο εξωναρθιξ δια δαπα(ν)ης των εν αυτη τη ενορια οικουντων / χριστιανων 

αρχιερατευων(τος) του αγιου Βελαγραδων Κυριου Ιωασαφ / του νεου κ(αι) ιερατευων π(α)πα Κυρ 

Κωνσταντινον Νταρτζου Γραμ(π)οβαρι(του) / επιτροπευον(τος) του αυτου δια χειρος Ιωανου Τζετηρη 

και Ναουμ / υου αυτου. “Në vitin 1811 u pikturua ky tempull dhe thisiaster (kunga) i hirshëm dhe 

eksonarteksi me shpenzimet e të krishterëve, që banojnë në këtë famulli, në kohën e peshkopatit të 

peshkopit të shenjtë të Beratit Joasafit të ri, dhe në kohën e priftërimit të zotit, Papa Kostandin Darça 

grabovarit, në kohën e kujdestarisë së tij, me dorën e Jan Çetirit dhe Naumit, birit të tij”. Theofan 

Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 194, faqe 120. 
680-Georgios Giakoumis, Piktorët Çetiri në Myzeqe, Berat 2003, faqe 15. 
681-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 196, faqe 121.  
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Mërisë", (Fig.39) "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 Pandokrator" (Fig.40) në ikonostasin e kishës së "Shën 

Gjergjit" në Fier, e cila daton më 16 shkurt 1798. Në pjesën fundore të ikonës gjendet 

mbishkrimi: 1798 Φευρουάριος 16 / διά χειρός τού Ιω(άννη) Τζετίρη / εκ πολιτείας 

γραμπόβας. “1798 shkurt 16. Me dorën e Jan Çetirit, nga qyteti Grabovë”682. Joan 

Çetiri ka pikturuar ikonën "Shtatë shenjtorët sllavë" (Fig.41) për kishën e "Shën 

Gjergjit" në Berat. Po atë vit ka pikturuar ikonën "Shën Gjergji me skena", (Fig.42) e 

cila aktualisht është në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë dhe identifikohet me numër 

inventari 6798. 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. 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 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 kishë683.  

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 Pandokrator" 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 

                                                           
682-Ikona Krishti Pandokrator ka përmasat 96.5x71x5.5 cm dhe numër inventari 6796. Ikona është 

pikturuar nga Joan Çetiri në vitin 1798. Krishti Pandokrator është pikturuar në fron. Me dorën e djathtë 

është duke bekuar, ndërsa në prehër mban ungjillin. Rreth ikonës janë pikturuar dymbëdhjetë apostujt 

në medalionë të rrumbullaktë stolisur me gjethe rrushi.  Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 

Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 172, faqe 114; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες 

της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 186-187. 
683-Gazmend Muka, Art'thënia bizantine tek Çetirët, Tiranë 1999, faqe 86.   
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Naum Çetiri në vitin 1813. Vite më vonë Naum Çetiri ka punuar ikonat e mëdha684 në 

kishën e "Shën Kollit" në Krutjen e Sipërme, ndërsa në vitin 1829 ai ka pikturuar 

ikonat685 e kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në Bishtqethëm të Myzeqesë686. 

Në pavijonin e ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar janë 

ekspozuar tri ikona të Çetirëve: "Shën Dhimitri me skena"687, (Fig.43) me numër 

inventari 3669; "Profeti Ilia me qerre"688, (Fig.44) me numër inventari 3673; "Shën 

                                                           
684-Ikonat janë punuar nga Naum Çetiri në vitin 1821. 1) Mbi ikonën e madhe të Shën Mërisë në 

ikonostas gjendet mbishkrimi: 182α (=1821) Ιστοριυη η παρουσα εικων δια (δα)πανης δε του 

Γεωργιου, Ναουμ, Νικολα, Δημητριου, Αναστασιου, ιω(αννου), Αλεξιου Τζαμπαλακι και των τεκνων, 

δια χειρος εμου Ναουμ Τζετηλη. “1821. U pikturua kjo ikonë me shpenzimet e Gjergjit, Naumit, 

Nikollës, Dhimitrit, Anastasit, Janit, Aleks Çabalaqit dhe të bijve, me dorën time të Naum Çetirit”. 2) 

Në ikonën e madhe të Joan Pagëzorit gjendet mbishkrimi: Ιστορηθη η παρουσα εικων δια δαπανης του 

Θωμα Ντωνη και ιου αυτου / Γεωργιου δια χυρος Ναουμ Τζετιλι 1836. “U pikturua kjo ikonë me 

shpenzimet e Thoma Donit dhe birit të tij Gjergjit. Me dorën e Naum Çetirit 1836”. Theofan Popa, 

Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 208, faqe 124; Theofan Popa, Mbishkrime të 

kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 221, faqe 128. 
685-Ikona e madhe e Krishtit që gjendet në ikonostas është pikturuar nga Naum Çetiri në vitin 1829: 

Ιστορήθη ή παρουσα είκών διά τών Σπύρω Νπούσσι καί Ιωσίφ Σταμπάρι καί αδελφών αύτου 

Πετούσσι, αίονία τούς (ή) μνήμη, διά χείρ Ναούμ Τζετήλι. 1829 Απριλίου ά. “U pikturua kjo ikonë me 

shpenzimet e Spiro Bushit, Josif Shtambarit dhe vëllait të tij Petushit. I përjetshëm kujtimi i tyre. Me 

dorën e Naum Çetirit 1829, prill 1”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, 

nr. 216, faqe 125-126. 
686-Gazmend Muka, Art'thënia bizantine tek Çetirët, Tiranë 1999, faqe 89-90. 
687-Në ikonë paraqitet Shën Dhimitri me veshje ushtarake, hipur mbi një kalë të kuq, duke qëlluar me 

shtizë carin e bullgarëve, Skilojanin. Bëhët fjalë për mrekullinë e shenjtit gjatë rrethimit të Selanikut 

nga bullgarët në tetor të vitit 1207. Që nga ajo kohë, Shën Dhimitri është shenjti mbrojtës i Selanikut. 

Në sfondin e ikonës janë bedenat e kalasë së Selanikut. Dyluftimi i Shën Dhimitrit me Skilojanin është 

bërë jashtë mureve mbrojtëse të Selanikut. Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “Shën Dhimitri”. Mbi vithet e kalit është dishepulli i shenjtit, Nestori. Ikona e Shën 

Dhimitrit rrethohet me dymbëdhjetë skena nga jeta e tij. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo 

Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine 

në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 78-79; Ylli Drishti, Ikona, 

Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet 

Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 58; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum 

(14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 58; Dorian 

Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe  98-

99; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 

2018, page 98-99.   
688-Në ikonë paraqitet profeti Ilia me Eliseun. Në sfond janë ujërat e lumit Jordan. Profeti Ilia ngrihet 

në qiell me anën e një qerreje, të cilën e tërheqin katër kuaj të kuq. Me dorën e majtë mban një 

pergamenë të shkruar, ndërsa dorën e djathtë e ka të ngritur lart. Eliseu lutet i gjunjëzuar dhe merr 

shpirtin e profetit Ilia. Manteli i profetit Ilia qëndron pezull, sepse mban shpirtin e profetit. Ylli Drishti, 

Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, 

Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 59; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History 

Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 59;  

Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 

2014, faqe 61; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik 

Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 80-81. 
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Gjergji"689, (Fig.45) me numër inventari 3667. Në koleksionin e Galerisë Kombëtare 

të Arteve në Tiranë gjendet ikona Shën Thanasi (Fig.46). Ikona ka përmasat 87x44 

cm dhe numër inventari 55. Ajo ka ardhur nga kisha e Shën Mëhillit në Bubullimë të 

Lushnjes.  

Afreskët që pikturuan Çetirët u rigjallëruan nga një frymë e re duke u çliruar 

nga standardet 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
689-Figura kryesore e ikonës është Shën Gjergji. Ai mban uniformë ushtarake. Shën Gjergji paraqitet 

hipur mbi një kalë të bardhë, duke goditur me shtizë dragoin. Me dorën e majtë shenjti shtrëngon frerin 

e kalit, ndërsa në dorën e djathtë mban një shtizë të gjatë, e cila ka përshkuar tejpërtej gojën e dragoit. 

Tematika e ikonës është marrë nga një mrekulli  e shenjtit. Sipas Sinaksarit, dikur, në një liqen të 

Atalisë, në Azinë e Vogël kishte pasur guvën një dragua i tmerrshëm, të cilin banorët idhujtarë e 

adhuronin si perëndi. Për të qetësuar dragoin, banorët i jepnin me short fëmijët e tyre. Kur i ra shorti të 

flijohej bija e mbretit dhe të gjithë prisnin që ta përpinte përbindëshi, u shfaq Shën Gjergji hipur mbi 

kalë dhe e goditi me shtizë dragoin. Dragoi u shemb përtokë, duke përdredhur bishtin nën këmbët e 

kalit. Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “Shën Gjergji”. 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 çallmë. Me 

dorën e djathtë mbahet pas shenjtit. Në dorën e majtë ka një ibrik. Dorian Koçi, Andrea Llukani, 

Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, 

faqe 82-83; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent 

shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 60; Ylli Drishti, Icons, Colection of 

the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, 

Tirana 2017, page 60; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik 

Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 100-101; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of 

National Historical Museum, Tirana, 2018, page 100-101. 
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IKONOSTASËT  
 

Nëpër kishat ortodokse ikonostasi, froni peshkopal dhe amvoni janë vepra arti, 

të cilat në shumicën e rasteve janë gdhendur nga mjeshtra anonimë. Ikonostaset i 

kemi dy llojesh prej druri ose prej muri. Në ikonostas vendosen ikonat e shenjta sipas 

një rregulli të caktuar. 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 Pandokrator" dhe e "Shën Mërisë me Krishtin ndër duar". Në 

krah tyre vendosen "Joan Pagëzori" nga njëra anë dhe ikona e "Shenjtit të Kishës" 

nga ana tjetër. Mbi dyert e veriut dhe të jugut vendosen "Kryeengjëjt Mihail dhe 

Gabriel". Ikonat e vogla që vendosen në pjesën e sipërme të ikonostasit janë me 

tematikë nga të kremtet kryesore të Krishtit dhe të Shën Mërisë690.  

Ikonostasi përbëhet nga baza, thorakion (pllakat), hardhia, ketabet mbi të cilët 

vendosen ikonat e mëdha, ikonat e mëdha, ketabet e sipërme, qemeri, kolonat 

kufizuese të ikonave, peristeria në pjesën fundore të së cilëve varen kandilat, dyert e 

bukura, kryqi në pjesën kulmore, dragonjtë anash kryqit etj691. Zakonisht ikonostaset 

e gdhendur në dru arre i lyenin me bojë ari692.  

Disa nga mjeshtrat e gdhendjes së drurit kanë preferuar të mbeten anonimë. 

Kjo vërtetohet nga disa ikonostase, të cilët kanë të shënuar vetëm datën e punimit dhe 

jo emrin e gdhendësit, si p.sh. ikonostasi i kishës së "Shën Gjergjit"693 në Fier është 

punuar në vitin 1786, ikonostasi i kishës së "Shën Gjergjit"694 në Libofshë të Fierit 

                                                           
690-Këto skena janë quajtur dodekaorton që zakonisht janë: Ungjillëzimi, Krishtlindja, Hyrja e Krishtit 

në Tempull, Pagëzimi, Shpërfytyrimi, Ngjallja e Llazarit, Hyrja në Jerusalem, Kryqëzimi, Zbritja në 

ferr, Ngjallja, Pendikostia dhe Fjetja e Hyjlindëses. Panayotis Vocotopoulos, Ikona bizantine, 

Monumentet, Tiranë 2002, faqe 142; Protoprezviter Thomas Hopko, Besimi Orthodhoks, Vëllimi II, 

Adhurimi, Tiranë, 1997, faqe 31. 
691-Era Xhaferraj, Evolucioni, estetika dhe liria krijuese në artin e ikonostasit, Art & Trashëgimi, nr. 7, 

dhjetor 2016, faqe 138. 
692-Prarimi bëhet në këtë mënyrë: 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. Διονυσιου του εκ Φουρνα, Ερμηνεια της ζωγραφικης τεχνης, Εν 

Πετρουπολει 1900, σελ 19; Moikom Zeqo, Universi i artit bizantin, Arnissa Edition, Tiranë 2009; 

Andrea Llukani, Ikonografia, Tiranë, Trifon Xhagjika, 2018, faqe 126. 
693-Kjo datë është e gdhendur nën kryqin e ikonostasit. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 

Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 162, faqe 111. 
694-Kjo datë gjendet e gdhendur në dru nën kryqin e ikonostasit. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave 

në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 181, faqe 117. 



 
 
 

 164 

është gdhendur në vitin 1805, ikonostasi i kishës së "Shën Kollit"695 në Vanaj është 

gdhendur më 1811, ikonostasi i kishës së "Ungjillëzimit"696 në Kozare të Beratit është 

realizuar në vitin 1812, ikonostasi i kishës së "Shën Kollit"697 në Toshkëz të 

Myzeqesë është gdhendur më 1813, ikonostasi i kishës së "Shën Kollit"698 në Krutjen 

e Sipërme është punuar në vitin 1821, ikonostasi i kishës "Fjetja e Shën Mërisë"699 në 

Bishtqethëm të Lushnjes është gdhendur në vitin 1828, ikonostasi i kishës së 

manastirit të "Shën Kozmait" është gdhendur në vitin 1835700 etj.  Nëpër kishat e 

Shqipërisë ruhen rreth 50 ikonostasë të gdhendura nga duart e arta të mjeshtrave 

vendas. Nga mbishkrimet ato datojnë ndërmjet shekujve XVIII-XIX.  

 

DYERT E BUKURA TË KISHËS  

SË UNGJILLËZIMIT, BERAT 
 

“Dyert e Bukura” vijnë nga kisha e Ungjillëzimit, Berat. (Fig.47) Përmasat e 

tyre janë: 132x43x5.5 cm dera e majtë dhe 132x41.5x4.5 cm dera e djathtë. "Dyert e 

bukura" janë të ekspozuara në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 

63 dhe 64. Ato janë të pikturuara nga Onufri në shek. XVI. "Dyert e Bukura" 

përbëhen nga dy kanata. Në to Onufri ka pikturuar skenën e "Ungjillëzimit" të 

kombinuar me katër ungjillorët. Kanatat janë të ndara në tre pjesë që përmbajnë 

gjashtë skena ikonografike. Në pjesën e sipërme të “Dyerve të Bukura” është 

pikturuar skena e “Ungjillëzimit të Hyjlindëses”. "Kryeëngjëlli Gabriel" sapo ka 

zbritur nga qielli, duke bërë një hap përpara dhe me dorën e shtrirë sikur bekon është 

duke njoftuar Shën Mërinë, se do të ketë një fëmijë. Shën Mëria që qëndron përballë 

tij sapo është çuar nga froni dhe e pranon lajmin e mirë. Në anë të Shën Mërisë 

paraqitet profeti David, ndërsa në anë të Kryeengjëllit është profeti Isaia. Profeti Isaia 

njerën dorë e ka të drejtuar nga skena e "Ungjillëzimit" ndërsa në dorën tjetër mban 

një pergamenë të shkruar: ΙΔΟΥ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΕΚΕΙ. ΚΑΙ ΤΕΞΕΤΕ 

ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΟΥΣΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. “Virgjëresha do 

të mbarset dhe do të lindë djalë, i cili do të quhet Emanuel” (Isaia 7,14). Davidi 

                                                           
695-Ikonostasi dhe amvoni i kishës janë prej druri të gdhendur me cilësi të lartë artistike. Ikonostasi 

është gdhendur në vitin 1811. Kjo datë është e gdhendur në dru nën kryqin e ikonostasit të kishës. 

Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 192, faqe 119. 
696-Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim që ndodhej i gdhendur në kryqin e ikonostasit. Theofan Popa, 

Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 195, faqe 121. 
697-Mbi kryqin e ikonostasit shkruhet viti 1813, i cili tregon kohën e gdhendjes së ikonostasit. Theofan 

Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 199, faqe 122. 
698-Nën kryqin e ikonostasit është gdhendur viti 1821 që sipas Theofan Popës mendohet të jetë viti i 

gdhendjes së ikonostasit. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 207, faqe 

124. 
699-Nën kryqin e ikonostasit është gdhendur viti 1828, që sipas Theofan Popës duhet të jetë data e 

gdhendjes së ikonostasit. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 215, faqe 

125. 
700-Kjo datë është e gdhendur në dru nën kryqin e ikonostasit. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 

Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 220, faqe 128; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-

Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 168. 
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gjithashtu mban një pergamenë të shkruar: ΑΚΟΥΣΟΝ ΘΥΓΑΤΕΡ ΚΑΙ ΙΔΕ ΚΑΙ 

ΚΛΙΝΟΝ ΤΟ ΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΛΑΘΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΣΟΥ. “Ti, o bijë mbreti, më shiko mua e dëgjoje me vëmendje atë që 

kam për të të thënë: -Harroje popullin tënd dhe familjen e atit tënd”! (Psaltiri 44,11). 

Poshtë Shën Mërisë është ungjillori Luka dhe poshtë tij ungjillor Mateu. Poshtë 

Kryeengjëllit është Joan Teologu dhe poshtë tij Ungjillor Marku. Në secilën nga katër 

ndarjet paraqiten simbolet e katër ungjillorëve: luani, i cili simbolizon ungjillor 

Markun; shqiponja, që simbolizon ungjillor Joanin; kau, që simbolizon ungjillor 

Lukën; njeriu, që simbolozin ungjillor Mateun. Imazhet simbolike të ungjillorëve 

paraqiten me pergamenë të lakuar. Paraqitja simbolike e katër ungjillorëve buron nga 

Apokalipsi 4,7 “Qenia e parë e gjallë ishte e ngjashme me një luan, dhe qenia e dytë e 

gjallë e ngjashme me një ka, dhe qenia e tretë e gjallë kishte fytyrë si të njeriut, dhe 

qenia e katërt e gjallë ishte e ngjashme me një shqiponjë”. Në skenën nën 

Kryeengjëllin paraqitet Joan Teologu. Në pjesën e sipërme të skenës sipër shpellës 

me shkronja të kuqe është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩ(ΑΝΝΙΣ) Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ. “Shën 

Joan Teologu”. Në pjesën e errët brenda në shpellë paraqitet Joani, i cili ka kthyer 

kokën nga qielli dhe dëgjon fjalët apokaliptike. Përballë tij është Prohori, duke 

shkruar ato që i thotë Joani. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi me shkronja të arta: 

ΓΡΑΦΕ ΤΕΚΝΟΝ ΠΡΟΧΩΡΕ “Shkruaj bir Prohor”. Prohori është duke shkruar 

fjatët e para të ungjillit të Joanit: ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ “Në fillim ishte fjala” 

(Joani 1,1). Në mes të Joanit dhe Prohorit është një tavolinë mbi të cilën qëndron 

kallamari me bojë dhe pena. Mbi tavolinë është një kosh, që mban pergamenët e 

shkruar. Ungjillori Luka paraqitet i ulur në një fron të artë duke shkruar ungjillin. Pas 

tij është apostull Pavli, që ka zgjatur kokën. Në tavolinën që është pranë tij janë 

kallamari i bojës, pena, një gërshërë dhe një kuti me bojëra pikture. Onufri në këtë 

rast e ka theksuar ungjillorin Luka si piktorin e parë të ikonës së Shën Mërisë. Në 

sfond paraqiten dy ndërtesa njëra jeshile dhe tjetra e kuqe. Ungjillor Marku paraqitet i 

ulur në fron me thikën dhe vulën në duar. Pranë tij paraqitet një tavolinë. Mbi 

mbajtësen e lartë është teksti në gjuhën hebraike dhe nën të mbi tavolinë është 

përkthimi në greqisht që bën ungjillori: ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ι(ΗΣΟ)Υ 

Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΗΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΩΣ ΓΕΓΡΑ(ΠΤΑΙ) “Në fillim të ungjillit tregohet si 

filloi lajmi i mirë për Jisu Krishtin, Birin e Perëndisë” (Marku 1,1). Pas ungjillor 

Markut paraqitet apostul Petro. Ungjillor Mateu paraqitet i ulur në fron duke ngjyer 

penën në kallamar. Ungjillin e ka gjysmë të hapur. Një engjëll ka zbritur nga lartësia 

e qiellit dhe i dikton atë që duhet të shkruajë701.  

 

 

 

                                                           
701-Theofan Popa, Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në 

Shqipëri, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 58-59; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο 

τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 58-64; Ylli Drishti, Ikona bizantine 

dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 11-13; Kristofor Naslazi, Disa shembuj të 

dyerve mbretërore në shekujt XIV-XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 55-56. 
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ARTI I QËNDISTARISË  

TË OBJEKTEVE LITURGJIKE 
 

Manastiret kanë qenë qendra të mëdha shpirtërore me karakter social. Si 

qendra të adhurimit kristian, të përhapjes së kulturës bizantine gjatë sundimit osman, 

manastiret kanë luajtur rol të madh shoqëror për popullsinë vendase. Nëpër manastire 

ka pasur shkolla djemsh ose vajzash, të cilat funksiononin me shpenzimet e 

manastirit. Në disa manastire ka pasur punishte, të cilat zbukuronin kodikët, qepnin 

veshjet e shenjta, qëndisnin epitafët me fije ari ose argjendi etj. Nëpër kishat e 

manastireve gjenden mjaft objekte liturgjike kishtare si epitafë, antimisë, mbulesa të 

ndryshme etj. Nga mbishkrimet që gjenden mbi to vërrejmë se vetëm disa prej tyre 

kanë shkruar emrin dhe datën e punimit. Mjeshtrat e punimit të këtyre objekteve të 

shenjta në shumicën e rasteve kanë mbetur anonimë. Gjatë mesjetës ka qenë i 

zhvilluar arti i qëndisjes me ar dhe argjend në pëlhurë prej lini. Objekti më i veçantë 

është "Epitafi i Gllavenicës", i cili është punuar nga mjeshtri Gjergj Arianiti702 në 

vitin 1371.  

Mbi "Antimisin" e kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e Beratit është 

stampuar mbishkrimi: “U shenjtërua nga Patriku i shumëlumtur dhe i shumëditur i 

qytetit të shenjtë të Jerusalemit dhe gjithë Palestinës, Zotit Partheni dhe i është 

dhuruar varrit të gjithëshenjtë dhe jetëdhënës në kohën e shumëlumturit Zotit Joasaf, 

me kujdesin dhe shpenzimet e gjithëoshënar Zotit Neofit prej Voskopojës, stampuar 

në këtë qytet prej murgut atë Damaskinoit nga Trika”703.  

Në panairet që zhvillonin manastiret merrnin pjesë pelegrinë të ardhur nga 

fshatrat përreth. Panairet, përveç rolit shpirtëror të pelegrinazhit, janë frekuentuar 

                                                           
702-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi, që  ka përmasat 12x3,3 cm. Mbishkrimi i epitafit është qëndisur në 

dy shtylla, pranë kokës dhe këmbëve të Krishtit. Kolona ku është shkruar mbishkrimi ka përmasat 

87x6 cm. Madhësia e gërmave është 3 cm. Disa gërma janë zhdukur. Mbishkrimi i epitafit është 

deshifruar nga A. Papadopulus-Kerameus dhe nga Theofan Popa. +Επ/ληπω/θη ω / πανσε/πτος / και 

θη/ος αε/πας της Υπερα/γίας Θε/οτοκου/ της ασα/λευτου / δη εξο/δου και κο/που του πανη/εροτατου / 

επισκο/που Κα/ληστου / Γλαβεν/γτζης / και Βελ(λ)αγραδον / εν μηνη/ μαρτιο / ΚΒ. /ετος ΣΤΩ/ΠΑ 

(6881=1373).  +Ζωης / ο κρατων φευ προς / θνησκης / απνους / νεκης / Επη / της αυ/θεντη/ας του 

/ηψηλο/τατων αυ/θεντων / Σερβη/ας και Πο/μανηας / και πας/ης Αλβανου / και αυτα/δελφου / 

Γεωργηου / και Μπαλ/σα. / +Χειρ Γε/ωργηου / του Αρηαν/νητη και Χρι/σοκλαβανη. U plotësua 

(qëndis) ky aeras (epitaf) i gjithnderuar dhe i hyjshëm i së mbishenjtës Hyjlindëses së patundur, me 

shpenzimin dhe mundimin e peshkopit të gjithhirshëm, Kalistit të Gllavenicës dhe Beratit, në muajin 

mars 22, viti 6881(=1373). “Ti që zotëron jetën, ah! Si (je) trup i vdekur pa frymë. Në kohën e 

zotërimit të zotërinjve të shumëlartë të Serbisë, Rumanisë dhe gjithë Albanit dhe vëllezërve Gjergjit 

dhe Balshës. Dora e Gjergj Arianitit dhe arqendisësit. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 

Shqipëri, Tiranë, 1998, faqe 85; Pavijoni i Mesjëtës dhe këndi i pashallëqeve të mëdha shqiptare, 

Tiranë, 2017, faqe 24-25; Melsi Labi, Epitafi i Gllavenicës, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, 

faqe 2-22; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 37; 

Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 80-82; Melsi Labi, Guidebook 

of the National Historical Museum of Albania, Tirana 2016, page 80-82; Dorian Koçi, Skënder Bushi, 

Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 60-63; Dorian Koçi, 

Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 60-63. 
703 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 279, faqe 146-147. 
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edhe nga tregtarët, të cilët shfrytëzonin rastin për të shitur mallrat e tyre. Popullsia në 

raste panairesh vishej me kostume popullore që qëndisur nga artizanët vendas, duke 

ekspozuar traditat dhe folklorin e zonës704.  

 

 

EPITAFI I GLLAVENICËS 
 

"Epitafi i Gllavenicës" (Fig.48) daton në vitin 1373. Ai është objekti më i 

shquar i mesjetës shqiptare. Epitafi është zbuluar në qilarin e një shtëpie të rrënuar në 

afërsi të Ballshit. Në momentin që u gjet, epitafi ishte i palosur dhe qe dëmtuar nga 

brejtësit. Epitafi i përkiste kishës së Gllavenicës (Ballshit të sotëm). Emërtimin 

“Epitafi i Gllavenicës” e ka bërë studiuesi Theofan Popa, duke u bazuar në titullin 

kishtar që kishte peshkopi Kalist, i Gllavenicës dhe i Beratit. Për të arritur në këtë 

përfundim, Popa është mbështetur në një gojëdhënë vendase, sipas së cilës: Epitafi i 

Gllavenicës dhe lipsanet e Gorazhdit dhe të Angjellarit705, të cilët kishin qenë 

episkopët e Gllavenicës gjatë viteve të pushtimit bullgar, janë sjellë në kishën "Fjetja 

e Shën Mërisë" në kalanë e Beratit nga kisha “Fjetja e Hyjlindëses” që gjendej në 

Ballsh. Veç tyre ka pasur edhe objekte të tjera kishtare si libra liturgjikë dhe 

pergamenë". Fillimisht murgjit e manastirit i shpunë ato në manastirin e "Shën 

Gjergjit" në fshatin Mbreshtan të Beratit. Pas islamizimit të fshatit në kohën e 

pushtimit osman reliket e shenjta u prunë në kishën "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë 

e  Beratit.  

  Në vitin 1980, kur u përurua Muzeu i Artit Mesjetar në qytetin e Korçës, 

qytetarëve beratas, duke ditur se dispononin mjaft objekte me vlerë u lindi idea që të 

krijonin një muze mesjetar në qytetin e tyre. Për këtë kërkuan ndihmën e udhëheqësit 

të asaj kohe Z. Ramiz Alia, duke shfrytëzuar vizitën e tij në Berat. Epitafin e kishin 

mbështjellë rrulo dhe e kishin futur në një sënduk. Ramiz Alia duke parë kushtet e 

këqija ku ruhej epitafi urdhëroi që ta sillnin në Tiranë706. 

Në vitin 1981, "Epitafi i Gllavenicës" është ekspozuar në stendat e Muzeut 

Historik Kombëtar në Tiranë. Epitafi i Gllavenicës gjendet në pavijonin e mesjetës, 

në katin e dytë të muzeut. Ai është vendosur në një ekspozitor prej xhami, në mesin e 

sallës. Për ta mbrojtur nga drita epitafin e mbulojnë më një mushama të zezë. Më 2 

                                                           
704-Georgios Giakumis, Manastiret dhe murgëria në kishën ortodokse të Shqipërisë (Shek. VII-XIV), 

Art & Trashëgimi, Nr. 7, dhjetor 2016, faqe 73-78. 
705-Në katedralen e Shën Marisë në Berat ndodhen ende lipsanët e Gorazhdit dhe të Angjellarit. 

Gjithashtu një ikonë e kësaj kishe paraqet fjetjen e shenjtorëve. Ekziston edhe një shërbesë e shkruar 

greqisht për nder të shenjtorëve. Nga kjo akoluthi ruhet vetëm një kopje, e cila është shtypur në 

Venedik me shpenzimet e zotërinjve Andrea Papa, Joan Papa dhe të bijve të tij, Nikollës dhe Anastasit. 

Në shërbesë bëhet fjalë për nderimin e Angjellarit dhe të Gorazhdit në zonën e Beratit. Akoluthia 

shpesh përmend lipsanat e tyre të shenjta: "Grumbulli me lipsanat e Shtatë shenjtorëve, burim 

jetëdhënës për besimtarët..". Masa e besimtarëve i shpalli mbrojtës të qytetit; Kostas Nihoritis, Tradita 

e kultit të shtatë shenjtorëve, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 87-90; 

Kostas Nihoritis, Tradita e kultit të shtatë shenjtorëve, Ngjallja,  qershor 2002, faqe 9,10. 
706-Frederik Stamati, Epitafi i Gllavenicës, Sekretet e shkencës, Gazeta Shqiptare, Suplementi Milosao, 

8 prill 2007, faqe 2-3. 
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shkurt 1994 "Epitafi i Gllavenicës" u vodh nga Muzeu Historik Kombëtar. Pasi u gjet 

para zgjedhjeve të vitit 1996, epitafi u rikthye në Muze. 

Gjatësia e epitafit është 212 cm, aq sa gjatësia e një varri të zakonshëm, 

ndërsa gjerësia 114 cm. Epitafi është qëndisur në një pëlhurë në formë katërkëndëshe, 

e cila ka një kornizë me gjerësi rreth 14,5 cm. Korniza është e qëndisur me tel ari dhe 

është e stolisur me 62 kryqe të vendosur dy e nga dy në vijë paralele. Sipërfaqja ku 

është Krishti i shtrirë është 148x41 cm. Fusha e ndërmjetme është e zbukuruar me 

rreth 194 lule të rrumbullakta prej ari dhe mëndafshi blu, të kuqe dhe të gjelbër. 

Madhësia e luleve është rreth 4x4 cm, ndërsa madhësia e gjetheve është 4,5x3,7cm. 

Sipas Frederik Stamatit epitafi është qëndisur në një pëlhurë të mëndafshtë. Mbi të 

janë realizuar qëndismat dhe shkrimet. Pëlhura është një endje sarzh me nuanca kafe 

dhe violë. Mëndafshi i përdorur është i cilësisë së lartë dhe i pangjyrosur. Filli 

metalik, më anën e së cilit është qëndisur epitafi është prej argjendi të larë me ar707. 

Nga ngjyrat me të cilat është qëndisur Epitafi i Gllavenicës, shquhet ngjyra e kuqe, e 

cila përdorej vetëm në tekstilet e çmuara. Kjo ngjyrë krijohej nga një insekt i quajtur 

kermes, që kultivohej në Shqipëri708. 

Përshkrimi liturgjik i dhe ikonografik i epitafit 

"Shërbesa e Epitafit" celebrohet vetëm një herë në vit, gjatë të Javës së 

Madhe. Kjo ditë quhet “E Premtja e Zezë”. Gjatë kësaj të kremteje psalen “Vajtimet”. 

Epitafi vendoset në mbajtësen e tij, e cila qëndron në mesin e kishës. Besimtarët në 

shenjë shprestarie kalojnë poshtë tij për mbarësi. Sapo perëndon dielli epitafi nxirret 

jashtë kishës dhe i shoqëruar nga ungjilli, eksapterët dhe lambadhat e ndezura bën një 

litani rreth kishës. Sipas traditës procesioni i epitafit shoqërohet nga banda frymore e 

qytetit. Gjatë procesionit, klerikët dhe besimtarët psalin vajtimet, të cilat janë tropare 

rrënqethëse, sepse bëjnë fjalë për varrimin e Krishtit. Ti o Krisht o jetë, ti u vure në 

varr, / edhe forcat engjëllore çuditeshin / dhe lavdi këndonin për denjimin tënd. / 

Gjithë gjeneratat, vaje të blatojnë, / o Krishti im mbi varrin. / Arimantheani, të 

zbërthen prej kryqit / dhe të varros me vaje. / Myrrëprurëset erdhën, ta spërkatnë 

varrin, / me lotë dhe me myra709. 

Figura qendrore e epitafit është Krishti i shtrirë në varr. Krishti ka përmasat 

126x23 cm. Gërmat ΟΩΝ që gjenden në aureolën e Krishtit kanë kuptimin "Ai që 

është" ose e përkthyer në shqip mund të shkruhen "JAM". Aureola e Krishtit ka 

diametër 24,5 cm. Mbi dorën dhe këmbën e djathtë dallohen shenjat e gozhdëve, që e 

mbërthyen në kryq. Nga brinja duken rrëketë e gjakut. Tek kryet e Krishtit qëndron 

Shën Mëria, e cila ka përmasat 13,5 cm. Dorën e djathtë e ka mbështetur në mjekër 

dhe është duke vajtuar birin e saj të vdekur. Tek këmbët e Krishtit paraqitet Joan 

                                                           
707-Frederik Stamati, Epitafi i Gllavenicës, Sekretet e shkencës, Gazeta Shqiptare, Suplementi Milosao, 

8 prill 2007, faqe 2-3. 
708-Moikom Zeqo, Arkeologia si egjiptiologji, Arnissa Edition, Tiranë, 2011, faqe 146. 
709-Triodhi dhe Pesëdhjetorja, e përktheu Imzot Fan Stylian Noli, e botoj Peshkopata e Amerikës, 

Boston, Mass, 1952, faqe 246-260. 
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Teologu, i cili ka përmasat 13,5 cm. Dorën e djathtë e ka mbështetur në mjekër dhe 

është duke vajtuar mësuesin e tij. Joan Teologu paraqitet në moshë të re710.  

Epitafi është qëndisur në një pëlhurë në formë katërkëndëshe, e cila ka një 

kornizë me gjerësi rreth 14 cm. Korniza është e stolisur me kryqe të vendosura dy e 

nga dy në vijë paralele. Brenda kornizës janë Shën Mëria dhe Joan Teologu. Në katër 

qoshet e epitafit gjenden katër ungjillorët.  

Në pjesën e sipërme të epitafit gjenden profeti Moisi, (përmasat 23x22,5 cm) 

profeti Isaia (përmasat 23,2x16,6cm)  dhe Josifi nga Arimathea (përmasat 24,5x13,5 

cm). Ky i fundit mori vendimin të shkonte tek Pilati, për t’i kërkuar trupin Krishtit për 

ta varrosur. Pilati, pasi u sigurua prej kryeqindëshit që Krishti kishte vdekur e lejoi 

Josifin711 që ta merrte. Pasi u largua prej Pilatit ai bleu të gjitha gjërat që nevojiteshin 

për një varrim. Josifi paraqitet duke mbajtur në dorë pëlhurën me të cilën mbështolli 

Krishtin. Edhe Josifi pasi e mori trupin, e mbështolli me një pëlhurë të pastër, dhe e 

vendosi në varrin e vet të ri, që ai kishte hapur në shkëmb. (Mateu 27, 59-60).  

Brenda kornizës është kryqi emblematik i peshkopit të Gllavenicës, Kalistit që 

është ktitori i epitafit. (Fig.49) Kryqi qëndron mbi maketin e një kishe. Mbi kryq 

gjendet një kurorë e gjelbër. Në hapësirën e kryqit është shkruar në greqishten 

bizantine IC XC që do të thotë Isu Krishti. Kryqi është qëndisur me fije argjendi  të 

lara me ar. Korniza e krahëve të kryqit është qëndisur me fill të kuq. Në anën e 

djathtë të kryqit paraqitet një lambadhë e kuqe. Kryqi gjendet brenda një aureole të 

qëndisur me fije argjendi të lara me ar. Fusha dhe aureola janë të stolisura me motive 

floreale ngjyrë blu, të kuqe dhe të verdhë. 

Pranë varrit qëndronte Hyjlindësja me gratë miraprurëse, të cilat paraqiten në 

formën e engjëjve me përmasat 20x18 cm. Ndër to ishin Maria Magdalena, Maria e 

ëma e Jakovit, si dhe e ëma e bijve të Zebedeut. Kjo ishte shoqëria e shenjtë, që zbriti 

Krishtin prej kryqit. Pasi e lanë, e mbështollën me një çarçaf të bardhë dhe e 

përgatitën për varrim. Hapësira tjetër e epitafit është e mbushur me figurina engjëllore 

(përmasat 22x14,7)712 dhe me lule prej ari dhe mëndafshi blu, të kuq e të gjelbër.  

Restaurimi dhe konservimi i epitafit të Gllavenicës 

Prej vitit 1974 me restaurimin e Epitafit të Gllavenicës është marrë Frederik 

Stamati, specialist pranë laboratorit të konservimit të koleksioneve të Kulturës 

Popullore. Sipërfaqja e epitafit ka qenë e mbuluar me njolla të zeza, të bardha dhe 

                                                           
710-Andrea Llukani, Epitafi i Gllavenicës, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 7; Andrea Llukani, La 

parola Epitaffio, Le Radici, anno 8, n.1, Gennaio 2010, pagina 8. 
711 -Josifi ishte anëtar i Sinedrit. Ai kishte pozitë të lartë shoqërore dhe zotëronte pasuri të madhe. 

Josifi shquhej për fisnikërinë dhe karakterin e tij. Ai ishte i njohur tek paria dhe pushteti, madje deri 

tek Pilati. Në momentin që dishepujt qenë frikësuar nga kryqëzimi i mësuesit të tyre, Josifi guxoi të 

merrte trupin e Krishtit. Brenda tij u zgjua dëshira për ti bërë nderimin e fundit mësuesit të tij, të cilit 

nuk pati guximin që ti shërbente kur ai ishte gjallë. Ai hyri në histori me guximin që pati në marrjen e 

trupit të Krishtit. Kisha e ka shpallur shenjt dhe kujtimin e tij e kremton më 31 korrik. Andrea Llukani, 

Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2013, faqe 235. 
712-Engjëjt janë shpirtra që i shërbejnë Perëndisë. Ata janë të ndarë në nëntë legjione engjëllore: Engjëj, 

Kryeengjëj, Fuqira, Fillimet, Pushtetet, Fronet, Kryesimet, Keruvimet, Serafimet. Çdo njeriu i 

korrespondon një engjëll. Agjiologjia, përktheu Anxhela Ttrebicka, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2003, 

faqe 68-69. 
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rozë. Këto qenë shkaktuar nga pikimi i qirnjve. Shërbesa e epitafit shoqërohet me 

qirinj të ndezur. Qirinjtë qenë prej dylli ose parafine. Gjithashtu tymi i shkaktuar nga 

diegia e qirinjve e ka zbehur shkëlqimin e mëndafshit dhe të fillit metalik, me të cilin 

janë shkruar mbishkrimet. Në pjesën e poshtme të tij, epitafi është dëmtuar nga prekja 

me duar e besimtarëve. Kjo ka shkaktuar zhdukjen e qëndismës vende-vende. Në një 

vend, gjithashtu epitafi është dëmtuar nga brejtësit, gjatë kohës që ka qëndruar në 

qilar. Pjesa e poshtme e epitafit është në gjendje të mirë. Ajo ka ngjyrë të kuqe të 

vrarë. Procesi i restaurimit të epitafit zgjati rreth dy muaj.  

Në vitin 1974 "Epitafi i Gllavenicës" është ekspozuar në Pti-Pale të Parisit, ku 

bizantologu Andrea Grabar e ka cilësuar atë si të dytin në llojin e vet në Evropë.   

Në verën e vitit 1981, "Epitafi i Gllavenicës" u përgatit për t’u ekspozuar në 

Muzeun Historik Kombëtar, prandaj iu nënshtrua një ndërhyrje konservuese, e cila 

sigurisht që ishte më e plotë se ndërhyrja e parë. Pasi u pastrua nga bloza që kishtë 

zënë gjatë shekujve, epitafi u la dhe u zhvesh nga arnat që kishte në pjesën e 

përparme të tij. Në vijim u vendos mbi një pllakë prej kompesatoje dhe u mbulua me 

peksigllas të presuar. Fillimisht u vendos në pozicionin vertikal, ndërsa vite më vonë, 

Epitafi i Gllavenicës u vendos i shtrirë në ekspozitorin ku gjendet edhe sot713. 

Më 24 shkurt 2005 në Muzeun Historik Kombëtar është zhvilluar sesioni 

ndërkombëtar shkencor me temë: “Epitafi i Gllavenicës, vlerat unikale problematikat 

e ruajtjes dhe konservimit”, ku referuan Dr. Moikom Zeqo, Dr. Frederik Stamati, Dr. 

Marta Jaro714 dhe Dr. Jan Vouters715. 

 Sesioni shkencor që u zhvillua në Muzeun Historik Kombëtar ka qenë i pari 

në Shqipëri dhe kishte si qëllim të sensibilizonte mbarë opinionin publik për vlerat që 

kishte "Epitafi i Gllavenicës". Në sesion u shtrua problemi për restaurimin e epitafit. 

Sesioni shkencor vendosi të ngrinte një bord shkencëtarësh nga të gjitha fushat, të 

cilët do të hartonin projektin e restaurimit të epitafit716. 

 Rreth mbishkrimeve të epitafit 

Mbi kokën e Krishtit është shkruar në greqishten bizantine IC XC Ο 

ΕΠΙΤΑΦΙΟC që do të thotë “Epitafi i Jisu Krishtit”. Mbishkrimi ka përmasat 12x3,3 

cm. Mbishkrimi i epitafit është qëndisur në dy shtylla, pranë kokës dhe këmbëve të 

Krishtit. Kolona ku është shkruar mbishkrimi ka përmasat 87x6 cm. Madhësia e 

gërmave është 3 cm. Disa gërma janë zhdukur. Mbishkrimi i epitafit është deshifruar 

nga A. Papadopulus-Kerameus dhe nga Theofan Popa. 

+Επ/ληπω/θη ω / πανσε/πτος / και θη/ος αε/πας της Υπερα/γίας Θε/οτοκου/ 

της ασα/λευτου / δη εξο/δου και κο/που του πανη/εροτατου / επισκο/που Κα/ληστου / 
                                                           
713-Frederik Stamati, Mbi restaurimin e Epitafit të Gllavenicës, Monumentet Nr. 2/1990 (40), faqe 121-

122. 
714-Marta Joro, specialiste në Departamentin e Konservimit të Muzeut Kombëtar të Hungarisë (Magyar 

Nemzeti Muzeum). Ajo është specializuar  në Budapest për studimin e fillit metalik të artë të përdorur 

për qëndisma. Në vitin 1992 është marrë me studimin e fillit metalik të Epitafit të Gllavenicës. 
715-Jan Vouters, specialist në laboratorin analitik në ngjyrat e tekstilet  të Institutit Mbretëror të 

Trashëgimisë Kulturore në Bruksel. Në vitin 1999 ka analizuar ngjyrat që janë përdorur në tekstilin e 

Epitafit Të Gllavenicës. Fletëpalosje, Epitafi i Gllavenicës, vlerat unikale, problematikat e ruajtjes dhe 

konservimit, Projekt i Muzeut Historik Kombëtar dhe Fondacionit Soros, 24 shkurt 2005.  
716-Moikom Zeqo, Arkeologia si egjiptiologji, Arnissa Edition, Tiranë, 2011, faqe 148. 
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Γλαβεν/γτζης / και Βελ(λ)αγραδον / εν μηνη/ μαρτιο / ΚΒ. /ετος ΣΤΩ/ΠΑ 

(6881=1373).   

+Ζωης / ο κρατων φευ προς / θνησκης / απνους / νεκης / Επη / της 

αυ/θεντη/ας του /ηψηλο/τατων αυ/θεντων / Σερβη/ας και Πο/μανηας / και πας/ης 

Αλβανου / και αυτα/δελφου / Γεωργηου / και Μπαλ/σα. / +Χειρ Γε/ωργηου / του 

Αρηαν/νητη και Χρι/σοκλαβανη. 

U plotësua (qëndis) ky aeras (epitaf) i gjithnderuar dhe i hyjshëm i së 

mbishenjtës Hyjlindëses së patundur, me shpenzimin dhe mundimin e peshkopit të 

gjithhirshëm, Kalistit të Gllavenicës dhe Beratit, në muajin mars 22, viti 

6881(=1373).  

“Ti që zotëron jetën, ah! Si (je) trup i vdekur pa frymë. Në kohën e zotërimit të 

zotërinjve të shumëlartë të Serbisë, Rumanisë dhe gjithë Albanit dhe vëllezërve 

Gjergjit dhe Balshës. Dora e Gjergj Arianitit dhe arqendisësit717. 

Në librin e Dionis Papës na jepet një variant tjetër përkthimi. Gjithsesi përsa i 

përket të dhënave bazë përkthimet ngjasojnë: U plotësua ndreqja e savanit e së 

hyjnuarshmes dhe së shenjtëruarshmes Kishës së Terëshenjtës Hyjlindëse me anën e 

shpenzimeve dhe mundimeve të Hirësisë së Tij, Episkopit Kalist të Glavenicës e 

Belgradit në muajin mars 22 që prej Adamit 6881. 

Pushtetar i jetës që vërtet nuk vdes, pa frymë gjindet mbi dhenë e zotërimit të 

të lartit zotëronjës të Serbisë, Rumanisë dhe gjithë Shqipërisë si dhe të vëllait të tij 

zotit Gjergj Ballsha. Dora e Gjergj Arianitit dhe Kristo Gllavarit718. 

Fjala epitaf vjen nga greqishtja bizantine dhe do të thotë "përmbi-varr" ose siç 

mund të thuhet ndryshe "mbulesë-varri". Po të analizojmë pjesën e parë të 

mbishkrimit mësojmë se ktitor i epitafit është Kalisti, peshkopi i Gllavenicës dhe 

Beratit. Gllavinica ka qenë qendra më e rëndësishme e epokës paleokristiane në 

Shqipëri. Peshkopi i Gllavenicës e kishte rezidencën në kishën "Fjetja e Hyjlindëses" 

që gjendej në Ballsh. Kur Gllavenica e humbi rëndësinë si qendër peshkopale 

rezidenca e peshkopatës u zhvendos në Berat. Në shekullin XV, Berati u shndërrua në 

Mitropoli, duke u bërë një nga qendrat kishtare të Shqipërisë së Jugut. 

Pjesa e parë e mbishkrimit na bën me dije se epitafi i kushtohej së mbishenjtës 

Hyjlindëses së patundur, që do të thotë se ka qenë kisha "Fjetja e Hyjlindëses". Në 

këtë rast kemi të bëjmë me dy kisha, që kanë të njënjtin emër dhe që ndodhen në të 

njënjtën dioqezë kishtare. Kisha "Fjetja e Hyjlindëses" në Gllavenicë si edhe kisha 

"Fjetja e Hyjlindëses" në Berat. Në shekullin XIV më shumë nundësi ka që kisha të 

ketë qenë në Berat, sepse në atë kohë qendra kishtare e Gllavenicës ishte shuar. Fjala 

gllavenicë në sllavisht do të thotë kokë719. 

Epitafi është qëndisur në vitin 6881 nga krijimi i botës, datë e cila sipas 

kalendarit bizantin korrespodon më 22 mars të vitit 1373. Epitafi është i qëndisur me 

fije argjendi të lara me ar, në mëndafsh të butë.  

                                                           
717-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, faqe 85. 
718-Dionis Papa, Berati dhe krishterimi, Jonalda, Berat, 2001, faqe 55-56. 
719-Moikom Zeqo, Arkeologia si ekzigjezë, Arnissa Edition, Tiranë, 2010, faqe 83-84. 
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Pjesa e dytë të mbishkrimit fillon me një varg poetik, që mbaron me një 

pasthirmë: Ti që zotëron jetën, ah! Si (je) trup i vdekur pa frymë. Sipas mendimit tonë 

vargu mund të jetë pjesë e shkëputur nga shërbesa e të Premtës së Zezë. Nga 

mbishkrimi del qartë se peshkopi Kalist e ka porositur epitafin në kohën e zotërimit të 

Balshajve. Në vitin 1373 në krye të principatës së Balshajve qëndronte Balsha II. Ky i 

fundit në vitin 1370 kishte mundur në luftë mbretin e Serbisë, Vukashinin duke i 

marrë Korçën dhe Kosturin. Më 1371 Balsha II arriti të mundë në luftë edhe Mark 

Krajleviçin, duke krijuar një shtet që shtrihej nga Mali i Zi deri në Himarë.  

Në frazën e fundit të mbishkrimit është shkruar Dora e Gjergj Arianitit dhe 

Kristo Gllavarit përkthyesi e ka lënë në greqisht hrisoglavari, të cilën gabimisht e 

kanë marrë për Kristo Gllavari. Ai që ka qëndisur epitafin nuk e ka shkruar emrin në 

të por, quhet thjesht "arqëndisësi". Duke u nisur nga kjo e dhënë mund të mendojmë 

se ka qenë ndonjë murg, i cili nga përulësia nuk e ka shkruar emrin në veprën e tij. 

Sipas Theofan Popës qëndisjen e epitafit e ka realizuar dora e murgut Savia dhe 

Gjergj Arianitit, ndërsa beratasit Dionis Papa dhe Ksenofon Ilia janë të mendimit se 

epitafi u qëndis nga dora e Kristo Gllavarit dhe Gjergj Arianitit720. Përfundimisht më 

e saktë është hipoteza që ngre Theofan Popa721.  
 

 

OBJEKTE LITURGJIKE KISHTARE  

NË FONDET E MUZEVE TË SHQIPËRISË 
 

Në fondet e muzeve të Shqipërisë 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 prej ari dhe 

argjendi 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. Argjendari Janko Voskopojari në vitin 1745 ka gdhendur shkopin 

peshkopal të Metodit, Mitropolitit të Beratit, i cili e kishte origjinën nga Bubullima722, 

                                                           
720-Dionis Papa, Berati dhe krishterimi, Jonalda, Berat, 2001, faqe 55-56; Ksenofon Ilia, Kishat e 

Beratit, Ombra GVG, Tiranë, 2006, faqe 33. 
721-Melsi Labi, Epitafi i Gllavenicës, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 21.  
722-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi: +Το παρον / χασδρανι / υπαρχοι του / αγιου Βελεγραδον 

Κυριον Με / θοδιου / εκ κομησ Μπουμπουλι / μασ και θνε δραμια 90 /ετουσ / 1745 / εκ χυρ(οσ) / του 

Γηανκου / Μοσχοπ /ολητη “Ky skeptër është i shenjtit të Beratit, Zotit Metodi, nga katundi Bubullima 

dhe është 90 derhem, në vitin 1745 – nga dora e Janko Voskopojarit. Theofan Popa, Mbishkrime të 

kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë 1998, nr. 123, faqe 99. 
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ndërsa në vitin 1747 ka gdhendur kryqin e pagëzimit të kishës së Shën Kollit në 

Sadovicë të Beratit723. 

Gjatë punës hulumtuese në botimin monumental të Theofan Popës 

“Mbishkrime të kishave në Shqipëri” kemi mundur të evidentojmë disa objekte dhe 

emrin e punuesit të tyre:  

Mbi bazamentin e një "Kryqi të vogël prej argjendi" të kishës së manastirit të 

"Shën Gjergjit" në Mbreshtan të Beratit është shkruar:  Γιοργιου ηερεως ηος του 

π(α)π(α) Νηκο / λαου ε(κ) χορα(σ) Μπρεστανι 1771. “Prift Gjergji, biri i Papa 

Nikollës, nga katundi Mbreshtan 1771”724.  

"Kryqi prej argjendi" i kishës së manastirit të "Shën Gjergjit" në fshatin 

Mbreshtan të Beratit është gdhendur në vitin 1766, me dorën e prift Nikollës725.  

Mbi një "Kuti lipsanësh" të kishës së manastirit të "Shën Gjergjit" në fshatin 

Mbreshtan të Beratit është shkruar: Το παρον υπαρχε(ι) του Γεωργιου ιερεως / απο 

χοριον Μπρεστιαν 1779. “Kjo është e prift Gjergjit, nga katundi Mbreshtan 1779”726.  

Mbi një "Kuti lipsanësh" në manastirin e "Shën Dhimitrit" në fshatin Qeparo 

të Himarës është shkruar: Η παρουσα θηκι τον αγιον ληψανον ηπαρχι του αγιου 

Νικολάου της / ιερας μονις Παλερμου. Δια εξοδου καθηγουμενου χιρ Χρισανθου 

(ι)ερομο / ναχου – 1800. Νανι Χριεκοκας Θοδορι. “Kjo kuti e lipsanave të shenjta 

është e shën Kollit të Manastirit të hirshëm të Palernës. Me shpenzimet e igumenit, 

zotit jeromonak Krisanthit 1800. Nako Kriekoka Theodori”727. 

Argjendari Kostë Kalariti ka gdhendur mbi një "Kuti lipsanësh" në kishën e 

"Shën Mitrit" në lagjen "Vakëf" të Beratit. Këtë fakt e mësojmë nga mbishkrimi i 

gdhendur mbi kuti. 1827 Μάστορας Κόστα Καλαρίτ. “1827 mjeshtër Kostë 

Kalariti728”. 

"Mbulesa prej argjendi" e ikonës së "Shën Spiridhonit" të kishës së "Shën 

Spiridhonit" në lagjen Goricë të Beratit është punuar prej argjendarit, Gabriel Dh. 

Buda në vitin 1883729.  

                                                           
723-Ky fakt vërtetohet nga mbisghkrimi: Επιτροποσ Γουναρι του π(α)πα Διμιτρι / χιρ Γιανκου 

Μοσχοπολι(τη) 1747. “Kujdestari Stas Gunari i papa Dhimitrit. Dora e Janko Voskopojarit 1747. 

Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë 

1998, nr. 124, faqe 100. 
724-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 137, faqe 103. 
725-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi: +Τον σταβρον ιπαρχι τις αγηας / μονις του αγιου Γεοργιου εκ(κ)ο 

/ μης Μπρεστανη. +Δια σηνδ / ρομης και εξοδον παπα κηρ Δι / μητ(ρ)οιον και επιτροπου αυτης / 

Δημιτρηου. +Επι χειρος Νηκο / λαου ιερεος – 1766. “Ky kryq është i manastirit të shenjtë të Shën 

Gjergjit të katundit Mbreshtan. Me kontributin dhe shpenzimet e zotit Papa Dhimitër dhe epitropit të 

saj (kishës) Dhimitrit. Me dorën e prift Nikollës 1766”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 

Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 134, faqe 102; Theofan Popa, Glavenica e lashtë dhe Ballshi i sotëm, 

Studime Historike, Nr. 2, viti 1964, faqe 228. 
726-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 150, faqe 107.  
727-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 862, faqe 314-315. 
728 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 214, faqe 125. 
729-Mbi mbulesë është shkruar: Αυτη οικων αγινε κοινη συνδρομη το ασιμ(ι και) τα δεδουλευτικα γρ. 

300 αφιερο(σεν) η κυρια Αγνη η συζηγος κυρ Φιλι(π)που εκ συνικυρα Γγοριτσα εκ πολεος Βερατιου 

επι της αργιερατε(ι)ας κυριου Ανθιμος Αλεξουδη εκ Μαδιτων της Θρακις απι τροπευοντος του Κυρ 

Ναουμ Α. Ατζο. Εκ χειρος Γαβριηλ Χρυσοχοου Δ. Μπουτα. Ετος 1887 ιουνιου 28. +ιποκινισι παπ(α) 
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"Kapakët prej argjendi të ungjillit" të kishës së "Shën Spiridhonit" në lagjen 

Goricë të Beratit janë punuar nga argjendari Vreto, biri i Simo Krundës nga Mokra730. 

Kurse sipas Theofan Popës "Kapakët prej argjendi të ungjillit" janë punuar nga 

argjendari Petuos Mokrundi731. Fjala Mokrundi ka të ngjarë të ketë lidhje me vendin 

Mokrena, që gjendet midis Dibrës dhe Gostivarit.  

"Kapakët prej argjendi të ungjillit" të kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë 

e Beratit janë punuar artistikisht në vitin 1729, me dorën e Filip Athanasit, 

voskopojarit732.   

"Potiri i shenjtë" i kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e Beratit është prej 

argjendi i larë me ar. Potiri është punuar më 1757 nga argjendari Gjergj Episkioti733.  

"Kapaku prej argjendi" i arkës ku mbahen lipsanët e Gorazhdit dhe Angjellarit 

në kishën "Fjetja e Shën Mërisë" në Berat është punuar në vitin 1885, me e dorën e 

Gabriel D. Tiranasit734.  

Mbi një dorezë argjendi të një kryqi eksapterësh në kishën "Fjetja e Shën 

Mërisë" në kalanë e Beratit është mbishkrimi: “Ky kryq është i Nikollë Mihës. Ky 

                                                                                                                                                                      
γιοργι βαρελι χοριο Κωμποτ(ι) ενταυθα. Ιερ Αρτης. “Kjo ikonë u bë me kontribut të përbashkët me 

blerjen e argjendit, kurse punën grosh 300 e ka dhuruar zonja Agni, e shoqja e zotit Filip nga Lagja 

Goricë, në qytetin e Beratit, në kohën e peshkopimit të zotit Anthim Aleksudhit, nga Matidhi i 

Thrakisë, në kohën e kujdestarisë së zotit Naum Ajço. Prej dorës së argjendarit, Gabriel Dh. Buda viti 

1883, qershor 28. Me nxitjen e papa Gjergj Varelit, nga katundi Kompot këtu. Er. Arta”. Theofan 

Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 261, faqe 140-141. 
730-Në pamjen e përparme të kapakut të Ungjillit është skena Ngjallja e Krishtit. Në katër qoshet janë 

katër ungjillorët (Mateu djathtas lart; Marku djathtas poshtë; Luka majtas poshtë dhe Joani majtas lart). 

Skenet e vogla të vendosura përreth skenës së Ngjalljes së Krishtit janë: Ungjillëzimi majtas, 

Krishtlindja djathtas, larja e këmbëve të dishepujve etj. Nga ana e prapme e kapakut të Ungjillit 

mbizotëron skena Deisis (Lutja). Krishti qëndron i ulur në fron. Në anën e djathtë të tij është 

Hyjnindësja, ndërsa ën anën e majtë Joan Pararendësi. Nikolas Fyssas, Uji në arte dhe zejtari në 

rajonin e Beratit nga shek. IV para Krishtit deri në shek. XIX pas Krishtit, Tiranë, 2015, nr. 73; 

Kristofor Naslazi, Dimitris Liakos, Nikolaos Fyssas, Thesare të çmuara të punumit artistik të metaleve, 

Art & Trashëgimi, nr. 7, dhjetor 2016, faqe 142. 
731-Në kapakët prej argjendi të ungjillit të kishës së "Shën Spiridhonit" në lagjen Goricë të Beratit 

gjendet mbishkrimi: +Δια χιρος του μαστορα Ρετουος του Μοκρουντι. +Συνδρομη και επιστασια 

παπ(α) Δημητριου Μαν 1755, επιτροπευοντος του Κυρ / Σγουσου Σοφρον(ιου). “Me dorën e Petuos 

Mokrundi me kontributin dhe mbikqyrjen e at Dhimitrit Mani 1755, në kohën e kujdestarisë së zotit 

Sofronit”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 129, faqe 101. 
732-Mbi to është shkruar: “Ky ungjill hyjnor u punua në kohën e Andreut dhe të Janit, bijve të priftit 

dhe në kohën e Nikollë Anastasit dhe të Kostandinit, bijve të Janit, me kontributin e tyre. Dhe u dhurua 

në tempullin e gjithnderuar të Fjetjes së Shën Mërisë, 1729 mars 30. Me dorën e Filip Athanasit, 

voskopojarit”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 109, faqe 94. 
733-Mbi bazamentin e tij gjendet mbishkrimi: “Potiri është i Mitropolisë së Beratit, punuar në kohën e 

papa Andresë, nga argjendari Gjergj Episkioti-1757”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 

Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 130, faqe 101. 
734-Mbi kapak është shkruar: “Në kohën e kujdestarinë së zotit K. Veveçka. Me shpenzimet e kishës 

katedrale të Fjetjes së shën Mërisë të Kalasë së Beratit, në kohën e peshkopatit të mitropolitit të 

Beratit, zotit Anthim, viti 1885, nëntor 11. Me dorën e Gabriel D. Tiranasit, viti 1885, nëntor 11”. 

Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 265, faqe 141. 
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kryq i nderuar dhe jetëbërës është i Manastirit të Fjetjes së Shën Mërisë të 

Peshkopatës...dhe me kontributin..”735.   

Në vitin 1860 argjendari Stergji Dhimitër Goga736 ka punuar një eksapter të 

kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e Beratit. Në një eksapter tjetër është shkruar: 

“U përtërinë dy eksapterat e "Fjetjes së Shën Mërisë" kujdestar është Mit Zhapa 1860, 

qershor 21”737.  

Mbi "Kapakët prej argjendi të ungjillit" të manastirit të Ardenicës është 

shkruar: + Το παρον ευαγγελιον υπαρχοι της μονης / της θεοτοκου της 

επονομαζομενης Αρδεν / ιτζας επι ετους 1745. “Ky ungjill është i Manastirit të 

Hyjëlindëses të mbiquajtur Ardenica, viti 1745”738.  

"Artofori" prej argjendi i manastirit të Ardenicës është punuar në vitin 1813 

me dorën e Postolit, birit të Jakovit elbasanasit739. Për këtë artofor ka shkruar Irine 

Banushi740. Fatkeqësisht ky artofor me vlerë për trashëgiminë tonë kulturore është 

grabitur nga njerëz keqbërës dhe gjendet në një muze të Athinës. 

Mbi potirin e kishës së "Shën Gjergjit" në Kudhës të Himarës gjendet 

mbishkrimi: “Ky potir u bë për këtë kishë, Papa Zaho katundi Kudhës, peshkopi i 

gjithhirshëm Vonga 1826. Nga dora ime e të përvuajturit, mjeshtër Gjoka”741.  

Në objektet liturgjike kishtare të punuara me ar dhe argjend duket shija e hollë 

dhe mjeshtëria e lartë e argjendarëve, të cilët kanë realizuar kompozime të stolisura 

me elementë të shumtë dekorativë. 
 

 

KAMBANAT DHE KAMBANERITË 
 

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 

                                                           
735-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 105, faqe 93. 
736-Mbi eksapter është gdhendur mbishkrimi: “Argjendari, Stergji Dhimitër Goga 1860, qershor 21”. 

Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 239, faqe 134. 
737-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 240, faqe 134-135. 
738 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 121, faqe 99.   
739-Mbi artofor është shkruar: Ετους 1813 αυγουστος. + Το παρόν αρτοφόριον πέλει τής ιεράς μονής 

Αρδευουσης καί εφτιάσθη δί εξόδον καί δαπάνων τού αγίου ήγουμένου Κυρίου, Κύρ Δανιήλ – Διά 

χειρός Αποστόλη υιού ιακώβου ελπασανήστης. "Viti 1813, gusht. Ky artofor është i Manastirit të 

shenjtë të Ardenicës dhe është bërë me shpenzimet dhe të dalurat e igumenit të shenjtë të Zotit Daniel. 

Me dorën e Postolit, birit të Jakovit elbasanasit". Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 

Tiranë 1998, nr. 198, faqe 122. 
740 -Në një letër që i dërgonte mikut të tij Dhimitër Bedulit ai thotë: Asht një arthofor, ku rreth e 

përqark shkruen greqisht. Un nuk mund ta dalloj me e lexue, por Theofani më tha se ishte i vjetër dhe i 

punuem prej nji stërgjyshi të tij që ishte qenë argjendar. Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi martir 

i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë, 2000, faqe 90. 
741 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 873, faqe 318-319. 
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bizantin Mihalit III disa kambana. Ato bien me tinguj të ndryshëm, për shembull të 

gëzueshëm, për hidhërim etj742.  

1-Në manastirin e Ardenicës, në kohën kur ishte kujdestar Llaz Bozo, më 

1925 është ndërtuar kambaneria743.  Kambaneria ishte e lartë 30 metra. Për tu ngjitur 

në të duhej të kaloje 64 shkallë prej druri. Në kambaneri kanë qenë dy kambana. Në 

të parën shkruhej në shqip: "Manastirit t’Ardenicës prej Konstandina Kostaq Xoxa vj. 

1937, Berat". Në kambanën tjetër shkruhej: "Manastirit t’Ardenicës prej Theodhor A. 

Xhumurteka Berat vj. 1937". Të dy kambanat janë blerë në Trieste të Italisë. Kjo 

vërtetohet se kanë të shënuar emrin e fabrikës në latinisht. 

2-Në pjesën jugore të kishës Ungjillëzimit në Kozare të Beratit ndodhet 

kambaneria. Mbi një kambanë me madhësi 0.65x0.59 m është shkruar: a-VIRGO 

SINELA BEO IRICINALI CONCERTA ORA PRO NOBIS. b-PER 

INTERCESSIONEM BROCHIA PESTE FAME ET BELLO LIBERAMOS 

DOMINE. c-OPERA DI PITRO BAZO VENEZIA 1855. a-O virgjëreshë e zënë pa 

mëkatin original (stërgjyshor), lutu për ne. b-Me ndërmjetësinë e Brohit çlirona o zot, 

nga murtaja, urija dhe lufta. c-Vepër e Petër Bazit-Venedik-1855744. Ndërsa në një 

kambanë të vogël me përmasat 0.52 x 0.46 m është shkruar: 1875 DEPOSITO 

BRONZI DI C.F. MULLER IN TRIESTE745.  

3-Tek një kambanë të kambanerisë së kishës së Shën Gjergjit në Libofshë të 

Fierit gjendet mbishkrimi: 1875 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΧΙΡΙΟΥ ΛΙΜΠΟΥΣΙΣ ΚΑΖΑ ΜΠΕΡΑΤΙ. “1875. Është e kishës së shën Gjergjit të 

katundit Libofshë, Kazaja e Beratit”746. Në vitin 1968 u shkatërrua kambaneria dhe 

kisha u kthye në magazinë të një reparti ushtarak. 

4-Rreth një kambane në kishën e "Shën Kollit" në Vanaj të Myzeqesë është 

shkruar: ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΤΣΑΡΑΠΛΑΝΙΤΩΝ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΩΡΕΙΟΝ 

ΒΑΝΑΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΡΙΦΩΝ ΑΒΡΑΜΙ ΚΑΙ ΝΑΟΥΝΙ / ΘΙΜΙΟΥ ΔΙ 

ΕΠΙΜΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΟΒΑ. “1859. 

Me dorën e Gjergjit dhe të Vasilit të Janit Caraplanitëve në Janinë. Është e Shën 

Kollit në Vanaj, kujdestar është Trifon Avrami dhe Naumi i Thimit, me kujdesin e 

Nikollë Kostës, Anstas Dhimitër Argovasit”747. Tek një kambanë tjetër është shkruar: 

ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΦΗΡΙΟΣ ΤΡΗΦΩ(Ν) ΜΗΝΑΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΕΞΑΔΑΛΦΟΣ ΤΟΥ 

ΝΑΟΥΜ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1874. 

DEPOZITO BRONXI C.I. MULLER TRIESTE. “Papa Profiri, Trifon Mertikas 

kushuri i parë i Naum Efthimit dhe të bijtë Athanasi, Dhimitri, Nikolla 1874. 

Depozitë bronzi C.I.Myler, Trieste”748.  

                                                           
742-Dhimitër Beduli, Kambanat dhe kambanoret në Kishën Ortodokse, Ngjallja, prill 1994, faqe 12. 
743-Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, 

Tiranë, 2000, faqe 80. 
744-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 235, faqe 133. 
745-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 258, faqe 139. 
746-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 256, faqe 139. 
747-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 238, faqe 134. 
748-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 253, faqe 249-250. 
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5-Mauzoleuni i Shën Trifonit gjendet në Sheqishtë të Myzeqesë ka patur dhe 

dy kambana, njera ka qenë në pjesën lindore  dhe tjetra në pjesën perëndimore. 

Kambanat janë punuar nga të njëjtit mjeshtër: 1859 ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΡΑΛΑΝΙΤΩΝ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ “Nga dora e Gjergjit dhe e 

Vasilit të Caraplanitëve nga Janina”. Njëra prej kambanave sot është në kishën “Fjetja 

e Shën Mërisë” në Bishqethëm të Lushnjës dhe tjetra në kishën e “Shën Gjergjit” në 

Libofshë të Fierit ΕΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΦΩΝΟΣ ΧΟΡΕΙΟΝ 

ΣΕΧΕΙΣΤΑ “Në manastirin e Shën Trifonit, në katundin Sheqishtë”749. Kambana e 

gjendur në Bishqethëm daton më 1859, ndërsa ajo e gjendur në Libofshë nuk e ka 

vitin e prodhimit.  

6-Rreth një kambane që gjendet në kambanerinë e kishës "Fjetja e Shën 

Mërisë" në Bishtqethëm të Lushnjes është shkruar: 1859 ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΡΑΠΛΑΝΙΤΩΝ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ “1859. Me dorën e 

Gjergjit dhe Vasilit Caraplanitëve nga Janina”750.  

7-Kambaneria e kishës së "Shën Mërisë" në Qeparo të Himarës është 

ndërtuar në vitin 1867 dhe ka një lartësi prej 27 metrash. Mbi portën e kambanerisë 

gjendet një mbishkrim i gdhendur në gur: Ωκοδομηθη 1867. “U ndërtua më 1867”751.  

8-Mbi frontonin e kambanerisë së kishës së manastirit të "Shën Kozmait" 

është skalitur në gur një portret gruaje. Gurëgdhendësit në këtë rast kanë portretizuar 

Vasiliqinë, të shoqen e Ali pashë Tepelenës752. Mbi një gur të gdhendur në kambaneri 

gjendet mbishkrimi: ΑΝΕΓΕ(ΡΘΗ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΘΗ ΤΟ ........ΤΩΝ ΚΑΜΠΑΝΩΝ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΝ ΣΑΚΕΛΑΡΟΣ ΠΑΠΑ ΠΕΤΡΟ 

ΜΙΕΛΑ ΧΕΡΟΣ ΠΑΣΤΡΟ ΓΕΡΓΙ. “U ndërtua…i kambanave të shën Kozmait dhe në 

kohën e kujdestarisë së Sakellarit at Petros, me dorën e Pashtro Gjergjit”753.  

9-Mbi një gur në kambanerinë e kishës Fjetja e Shën Mërisë në Mbreshtan të 

Beratit është shkruar: +ΕΤΟΣ + / 1897 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 10 / ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝ / 

ΗΣ Τ. ΚΟΡΟΒΕ(ΛΕ)ΣΙ. / ΜΑΣΤΟΡΟΣ ΑΝΑ / ΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟ / ΠΟΛΕΙ 

ΚΤΗΤΟΡΑ. “Viti 1897 gusht 10. Kujdestar është Jan T, Koroveshi ndërtues, mjeshtër 

Anastas Voskopojari”754. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
749-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 237, faqe 134. 
750-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 237, faqe 134. 
751-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 882, faqe 321. 
752 -Stilian Adhami, Ansambli historik dhe arkitektonik-artistik i Kolkondasit-Fier, Monumentet, nr. 

2/1985 (30), faqe 78. 
753-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 272, faqe 143.  
754-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 143, faqe 270. 
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LIPSANE SHENJTORËSH 

 
 Në Mitropolinë e Beratit gjenden lipsanët e Shën Gorazhdit dhe të Shën 

Angjellarit, lipsanet e Shën Nikodhimit të Beratit, lipsanet e Shën Kozmait si dhe 

lipsanet e Shën Trifonit të Sheqishtes.  

Shën Gorazhdi dhe Shën Angjellari. Në hieroren e kishës "Fjetja e Shën 

Marisë" në Berat ruhen lipsanët e Gorazhdit dhe të Angjellarit755. Këta të fundit bëjnë 

pjesë në kultin e "Shtatë shenjtorëve" sllavë756. Shën Gorazhdi ishte nga Moravia, i 

cili e ushtroi veprimtarinë e tij misionare në Berat ku edhe u martirizua. Lipsanët e 

shenjtorëve Gorazhd dhe Angjellar ruhen në dy arka757. Mbi kapakun prej argjendi të 

arkës së lipsanëve të Gorazhdit dhe Angjellarit është shkruar: Επιτροπευοντος του 

Κυριου Κ. Βεβετζκα. Δαπαναις του καθεδρικου ναουν της Κοιμησεως της Θεοτοκου 

ακροπολεο(σ) / Βεραριου επι της αρχιερατειας του Μητροπολιτου Βελεγραδων 

Κυριου / Ανθιμος. Ετος 1885 Ν(ο)ε(μ)β(ριου) 11 / Δια χειρος Γανριηλ / Δ. Τιραναλη 

ετος / 1885 Νοεμβριου 11. “Në kohën e kujdestarinë së zotit K. Veveçka. Me 

shpenzimet e kishës katedrale të Fjetjes së shën Mërisë të Kalasë së Beratit, në kohën 

e peshkopatit të mitropolitit të Beratit, zotit Anthim, viti 1885, nëntor 11. Me dorën e 

Gabriel D. Tiranasit, viti 1885, nëntor 11”758. Gjithashtu një ikonë e kësaj kishe 

paraqet fjetjen e shenjtorëve sllavë. Ikona i përket ciklit të ikonave të mëdha të 

ikonostasit të kishës dhe është realizuar nga Joan Çetiri. Në qendër të ikonës 

paraqiten Gorazhdi dhe Angjellari. Arkitektura e banesave me çati të kuqe, kisha e 

vendosur në pjesën shkëmbore, lumi dhe ura sipër tij i referohen Beratit, qytetit ku 

gjenden dhe lipsanet e dy shenjtorëve sllavë.  

Ekziston edhe një shërbesë e shkruar greqisht për nder të shtatë shenjtorëve. 

Nga kjo akoluthi ruhet vetëm një kopje, e cila është shtypur në Venedik me 

shpenzimet e zotërinjve Andrea Papa, Joan Papa dhe të bijve të tij, Nikollës dhe 

Anastasit. Në shërbesë bëhet fjalë për nderimin e Angjellarit dhe të Gorazhdit në 

zonën e Beratit. Akoluthia shpesh përmend lipsanat e tyre të shenjta: "Grumbulli me 

lipsanat e Shtatë shenjtorëve, burim jetëdhënës për besimtarët..". Masa e besimtarëve 

                                                           
755-Sipas një gojëdhëne vendase: Epitafi i Gllavenicës dhe lipsanet e Gorazhdit dhe të Angjellarit, të 

cilët kishin qenë episkopët e Gllavenicës gjatë viteve të pushtimit bullgar, janë sjellë nga Manastiri i 

Shën Gjergjit gjendet në fshatin Mbreshtan në kishën "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e Beratit nga 

kisha “Fjetja e Hyjlindëses” që gjendej në Ballsh. Veç tyre ka pasur edhe objekte të tjera kishtare si 

libra liturgjikë dhe pergamenë". Fillimisht murgjit e manastirit i shpunë ato në manastirin e Shën 

Gjergjit në fshatin Mbreshtan të Beratit. Pas islamizimit të fshatit në kohën e pushtimit osman reliket e 

shenjta u prunë në kishën "Fjetja e Shën Mërisë" në kalanë e  Beratit. Sipas Theofan Popës në 

Mbreshtan, në vend të manstirit të dikurshëm ekziston kisha e vogël e Shën Gjergjit. 
756-Në kultin e "Shtatë Shenjtorëve" bëjnë pjesë shenjtorët Kiril dhe Metod dhe nxënësit e tyre 

Gorazhdi, Klimi, Naumi, Angjellari dhe Sava. Nuk kemi saktësi në përcaktimin se si u krijua tradita e 

kultit të shtatë shenjtorëve, por ata i përmend vetëm Theofilakti në jetëshkrimin e shenjtorit Klement të 

Ohrit. Vite më vonë Gorazhdi e vazhdoi veprimtarinë e tij në Berat ku edhe u martirizua.  
757-Kostas Nihoritis, Tradita e kultit të shtatë shenjtorëve, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në 

Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 87-90.   
758-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 265, faqe 141. 
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i shpalli mbrojtës të qytetit, prandaj u hartua edhe akoluthia për nder të shtatë 

shenjtorëve759.  

Shën Kozmai i Etolisë. Ai ka lindur më 1714 në Mega Dhendro të Etolisë. 

Në moshën 20-vjeçare filloi të marrë mësimet e para nga jerodhiakoni Anania. Më 

vonë shkoi për studime në shkollën e Vatopedhit në Malin e Shenjtë, ku pati mësues 

Panajot Pallamanë. Deri në këtë kohë ai ishte laik me emrin Kosta. Pasi përfundoi 

studimet vajti në manastirin e Filotheut, ku u dorëzua hieromonak. Vite më vonë 

shkoi në Kostandinopojë  për t`u takuar me dhaskalin Krisanth, prej të cilit mësoi 

artin e gojtarisë. Pasi mori leje me shkrim nga patriku Serafim filloi aktivitetin 

misionar. Ai predikonte mësimet e Ungjillit të Shenjtë në kishat e Kostandinopojës, 

më pas shkoi në Vrahori, në Mesolongji dhe në zona të tjera. U kthye përsëri në 

Kostandinopojë, ku u takua me patrikun Sofron duke i marrë bekimin për të predikuar 

në ishujt e Egjeut. Në vitin 1775 u kthye në Malin e Shenjtë ku filloi të lexojë librat e 

etërve të kishës, por zelli i aktivitetit misionar nuk e linte të qetë. Kozmai u largua 

nga Mali Athos për të vazhduar veprën e tij misionare. Në vijim shkoi në Selanik, 

Beria, në fshatrat e Himarës, Akarnanisë duke arritur deri në Artë dhe në Prevezë.  

Qëllimi i aktivitetit misionar të murgut Kozma ishte të forconte ortodoksinë 

dhe të pengonte islamizimin e popullsisë. Ai u përpoq për hapjen e shkollave greke 

dhe porositi banorët që të mos grindeshin me njeri-tjetrin. Kudo ku shkonte ngrinte 

një kryq prej druri. Mbështeste fronin që ia kishte ndërtuar Kurt Pashai dhe fillonte të 

predikonte. Pasi përfundonte mësimdhënien, fronin e merrte, ndërsa kryqin e linte 

aty, që njerëzve tu kujtoheshin fjalët e tij. Në vjeshtën e vitit 1775 pasi mori një 

rekomandim nga patriku Sofron II, Shën Kozmai u takua me episkopin e Delvinës 

Ioaniqin. Pasi hartuan planin e punës dolën në terren. Ne cdo fshat që shkonin 

predikonin duke këshilluar popullsinë të mos kalonte në myslimanizëm. Mjaft të 

dhëna rreth udhëtimit misionar të Shën Kozmait në Delvinë gjejmë në kodikun e 

mitropolisë së Delvinës. Në Himarë u predikoi himariotëve të hiqnin dorë nga 

gjakmarrja dhe i këshilloi të hapnin një shkollë. Kozmai vazhdoi predikimin në 

Gjirokastër, ndonëse mitropoliti i Gjirokastrës Dhositheu dhe paria e qytetit nuk e 

pritën mirë. Në Tepelenë e dëgjuan të krishterët dhe myslimanët. Në vijim predikoi 

në Dhjovjan para kishës së Shën Thanasit ku hapi edhe shkollën. Mësues caktoi papa 

Zisin. Zbriti në Dhivër, ku hapi shkollën e parë hieratike, me qëllim përgatitjen e 

priftërinjve që do të vazhdonin misionin e tij. Kaloi në Vishan dhe më pas në Muzinë. 

Në manastirin e Theologos hapi një seminar për priftërinj, ndërsa në Dervican 

predikoi në sheshin para kishës së Shën e Premtes. Predikoi kudo, në Senicë, në 

Konispol, në Kurjan, në Plisivicë dhe në Libohovë. Në pranverën e vitit 1776 Shën 

Kozmai predikoi para kishës së Shën Sofisë në Dermish. Tashmë e pasonin rreth 40 

priftërinj, pjesa më e madhe qenë agjioritë. Në Mesopotam predikoi me pathos para 

popullit të mbledhur edhe nga fshatrat përreth. Në korrik të vitit 1777 Shën Kozmai 

kaloi nga Nivica, Shën Vasili dhe Piqerasi. Predikoi në Palermo, në Qeparo dhe më 

                                                           
759-Kostas Nihoritis, Tradita e kultit të shtatë shenjtorëve, Ngjallja,  qershor 2002, faqe 9,10. 
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pas u vendos në Himarë. Shën Kozmai vuri re se kishat në Himarë nuk 

frekuentoheshin nga besimtarët760.  

“Kozmai bëri një akt që i habiti të gjithë. Pasi predikoi edhe një herë, i 

porositi banorët që të prishnin kishat, në të cilat nuk meshohej dhe qëndronin të 

mbyllura nga mungesa e priftërinjve dhe e besimtarëve duke mbajtur vetëm një, atë të 

“Gjithë Shenjtorëve” dhe pronat e pasuritë e tyre t’i përdornin për mbajtjen e 

shkollës.  Me zërin e tij kumbonjës e të frymëzuar ai i ftoi, duke përfunduar fjalën e 

tij, që të fillonin menjëherë nga shembja e kishës. Asnjë nuk lëvizi nga vendi, asnjë 

nuk guxoi të vinte dorë mbi kishën. Atëherë Kozmai, pasi e mbaroi fjalimin, mori 

sopatën dhe u ngjit në çatinë e një kishe. Himariotët të habitur i vajtën pas dhe të 

tmerruar e panë atë duke rrëzuar çatinë dhe muret e kishës. U foli përsëri që andej 

sipër, duke u këshilluar edhe njëherë ngritjen e shkollës me të ardhurat e kishës. 

Ngritja e shkollës ishte një vepër më e pëlqyer nga Zoti sesa ekzistenca e një kishe të 

shkretuar dhe që nuk meshohej në të. Himariotët më të fund u bindën që ta 

ndihmonin. Kështu u ngrit në Himarë shkolla e parë, e cila është edhe sot”761.  

Në vijim predikoi në Vuno, në Dhërmi, në Palasë dhe në Dukat. Shën Kozmai 

vajti në rrethin e Vlorës, ku predikoi në Nartë. Më pas u nis për në Berat dhe mbërriti 

atje më 22 gusht 1777. Shën Kozmai pasi predikoi, rekomandoi për hapjen e një 

shkolle në kala, gjithashtu kritikoi hebrenjtë  dhe porositi të krishterët të mos bëjnë 

tregëti me ta dhe ditën e pazarit të mos e bënin të dielën, por të shtunën. Në shtator 

1777 Kozmai predikoi në Durrës dhe në fshatrat e Kavajës, madje vajti deri në Krujë. 

Në predikimet e tij i porosiste të krishterët, të kreshmonin, të rrëfeheshin etj. Shën 

Kozmanë e shoqëronin rreth dyzetë priftërinj. Ata ecnin më këmbë, dimër e behar, në 

shi e në furtunë, nëpër monopate dhe në xhade. Shenjti kudo ku shkonte për të 

predikuar ungjillin merrte leje nga kryeprifti dhe paria e vendit. Kur vajti në 

Kolkondas, mori pëlqimin e kryepriftit dhe donte të merrte leje edhe nga Kurt pashai. 

Rrugës shenjtin e kapën dhe e varën në një pemë. Shën Kozmai u martirizua më 24 

gusht të vitit 1779 në Kolkondas të Myzeqesë.  Më pas kofomën e tij e hodhën në 

lumin Seman duke i varur një gur në qafë. Rryma e lumit e nxorri kufomën në fshatin 

Mujalli. Pas tre ditësh një prift e gjeti trupin e shenjtit dhe pasi e veshi me rason e tij e 

varrosi me shprestari prapa ajodhimës së kishës së Shën Marisë në Kolkondas762.  

Lipsani dhe koka e Shën Kozmait u varrosën në dy kisha të ndryshme. Në 

lipsanin që gjendet në kishën e Kolkondasit mungonte koka e shenjtit, pasi atë e 

kishin varrosur në qimitirin e kishës së fshatit Mujalli. Me urdhër të Ali pashë 

Tepelenës lipsanit që gjendej në Kolkondas iu vendos një kokë e florinjtë. Ali pashai 

e porositi në Venecia kokën e florinjtë, e cila u punua prej mjeshtrit Nicholas Clykys. 

Lipsani i plotë i shenjtit u vendos në arkën e posaçme. Në vitin 1918 një arkeolog 

austriak e përvetësoi kokën e florinjtë, për ta shpënë në Vienë763.  

                                                           
760-Kristo Frashëri, Ardhja e Shën Kozmait në Himarë, Korrieri, 8 dhjetor 2004, faqe 17. 
761-Fani Mihallopullu, Kozmai nga Etolia, (Përkthim nga Dhimitër Beduli), Tiranë 1999, faqe 31-32. 
762-Pirro Prifti, Profecitë e Shën Kozmait dhe pse prifti ortodoks u vra në Shqipëri?, Sot, 11 tetor 2009, 

faqe 16-17. 
763-Mystehak Xhemali, Koka e florinjtë e Shën Kozmait në Lushnjë, Albania, 5 maj 2007, faqe 22. 
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Arka me lipsanin e shenjtit u ruajt e paprekur deri  në vitin 1984, kur u vizitua 

prej një turisti grek, të quajtur Taqis Kristopulos. Ky i fundit pasi fotografoi lipsanin 

pa kokë të shenjtit e bëri problem qeveritar. Ky incident detyroi Institutin e 

Monumenteve që lipsanet e Shën Kozmait të vendoseshin në një arkë të re. Dora e 

djathtë u vu në një enë qelqi në formë katrore. Gjithashtu kur u mësua se më 1987 do 

të vinte një delegacion grek, kisha u pastrua nga ferrat dhe u shtrua rruga. Delegacioni 

kryesohej nga Karolos Papulias, në atë kohë ministër i Jashtëm, Melina Mërkuri, 

ministre e Kulturës dhe dy ministra të tjerë. Melina ishte shtrirë barkas që nga dera e 

kishës deri tek arka me lipsanin e shenjtit, duke e puthur me shpresëtari. Pas vizitës 

gazetarët grekë pyetën ish-ministrin e Jashtëm të Shqipërisë Reiz Malilen: -Përse 

mungon koka e shenjtit? Reizi si ateist që ishte u shtang nga pyetja, por Papuliasi e 

nxori nga situata duke thënë: “Koka prehet atje ku duhet të prehet”764. Pas prishjes së 

kishave më 1967 arkën me lipsanet e Shën Kozmait i shpunë në Muzeun e Fierit. 

Sipas Robert Elsie kujdestari i muzeut i ka shitur lipsanet e shenjtit. Gjithashtu pjesë 

nga lipsanet e Shën Kozmait gjenden në Mitropolinë e Athinës765. Pjesa e mbetur nga 

lipsanet e Shën Kozmait sot gjendet në kishëzën e Kryepiskopatës së Hirshme. Në 

raste festash ose agripnish ato u serviren besimtarëve për t’u falur. 

Shën Kozmai u nderua si shenjt në shpirtin e popullit. Ai u përmend nëpër 

sinaksarët e kishës si shenjt, ndonëse akti zyrtar i shenjtërimit të tij u nënshkrua 

shumë vonë. Më 20 prill 1961 u shpall shenjt zyrtarisht me anën e vendimit Sinodik 

të Patriarkanës Ekumenike766 Nr. 260/20.04.61.  

Shën Kozmai është nderuar nga kisha si isapostull ισαπόστολον që dotë thotë i 

barabartë me apostujt. Sa herë paraqiten shenjtorë të cilët kryejnë veprën e apostujve, 

kisha i nderon në të njëjtën mënyrë siç nderon apostujt. Kisha nderon si të tillë: Shën 

Kostandinin dhe Elenën më 21 maj, Shën Theklën më 24 shtator, Shenjtorët Kiril dhe 

Metod më 11 maj dhe Shën Kozmanë e Etolisë më 24 gusht. Për Shën Kozmanë kisha 

jonë ortodokse ka lutjet e saj të veçanta. Shërbesa e Shën Kozmait u përkthye nga 

Kryepiskop Kristofor Kisi “Jetëshkrimi dhe akolluthia e dëshmorit të ri dhe 

isapostullit Shën Kozma. Kthyer nga greqishtja prej klerikut orthodhoks Kr. K. 

(Kristofor Kisi), faqe 49, Korcë 1931”. Kjo shërbesë u ribotua tek Kremtore e Kishës 

Orthodokse nga Imzot Fan Noli, i cili në parathënien e Kremtores ka shkruar: 

“Përkthimin e kemi bërë lirisht, pas kuptimit dhe jo fjalë për fjalë nga greqishtja, me 

përjashtim të këndimeve të Shën Kozmait të Beratit, të cilat i parafrazuam nga 

versioni shqip, i Kryehirësisë së Tij, Imzot Kristofor Kisit, Kryeepiskopit të 

Shqipërisë”767. (Fig.50) (Fig.51) (Fig.52) (Fig.53) 

Shën Kozmai ka thënë shumë profeci, të cilat me kalimin e viteve janë bërë 

realitet. Linjat telefonike kanë mbështjellë gjithë botën, njerëzit udhëtojnë me 

                                                           
764-Ferdinand Dervishi, Shën Kozmai, Si u zbuluan në Fier eshtrat e shenjtit grek, Gazeta Shqiptare, 10 
prill 2007,  faqe 20-21. 
765-Robert Elsie Olzheim, Shenjtorët e krishterë në Shqipëri, Tempulli Nr. 12, Kotti, Korçë 2007, faqe 
71-91. 
766 -Κωνσταντινος Δεσποτης, Αγιοι της Ηπειρου, Θεσσαλονίκη 2009, σελ.136 
767-Kremtore e Kishës Orthodokse, e përktheu Imzot Fan S. Noli, e botoj Peshkopata e Amerikës, 

Boston, Mass 1947, faqe 754-763. 
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aeroplanë komodë, me makina luksoze, shohin stacione të shumta televizive etj. 

Profecitë e Shen Kozmait u transmetuan gojë më gojë dhe brez pas brezi. Në fshatin 

Progonat të Kurveleshit, nënoficeri Nik Cakalozo, në vitin 1941 ka gjetur një 

dorëshkrim në gjuhën shqipe me profecitë e Shën Kozmait768.  

Më poshtë keni disa prej tyre: 

-Do të vijë një kohë, që në fushë do të ecin karroca pa kuaj. 

-Do të vijë një kohë, që njerëzit do të fluturojnë si zogj. 

-Do të vijë një kohë, që njerëzit do të bisedojnë sikur ndodhen në dy dhoma përbri. 

-Do të vijë një kohë, që bota do të lidhet me një litar. 

-Do të vijë një kohë, kur nuk do të dëgjoni asgjë. 

-Do të vijë një shtet i rremë, por ju mos e besoni, do të iki shpejt. 

-Do të shihni të shkojnë të tjerë lartë dhe të tjerë poshtë. 

-Do të vijë një kohë që do të varroseni pa prift dhe pa psalt. 

-Do të vijë një kohë, që antikrishtët do të prishin kishat. 

-Shkaku do të vijë nga Dallmacija. 

-Fashtrat që janë në rrugë, më shumë do të pësojnë. 

-Të kini dy dyer, në zënçin njërën të ikni nga tjetra. 

-Shumë do të humbasin, kush do të shpëtojë do të hajë me lugë të argjendtë. 

-Mbas luftës dp të rrinë bashkë ujku me qengjin. 

-E keqja do të vijë nga të diturit. 

-Klerikët do të bëhen më keq. 

-Do të bëhen dy behare dhe dy pashka. 

-Do të vijë koha që të krishterët do të hahen me njeri-tjetrin. 

-Do të vijë një kohë, që antikrishtët do të flakin në rrugë lipsanet e shenjta. 

-Ali pashai do të bëhet Vezir, do të vejë deri në Stamboll, por me mjekër të kuqe. 

Sipas gojëdhënës murgu Kozma i kishte parashikuar të ardhmen Ali pashë 

Tepelenës: “Se do të bëhej shumë i dëgjuar, një pasha i madh dhe do të sundote gjithë 

Shqipërinë, do të nënshtronte Prevezën, Pargën, Sulin, Delvinën, Kardhiqin etj. Në 

fund do të shkonte deri në Stamboll, por me mjekrër të kuqe". Pas disa vitesh, kur Ali 

pashai po shihte që profecitë e murgut Kozma po realizoheshin, lidhi miqësi me të. 

Por pashai nuk e pati kuptuar frazën e fundit: "Me mjekrën e kuqe në Stamboll", e 

cila parashikonte fundin e tij tragjik. Ai nuk mundi ta kuptonte që turqit do ta vrisnin 

dhe kokën e prerë me mjekrën e gjakosur do t`ia shpinin Sulltanit. Për miqësinë e Ali 

pashait me murgun Kozma ka dy letra, të cilat janë botuar nga Mitropoliti i Beratit 

Anthim Aleksudhi769.  

Shën Nikodhimi i Beratit. Nikodhimi e kishte origjinën nga Vithkuqi i 

Korçës. Ai banonte në Berat dhe ushtronte mjeshtërinë e rrobaqepësit. Në fillim quhej 

Nikolla Dede dhe ishte martuar tre herë. Pas vdekjes së gruas së tretë bëri apostazi, 

sepse kanonet kishtare nuk e lejonin martesën e katërt. Gruan e katërt e kishte 

                                                           
768-Γεώργιος Κ. Γιακουμώς, Ο Αγιος Κοσμας και το Μοναστιρι στο Κολικοντασι, Μαρουσι, 1996, σελ. 

26-36. 
769 -Ανθιμου Αλεξουδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα 

1868, σελ. 82. 
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myslimane dhe për hir të saj u kthye në fenë islame770. Djali i parë, i cili ishte në 

moshë madhore nuk pranoi të konvertohej, prandaj u largua nga shtëpia dhe u vendos 

në Malin e Shenjtë. Kur mori vesh që i biri ishte në Malin Athos, Nikollës i lindi 

dëshira ta takonte. Nikolla vajti në Athos ku ndodhi mrekullia. Pasi pa jetën e 

murgjve, lutjet, agjërimet dhe shërbesat fetare, u pendua dhe e kuptoi mëkatin që 

kishte bërë duke mohuar Krishtin. Nikolla vajti në Skitin e Shën Anës, u paraqit tek 

oshënar Filotheu dhe u bë murg duke marrë emrin Nikodhim. Atje iu përvesh një 

pendese të tillë sa agjëroi për tre vjet, duke iu lutur Perëndisë. Në Malin Athos, 

Nikodhimi mësoi se ai njeri që mohonte Krishtin përpara njerëzve mund të falej nga 

Perëndia vetëm po ta pohonte atë përsëri përpara njerëzve, prandaj i lindi dëshira për 

t’u kthyer në Berat e të pohonte Krishtin para të gjithëve. Para se të nisej, pati një 

takim me asketin e dëgjuar të Athosit me oshënarin Akakios Kapsokalivias, të cilit i 

kërkoi këshilla. Ky e nxiti të kthehej në vendlindje dhe Nikodhimi me shkopin në 

dorë u nis për në Berat. Me të ardhur në Berat njerëzit e njohën dhe meqënëse e 

kishin marrë vesh me kohë çështjen e rikthimit të tij në krishterim, e denoncuan duke 

e shpënë te kadiu. Në fillim kadiu u përpoq ta bindte të hiqte dorë nga një akt i tillë, 

por duke parë këmbënguljen e tij urdhëroi që ta ekzekutonin771. 

Nikodhimin e dënuan me prerje të kokës më 10 korrik të vitit 1709. 

Kryeepiskopi i Ohrit Joasaf (1719-1745), i cili ka lindur në Voskopojë mori nismën 

për të shpallur shenjt Nikodhimin e Beratit. Në vitin 1721 me anën e një dekreti të 

posaçëm Kryeepiskopi Joasaf shpalli shenjtërimin e Nikodhimit të Beratit, ndërkohë 

filloi fushatën për popullarizimin e tij. Piktorët Athanas dhe Kostandin Zografi më 

1744 pikturuan afreskun e Nikodhimit në kishën e manastirit të Ardenicës dhe në 

vitin 1762 në kishën e Apostujve të Shenjtë në Vithkuq. Vëllezërit ikonografë të 

familjes Çetiri e pikturuan Nikodhimin e Beratit në kishën e Nartës, në Vlorë. Tërpo 

Zografi e ka pikturuar në kishën e manastirit të Shën Naumit më 1806. Gjithashtu në 

katedralen e Sofjes, Aleksandër Nevski paraqitet Nikodhimi i Beratit me diçidurën 

“Shenjti Shqiptar”. Në skitin e Shën Anës në Malin Athos gjendet një afresk, i cili e 

paraqet Nikodhimin duke u paraqitur tek oshënar Filotheu. Afresku është pikturuar 

nga një piktor anonim dhe daton më 1779. Zakonisht Nikodhimi i Beratit paraqitet 

bashkë me Shën Naumin, ndërsa në kishën e Apostujve të Shenjtë në Vithkuq të 

Korçës, që është vendlindja e tij paraqitet i vetëm772.  

Kryeepiskopi i Ohrit Joasafi, porositi të shkruhej jëtëshkrimi dhe bëmat e tij. I 

pari që shkroi për Nikodhimin e Beratit ishte Nektar Tërpo, i cili në librin Πιστις 

(Besimi) që e botoi më 1731, përmend bëmat e shenjtit773. Shërbesa kushtuar shenjtit 

u shkrua nga Grigor Voskopojari në greqisht dhe është shtypur në Akademinë e 

                                                           
770 -Anthony Bryer, Kultet e tre shenjtorëve martirë në Shqipëri, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në 

Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 55-57. 
771-Κωνσταντινος Δεσποτης, Αγιοι της Ηπειρου, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 164-167. 
772-Nedai Thëllimi, Një shenjt shqiptar, Tempulli, Nr. 12, Korçë 2007, faqe 107-109. 
773-Ky libër u botua për të ndaluar islamizimin e popullsisë ortodokse. Libri "Besimi" në fletën e 

jashtme ka një shënim: "Libër i domosdoshëm për çdo njeri të thjeshtë, që mbështetet në Profetër, 

Ungjij, Apostuj dhe në mësues të tjerë të ditur. Ka edhe fjalime të tjera në dobi të atyre që do të 

lexojnë, të kthyera në gjuhë të thjeshtë. 
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Voskopojës “Ακολουθια του Οσιομαρτυρος Νικοδημου του μαρτυρήσαντος έν τή 

πόλη Βελεγράδων, ποιηθεισα τού έν ιερομονάχοις Γριγοριου Μοσχοπολιτου, έν 

Μοσχοπόλει, 1742” (Shërbesa e Martirit Oshënar Nikodhimit, që u martirizua në 

qytetin e Beratit, hartuar nga hieromonaku Grigor Voskopojari, në Voskopojë më 

1742)774. Grigor Voskopojari ka shkruar parathënien dhe megalinaret e shërbesës të 

Nikodhimit të Beratit775. (Fig.54) (Fig.55) 

Në shërbesën kushtuar Nikodhimit të Beratit, në faqen 5 gjejmë këtë 

mbishkrim “Σοι Γρηγόριος Νικοδήμε εξάδοι” që do të thotë “Ty Nikodhim po të 

thurr këngë Grigori”. Në këtë rast përveç emrit që ka shkruar në ballinë, Grigori e 

përjetëson vetveten edhe në brendësi të shërbesës së hartuar prej tij776. Nëpërmjet 

vargjeve të shërbesës autori zbulon ndjenjat e tij patriotike kundër Perandorisë 

Osmane. Grigori ka shkruar “Gëzohu, o shqiptar i Shqipërisë sonë të dashur, se 

Shqipëria është krenare për ty”777.  Gjithashtu tek përleshorja Grigori ka shkruar: “Le 

të lavdërojmë të gjithë oshënarin dhe dëshmorin Nikodhim, mburrjen e Ilirisë”, 

ndërsa tek shkurtorja e shërbesës thotë: “Mbrojtësin e mrekullueshëm të Beratit”778.  

Në vitin 1799 Nikodhim Agjioriti botoi Martirologun e Ri me 85 shenjtorë që 

qenë martirizuar në intervalin kohor 1492-1794. Ndërmjet neomartirëve ishte edhe 

jetëshkrimi i Nikodhimit të Beratit. Gjithashtu në Bibliotekën Kombëtare është në 

ruajtje “Shërbesë e dëshmorit të oshënuar e të shënjtë të Nikodhimit të Ri”. Nismën 

për të përkthyer në shqip Shërbesën e Nikodhimit të Beratit e ka ndërmarrë Dhimitër 

Përmeti779,  por përkthimi i tij nuk mundi të shohë dritën e botimit. Përkthimi i 

Dhimitër Përmetit ka qarkulluar dorë më dorë nëpër priftërinjtë e brezave të 

ndryshëm. Mua ma dërgoi miku im i përkorë atë Petraq Simsia780 nga Berati. 

Gjithashtu teologu Dhimitër Beduli781
 ka përkthyer Përleshoren, Shkurtoren dhe 

Madhërimin e shenjtit. 

                                                           
774-Grigor Voskopojari dhe rrëfimet e tij për Nikodimin e Ri të Vithkuqit, Tema, 15 korrik 2005, faqe 

15. 
775-Max Demeter Peyfuss, Shtypshkronja e Voskopojës, Vienë 1996, faqe 83-90.  
776-Grigor Voskopojari (1680-1772) ka lindur në Voskopojë. Më 1740 u qeth murg në Venedik, ku 

mësoi edhe mjeshtërinë e shtypshkruesit prej Nikolas Glykys. Emri i tij përmendet në të gjitha botimet 

me epitetin “më i dituri dhe më i mençuri nga murgjit hierodhaskenj të Voskopojës”. Nga kjo 

kuptojmë se Grigori ishte murg dhe njëkohësisht jepte mësim. Vite më vonë më 1768, Grigori u 

fronëzua Mitropolit i Durrësit. Grigori ka përkthyer në shqip Dhiatën e Vjetër dhe Dhiatën e Re duke 

përdorur një alfabet të shpikur nga ai vetë para vitit 1772. 
777-Ark. Rest. Gentian Stratobërdha, Shtypshkronja e Voskopojës dhe veprimtaria e saj botuese në 

nivelet e shtypshkronjave të tjera të Evropës të asaj kohe, Kërkim, Nr. 1, faqe 142. 
778-Dhimitër Beduli, Shën Nikodhimi i Beratit, Ngjallja, Qershor 1993, faqe 6. 
779-Dhimitër Përmeti ka qenë dretor i Seminarit Apostull Pavli deri në vitin 1934. Ai ka botuar disa 

libra fetarë: Fjala e Mirë, Historia e Dhjatës së Vjetër, (1932), Historia e Dhjatës së Re (1933), 

Katekizmi i krishterë ortodoks (1933) etj. 
780-Atë Petraq Simsia ka qenë një ndër nismëtarët e rihapjes së kishës së Shën Spiridhonit në lagjen 

Goricë të Beratit. Gjatë viteve të diktaturë ai kishte ruajtur kryqin e kishës dhe e dhuroi atë në ditën e 

rihapjes së kishës, më 22 dhjetor 1990. 
781-Dhimitër Beduli është specializuar për muzikë bizantine në Besarabi të Rumanisë. Në prill të vitit 

1935 Dhimitër Beduli krijoi korin miks të Kishës Katedrale të “Ungjillëzimit” në Tiranë, ndërsa në 

mars të vitit 1938, organizoi korin e parë kishtar me 20 djem në qytetin e Durrësit. Kontributi i 
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Martirizimi i Nikodhimit u bë në fshatin Bubullimë. Në vitin 1762 lipsanet e 

shenjtit u vendosën në kishën e Shën Marisë në Mangalem. Në kohën e pushtimit 

fashist italian kisha e Shën Marisë u prish, sepse u zgjerua rruga, prandaj lipsanet e 

shenjtit i shpunë në kishën e Shën Mëhillit. Pas prishjes së kishave në vitin 1967 

lipsani u shpërbë. Eshtrat i morën besimtarët me shpresë se do tu sillnin fat, ndërsa 

kokën e shenjtit e mori psalti Lili Thimi Koçi dhe e fshehu ne murin e shtëpisë së tij 

për ta ruajtur nga ndonjë grabitje ose përdhosje e mundshme. Koka e shenjtit ruhet në 

një kuti prej argjendi, e cila peshon 755 gram. Kutia e argjendtë u gdhend nga 

argjendarët beratas. Më 10 korrik 1991, i biri i Lili Koçit, Llazari e çmurosi kokën e 

shenjtit dhe e shpuri në kishë për tu falur besimtarët. Çdo 10 korrik koka e Shën 

Nikodhimit të Beratit dërgohet në kishën e Shën Mëhillit, prej Llazar Koçit, i cili e 

ruan me fanatizëm në shtëpinë e tij782. Sipas kumtimit gojor të Dr. Thimi Koçit 

pelegrinë të shumtë vijnë nga Vithkuqi i Korçës, por edhe nga vise të tjera të 

Shqipërisë për tu falur me shprestari para kokës së shenjtë të Nikodhimit të Beratit. 

Shën Trifoni i Sheqishtës. Dëshmori Trifon i Sheqishtës përmendet nëpër 

sinaksarët e kishës se është kapur dhe varur mbi një shelg në vitin 313 pas Krishtit. 

Manastiri i "Shën Trifonit" kremton më 14 korrik. Një mbishkrim që gjendet mbi 

portën e mauzoleumit të Shën Trifonit, në anën veriore të kishës na bën me dije për 

kohën e gjetjes së lipsaneve të shenjtit783: + 1847. Ιούνι ΙΘ / Η ΕΥΡΕΣΙΣ “Gjetja ka 

ndodhur më 19 qershor të vitit 1847”784.  Lipsani i shenjtit është ruajtur në  manastirin 

e Shën Trifonit që gjendet në Sheqishtë të Myzeqesë deri në vitin 1967. Mauzoleumi i 

Shën Trifonit ka patur dhe dy kambana, njera ka qenë në pjesën lindore  dhe tjetra në 

pjesën perëndimore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
Dhimitër Bedulit në fushën e muzikës bizantine është shumë i vyer. Beduli radhitet pas Nolit, përsa i 

përket kompozimeve dhe përkthimeve të himneve kishtare. 
782-Abedin Kaja, Jorgji Bendi, Shën Nikodhimi, shenjti i Beratit, Ngjallja, qershor 2007, faqe 9, 10. 
783 -Dikur një bareshe që ruante delet në kodrinat përreth fshatit i qe shfaqur në ëndërr një djalë i bukur 

dhe i armatosur, i cili kthehej nga beteja i gjakosur. Ai iu prezantua si Shën Trifoni dhe në momentin 

kur ajo e magjepsur prej bukurisë së tij u afrua për ta prekur, ai u zhduk. Atëherë baresha e zgjuar nga 

vegimi ia tregoi ëndrrën njerëzve të fshatit, që shkuan dhe gërmuan në vendin që u tregoi vajza. Atje 

ata gjetën eshtrat e njeriut të ëndrrës dhe vendosën, që për të përkujtuar atë të ndërtonin manastirin. 

Gjithsesi, duhet pohuar se deri më tani legjenda për dëshmorin Trifon nuk ka gjetur bazë historike. 

Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα 1868,  

σελ. 85-87. 
784-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 224, faqe 128-129. 
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KREU I KATËRT 

 
KUADRI KISHTAR 

 

MITROPOLITËT E BERATIT 

 
Sipas radhës kronologjike disa nga Mitropolitët e Beratit kanë qenë: † Nektari 

(1668), † Partheni (1683), † Ignati (1685), † Nektari (1699), † Dionisi785 (1710), † 

Theodhosi (1715-1716), † Niqifori (1718-1725), † Kozmai (1727-1734), † Metodi786 

(1736- 1751), † Joasafi (1725-1759), † Efthimi i dytë (1761-1763), † Partheni (1763-

1765), † Joasafi përsëri (1765-1767), † Ioaniqi (1768-1769), † Gjerasimi (1769-

1772), † Joasafi (1772), † Meleti (1800), † Joasafi787 (1802), † Anthimi788 (1855), † 

Vasili (1900), † Kaliniku (1909), † Joakimi789 (1911), 1911-1923 pa Mitropolit, † 

Kristofor Kisi790 (1923), † Agathangjel Çamçe791 (1929), † Visarion Xhuvani792 

                                                           
785-Sipas Anthim Aleksudhit, Mitropoliti i Beratit † Dionisi (1710) ka qenë nga Perhondia e Beratit. 
786-Mitropoliti i Beratit † Metodi (1736- 1751) e kishte origjinën nga Bubullima e Myzeqesë. Shkopi 

peshkopal i Metodit, Mitropolitit të Beratit, është gdhendur nga Janko Voskopojari në vitin 1745. Në 

mbishkrimin që gjendet rreth dorezës prej argjendi të shkopit peshkopal është shkruar: -Ky shkop 

peshkopal është i shenjtit të Beratit, zotit Metodit, nga katundi Bubullima dhe është 90 derhem, në 

vitin 1745. Nga dora e Janko Voskopojarit. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 

1998, nr.123, faqe 99-100. 
787-Atë Spiro Paftali ka dëgjuar nga Anastas Gjata nga Sadovica se kur vdiq † Joasafi besimtarët nga 

Myzeqeja e morën trupin e tij për ta varrosur në manastirin e Ardenicës. Kur kortezhi i përmortshëm 

që transportonte të ndjerin me qerre me buaj mbërriti përpara rezidencës së pashallarëve Vrionas, këta 

të fundit kishin dalë në ballkon. Ata zbritën poshtë dhe e nderuan me respekt † Joasafin. Në vijim ju 

bashkuan kortezhit deri tek lagja Murat Çelepias në Berat. Më pas vijuan rrugën deri në manastirin e 

Ardenicës ku e varrosën me respektet që i takon një mitropoliti. † Joasafi ka qenë nga Bubullima e 

Myzeqesë. Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi. Martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të 

Shqipërisë, Tiranë 2000, faqe 93. 
788-†Anthim Aleksudhi ka lindur në vitin 1824 në Madhito. Më 22 shkurt të vitit 1855 u hirotonis 

mitropolit i Beratit. Në këtë post qëndroi deri në vitin 1887 ku u transferua si mitropolit i Amaksias. 

Këtë fron e mbajti deri në vitin 1908. Vdiq më 11 shkurt të vitit 1909 në Kostandinopojë. Anthim 

Aleksudhi ka botuar disa libra prej të cilëve mund të përmendim: “Një vështrim i shkurtër historik i 

Mitropolisë së Shenjtë të Beratit, Korfuz 1868” dhe “Katalog i kodikëve që ndodhen në kishën e kalasë 

së Mitropolisë së Beratit, 1900”. 
789-†Joakim Martiniani ka lindur në Voskopojë, më 1875. Studimet e larta i ndoqi në shkollën 

teologjike të Halkit. Në vitin 1903 u dorëzua dhjak në kishën patriarkale të Shën Gjergjit, nga Patriku 

Ekumenik Joakimi III. Më 4 korrik të vitit 1911 Joakim Martiniani u zgjodh mitropolit i Beratit, ndërsa 

ceremonia e fronëzimit u celebrua më 10 korrik 1911. Sapo mbërriti në Berat, mitropoliti Joakim ngriti 

një shkollë hierartike në manastirin e Ardenicës. Në Vlorë ngriti shtypshkronjën, ku botonte një gazetë 

të përjavshme. Mitropoliti Joakim iventarizoi pasuritë e paluajtshme të manastireve. Me interesimin e 

tij u restaurua manastiri i Zvërnecit. Gjithashtu ndërtoi një bibliotekë të pasur në mitropolinë e Beratit, 

e cila u dogj më 14 shtator të vitit 1913. Në vitin 1920 vajti në Korfuz dhe nuk e jeluan të kthehej në 

mitropolinë e tij. Dr. Dion Tushi, Joakim Martiniani, Kërkim, Nr. 6, Tiranë 2010, faqe 59-62. 
790-†Kristofor Kisi (1890-1958) ka lindur në lagjen Kala të Beratit në vitin 1890. Studimet  e larta i 

ndoqi në Shkollën Patriarkale të Halkit ku u diplomua në vitin 1906. Tema që mbrojti diplomën ishte 

“Mbi prejardhjen e jetës monakale”.  Me përfundimin e studimeve teologjike më 1908 u kthye në 
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atdhe dhe filloi punë në gjimnazin e Jovan Bangës në Korçë. Në vitin 1916 u dorëzua në gradën 

priftërore në Kostandinopojë dhe u caktua kryefamullitar në Makrohor. Më vonë u hirotonis episkop i 

Sinadës, post të cilin e mbajti deri në vitin 1923. Duke parë përpjekjet e otodoksëve shqiptarë për 

autoqefali, Imzot Kristofori u kthye vullnetarisht në Shqipëri, ku mori në drejtim Mitropolinë e Beratit. 

Më 21 nëntor 1923 Imzot Kristofori së bashku me Imzot Jerotheun dorëzuan në gradën episkopale 

Theofan Nolin në kishën e Shën Gjergjit në Korçë. Ndërsa në vitin 1929 u tërhoq në manastir duke 

mos marrë pjesë në veprimet antikanonike që po kryheshin në Kishën Ortodokse Shqiptare. Më 1934 

Imzot Kristofori zuri vendin e Mitropolitit të Korçës dhe në vitin 1937 u zgjodh Kryetar i Sinodit të 

Shenjtë dhe Kryeepiskop i  gjithë Shqipërisë. Për shumë vjet qëndroi në krye të Kishës Ortodokse në 

Shqipëri. Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i 

K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 43-44; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe 

komunikimit, Tiranë 2006, faqe 58; Dhimitër Beduli, Teologë me origjinë shqiptare që janë diplomuar 

në Institutin Teologjik të Halkit, Ngjallja, tetor 1996, faqe 10; Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe 

shënimet e tij, Tiranë 2004, faqe 37-38; Personalitet madhor i Kishës sonë Orthodhokse, Ngjallja,  

korrik 1996, faqe 9; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 

178-180; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 110-111; 

Tomor Aliko, Genocidi mbi elitën intelektuale të kombit shqiptar nën terrorin komunist, Maluka, 

Tiranë 2007, faqe 261; Tomor Aliko, Genocide in the intellectual elite od the Albanian nation under 

the communist terror, Maluka, Tirana 2007, page 261. 
791-†Agathangjel Çamçe (1877-1946) ka lindur në qytetin e Korçës më 1877. Në vitin 1913 emigroi në 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku u shqua si aktivist i lëvizjes kombëtare. Në vitin 1919 u dorëzua 

në gradën priftërore në Nju Jork, ku shërbeu dy vjet duke celebruar shërbesa fetare në gjuhën shqipe. 

Në vitin 1921 Atë Agathangjel Çamçe erdhi në Shqipëri dhe një vit më vonë më 1922 mori ofiqin e 

Arkimandritit. Në muajin shkurt të vitit 1929 u dorëzua Episkop i Beratit, Vlorës dhe Kaninës në 

Kishën Katedrale të Ungjillëzimit prej Imzot Visarionit dhe Imzot Viktorit. Në vitin 1941 Imzot 

Agathangjeli u dorëzua Mitropolit i Korçës. Imzot Agathangjel Çamçe ka vdekur në vitin 1946. 

Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë gjer në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it, 

Tiranë 1992, faqe 44; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 

2006, faqe 58-59; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 108-

109; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 6. 
792-†Visarion Xhuvani (1887-1965) ka lindur më një maj 1887 në Lagjen Kala të Elbasanit. Studimet e 

mesme i kreu në Shkollën Kishtare të Athinës. Në vitet 1911-1914 ndoqi studimet e larta për Teologji 

në Universitetin e Athinës. Më pas vijoi me studimet pasuniversitare, në përfundim të të cilave mori 

titullin "Doktor" dhe në vitin 1918 u emërua Lektor në Falultetin Teologjik të Universitetit të Athinës. 

Po këtë vit u dorëzua në gradën priftërore nga Mitropoliti Jakov dhe pas një viti filloi punën misionare 

në Sofje të Bullgarisë. Më 1919 është misionar në Rumani për të organizuar komuntetin shqiptar. Në 

shtator 1922 ka marrë pjesë aktive në Kongresin e Beratit, në të cilin u propozua kandidat për episkop. 

Më tre maj të vitit 1925 Arkimandrit Visarioni, duke marrë bekimin e patrikut të Serbisë Dhimitrit u 

dorëzua në gradën episkopale në Hercegnov (Kotor) prej dy episkopëve rusë Ermogenit të 

Ekaterinosllavit dhe Mihailit të Aleksandrovskit. Imzot Visarioni duke u mbështetur në ndihmën e 

pakursyer që i premtoi qeveria dhe mbreti, si dhe me shpresë se do të gëzonte përkrahjen e Kishave 

Ortodokse të Serbisë dhe të Rumanisë, mori përsipër të zgjidhte problemin e autoqefalisë të Kishës 

Ortodokse. Kështu më 12 shkurt 1929 u bë dorëzimi i episkopëve dhe disa ditë më vonë më 18 shkurt 

1929 Imzot Visarioni me mbështetjen e qeverisë shqiptare formoi Sinodin e Shenjtë të Kishës 

Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, i cili përbëhej nga Fortlumturia e Tij Visarioni, Kryeepiskop i 

gjithë Shqipërisë, që kishte në juridiksion Mitropolinë e Korçës, Imzot Agathangjeli Mitropolit i 

Beratit, Imzot Efthimi Mitropolit  ndihmës i Kryepiskopit dhe Imzot Ambrozi Mitropolit i Drinopulit 

(Gjirokastrës). Patriarkana Ekumenike i shkishëroi episkopët e sinodit të kryesuar nga Imzot Visarioni. 

Gjithashtu sinodin e ri të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë e njohu vetëm sinodi i kishës ruse 

në emigracion. Fortlumturia e Tij Visarioni i ka dërguar një telegram Patriarkanës Ekumenike me anën 

e të cilit kërkonte ndjesë, por nuk mori përgjigje. Patriarkana kërkonte me çdo kusht dorëheqjen e tij, 

derisa në vitin 1936 Kryeepiskop Visarioni dha vetë dorëheqjen nga kryesia e kishës. Në vitin 1942 
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(1941), † Kirilli (1949), † Spiridhon Papa793 (1965-1967) † Ignat Trianti 24 qershor 

1992 u bë zgjedhja dhe më 18 korrik 1998 u bë fronëzimi794.  

 

MITROPOLITI I BERATIT IGNATI 

DHE EPISKOPËT NDIHMËS 
 

    Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe i Kaninës, Imzot Ignati (Fig.1) (Fig.2) ka 

lindur në 8 nëntor të vitit 1934 në fshatin Prodhromas të Thivës në një familje 

arvanitase. Siç pohon edhe vetë ai, gjuhën e bukur shqipe e ka mësuar nga nëna. 

Studioi në shkollën kishtare Patmiadha si dhe në fakultetin teologjik të Universitetit të 

Athinës. Gjithashtu është diplomuar në Konservatorin e Pireut. Ka shërbyer si 

predikues laik në Kryeepiskopatën e Shenjtë të Athinës. Më 21 shtator të vitit 1967 

është dorëzuar murg në manastirin e Shën Lukës në Livadhja, ndërsa më 24 shtator 

1967 u dorëzua dhjak. Më 15 tetor 1967 u hirotonis në gradën priftërore nga 

Mitropoliti i Thivës dhe Livadhjasë, Nikodhimi. Më pas shërbeu si meshtar në kishën 

katedrale dhe si Epitrop Arkihierark i Thivës (1967-1972). Igumen i Manastirit të 

shenjtë “Oshënar Lluka” të Livadhjasë (1968-1976) dhe “Oshënar Serafimi” të 

Dhomvus (1975-1996), predikues (1972-1992) dhe atë shpirtëror i Mitropolisë së 

Shenjtë (1992-1996). Mitropoliti i Beratit Ignati ka shkruar: 1-Koleksionin me tre 

vëllime “Poezitë e kallogjerit”. 2-“Përulësia sipas shkrimit të Shenjtë dhe Etërve të 

Kishës”. 3-“Jerondi i Patmos, Jeromonaku Amfiloqios Makri”, me të cilin u nderua 

nga Akademia e Athinës. 

Më 24 qershor 1992 u zgjodh nga Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës Ekumenike 

Mitropolit i Beratit, Vlorës dhe i Kaninës dhe më 27 korrik të vitit 1996 u dorëzua në 

gradën episkopale në Katedralen e Shën Gjergjit në Fanar. Ceremonia e fronëzimit u 

zhvillua në Berat795 në 18 korrik 1998. Hirësi Ignati gjatë këtyre viteve, si një bari i 

mirë është kujdesur për grigjën që i është besuar. Nën kujdesin e tij është çelur mensa 

                                                                                                                                                                      
Visarion Xhuvani u dorëzua Mitropolit i Beratit, Myzesë, Vlorës dhe Kaninës. Në këtë detyrë qëndroi 

deri në vitin 1947 kur e arrestuan dhe e burgosën. Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e 

Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 44; Dhimitër Beduli, Kishë dhe 

kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 58; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani 

apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003; Andrea Llukani, Visarion Xhuvani 

martir i Kishës Ortodokse, 55, 21 maj 2004, faqe 18; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon 

Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 293-295; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, 

Tiranë 2012, faqe 95-96. 
793-†Spiro Papa ka lindur më 1885 në Sinjë të Beratit. Në vitin 1934 u dorëzua prift. Për 33 vjet ka 

shërbyer si famullitar i fshatit Paftal të Beratit. Pas disa viteve mbeti i ve dhe më 1965 u hirotonis 

Mitropolit i Beratit. Familja e tij ka qenë e lidhur me regjimin. Spiro Papa ka qenë babai i kryetarit të 

Komitetit Ekzekutiv të Beratit. Imzot Spiro Papa ka vdekur në vitin 1970.  Ikonom Vangjel Xoxe, Ilia 

Zaka, Spiro Theodhor Papa, Ngjallja, dhjetor 1999, faqe 9-10; Ata që punuan për kishën tonë. Imzot 

Spiro Papa, Ngjallja, korrik 2008, faqe 11. 
794-Maksim Çuko, Qytetërimi dhe krishterimi në Myzeqe, Tekno Peper, Tiranë 2004, faqe 42. 
795-Xhovani Shyti, Abedin Kaja, Jam arvanitas, nga nëna kam mësuar gjuhën e bukur shqipe, Tema, 

12-13 mars 2006, faqe 12-13; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, 

faqe 120-121; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 320-321. 
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“Shën Joan Përdëllimtari”, në të cilën tre herë në javë ushqehen rreth 180 familje të 

vobegta beratase pa dallim feje. Ka organizuar Lidhjen e Intelektualëve Ortodoksë, 

Lidhjen e Grave Ortodokse, Lidhjen Rinore Ortodokse etj. Për të gjitha këto, Imzot 

Ignat Trianti është shpallur “Qytetar Nderi” i Beratit nga këshilli bashkiak i qytetit 

dhe “Qytetar Nderi” i Selenicës796. Aktualisht Mitropoliti i Beratit, Hirësia e Tij, 

Ignati ka në juridiksion Beratin, Vlorën, Lushnjën dhe Mallakastrën.  

Episkop Nikolla më 19 nëntor 2006 mori titullin Episkop i Apolonisë. 

Dorëzimi i tij u bë në Katedralen “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”, në Tiranë, nga 

Kryepiskopi Anastas, Hirësi Ignati, Hirësi Joani dhe Hirësi Dhimitri. Hirësi Nikolla 

është nga brezi i parë i klerikëve shqiptarë që u arsimua në Akademinë Teologjike 

dhe më pas në Universitetin Kapodistria të Athinës. Që kur ishte në vitin e tretë të 

studimeve, Nikolla përqafoi jetën monakale. Nikollën e kam pasur student gjatë 

kohës që jepja mësim në Akademinë Teologjike dhe mund të them se kishte zell për 

të mësuar dhe ndiqte rregullisht shërbesat. Ai ka qenë disa vjet dekan i Akademisë 

teologjike Ngjallja e Krishtit në Shën Vlash të Durrësit797. Me krijimin e mitropolive 

të reja, Hirësia e Tij, Nikolla u zgjodh Mitropolit i Apollonisë dhe i Fierit. Selia e 

mitropolisë është në katedralen e “Shën Gjergjit” në Fier. Mitropolia e Apollonisë 

dhe e Fierit ka në varësi Fierin, Patosin dhe Libofshën. 

Hirësi Nathanail Agjioriti, ka lindur në vitin 1957, në Trikalla të Greqisë. 

Shumë herët u bë murg në Manastirin e Lavrës së Madhe, në Malin e Shenjtë. Studioi 

në Akademinë Athonite dhe më pas u arsimua në Universitetin Aristoteli të Selanikut. 

Hirësi Nathanaili ka punuar rreth 20 vjet në Mitropolinë e Gjirokastrës, duke 

predikuar fjalën e Perëndisë, duke pagëzuar e kryer Misteret e Shenjta deri në fshatrat 

më të thella. Ai e flet shumë mirë gjuhën shqipe dhe me përkushtimin e tij ka fituar 

respektin e besimtarëve798. 

                                                           
796-Xhovan Kajana, Krishterimi në Goricë, Tiranë 2018, faqe 41. 
797-Plotësohet Sinodi i Shenjtë, Ngjallja, dhjetor 2006, faqe 8; Andrea Llukani, Krishtërimi në 

Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 358-359. 
798-Në shërbesën e dorëzimit të tij, Kryeepiskopi Anastas ndër të tjera tha: “Fort i shtrenjti im 

Nathanail, Episkop i zgjedhur i Amantias! E vulosur nga dashuria e Perëndisë ka qenë jeta jote deri 

tani. Në rini more vendimin për t’iu përkushtuar tërësisht Atij dhe gjete strehë në Malin e Shenjtë. 

Asketizëm dhe studim ishin përpjekjet e tua në vitet e rinisë. Kur në Shqipëri në vitin 1991 u rrëzua 

sistemi i pamëshirshëm ateist dhe ekzistonte një nevojë e madhe për punëtorë që do të merrnin përsipër 

kryerjen e veprës apostolike, vrapove i frymëzuar nga shembulli i hierapostullit dhe murgut të madh, 

shën Kozma Etolosi dhe erdhe në këtë vend të vuajtur, për të shërbyer në zonat ku ishte martirizuar 

isapostulli i shenjtë. Gjithë këto vite jeton bashkë me ne, në kushte të vështira, duke punuar pa u 

lodhur, duke predikuar Ungjillin e shpëtimit në Krishtin, duke ngushëlluar dhe duke mbështetur 

popullin e vuajtur, duke shenjtëruar besimtarët ortodoksë me kryerjen e Mistereve të Kishës. I gatshëm 

për të ndihmuar në çdo nevojë, indiferent ndaj mundimeve dhe hidhërimeve. Duke çmuar besimin, 

dashurinë, përkushtimin tënd ndaj Kishës së Shqipërisë, Sinodi i Shenjtë, pas propozimit të Këshillit 

Kleriko-laik, siç e përcakton Statuti i Kishës sonë, vendosi të zgjedhë episkop titullar të episkopatës 

dikur të shkëlqyeshme të Amantias dhe me shërbesë specifike: -Mbikëqyrjen e pasurisë së manastireve 

për tu kujdesur për shumë manastire të hirshme, që janë shkatërruar nga persekutimi dhe koha. Dy 

episkopë të rinj në Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Ngjallja, janar 2012, faqe 12; I 

gatshëm për të ndihmuar në çdo nevojë, indiferent ndaj mundimeve dhe hidhërimeve, Ngjallja, shkurt 

2012, faqe 6; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 363-364.  



 
 
 

 190 

Aktualisht Hirësia e Tij,  Nathanaili është Kryesekretar i Sinodit të Shenjtë të 

Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Gjithashtu është përgjegjës për Qendrën 

Sinodike dhe Qendrën Kulturore në Tiranë. 

Hirësi Asti Bakallbashi ka lindur në vitin 1974, në Durrës. Ai rrjedh nga një 

familje shpresëtare ortodokse. Që në çastet e para të ringritjes së Kishës u pagëzua 

dhe filloi të kontribuonte në rininë ortodokse. Ishte pedagogu i Historisë së 

Krishtërimit, Teodor Papapavli që ia rekomandoi Kryeepiskopit Anastas për tu 

pranuar në seminarin teologjik. Për 10 vjet studioi me bursë të akorduar nga 

Kryeepiskopata në Akademinë Teologjike të Shën Vlashit dhe në vijim në fakultetin 

teologjik të Universitetit Aristoteli, të Selanikut. Ndërkohë është në përfundim të 

studimeve pasuniversitare. Pas studimeve, në vitin 2003 u dorëzua hierodhiakon nga 

Kryeepiskopi Anastas, ndërsa në vitin 2009 u dorëzua në gradën priftërore dhe mori 

ofiqin e arkimandrit. Ai ka ofruar me përkushtim shërbimin e tij si katekist, si 

pedagog i Akademisë Teologjike në Shën Vlash dhe bashkëpunëtor në Qendrën 

Studentore në Tiranë799.  

Aktualisht Hirësia e Tij, Asti është Protosingjel i Kryepiskopatës së Shenjtë të 

Tiranës dhe Durrësit.  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
799-Në shërbesën e dorëzimit të tij, Kryeepiskopi Anastas ndër të tjera tha: “Fort i dashuri biri im, Asti, 

I nderuar episkop i zgjedhur i Bylisit! Pe dritën e diellit në një epokë kur errësira e ateizmi kishte 

pllakosur Shqipërinë. Por pate bekimin të lindësh në një familje ortodokse nga prindër besimtarë, Zoi 

dhe Jolanda, të cilët edhe në ditët më të errëta ruajtën të ndezur në zemrën e tyre flakën e shpresëtarisë. 

Prandaj, mos harro të thuash vazhdimisht: Beko Zotin, o shpirti im. Menjëherë pas ringritjes së Kishës 

Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, u pagëzove dhe u fute bashkë me motrën tënde të zgjedhur Eleni, 

sot zëvendësprokurore e Durrësit në rininë ortodokse. Pas kësaj me shumë dëshirë vendose të studiosh 

në Akademinë tonë Ortodokse Teologjike Ngjallja e Krishtit. Dhe pas katër vitesh studimi të zellshëm, 

vazhdove, me bursë të veçantë të Kryepiskopatës, studime më të larta në Fakultetin Teologjik të 

Universitetit Aristoteli të Selanikut. E për të gjitha këto mos rresht së thëni vazhdimisht vargun e 

psalmit: Beko Zotin, o shpirti im. Pastaj, pa ngurim, zgjodhe përkushtimin e plotë ndaj Kishës. 

Pikërisht në gusht të vitit 2003 u hirotonise dhjak dhe më vonë, në nëntor të vitit 2009, presviter. Para 

pak kohësh, vendosëm bashkarisht të vazhdosh studimet pasuniversitare në Selanik. Për të gjitha këto 

dhurata të Perëndisë dhe të njerëzve që të duan, mos rresht së thëni vazhdimisht: Beko Zotin, o shpirti 

im. Me zell, përkushtim dhe dashuri i shërben Kishës në çdo sektor që të kërkohet. Në kohët e sotme 

kritike, kur Kisha Ortosokse Autoqefale e Shqipërisë përballet me nevoja të shumëllojshme dhe 

urgjente. Sinodi i Shenjtë vendosi të të ngarkojë një përgjegjësi të re të rëndësishme: Të të zgjedhë 

episkop titullar të Episkopatës, dikur të shkëlqyeshme, të Bylisit dhe të të ngarkojë një sektor të 

rëndësishëm, atë të Shërbimit Apostolik”. Dy episkopë të rinj në Kishën Orthodhokse Autoqefale të 

Shqipërisë, Ngjallja, janar 2012, faqe 12; Pa ngurim zgjodhe përkushtimin e plotë ndaj Kishës, 

Ngjallja, shkurt 2012, faqe 7; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, 

faqe 367-368.  



 
 
 

 191 

KLERIKËT, PSALTËT  

DHE KORET KISHTARE 
 

Klerikët e Dioqezës së Beratit aktualisht janë: Imzot Ignati, Imzot Nikolla, 

Imzot Nathanaili, atë Lili Bita, atë Bartolome Bullari800, atë Petraq Simsia, atë Arqile 

Doko, atë Konstandin Doko, atë Rafail Redhi801, atë Lili Zaka, atë Aristidh Ziu, atë 

Thoma Bane, atë Aristidh Gjyrgji, atë Llazar Nushi802, atë Athanas Papa, atë Ilia 

Prifti, atë Arqile Sako, atë Mihal Shuli, atë Angjel Basha, atë Dhimitraq Kushi, atë 

Sotiraq Prifti, atë Spiro Bulika, atë Ilia Qirjo, atë Jani Konomi, atë Sotir Prifti, atë 

Aleko Gjerazi803, atë Niko Bregu804, atë Gori Ndreko805, (Fig.3)  atë Nikolla Mandro, 

atë Jani Tereziu806, atë Niko Lushi, atë Spiro Pipa807, atë Anastas Vrapi808, atë Joan 

                                                           
800-Në nëtor  të vitit 1992 me përfundimin e studimeve në seminarin teologjik Kryeepiskopi Anastas 

hirotonisi në dhjak Robert Bullarin nga Kuçova e Beratit, i cili mori emrin Bartolome. Hirotonia u krye 

në kishën katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë. Ndërsa më 23 prill 1993 Bartolome Bullari u dorëzua në 

gradën priftërore. Hirotonia u krye nga Kryeepiskopi Anastas në kishën katedrale të Ungjillëzimit në 

Tiranë. Hirotonisje të reja, Ngjallja, nëntor 1992, faqe 13; Hirotonisen priftërinj e dhjakonë, Ngjallja, 

qershor 1993, faqe 1.  
801-Më 23 prill të vitit 1993 Kryeepiskopi Anastas hirotonisi në gradën priftërore Rrapi Rredhin nga 

Libofsha, i cili mori emrin Rafail. Hirotonia u krye në kishën katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë. 

Hirotonisen priftërinj e dhjakonë, Ngjallja, qershor 1993, faqe 1.  
802-Më 23 prill të vitit 1993 me përfundimin e studimeve në seminarin teologjik Kryeepiskopi Anastas 

hirotonisi në dhjakon Llazar Nushin nga Lushnja. Hirotonia u krye në kishën katedrale të Ungjillëzimit 

në Tiranë. Hirotonisen priftërinj e dhjakonë, Ngjallja, qershor 1993, faqe 1.  
803-Më 23 prill të vitit 1993 me përfundimin e studimeve në seminarin teologjik Kryeepiskopi Anastas 

hirotonisi në dhjakon Aleko Gjerazin nga Selenica e Vlorës. Hirotonia u krye në kishën katedrale të 

Ungjillëzimit në Tiranë. Më 12 qershor 1994 u dorëzuar në gradën priftërore. 
804-Atë Niko Bregu nga Frakulla e Fierit është dorëzuar në gradën priftërore më 21 dhjetor 2003. 

Dorëzimi u bë nga Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Hirësi Ignati në kishën e Shën Gjergjit në 

Fier. Aleksandër Hamlla, Më shumë bashkëpunëtorë në Mitropolinë e Beratit, Ngjallja, janar 2004, 

faqe 8.  
805-Atë Gori Ndreko është atë shpirtëror. Përpos kësaj ai është edhe atdhetar i madh. Kohët e fundit ka 

kryer dy përshpirtje: një për Papa Kristo Negovanin dhe një për Kostandin Kristoforidhin.  Atë Gori 

Ndreko shërben në kishën e Kryeengjëllit Mikail në fshatin Bubullimë, që është nga të vetmet kisha në 

Shqipëri që afresket janë të shkruar në gjuhën shqipe.  
806-Më 31 mars 2002 Kryeepiskopi Anastas dorëzoi në dhjak Jani Tereziun nga Vlora. Hirotonia u krye 

në kishën katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë. Jani Tereziun e kam pasur student gjatë viteve që kam 

dhënë mësim në Akademinë Teologjike. Ka qenë njeri i përkushtuar dhe me vullnet të fortë. Megjithë 

problemet që kishte, Jani mësonte shumë dhe mendoj që është nga studentët më të mirë që ka pasur 

Akademia Teologjike ndër vite. 
807-Atë Spiro Pipa është dorëzuar prift më 15 gusht 2006. Ceremonia e dorëzimit u krye në kishën e 

Shën Mërisë në Vodicë. Spiro Pipën e kam pasur student dhe ka qenë besimtar i përkushtuar dhe 

student i shkëlqyer në mësime. Hirotonia u krye nga Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Hirësi 

Ignati. Berat. Kremtohet me madhështi 15 gushti, Ngjallja, shtator 2006, faqe 5. 
808-Anastas Vrapi është dorëzuar dhjak më 15 gusht 2007. Ceremonia e dorëzimit u krye në kishën e 

fshatit Rrupaj të Myzeqesë. Hirotonia u krye nga Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Hirësi 

Ignati. Festohet me solemnitet e kremtja e Fjetjes së Hyjlindëses, Ngjallja, shtator 2007, faqe 6. 



 
 
 

 192 

Qako809, jeromonak Leonidha Todri etj. Përgjegjës i klerikëve është atë Kristaq 

Subashi.  

Nga klerikët që kanë fjetur mund të përmendim: atë † Vangjel Xoxen810, atë † 

Spiro Velin811, atë † Kozma Gaxho, atë †  Spiro Paftali812, atë † Grigor Qyrana, atë † 

Milto Ilia813, atë † Kozma Cane, atë † Ilia Therecka, atë † Ilia Koçe, atë † Vangjel 

Zilexhiu, atë † Dhimitër Stajko, atë † Kostandin Arbëri, atë † Theodhor Lako, atë † 

Ilia Xoxe, atë † Spiro Papa, atë † Theohar Heqimi, atë † Theodhor Brisku, atë † 

Mihal Heqimi, atë † Kozma Dhima814, atë † Sotir Boçi, atë † Kozma Qirjo, atë † 

                                                           
809-Atë Joan Qako është dorëzuar dhjak më 12 dhjetor 2013 në kishën katedrale të Shën Dhimitrit në 

Berat. Hirotonia u bë nga Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Hirësi Ignati. Xhovan Kajana, 

Krishterimi në Goricë, Tiranë 2018, faqe 35. 
810-†Vangjel Xoxe (1933-2003) ka lindur më 9 prill 1933, në Qukës të Lushnjës. Më 2 gusht 1953 u 

dorëzua dhjak prej Episkop Qirillit. Me prishjen e kishave u detyrua të punojë si marangoz ne sektorin 

e sharrave. Rihapjen e kishave e priti me gëzim të madh. Më 12 dhjetor 1990 kreu shërbesën e parë në 

Kishën e Shën Spiridhonit. Me ardhjen e Eksarkut Anastas, u hirotonis në gradën priftërore më 25 

qershpr 1991. Atë Vangjel Xoxe ka qenë nga klerikët e përkushtuar të Kishës Ortodokse. Më 5 korrik 

1998 mori ofiqin e Ikonom Stavroforit, që ishte vlerësimi më i lartë që mund t’i bëhet një kleriku. 

Ikonom Stavrofor Vangjel Xoxe fjeti më 20 dhjetor 2003. Cremonia e përmortëshme u kryesua nga 

Mitropoliti i Beratit, Imzot Ignati, me pjesëmarrjen e priftërinjve nga të katër dioqezat e vendit. Midis 

folësve të shumtë e mori fjalën edhe Myftiu i Beratit, Qeramudin Murdia, i cili me dashamirësi foli për 

njohjen dhe miqësinë që kishte patur me të ndjerin. Ilia Mihal Zaka, Fjeti Ikonom Stavrofor At Vangjel 

Xoxe, Ngjallja, janar 2004, faqe 10; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 

2011, faqe 288. 
811-Atë † Spiro Veli (1914-1995) ka lindur më 1914, në Erind të Gjirokastrës. Që në moshën 18-

vjeçare ka studiuar në seminarin Ortodoks “Apostol Pavli” në Tiranë, që drejtohej prej Vasarion 

Xhuvanit. Pas mbarimit të seminarit më 1936, banoi në qytetin e Durrësit, duke punuar mësues i fesë, 

njëkohësisht kryente edhe detyrën e psaltit në kishën e Shën Spioridhonit.  Më 1 janar të vitit 1945 

dorëzohet dhiak dhe më 3 janar të po atij viti, hirotoniset në gradën priftërore. Atë Spiro Veli shërbente 

në qytetin e Durrësit së bashku me Atë Erazmi Jorgon, duke lënë mbresat më të mira për urtësimë, 

ndershmërinë dhe profesionalizmin e tij. Në vitin 1948 së bashku me arqimandrit Dhimitër 

Kokoneshin mori pjesë në delegacion kishtar nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, në 

Bullgari e Rumani. Në vitin 1950 emërohet zëvëndësi i përgjithshëm i Episkopatës së Beratit. Duke 

parë punën e tij të mirë organizative, më 1953 emërohet Zëvendës i përgjithshëm në Mitropolinë e 

Elbasanit. Gjatë viteve të diktaturës punoi në punë të ndryshme shekulare si shitës kinkalerie, shitës 

tullash apo roje. Në vitin 1991, rihapja e kishës së Shën Marisë në Elbasan e gëzoi pa masë. Ndonëse 

në moshën 81-vjeçare, Atë Spiro Veli punoi me përkushtim dhe devodshmëri deri sa vdiq më 23 prill 

1995, në ditën e Pashkës së Madhe. At Stavri Çipi, At Spiro Veli, shembull i një kleriku të devotshëm, 

Ngjallja, qershor 2005, faqe 9; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 

2011, faqe 263-264; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 162-

163. 
812-Atë  † Spiro Paftali ka lindur më 1800 në fshatin Paftal të Beratit. Është hirotonisur në gradën 

priftërore në vitin 1933 prej Mitropolitit të Beratit Agathangjel Çamçes. Kristofor Beduli, Episkop 

Irine Banushi. Martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë 2000, faqe 93. 
813-Atë  † Milto Ilia është hirotonisur në gradën priftërore nga Agathangjel Çamçe në vitin 1930. Rreth 

vitit 1960 ka qenë zëvendës mitropolit i Mitroposisë së Beratit. Ai organizonte mbledhjet mujore me 

klerikët, mbante korrespodencën me kryesinë e kishës etj. Saqellar Milto Ilia ka vdekut në vitin 1968. 

Ksenofon Ilia, Kishat e Beratit, Ombra GVG, Tiranë 2006, faqe 13-15. 
814-Atë † Kozma Dhima ka lindur në vitin 1853 në fshatin Senemolli të Fierit. Pasi u dorëzua prift ka 

shërbyer në Gradishtë. Në vijim ka qenë mbledhës i taksave në Mitropolinë e Beratit.  Ka pasur miqësi 
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Polizoi Ikonomi815, atë † Kristo Leshi816, atë † Niko Lushi, etj. Ndër teologët e shquar 

beratas mund të përmendim Dhimitër Përmetin817 dhe Teodor Papapavlin818.  

                                                                                                                                                                      
me Ismail Qemalin. Ai është varrosur  në manastirin e Ardenicës. Mbi varrin e mermertë është shkruar: 

këtu qetëson Ikonom Kozma Dhima lindur në vitin 1853 dhe vdekur në Vlorë më 22.02.1925. Ky 

manastir me hirt e ti për shërbimin ja bejn kët kujtim”. Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi. Martir 

i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë 2000, faqe 88. 
815-Atë † Polizoi Ikonomi (1894-1967) ka lindur në fshatin Sop të rrethit të Fierit më 11 mars të vitit 

1894. Është dorëzuar prift në Fier më 31 janar 1924 nga ish Mitropoliti i Beratit, Kristofor Kisi. Më 23 

shkurt të vitit 1928, ai mori gradën Ikonom prej Mitropolitit të Beratit, Kristofor Kisit. Më 16 qershor 

të vitit 1929 Ikonom Polizoi mori pjesë si delegat në Kongresin e Dytë të KOASH-it, që u zhvillua në 

qytetin e Korçës. Më 31 dhjetor të vitit 1929 Polizoi Ikonomi u bë Stavrofor nga Episkopi i Beratit 

Imzot, Agathangjel Çamçe. Në vitet e Luftës së Dytë Botërore, Stavrofor Polizoi Ikonomi u emërua 

“Zëvendës i Mitropolitit i qytetit të Fierit” nga Imzot Visarion Xhuvani.  Stavrofor  Polizoi Ikonomi 

shërbeu 43 vjet në kishën e Shën Gjergjit të Fierit. Në  shkurt 1950 Stavrofor Polizoi Ikonomi ka qenë 

delegat i Fierit në Kongresin III kishtar të KOASH-it që zhvilloi punimet në Tiranë.  Më 1 dhjetor 

1966 Stavrofor Polizoi u emërua sërish në postin e zëvendës Mitropolitit. Këtë herë emërimi i tij u bë 

nga Episkopi Beratit Spiridhoni. Më 21 janar të vitit 1967, ai bëri shërbesën e fundit në kishën e Shën 

Gjergjit të Fierit,  ndërsa më 5 shkurt të po këtij viti, një ditë para fillimit të uraganit ateist, vdiq në 

moshën 73 vjeçare. Nuri Plaku, At Polizoi Ikonomi një emër i nderuar në kujtesën e ortodoksëve 

myzeqarë, Fier 2019.  
816-Atë † Kristo Leshi ka lindur në fshatin Rrungalë të Myzeqesë. Fillimisht ka qenë prift në enorinë e 
Vanarit dhe më pas ka qenë igumen i manastirit të Ardenicës. Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi. 
Martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë 2000, faqe 89-90. 
817-†Dhimitër Përmeti ka lindur më 1878 në fshatin Lipë të Përmetit. Shkollën e mesme e kreu në 

gjimnazin “Zosimea” të Janinës. Pas mbarimit të studimeve rreth vitit 1920, u kthye në Shqipëri dhe u 

vendos në Berat. Dhimitri ka punuar mësues në shkollën qytetëse të Mangalemit. Në vitin 1930 u 

emërua drejtor i Seminarit Ortodoks “Apostull Pavli”, detyrë të cilën e kreu deri në vitin 1934. Ai ka 

botuar disa libra fetarë: Fjala e Mirë, Historia e Dhjatës së Vjetër, (1932), Historia e Dhjatës së Re 

(1933), Katekizmi i krishterë ortodoks (1933) etj.  Gjithashtu ka lënë në dorëshkrim “Arsimi në Berat 

1778-1944”. Ky njeri me kulturë dhe horizont të gjerë ndërroi jetë më 11 janar 1963. Për kontributin e 

tij në arsim, në vitin 1993, u nderua me titullin “Mësues i merituar”. Figura madhore e Dhimitër 

Përmetit do të kujtohet me respekt në jetë të jetëve nga besimtarët ortodoksë të Beratit.  
818-†Teodor Papapavli ka lindur në qytetin e Beratit në vitin 1925. Në vitin 1938 shkoi për studime në 

Rumani,  ku, pasi përfundoi Seminarin Central të Bukureshtit, dha provimet në liceun rumun. Në vijim 

vazhdoi Fakultetin e Teologjisë, të cilin nuk arriti që ta përfundonte sepse u detyrua që të ndiqte 

Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Bukureshtit. Pasi mbaroi studimet universitare u kthye në 

Shqipëri dhe filloi punë në sektorin administrativ të Prokurorisë së Përgjithshme, ndërsa në vitin 1968, 

kaloi në Presidencë, ku punoi si inspektor. Në kuadrin e qarkullimit të kuadrove, u transferua në Radio 

Tirana si përkthyes dhe folës i gjuhës rumune. Pas katër  vjetësh atë e transferuan përsëri në Presidencë 

si inspektor të marrëdhënieve me publikun. Gjatë kohës që ai punoi në administratën shtetërore, 

njëkohësisht ai dha kontributin e tij intelektual dhe profesional edhe si pedagog i jashtëm në 

Universitetin e Tiranës ku zhvilloi lëndën e së Drejtës Kushtetuese pranë Fakultetit të Drejtësisë dhe 

lëndën e Gjuhës Rumune pranë Fakultetit të Filologjisë të këtij Universiteti. Mbas rilejimit të besimit, 

në vitin 1992 ai mundi të vinte në shërbim të komunitetit ortodoks njohuritë e tij fetare. Zoti Papapavli 

punoi si pedagog në Akademinë Teologjike duke dhënë kontributin e tij në lëndën e Historisë së 

Krishtërimit. Profesor Teodori u detyrua të ndërpresë aktivitetin e tij pedagogjik si rezultat i gjendjes 

së rënduar shëndetësore. Ai ishte njeri me kulturë, folës i frëngjishtes, italishtes dhe rumanishtes, i 

dashur dhe i respektuar nga studentët dhe kolegët e mbi të gjitha njeri i së vërtetës. Në ceremoninë e 

përmortshme të lamtumirës së fundit në kishën katedrale të Ungjillëzimit të Hyjlindëses në Tiranë, 

Fortlumturia e Tij, Kryeepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Prof. Dr Anastasi, duke 

folur për figurën e të ndjerit Teodor Papapavli tha: “Na la trashëgiminë e njeriut që ishte kurdoherë për 
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Në Berat protopsalt ka qenë Nasi Papapavli nga lagjia Mangalem. Si djalë 

prifti819 që ishte çdo të diel shoqëronte të atin kur ngjitej në lagjen kala për të meshuar 

në kishën e "Shën Trinisë". Protopsalt ka qenë  edhe Ilia Thimi Koçi, i cili ka dhuruar 

shumë libra liturgjikë, që i kishte fshehur gjatë viteve të monizmit. Gjithashtu psalti 

Ilia Koçi ka punuar për përgatitjen e psaltëve të rinj si Edmond Filipi, Theodhor 

Xhymerteka, Pavli Vishnja etj.  

Në Berat kanë qenë psaltë: Todi Patuti, Jan Kolovani, Lili Filipi, Edmond 

Filipi, Petraq Musha, Petro Koçimare, Minella Heqimi, Josif Nushi, Nasi Dyshniku, 

Sotiraq Tapia, Kozma Shyti, Mihallaq Lapardhaja Niko Mile, Vlash Mile, Vladimir 

Prendi etj. Psaltët Minella Heqimi dhe Sotiraq Tapia janë nderuar me medalje nderi 

nga Mitropoliti i Beratit, Hirësi Ignati820.  

Pandi Bogdani ka drejtuar me mjeshtëri korin miks në vitet 1937. Me 

bekimin e Hirësisë së Tij, Agathangjelit, profesori i shquar i muzikës Pandi Bogdani 

themeloi korin miks të Beratit. Në përbërje të korit qenë të rinj dhe të reja beratas prej 

të cilëve mund të përmendim: Dhimitër Sylarin, Koço Korçarin, Zoi Banon, 

Dhimitraq Zakon, Kristaq Zharën, Sofie Bushin, Marika Melëngun, Violeta dhe 

Afërdita Sahatçiun, Gaqi Samarxhiun, Toli Drobonikun etj821. (Fig.4) 

 
 

ENORITË E KRISHTERA NË JURIDIKSION 

 TË MITROPOLISË SË BERATIT 

 
Mitropolia e Beratit para vitit 1967 kishte 80 enori. Mitropolia ka në 

juridiksion këto zëvendësi episkopale vendore: Berati, Vlora, Fieri, Lushnja. Sipas 

Anthim Aleksudhit (Fig.5) qyteti i Beratit ka pasur këto lagje të krishtera: lagjen e 

Kalasë, lagjen e Goricës, lagjen e Përroit, lagjen e Mangalemit dhe lagjen e Vakëfit. 

Lagja e Kalasë banohej vetëm nga të krishterët. Në Kala banonin rreth 200 familje të 

                                                                                                                                                                      
të vërtetën dhe dinte ta mbronte atë, pa menduar se mund t’i kushtonte shtrenjtë.” Me shkrimet e tij 

apologjitike, Papapavli mbrojti interesat e Kishës Ortodokse duke thënë gjithmonë të vërtetën. Artikujt 

e tij qenë konkretë, bindës e me fakte nga historia e kishës. Ndër to mund të veçojmë: “E vërteta rreth 

fronëzimit të Kryeepiskopit Anastas”, “Letër e hapur shkrimtarit Ismail Kadare”, “Letër e hapur 

drejtuar atë Artur Liolinit” etj. Ndër përkthimet e Papapavlit mund të veçojmë: 1-Historia universale e 

kristianizmit, (përkthim nga rumanishtja), Tiranë 1993. 2-Historia e Krishterimit, (Dispencë), Tiranë 

1994. 3-Kisha ortodokse dje dhe sot, (përkthim nga frëngjishtja), Tiranë 1994. Papapavli ka ditur të 

përfaqësojë me dinjitet Kishën Ortodokse në shumë aktivitete ndërkombëtare në Rodos, Liban, 

Kostandinopojë, etj. Ai u largua nga kjo botë duke na lënë imazhin e njeriut të së vërtetës, kurdoherë 

besnik e shpirtëror. Ishte besimi, që erdhi si pasojë e martirizimit të tij, nga vuajtjet e lëndesa e gjatë, 

nga sëmundja, për të dhënë më vonë frytet e bollshme, ashtu si kokrra e grurit e rënë në tokë, që kur 

“vdes” sjell më shumë frute.(Joani 12:24). Andrea Llukani, Gjithmonë i përkushtuar, Ngjallja, shkurt 

2000,  faqe 2; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 272-274; 

Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 289-290. 
819-Teodor Papapavli & Maksim Çuko, Si u zbuluan kodikët e Beratit, Ngjallja, tetor 1999, faqe 9. 
820-Ksenofon Ilia, Kishat e Beratit, Ombra GVG, Tiranë 2006, faqe 58; Xhovan Kajana, Krishterimi në 

Goricë, 2018, faqe 32. 
821-Ilia Mihal Zaka, Kori kishtar miks i Beratit, Ngjallja, gusht 2001, faqe 9,10. 



 
 
 

 195 

krishtera822. Shërbesat fetare i kryenin në kishat e Mitropolisë, të Shën Mërisë së 

Vllahernës, të Evangjelistrias, të Shën Gjergjit etj. Nëpër kishat e kalasë shërbenin 

katër priftërinj. Disa nga priftërinjtë që kanë shërbyer në vite janë: atë †Papapavli, 

Papa †Anastasi, atë †Theohar Heqimi, atë †Theodhor Brisku, atë †Mihal Heqimi etj. 

Në lagjen Kala gjendej edhe godina e Mitropolisë së Beratit, ku banonte Mitropoliti. 

Gjatë viteve 1950-1965 godina e Mitropolisë u çvendos nga lagja Kala në lagjen 

Goricë823, në shtëpinë e vëllezërve Vangjel dhe Luçi Xhamo.  
Lagja e Goricës përbëhej nga 200 familje të krishtera, të cilat ritet fetare i 

kryenin në kishën e Shën Spiridhonit824. Pranë kësaj kishe gjendej një kishëzë e Shën 

Anastas Persianit. Në kishën e Shën Spiridhonit kanë shërbyer priftërinjtë: atë 

†Grigor Qyrana, atë †Milto Ilia, atë †Vangjel Xoxe, atë †Kozma Zhara, atë Petraq 

Simsia etj. Lagja e Goricës ka edhe kishën e Shën Thomait. Lagja e Përroit përbëhej 

nga 5 familje të krishtera, të cilat ritet fetare i kryenin në kishën e Profetit Ilia. 

Shërbesat në kishë i kryente një prift. Në këtë lagje kanë shërbyer priftërinjtë: atë 

†Vangjel Zilexhiu, atë †Dhimitër Stajko, atë †Kostandin Arbëri etj. Lagja 

Mangalem825 përbëhej nga 130 familje të krishtera, të cilat ritet fetare i kryenin në 

kishën e Shën Mërisë. Në këtë kishë shërbenin tre priftërinj. Disa nga priftërinjtë që 

kanë shërbyer në Mangalem janë:  atë †Ilia Therecka, atë †Stefan Zoto etj. Janë 

kujdesur për kishat: Ilia Koçi, Kozma Gajda, Nasi Papapavli, Llambi Goxhomani etj. 

Në Mangalem gjendet edhe kisha e Shën Mëhillit, si  dhe kisha e Shën  Kostandinit 

dhe Elenës. Lagja Vakëf banohej nga 120 familje të krishtera, të cilat ritet fetare i 

                                                           
822-Konturi i mureve rethuese të kalasë ndjek formën e truallit, në dobi të fuqisë mbrojtëse. Ai duket si 

një trekëndësh me shtrirje të theksuar në drejtimin veri-jug. Sipas Çelebiut në shek. XVII brenda 

kalasë qenë rreth 40-50 banesa. Në fillim të shek. XIX brenda kalasë ngriheshin kazermat e ushtarëve 

si edhe një ndërtesë administrative. Gjithashtu, brenda fortifikimit Çelebiu thotë se qenë rreth 200 

banesa, një xhami dhe tetë kisha. A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia 

botuese 8 nëntori, Tiranë 1988, faqe 90.  
823-Zëvendës mitropolit ka qenë atë Spiro Veli, i cili ka jetuar në mëhallën e sipërme në shtëpinë e Caci 

Sinjarit. Në Mitropoli ka shërbyer si llogaritar Kostaq Sinjari. Ndër psaltët që kanë shërbyer në Goricë 

mund të përmendim: Vasil Lapi, Jani Kolovani, Vasil Shyti, Lipi Haxhijani, Gaqi Angjeliu, Kozma 

Dhaskali, Kozma Qana, Peçi Zhara, Todi Patuta, Edmond Filipi, Peçi Musha, Xhoxhi Naço etj. 

Epitropë kanë qenë: Gaqi Buda, Vangjel Buda, Lili karabina, gaqi Minga, jani Kolovani, Zike Oço, 

Llazar Oço, Lika Angjeliu, Mika Paçuka, etj. Kishtarë kanë qenë: naun Themeli, Kole Lapardhaja, 

Dhimitër Çilingiri etj. Në këshillin Kishtar kanë qenë: Ilia Zaka, Palush Pushi, Vangjel Qana, Llambi 

Goxhomani etj. Xhovan Kajana, Krishterimi në Goricë, 2018, faqe 27-35. 
824-Sipas Çelebiut në Goricë qenë rreth 200 banesa, të cilat në përgjithësi i përkasin tipit më çardak dhe 

janë ndërtuar në Shek. XVIII. Çelebiu e quan Goricën Varoshi i thatë. Në qendër të lagjes Goricë 

ngrihet një kishë e tipit bazilikal, e cila shkrihet në morinë e siluetave të banesave që e rrethojnë. 

Brenda Goricës nuk kishte njësi zejtare dhe tregtare. A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe 

arkitektura, Shtëpia botuese 8 nëntori, Tiranë 1988, faqe 93-94. 
825-Fillimi i ndërtimeve në këtë lagje i përket shek. XV-XVI, para periudhës së pushtimit osman. 

Ansambli i lagjes Mangalem është shembulli i shkëlqyer ku kompozimi harmonik ka arritur shkallën e 

përsosmërisë. Kompaktësia e ndërtimeve dhe forma e njenjtë arkitektonike e bëjnë atë një prej pikave 

më tërheqëse të Beratit. Ndërtimet mbështeten rreth shkëmbit. Mangalemi ka qenë i banuar kryesisht 

prej zejtarëve. Deri në fillim të shek. XIX në Mangalem ushtroheshin zejtaritë e kovaçëve dhe të 

kazanxhinjve. A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Berati historia dhe arkitektura, Shtëpia botuese 8 nëntori, 

Tiranë 1988, faqe 92-93. 
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kryenin në kishën e Shën Dhimitrit. Shërbesat në kishë i kryenin dy priftërinj. Në këtë 

kishë kanë shërbyer këta priftërinj: atë †Theodhor Lako, atë I†lia Xoxe, atë †Spiro 

Papa etj826. 

 Sipas Anthim Aleksudhit periferia e Beratit përbëhej nga këto enori të 

krishtera: Enoria e Dobronikut përmledh fshatrat: Dobronik, Bilzem dhe Kullan. Në 

to banonin rreth 40 familje të krishtera, të cilat ritet fetare i kryenin në kishën e Shën 

Dhimitrit në Dobronik. Në këtë kishë shërbente një prift. Enoria e Vodicës përmbledh 

fshatrat: Vodicë, Voinik, Cezmethat, Koshnik, Bocallari, Uznovë, Metarangen, 

Hoxharë, Lubadishk dhe Duhanas, që banoheshin nga 30 familje të krishtera. Ritet 

fetare i kryenin në kishën e Shën Mërisë dhe të Burimit Jetëdhënës në Vodicë. Në 

enorinë e Vodicës shërbente një prift. Enoria e Vërtopit përbëhej nga 60 familje të 

krishtera, të cilat ritet fetare i kryenin në kishën e Shën Mërisë, të Vangjelizmoit dhe 

të Shën Thanasit në Vërtop. Në këtë enori shërbente një prift. Enoria e Sinjës 

përmbledh fshatrat: Sinjë, Malibardhë dhe Malas. Enoria përbëhej nga 45 familje të 

krishtera, të cilat ritet fetare i kryenin në kishën e Shën Mërisë dhe të Shën Nikollës 

në Sinjë. Në këtë enori shërbente një prift. Në kishën e Shën Nikollës ka shërbyer atë 

†Ilia Gjini. Enoria e Paftalit përbëhej nga 40 familje të krishtera, të cilat shërbesat 

fetare i kryenin në kishën e Shën Nikollës. Në enori shërbente një prift. Enoria e 

Sentovicës përbëhej nga 60 familje të krishtera, të cilat shërbesat fetare i kryenin në 

kishën e Shën Nikollës. Në enori shërbente një prift. Enoria e Mbreshtanit përbëhej 

nga fshatrat: Mbreshtan, Konisbalt, Stan Konisbalt, Kelbeshire, Ramanicë dhe 

Kryekuq. Enoria përbëhej nga 75 familje të krishtera, të cilat shërbesat fetare i 

kryenin në kishën e Shën Gjergjit në Mbreshtan. Në enori shërbenin dy priftërinj. Në 

këtë enori ka meshuar atë †Jorgji Prifti, ndërsa një nga psaltët ka qenë Lili Ceca. 

Enoria e Perondisë përbëhej nga fshatrat: Perondi, Majgjatë, Tapi, Polovinë, 

Lapardha, Kuçovë, Moravë dhe Mandër. Enoria kishte rreth 90 familje të krishtera, të 

cilat ritet fetare i kryenin në kishën e Shën Nikollës në Perondi. Në enori shërbente 

një prift. Enoria e Vokopolës përbëhej nga fshatrat: Vokopolë, Skrevan, Sqepur, 

Protoduar, Pobrat dhe Vojvodë. Enoria përbëhej nga 80 familje të krishtera, të cilat 

shërbesat fetare i kryenin në kishën e Shën Mërisë në Vokopolë. Çdo vit më datën 8 

shtator, që përkon me datën e lindjes së Shën Marisë në Vokopolë organizohej 

panairi. Në Vokopolë kanë shërbyer: atë †Jakov Plaku827, atë †Josif Xhaxho, atë 

                                                           
826-Anthim Aleksudhi, Përshkrim i shkurtër historik i Mitropolisë së Shenjtë të Beratit, (Dispensë), 

Përktheu Vasil Nika, Korfuz 1868, faqe 45-47; Ανθιμου Αλεξουδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της 

Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα, 1868, σελ. 49-52; Ksenofon Ilia, Kishat e Beratit, Ombra 

GVG, Tiranë 2006, faqe 50-58. 
827-Në vitin 1893 atë Jakov Plaku u dërgua prej manastirit të Ardenicës në Vokopolë dhe u vendos 

familjarisht aty. Për 42 vjet atë Jakovi ka shërbyer në kishën Lindja e Shën Mërisë në Vokopolë. Atë 

Jakovi ka mbajtur regullisht Regjistrin e lindjeve, pagëzimeve dhe kurorëzimeve të kishës Lindja e 

Shën Mërisë në Vokopolë. Regjistri është një dokument me vlera të jashtëzakonshme. Ai fillon nga 

dhjetori i viti 1893 deri në dhjetor 1935. Regjistri i lindjeve, pagëzimeve dhe kurorëzimeve të kishës 

Lindja e Shën Mërisë në Vokopolë është shkruar në gjuhën shqipe. Emri i parë është hedhur në 

regjistër më 24 dhjetor 1893 dhe quhet Vasilika, e bija e Todi Kaçorit, nga fshati Protoduar, për të 

vazhduar pastaj të gjithë fëmijët e lindur deri më 17 dhjetor 1935. Në këtë vit atë Jakovi u sëmur e me 
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†Kozma Cania, atë †Mihal Mitro, atë Kristaq Subashi etj. Enoria e Kondasit përbëhej 

nga 5 familje të krishtera, të cilat ritet fetare i kryenin në lagjen Vakëf të Beratit828.  

Sipas Anthim Aleksudhit Myzeqeja përbëhej nga këto enori të krishtera: 

Enoria e Kozarës kishte 70 familje të krishtera, të cilat ritet fetare i kryenin në kishën 

e Vangjelizmoit dhe të Shën Mërisë. Në enori shërbenin dy priftërinj. Enoria e 

Kosovës përbëhej nga 50 familje të krishtera. Shërbesat fetare i kryenin në kishën e 

Shën Gjergjit. Në enori shërbente një prift. Enoria e Lushnjës përbëhej nga 30 familje 

të krishtera, të cilat ritet fetare i kryenin në kishën e Shën e Premtes. Enoria e Golemit 

përbëhej nga 30 familje të krishtera, të cilat shërbesat i kryenin në kishën e Shën 

Mërisë. Enoria e Çermës përbëhej nga 39 familje të krishtera, të cilat shërbesat i 

kryenin në kishën e Shën Nikollës. Enoria e Grabianit përbëhej nga 71 familje të 

krishtera, të cilat shërbesat i kryenin në kishën e Shën Nikollës dhe të Shën Dhimitrit. 

Enoria e Gradishtës përbëhej nga 76 familje, të cilat ritet fetare i kryenin në kishën e 

Shën Minait, Viktorit dhe Viçentit. Enoria e Bishtqethmit përbëhej nga 134 familje të 

krishtera, të cilat shërbesat i kryenin në kishën e Shën Mërisë. Enoria e Krutjes së 

poshtme përbëhej nga 49 familje të krishtera, të cilat shërbesat i kryenin në kishën e 

shën Nikollës në Krutje të Poshtme dhe kishën e Apostujve Petro dhe Pavël në 

Zhymë. Në Krutje ka shërbyer atë †Sotir Boçi. Enoria e Krutjes së Sipërme përbëhej 

nga 59 familje të krishtera, të cilat ritet fetare i kryenin në kishën e Shën Nikollës. 

Enoria e Kadipashajt përbëhej nga 18 familje të krishtera, të cilat ritet fetare i kryenin 

në kishën e manastirit të Shën Theodhorëve në Kadipashaj. Enoria e Bubullimës 

përbëhej nga 94 familje të krishtera, të cilat shërbesat i kryenin në kishën e 

Kryeengjëllit Mikail në Bubullimë. Në enori shërbenin tre priftërinj. Enoria e Halilajt 

përbëhej nga 86 familje të krishtera, të cilat ritet i kryenin në kishën e Shën Nikollës 

në Halilaj dhe kishën e Shën Nikollës në Vajkan. Në enori shërbenin dy priftërinj. 

Enoria e Mbrostarit përbëhej nga 14 familje të krishtera, të cilat shërbesat i kryenin në 

kishën e Vangjelizmoit dhe të Shën Mërisë. Enoria e Ardenicës përbëhej nga 51 

familje të krishtera, të cilat ritet fetare i kryenin në kishën e Shën Mërisë manastirin e 

Ardenicës. Enorisë i shërbenin priftërinjtë e manastirit. Enoria e Libofshës përbëhej 

nga 159 familje të krishtera, të cilat ritet i kryenin në kishën e Shën Gjergjit dhe 

Kryeengjëllit Mikael në Libofshë. Në enori shërbenin katër priftërinj. Enoria e 

Ndërnenasit përbëhej nga 101 familje të krishtera, të cilat ritet i kryenin në kishën e 

Shën Mërisë. Në enori shërbenin dy priftërinj. Enoria e Semanit përbëhej nga 114 

familje të krishtera, të cilat shërbesat i kryenin në kishën e Shën Triadhës. Në enori 

shërbenin tre priftërinj. Enoria e Karavastasë përbëhej nga 61 familje të krishtera, të 

cilat ritet i kryenin në kishën e Shën Thanasit në Karavasta. Enoria e Divjakës 

                                                                                                                                                                      
sa duket i ka ndërprerë regjistrimet për arsye shëndetësore. Lluka T. Rrumbullaku, Vokopola, 

Fluturimet e shpirtit, Streha, Tiranë 2018, faqe 51-52.  
828-Anthim Aleksudhi, Përshkrim i shkurtër historik i Mitropolisë së Shenjtë të Beratit, (Dispensë), 

Përktheu Vasil Nika, Korfuz 1868, faqe 48-50; Ανθιμου Αλεξουδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της 

Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα, 1868, σελ. 52-54; Ksenofon Ilia, Kishat e Beratit, Ombra 

GVG, Tiranë 2006, faqe 60-65. 
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përbëhej nga 147 familje të krishtera, të cilat shërbesat i kryenin në kishën e 

Vangjelizmoit dhe të Shën Mërisë. Në enori shërbenin dy priftërinj829.  

 Sipas Anthim Aleksudhit Myzeqeja e Vogël përbëhej nga këto enori të 

krishtera: Enoria e Poshnjës përbëhej nga 83 familje të krishtera, të cilat ritet i 

kryenin në kishën e Apostujve Petro dhe Pavël. Në enori shërbenin dy priftërinj. 

Enoria e Roskovecit përbëhej nga 124 familje të krishtera, të cilat ritet i kryenin në 

kishën e Shën Gjergjit në Strumë, në kishën e Shën Spiridhonit në Marinëz dhe në 

kishën e Shën Parashqevisë në Roskovec. Në enori shërbenin tre priftërinj. Enoria e 

Sheqishtes përbëhej nga 134 familje të krishtera, të cilat ritet i kryenin në kishën e 

Shën Mërisë në Sheqishte. Në enori shërbenin tre priftërinj. Enoria e Cervenit 

përbëhej nga 66 familje të krishtera, të cilat ritet i kryenin në kishën e Shën Nikollës 

në Kurjan. Enoria e Fierit përbëhej nga 230 familje të krishtera, të cilat ritet i kryenin 

në kishën e Shën Gjergjit në Fier. Në enori shërbenin katër priftërinj. Enoria e 

Kolkondasit përbëhej nga 156 familje të krishtera, të cilat ritet i kryenin në kishën e 

Shën Kozmait në Kolkondas. Në enori shërbenin katër priftërinj. Enoria e Grecallisë 

përbëhej nga 45 familje të krishtera, të cilat ritet i kryenin në kishën e Shën Dhimitrit 

në Grecalli. Enoria e Pojanit përbëhej nga 127 familje të krishtera, të cilat ritet i 

kryenin në kishën e Shën Mërisë në manastirin e Pojanit. Në enori shërbenin tre 

priftërinj. Enoria e Shënpjetrit përbëhej nga 124 familje të krishtera, të cilat ritet i 

kryenin në kishën e Apostujve Petro dhe Pavël në Shënpjetër. Enoria e Poros përbëhej 

nga 92 familje të krishtera, të cilat ritet i kryenin në kishën e Shën Gjergjit në Poro. 

Në enori shërbenin dy priftërinj. Enoria e Frakullës830 përbëhej nga 95 familje të 

krishtera, të cilat ritet i kryenin në kishën e Shën Nikollës në Frakull. Në enori 

shërbente një prift. Enoria e Gjoncës përbëhej nga 27 familje të krishtera, të cilat ritet 

i kryenin në kishën e Shën Dhimitrit në Gjoncë831.  

Sipas Anthim Aleksudhit Vlora përbëhej nga këto enori të krishtera: në 

qytetin e Vlorës banonin 45 familje të krishtera, të cila shërbesat fetare i kryenin në 

kishën e Shën Vlashit. Në enori shërbenin dy priftërinj. Enoria e Nartës përbëhej nga 

150 familje të krishtera, të cilat ritet i kryenin në kishën e Shën Qirjaqisë dhe të Joan 

Teologut. Enoria e Zvërnecit përbëhej nga 37 familje të krishtera, të cilat ritet i 

kryenin në kishën e Shën Mërisë dhe të Burimit Jetëdhënës. Enoria e Dukatit përbëhej 

nga 25 familje të krishtera, të cilat ritet i kryenin në kishën e Shën Dhimitrit. Enoria e 

Mekatit përbëhej nga 53 familje të krishtera, të cilat ritet i kryenin në kishën e Shën 

Dhimitrit. Enoria e Selenicës përbëhej nga 30 familje të krishtera, të cilat ritet i 

kryenin në kishën e Shën Thanasit. Enoria e Bestrovës përbëhej nga 25 familje të 

krishtera, të cilat ritet i kryenin në kishën e Shën Evstratit, Orestit, Evgjenit etj. Kisha 

                                                           
829-Anthim Aleksudhi, Përshkrim i shkurtër historik i Mitropolisë së Shenjtë të Beratit, (Dispensë), 

Përktheu Vasil Nika, Korfuz 1868, faqe 51-56; Ανθιμου Αλεξουδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της 

Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα, 1868, σελ. 55-61; Maksim Çuko, Qytetërimi dhe 

Krishterimi në Myzeqe, Tiranë 2004, faqe 12-30. 
830-Sipas Aravatinoit Frakulla në vitin 1685 ka qenë qendra administrative e Myzeqesë. 
831-Anthim Aleksudhi, Përshkrim i shkurtër historik i Mitropolisë së Shenjtë të Beratit, (Dispensë), 

Përktheu Vasil Nika, Korfuz 1868, faqe 57-59; Ανθιμου Αλεξουδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της 

Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα, 1868, σελ. 62-64. 



 
 
 

 199 

kremton më 13 dhjetor. Enoria e Mifolit përbëhej nga 98 familje të krishtera, të cilat 

ritet i kryenin në kishën e Shën Spiridhonit. Në enori shërbenin tre priftërinj. Enoria e 

Poros përbëhej nga 60 familje të krishtera, të cilat ritet i kryenin në kishën e Shën 

Nikollës832.  

 

 

SHOQATAT E KRISHTERA, VEPRIMTARI SOCIALE & 

KATEKIZMI I KRISHTERË ORTODOKS 

 
 Shoqëria Vëllazërore Mirëbërëse "Bashkimi". Më një korrik 1925 në Berat 

u themelua Shoqëria Vëllazërore Mirëbërëse e lagjes Goricë të Beratit. (Fig.6) 

Kryetar i shoqërisë "Bashkimi" ishte Lil Angjeli, arkëtar Gaq Buda, ndërsa sekretar 

ishte Mihal Sallabanda. Këshilltarë qenë Kozma Gjika, Leonidh Xhimitiku, Tod 

Sinjari dhe Kristaq Manushi. Shoqëria "Bashkimi" hartoi Rregulloren e saj. Në nenin 

një të Rregullores thuhej: U formua në lagjen e Goricës Shoqëria Vëllazërore 

Mirëbërëse, e cila nuk përzihet aspak me çështje politike. Në nenin dy thuhej: Kjo 

shoqëri përmban titullin: Shoqëria vëllazërore Mirëbërëse e lagjes Goricë të Beratit, 

"Bashkimi" dhe ka për banim Beratin. Neni tre përcaktonte qëllimin: Programi dhe 

qëllimi i shoqërisë është vetëm për të ndihmuar fëmijët e të vobegtëve të lagjes833.  

 Mensa “Shën Joan Përdëllimtari”. Me kujdesin dhe interesimin e 

drejtpërdrejtë të Mitropolitit të Beratit, Imzot Ignatit është çelur mensa “Shën Joan 

Përdëllimtari”, në të cilën tre herë në javë ushqehen rreth 180 familje të vobegta 

beratase pa dallim feje. Gjithashtu Hirësi Ignati ka organizuar Lidhjen e 

Intelektualëve Ortodoksë, Lidhjen e Grave Ortodokse, Lidhjen Rinore Ortodokse etj. 

 Klinika e Ungjillëzimit. Më 6 nëntor 2006 në mjediset e kishës së Shën 

Gjergjit në qytetin e Lushnjës u përurua klinika ortodokse Ungjillëzimi. Përurimi u 

krye me praninë e Kryepeshkopit Anastas, Mitropolitit të Beratit, Vlorës dhe Kaninës, 

Ignatit, ministrit të Shëndetësisë Maksim Cikuli etj. Klinika ofron kryerjen e 

analizave, eko si edhe disa specialitete si otorino, pediatër, gjinekolog, patolog, etj. 

Në të ardhmen pritet që të shtohen specialitete dhe shërbime të tjera834.  

 Kopështi i fëmijëve. Më 6 mars 2006 në qytetin e Beratit u çel kopshti i 

fëmijëve nën kujdesin e Mitropolitit të Beratit, Ignatit, i cili në fjalën e tij tha: -

Falënderojmë Zotin që na bëri të asistojmë në këtë ditë të gëzuar për mbarë qytetin 

tonë të lashtë. Është meritë e kryepeshkopit Anastas që ndër çështjet kryesore të 

kishës sonë ka vënë detyrë edukimin dhe arsimimin e brezit të ri. Mitropolia jonë e 

shenjtë e frymëzuar nga ky synim i lartë pas përpjekjeve të shumta me hirin e 

                                                           
832-Anthim Aleksudhi, Përshkrim i shkurtër historik i Mitropolisë së Shenjtë të Beratit, (Dispensë), 

Përktheu Vasil Nika, Korfuz 1868, faqe 60-62; Ανθιμου Αλεξουδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της 

Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα, 1868, σελ. 65-68. 
833-Xhovan Kajana, Krishterimi në Goricë, 2018, faqe  44. 
834-Përurohet dega e Kinikës Orthodhokse Ungjillëzimi, Ngjallja, nëntor 2006, faqe 3.  
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perëndisë, me bekimin e Fortlumturisë së Tij, dhe me ndihmën e disa bamirësve bëri 

të mundur çeljen e këtij kopshti, duke realizuar dëshirën e qytetarëve835.  

 Katekizmi i krishterë ortodoks. Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, 

Hirësia e Tij,  Ignati, menjëherë pas fronëzimit të tij, i kushtoi rëndësi parësore 

katekizmit të krishterë. Katekistët, që kishin mbaruar Akademinë Teologjike u ndanë 

në dy grupe. Grupi Beratit përbëhej nga: Aleksandër Hamlla, Andi Bardho, Virgjil 

Mërkuri, Agustin Nako dhe Aurel Bardho. Dërsa grupi Fierit përbëhej nga: Gjergji 

Pulia, Theodhor Xhile, Albert Mata, Niko Davidhi, Niko Lushi, Leonidha Todri, 

Andi Bardho. Në Mitropolinë e Beratit ndihmesë në organizimin e grupeve të 

katekizmit ka dhënë edhe teologu Maksim Çuko i diplomuar në Universitetin 

Kombëtar Kapodistria të Athinës. Teologu Maksim Çuko, me bekimin e Hirësi 

Ignatit është marrë me organizimin e grupeve të katekizmit nga studentët e 

Akademisë Teologjike. Si mësimdhënës i lëndës së Pimantikës në Akademinë 

Teologjike, Maksim Çuko bëshkë me studentët e tij ka shkuar në çdo fshat të 

Myzeqesë për të organizuar grupet e katekizmit.  

 

 

RITET DHE TRADITAT FETARE 
 

 Kolendrat. Kolendrat festohen më 24 dhjetor dhe janë këngë popullore me 

motive biblike, të cilat këndohen nga grupe fëmijësh. Ata shkojnë shtëpi më shtëpi 

duke uruar shëndet dhe mbarësi. Kolendarët që shkonin në grup, gostiten nga të zotët 

e shtëpisë me kuleçë (kolendra), fiq të thatë, arra, portokalle etj836. Zakoni i kësaj 

feste tradicionale ishte përgatitja e kuleçëve, të cilët sipas krahinave të ndryshme 

kishin emërtime jo të njenjta. Në zonën e Korçës, Kolonjës, Përmetit dhe Myzeqesë 

quheshin kolendra, në Pogradec dhe Berat quheshin kullakë dhe në Shkodës kullana. 

Kolendrat festoheshin edhe tek arbëreshët e Italisë. Emërtimi kolendër vjen nga fjala 

latine calende, prej së cilës ka ardhur fjala kalendar. Kolendrat festohen në gjithë 

popujt e Evropës. Bullgarët i quajnë koleda, rumunët kolinde, francezët kalandë, rusët 

koliadka etj.  

Sipas kumtimit gojor të besimtarit Kostandin Bozaxhiu, në Berat përgatitjet 

për Krishtlindjet fillonin që një javë më parë. Fëmijët sajonin një yll prej dërrase, e 

mbështillnin me letër të kuqe dhe në mes të tij vendosnin një qiri. Në mbrëmjen e 

Krishtlindjeve shkonin shtëpi më shtëpi me qiriun e ndezur duke kënduar: 

Zonja dhe zotërinj erdhëm t’ju tregojmë 

 se në Betlehem lindi një Mbret sot 

ai është Krishti biri i Perëndisë 

që ka për të prurë shpëtimin njerëzisë 

Magët që nga lindja, me të parë yjet 

u trembën, u verdhën, u bënë porsi dyllë 

Irodhi i pabesë, deshi t’i humbasë dha urdhër t’i vrasë 

                                                           
835-Isidor Koti, Berat. Çelet kopshti i 14-të i kishës sonë, Ngjallja, mars 2006, faqe 11. 
836-Lirika Popullore, Nr. 1, Akademia e Shkencave, Tiranë 1988, faqe 65. 
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Ne vijmë t’ju gëzojmë, dhe t’ju lajmërojmë 

Zotërinj e zonja 

Në qytet të shenjtëruar, lindi foshnja e bekuar 

Zotërinj e zonja. 

Çdo fëmijë përgatiste çomangën, e cila në dy skajet kishte gozhdë. Sapo 

gdhinte mëngjesi i Krishtlindjeve, fëmijët trokisnin me anën e çomangës dyert e 

shtëpive. Kur hapej dera fillonin të këndonin: Hëndra Kollëndra / hape derën të hyj 

brenda. Të zotët e shtëpisë i qerasnin me kolendra, arra, bajame, të cilat i futnin në 

çantat e vogla që fëmijët i mbanin në krahë. 

Uji i Bekuar. Uji i bekuar festohet me 6 janar. Në këtë të kremte Jisui 

pagëzohet prej Joanit në lumin Jordan. Krishti është një nga personat e Trinisë së 

Shenjtë, i dëshmuar prej Atit dhe Shpirtit në formën e pëllumbit. Kjo e kremte quhet 

ndryshe edhe Epifani, që do të thotë shfaqa e sipërme, ose nëpër librat e shërbesave 

do ta gjejmë Theofani që do të thotë shfaqja e Perëndisë837. Sipas traditës procesioni i 

besimtarëve i paraprirë nga priftërinjtë dhe psaltët nisej nga kisha e Shën Mërisë, 

rrëzë kodrës së kalasë dhe i drejtohej urës së Goricës për të shkuar në kishën e Shën 

Spiridhonit ku celebrohej liturgjia hyjnore. (Fig.7) (Fig.8) (Fig.9) Pas përfundimit të 

liturgjisë procesioni i paraprirë nga kryqet, eksapterët etj., drejtohej për te ura e 

Goricës ku hidhej kryqi në lumin Osum. Besimtarët të paraprirë nga priftërinjtë 

shkonin duke kënduar: 

O Zot shpëtoje popullin tënd 

e bekoje trashëgimin tënd 

dhuroju shpresëtarëve  

fitore mbi barbarët 

dhe ruaje shtetin tonë 

me anën e kryqit tënd. 

Gjatë kësaj shërbese kryqi vihej në një enë me ujë dhe me një tufë 

borziloku838. Ndërkohë psaltët këndonin himnin kryesor të së kremtes: 

Në Jordan kur pagëzoheshe o Zot 

Falja e Trinisë kudo u shfaq 

Se zëri i Atit të dëshmonte 

Bir të dashur të tij të quante 

E shpirti në formë pëllumbi 

E vërtetonte vërtetësinë e fjalës 

O Krisht që u fanepse 

Dhe ndriçove botën, lavdi më Ty. 

Ky tropar këndohej nga të gjithë të pranishmit839. Djemtë besimtarë zhyteshin 

në ujërat e ftohta të Osumit për të kapur kryqin. (Fig.10) Kryqi shëtitej shtëpi më 

shtëpi, duke bërë titin tradicional840. Besimtarët mbushnin nga një shishe të vogël me 

                                                           
837-Protopresviter Thomas Hopko, Besimi Orthodhoks, Vol II, Adhurimi, Tiranë 1997, faqe 177.  
838-Imzot Fan Noli, Uratore e Kishës Orthodhokse, Boston Mass 1941, faqe 403. 
839-Imzot Fan Noli, Kremtore e Kishës Orthodhokse, Boston Mass 1947, faqe 487.  
840-Iilia Mihal Zaka, Një foto dhe disa kujtime të paharruara, Ngjallja, maj 2007, faqe 9-10; Ksenofon 

Ilia, Kishat e Beratit, Ombra GVG, Tiranë 2006, faqe 49-50. 
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ujë të bekuar dhe sapo mbërrinin në shtëpi, spërkatnin të gjitha anët. Më pas shishen e 

vendosnin pranë ikonës në vendin e lutjes. Këtë ujë të bekuar e mbanin deri më 6 

janar të vitit pasardhës. Ky ujë përdorej si shenjë bekimi në rast sëmundjesh.  

Më 6 janar 1998 Kryeepiskopi Anastas pasi meshoi në kishën e Shën 

Thomait, kryesoi shërbesën e bekimit të ujit. Procesioni u nis drejt Urës së Goricës ku 

do të hidhej kryqi në ujërat e ftohta të lumit Osum. Në shërbesë merrnin pjesë atë 

Vangjel Xoxe dhe atë Petraq Simsia, si edhe qindra besimtarë dhe kurreshtarë të 

rastit. Pasi Kryeepiskopi Anastas hodhi kryqin në lumë rreth 25 djem të katekizmit u 

krodhën në ujin e ftohtë për të kapur kryqin. Skerdi Meroli pati fatin të kapte kryqin 

dhe shkoi drejt Fortlumturisë së Tij, Anastasit për ta bekuar841. 

Llazoret. Këngët popullore kushtuar Shën Llazarit ose siç quhen në gjuhën e 

fëmijëve “llazoret” kanë qenë shumë të përhapura. Fëmijët i mësonin me kënaqësi 

këto këngë dhe prisnin me padurim ditën kur do të dilnin shtëpi më shtëpi duke 

kënduar dhe shijuar dhuratat që u ofronin njerëzit. Ngjallja e Llazarit në Kishën 

Ortodokse kremtohet të shtunën përpara së Dielës së Dafinave. Fëmijët e Beratit 

këndonin këtë këngë popullore842.  

Vete sot në Vithania 

Zoti Krisht dhe Perëndia 

Zonja e zotërinj dëgjoni 

Se ç’u bë atje, mësoni 

 

Në qytetin Vithania 

Qante Martha dhe Maria 

Qanin e s’pushonin kurrë 

Tri ditë e tri net thërrisnin 

 

Të vëllanë dhe ulërisnin 

Në të katërtën u nis vetë 

Zoti Krisht i vërtetë 

Edhe, doli Maria 

Të zotët e shtëpisë iu përgjigjeshin me këngë, e cila shoqërohej me iso. 

Shpesh këndonin këngë, të cilat llazoret i kishin krijuar vetë nga ndonjë ndodhi që u 

kishte lënë mbresa në komunitet. Në revistën “Jeta Kristiane”, Kostandin Trako ka 

botuar artikullin “Folklori muzikor i Pashkës”. Nga materialet që ndodhen në Arkivin 

e Institutit të Kulturës Popullore llazoret janë kënduar në këto qytete e fshatra: Berat, 

Durrës, Kavajë, Shënavlash, Elbasan, Fikas, Fier, Seman, Gjirokastër, Labovë, 

Kolonjë, Gostivisht, Leskovik, Postenan, Korçë, Bradvicë, Dardhë, Poloskë, Lushnje, 

Divjakë, Mat, Përmet, Këlcyrë, Potkozhan, Sarandë, Mursi, Xarë, Tiranë, Vaqar, 

Vlorë, Mifol, Poro, Qeparo, etj843.  

                                                           
841-Ilia Zaka, Kisha e Shën Spiridhonit dhe veprimtaritë kishtare në Berat, Berat 2009, faqe 100. 
842-Petro Papandile, Festimi popullor i Shën Llazarit, Ngjallja, prill 1993, faqe 6. 
843-Lirika Popullore, Nr. 1, Akademia e Shkencave, Tiranë 1988, faqe 124. 
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Vajtimet Për Krishtin. Të premten madhe ose siç i thonë në gjuhën 

popullore të premten e zezë, në qytetin e Beratit, fëmijët grumbulloheshin në oborrin 

e kishës. Në fytyrat e tyre shfaqej pikëllimi dhe dhimbja për Zotin Krisht. Prifti i 

famullisë i ndante në dy grupe: disa prej fëmijëve venin për të mbledhur lule të 

pranverës si për shembull manushaqe, lule-shqera, me të cilat zbukuronin epitafin, 

ndërsa grupi tjetër i fëmijëve shkonte shtëpi më shtëpi duke kënduar këngët e 

përvajshme të Krishtit. Në kodikun e Kostandin Beratit gjendet vjersha “Zonja Shën 

Mëri përpara Kryqësë”. 

Zonj’ e Shën Mëri ardhurë, 

E mbretëresh’e engjëjet, 

E kur e pa mbërthyerë, 

E qante ngashëryerë, 

Judha i mallëkuarë, 

E erdhë e të rrëmbyenë, 

Të shpunë të të gjykonjënë, 

Qiturë shahit jallanxhi, 

 Të ndyninë e të pshtyninë, 

 Me të math zë thërrisninë, 

 Vallë ç’u pate bër’o bir, 

 Që mbë kryq të mbërthyenë, 

 O biri im i dashuri, 

 Qysh i duron mundimetë, 

 E ndenj përpara kryqsë, 

Zonjë e gjithë dynjasë, 

 Shpëtimn’e njerëzisë, 

Me mallëngjim thërriste: 

Që kallëzoi çifutë, 

Si uqër të pandieshm, 

Ndë avlli të Pillatit, 

Që të turpërojnë, 

E të rrah e të shanë, 

Atij Pillatit: vra-e! 

A ç’të lig u punove, 

E vdekë që të dhanë, 

E djali im i ëmbli 

Rrahur’e përçmuarë. 

Në vjershë përshkruhet tmerri që ndiente Zonja Shën Mëri në momentin që pa 

të birin të mbërthyer në kryq. Vjersha është përkthyer nga greqishtja. Autori i saj 

është Akakios Diakusis nga Qefalonia, i cili e ka botuar në vitin 1730. Vajtimet e 

Krishtit që këndohen në shërbesën e epitafit janë përkthyer nga Fan Noli dhe janë 

botuar në librin Shërbësat e Javës së Madhe. 

Stanza e parë 

Ti o Krisht o jetë, Ti u vure në varr, 

edhe forcat engjëllore çuditeshin 
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dhe lavdi këndonin për denjimin tënd. 

Si po vdes o jetë, si rri brenda në varr, 

kur fuqinë e armikut e shtype krejt 

dhe prej ferrit të varrosurit i ngjall. 

Ty të madhështojmë, o Jisu Shpëtimtar, 

dhe nderojmë që të gjithë varrimin tënd, 

se prej vdekjes na shpëtove lavdërisht. 

Ti o drit’e ëmbël, o Jisu Shpëtimtar, 

si në varr e n’errësirë u fshehe sot? 

o durim dhe o çudi që s’ka tregim. 

Mbreti i vërtetë përmbi qiell dhe mbi dhe, 

je megjithëqë u vure në varr o Krisht, 

dhe fitove lavdërime përmbi dhe. 

Stanza e dytë 

Ty të meriton, madhërimi yu o jetëdhënës, 

se mbi kryq për ne i ndeve duart, 

dhe armikun e dërmove plotësisht. 

Të spërkat me lot, nëna jote dhe vajton me kujë, 

kur u vure trupërisht në varr të zi: 

ngrehu Bir siç e parathe po të thërret. 

Mjera un’Bir, virgjëresha të vajton r thotë,  

kryezotin edhe mbretin e qiellit 

të dënuar përmbi kryëin e shikoj. 

Dielli u drodh, kur pa  dritën e paperënduar, 

t’errësuar dhe në varr jetëdhënësin, 

fshehu dritën i tmerruar dhe u err. 

Jetëlindëse, virgjëreshë, nën’e pacënuar, 

eja dhe pushoi sherret e kishave, 

edhe paqen e paprerë na trego. 

Stanza e tretë 

Gjithë gjeneratat,vaje të blatojnë 

o Krishti im mbi varrin. 

Arimantheani, të zbërthen prej kryqit 

dhe të varros me vaje. 

Myrrëprurëset erdhën, ta spërkatnë varrin, 

me lotë dhe me myra. 

Ngrehu jetëdhënës, nëna që të lindi, 

të thoshte e përlotur. 

Pashka. Të Premten e Madhe fëmijët dilnin nëpër fshat e mblidhnin dru, me 

të cilat bënin një stivë të madhe. Në krye të stivës vendosnin një kafkë kafshe që 

simbolizonte vdekjen. Këtë stivë e ndiznin natën e Pashkës së Madhe pikërisht në 

momentin kur thuhej përlëshorja e Pashkës “Krishti u Ngjall”. Pasi përfundonte 

ceremonia në kishë, të krishterët shkonin me lambadha të ndezura nëpër shtëpitë e 

tyre ku hanin darkën e Pashkës. Paradite të krishterët bënin vizita tek njeri-tjetri, duke 
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i qerasur me vezët e kuqe të Pashkës. Më të lumturit e kësaj dite qenë fëmijët, të cilët 

çukisnin vezët e kuqe. Ai që ia thyente vezën shokut duhet që t'ia merrte. 

 

 

VIZITA TË PERSONALITETEVE TË LARTË KISHTARË 

 NË MITROPOLINË E BERATIT 

 
Vizitat e atë Artur Liolinit në Berat. Më 6 qershor 1991 erdhi për vizitë në 

Shqipëri, Kancelari i Kishës së Shën Gjergjt në Boston, atë Artur Liolini, (Fig.11) i 

shoqëruar nga dhjakonët Denis Schutte dhe Viliam Poist. Për të pritur delegacionin e 

diasporës në aeroportin e Rinasit dolën atë Gaqo Pjetri, kryedhjakon Sotir Kanxheri, 

dhjakon Spiro Findiku, Nasi Hobdari, Aleko Dhima etj. Në pritjen e atë Arturit kishin 

dalë edhe përfaqësues nga komunitetet fetare, të cilët i uruan mirëseardhjen. 

Delegacioni i diasporës u vendos në Hotel Dajti. Pasdite erdhën në kishën e 

Ungjillëzimit në Tiranë, ku u pritën nga klerikët dhe besimtarët e pranishëm. Pasi 

vizituan ambientet e kishës, teologu Dhimitër Beduli u foli shkurtimisht për traditat e 

komunitetit ortodoks844. Gjatë ditëve qëndrimit  në atdhe, atë Arturi meshoi në shumë 

qytete të Shqipërisë. Qeveria shqiptare kishte vënë në dispozicion të tij një automjet 

të parkut të delegacineve. Në shoqërinë e Nasi Hobdarit dhe të Aleko Dhimës 

delegacioni nga diaspora bëri një vizitë në Berat, ku u prit me ngrohtësi nga 

besimtarët.  

Më 23 gusht 1992, atë Artur Liolini i shoqëruar nga Antoni Athanas dhe Sejfi 

Protopapa vizitoi përsëri Beratin. Atë Arturi meshoi në kishën e Shën Spiridhonit. 

Bashkëmeshtarë qenë atë Kozma Qirjo, atë Vangjel Xoxe dhe një prift amerikan. Pas 

meshës u zhvillua një bisedë e lirë në hajatin e kishës. Gjatë bisedës pati debate 

ndërmjet dërgatës të diasporës dhe besimtarëve berateas rreth qëndrimit që duhej të 

mbanin rreth fronëzimit të Fortlumturisë së Tij, Anastasit si Kryeepiskop i Tiranës, 

Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Në dëbatet spikatën atë Kozma Qirjo dhe besimtari 

                                                           
844-Më 8 qershor 1991 në Katedralen e Ungjillëzimit atë Artur Liolini, i ndihmuar nga dhjakon Denisi, 

atë Gaqo dhe kryedhjakon Sotiri pagëzuan rreth 106 fëmijë. Më datën 9 qershor 1991 atë Arturi 

meshoi në Katedralen e Ungjillëzimit. Kisha ishte e mbushur me besimtarë, gjithashtu kishte 

pjesëmarrje edhe nga komunitetet e tjera fetare. Në emër të komunitetit ortodoks teologu Dhimitër 

Beduli i uroi mirëseardhjen: "I përndershëm atë Artur, ardhja juaj mes nesh si përfaqësues i 

Kryeepiskopatës Ortodokse Shqiptare të Amerikës dhe mesha solemne që kryesoni, janë për Kishën 

tonë Ortodokse Autoqefale dhe veçanërisht për komunitetin ortodoks të Tiranës një ngjarje historike. 

Meshimi juaj i sotëm më kujton në radhë të parë meshën e parë në gjuhën shqipe që u bë më 22 mars të 

vitit 1908 në Boston të Amerikës prej të parit prift ortodoks shqiptar Theofan Stilian Nolit si dhe 

vendosjen prej tij të gurit të parë themeltar për Autoqefalinë e Kishës sonë Ortodokse Shqiptare". Atë 

Arturi në fjalën e tij theksoi se kishte qenë në shumë vende të botës, por entuzjazmin që gjeti në 

Shqipëri nuk e kishte hasur askund.  
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Josif Pushi845. Gjithashtu rreth çështjes së fronëzimit një qëndrim dinjitoz ka mbajtur 

edhe teologu me origjinë nga Berati, Teodor Papapavli846. 

Vizitat e Kryepeshkopit Anastas në Berat. Më 12 dhjetor 1992 

Kryeepiskopi Anastas (Fig.12) ka meshuar në kishën e Shën Spiridhonit. Pas meshës 

Kryeepiskopi Anastas zhvilloi një mbledhje me Këshillin Kishtar të Beratit. Në 

mbledhje qenë edhe Hubert van Beek e Peter Lodberg, përfaqësues të Këshillit 

Botëror të Kishave. Në mbledhje u trajtuan problemet e ringjalljes së besimit 

ortodoks. 

Më 8 maj 1994, që përkonte me të Dielën e Thomait, Forlumturia e Tij, 

Kryeepiskopi Anastas, celebroi liturgjinë hyjnore në kishën e rrënuar të Shën 

Thomait. Liturgjia Hyjnore u krye në qiell të hapur, mes katër murreve të rrënuar të 

kishës. Në fjalën e tij Kryeepiskopi Anastas u premtoi besimtarëve të pranishëm që 

kishin mbushur kishën se shumë shpejt kjo kishë do të bëhej më e bukur se e 

mëparshmja.  

Më 19 tetor 1994, Kryeepiskopi Anastas pas përmbushjes së një misioni 

humanitar në spitalin e Beratit, ku dhuroi medikamente dhe aparatura moderne për të 

sëmurët e prekur nga kolera, u nis për të kryer ceremoninë e vënies së gurit të 

themelit në kishën e re katedrale të Shën Dhimitrit, por nuk u lejua nga autoritetet 

vendore të Beratit847. Më 26 nëntor 1995,  Kryeepiskopi Anastas pasi meshoi në 

kishën e Shën Thomait të rikonstruktuar tërësisht, kreu shërbesën e vënies së gurit të 

themelit të kishës katedrale të Shën Dhimitrit. 

Vizita e Patrikut Ekumenik, Bartolomeu. Nga datat 2 deri më 9 nëntor 

1999 erdhi për një vizitë zyrtare në Shqipëri, Patriku Ekumenik, Bartolomeu I. 

(Fig.13) Delegacioni që e shoqëronte përbëhej nga Mitropoliti i Dardaneleve, Antoni 

dhe Mitropoliti i i San Franciskos, Dhimitri. Kjo ishte vizita e parë e Primatit të 

Patriakanës Ekumenike në vendin tonë848.  

Më 5 nëntor 1999 Patriku Ekumenik, Bartolomeu I me personat që e 

shoqëronin vititoi Beratin. Dhoksologjia u krye në kishën e Shën Spiridhonit. 

Fillimisht foli Mitropoliti i Beratit,Vlorës dhe Kaninës, Hirësi Ignati, i cili ndër të 

tjera tha: -Tërëshenjtëri, përpara se të vinit, ekemi ndierë dashurinë Tuaj atërore, 

                                                           
845-Ilia Zaka, Kisha e Shën Spiridhonit dhe veprimtaritë kishtare në Berat, Berat 2009, faqe 27-30; 

Xhovan Kajana, Krishterimi në Goricë, Tiranë 2018, faqe 18-20. 
846-Teodor Papapavli, Letër e hapur atë Artur Liolinit, Ngjallja, tetor 1994, faqe 5, 6; Teodor 

Papapavli, E vërteta rreth fronizimit të Kryepiskopit Anastas, Rilindja Demokratike, 16 shtator 1992, 

faqe 4; Teodor Papapavli, E vërteta rreth fronizimit të Kryepiskopit Anastas, Tirana Observer, 19 tetor 

2010, faqe 17. 
847-Ilia Zaka, Kisha e Shën Spiridhonit dhe veprimtaritë kishtare në Berat, Berat 2009, faqe  96-98. 
848-Ndalesa e parë u bë në kishën katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë, ku u krye dhoksologjia e 

mirëseardhjes. Patriku Ekumenik u prit me oshëtimat e kambanave dhe lulet e besimtarëve të shumtë, 

që kishin mbushur rrugicën e kishës. Në fund të shërbesës, të dy Hierarkët e lartë përshëndetën të 

pranishmit. Kryeepiskopi Anastas theksoi arritjet e kishës sonë ndër vite, ku veçoi kontributin e 

Patrikut Ekumenik Bartolomeu I, në mbështetjen e Autoqefalisë së Kishës Ortodkse të Shqipërisë, 

ndërsa Tërëshenjtëria e Tij, e quajti prezencën në Shqipëri si dhuratë të Perëndisë dhe vlerësoi 

bashkjetesën fetare në vendin tonë. Të dielën më 7 nëntor 1999 në katedralen e Ungjillëzimit u 

zhvillua mesha episkopale për nder të Patrikut Ekumenik Bartolomeu I. 
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interesimin e dhimbshurisë Tuaj. E kemi marrë bekimin Patriarkal nga dora Juaj e 

djathtë, në fillim me zgjedhjen e Kryeepiskopit Anastas, që e ngjalli Kishën Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë nga hiri, në formimin e Sinodit të Shenjtë dhe me praninë 

Tuaj sot këtu. Për të gjitha këto jemi e do të mbetemi gjithnjë mirënjohës.. 

 Në vijim e mori fjalën Patriku Ekumenik, Bartolomeu I, i cili ndër të tjera 

falënderoi Hirësi Ignatin duke thënë: -Me praninë e Tij të butë dhe oshënare, me 

dashurine e madhe dhe me paqen që ka brenda vetes, me fjalën e ngrohtë atërore dhe 

me njohjen e gjuhës shqipe, që e ka gjuhë të nënës, përpiqet t’i shërbejë sa më mirë 

popullit të Shqipërisë dhe perëndisë, duke dhënë me gjithë zemër të gjitha aftësitë e 

Tij. Pas përfundimit të dhoksologjisë Patriku Ekumenik, Bartolomeu I dhe personat 

që e shoqëronin vizituan godinën e rindërtuar të Mitropolisë së Beratit. Për të ftuarit e 

shumtë që patën ardhur në këtë ditë të shënuar u shtrua një drekë849.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
849-Ilia Zaka, Kisha e Shën Spiridhonit dhe veprimtaritë kishtare në Berat, Berat 2009, faqe 115-118; 

Xhovan kajana, Krishterimi në Goricë, Tiranë 2018, faqe 28-29. 
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KREU I PESTË 

 
DOKUMENTE 

 

STATUTI I KONGRESIT TË BERATIT 

VITI 1922 
 

Neni I. Kisha ortodokse Autoqefale e Shqipërisë pjesë e pandarë e së shenjtës 

Kishë të përgjithshme Autoqefale të të gjithë ortodoksve përbëhet prej banorëve të 

shtetit shqiptar që i besojnë Krishtit dhe pohojnë simbolin e shenjtë të fesë dhe pranon 

gjithë ata sa pranon Kisha e Shenjtë e Krishtit Ortodokse Lindore themelonjësi dhe 

kryezot, të cilës është Zoti dhe Perëndia jonë Jesu Krishti. Kisha sundohet prej 

episkopëve kanonikë duke ruajtur pa ndryshim, si dhe gjithë kishat e tjera ortodokse 

të Krishtit kanonet e shenjta Apostolike e Sinodike si dhe gojdhënat e shenjta. 

Neni II. Në shtetin shqiptar paria ma e naltë kishtare do të jetë sinodi i 

përhershëm i përbërë prej peshkopësh kanonikë nën kryesinë e një mitropoliti. Ky 

sinod do të ketë titullin e Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale 

Kombëtare të Shqipërisë dhe do të qëndrojë në kryeqytet. 

Neni III. Kisha Ortodokse Autoqefale gjer sa të mbarohen gjithë sa përmbledh 

nyja II do të sundohet prej një këshilli të përbërë prej klerikësh dhe laikësh nën 

kryesinë e një kleriku që do të ketë titullin: “Kryetar i Këshillës së Lartë sundimtare 

të Kishës Ortodokse Autoqefale Kombëtare të Shqipërisë. Kjo këshillë do të qëndrojë 

në Korçë dhe do të ketë vulën me kryqin në mes dhe dy dega dafinash për anash e 

rrotull. Shkronjat Këshilla e Lartë e Kishës Ortodokse Autoqefale Kombëtare të 

Shqipërisë dhe viti 1922. 

Neni IV. Anëtarët klerikë të kishës së përzierë do të jenë de fakto zëvendëset e 

rregullt të qendrave e mitropolive të Korçës, Beratit, Durrësit dhe Gjirokastrës të 

emruar nga Kongresi. Kryetari i Këshillës së përzjerë dhe laikët do të zgjidhen prej 

Kongresit. 

Neni V. Këshilla e lartë do të hyjë në marrëveshje negociatë me patriarkanën e 

Shenjtë Ekumenike dhe me Patriarkanat e tjera e me këshillat e tjera Autoqefale 

Ortodokse për njohjen e Kishës sonë zyrtarisht si bijë dhe motër Ortodokse 

Autoqefale. 

Neni VI. Këshilla e lartë do të përkujdeset për të sjellë Brenda 2 vjetëve të 

paktën 2 episkopë kanonikë me pëlqimin e saj nga Patriarkana Ekumenike ose nga 

kishat e tjera simotra. 

Neni VII. Këshilla e lartë do të kontrollojë  dhe do të rregullojë gjith pasuritë e 

kishave e të manastireve, e pasuritë e tjera për qëllime bamirësie. 

Neni VIII. Anëtarët klerikë të këshillës së lartë të mbështëtur në të drejtën 

kanonike dhe rregulloren në fuqi të Kishës së Madhe do të kenë gjith ato të drejta në 

Sinod. Sa për administratën e për të zgjedhurit e Episkopatave kjo punë u lihet 

anëtarëve laikë të bashkuar me anëtarë klerikë. 
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Neni IX. Episkopët që kanë për të ardhur do të jenë ipso-jure anëtarë të 

Këshillës së lartë, por të bëjnë be para Këshillës së lartë në këtë mënyrë: “Betohem 

me ndërgjegje priftërore para Perëndisë se do të jem besnik i shtetit shqiptar dhe 

statutit të tij dhe Kishës Ortodokse Autoqefale Kombëtare të Shqipërisë duke ruajtur 

kurdoherë ligjet e shtetit dhe kanonet apostolike të Sinodit të Kishës së Madhe 

Ortodokse. Këta episkopë do të vendosen nëpër ato episkopata ku e sheh të udhës 

Këshilla e Lartë e Kishës. 

Neni X. Gjuha e kishës është shqipja, por meqenëse disa nga kleri e nga koret 

nuk janë të stërvitur në gjuhën kishtare dhe në anën tjetër mungojnë mjetet e duhura u 

jepet e drejta të vazhdojnë në gjuhën e gjertanishme, duke u përkujdesur me sa është e 

mundur të këndohej në gjuhën e kishës këto: 1- Paqësoret, të cilat përmbledhin dhe 

lutjet për shtetin e për kishën. 2- Ungjillin, Apostullin dhe predikime për to. 3-Ati 

ynë, dhe sa mund të shtojnë me kohë. 

Neni XI. Këshilla e Lartë Kishtare do të bashkojë episkopatat më të ardhmen 

të gjitha ato vise që mbeten brenda kufirit të shtetit shqiptar që kanë qenë pjesë 

mitropolirash të tjera të mbetura jashtë kufirit. 

Neni XII. Paga mujore e Kryetarit të këshillit të lartë Kishtar, të anëtarëve, 

shkronjësve dhe të personelit tjetër të nevojshëm, si dhe të  zyrave do të ketë kjo 

këshillë do të ekonomisen dhe do të caktohen sipas një rregullore të veçantë. 

Neni XIII. Librat shqipe kishtare që janë përdorur gjer më sot do të përdoren 

prapë gjer sa të trajtohet sinodi episkopal, i cili do të vendosë për vazhdimin e 

përdorimit të tyre. Këta libra do të kenë vulën e Këshillës së Lartë të Kishës. Librat e 

reja që do të mund të botohen gjer sa të trajtohet sinodi, këto do të përdoren me 

qëllim të përkohshëm të Këshillit të Lartë të Kishës. 

Neni XIV. Ky statut përveç nyjave 2 do të jetë në fuqi gjer sa të trajtohet 

Sinodi Episkopal i përbërë prej 4 episkopësh brenda 3 muajve do të mbledhë 

Asamblenë Kishtare dhe do të bëjë statutin e përhershëm mbi bazën e popullsisë duke 

ju mbështetur një rregulloreje të posaçme për zgjedhjet.  

Statuti u këndua para Kongresit dhe u pëlqye e u nënshkrua nga delegatët 

pjesëmarrës. Autoriteti më i lartë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ishte 

Këshilli i Lartë ose siç quhej ndryshe Sinodi Provizor. Ky Këshill do të merrej me 

çështjet e drejtimit të kishës deri në krijimin e Sinodit Episkopal. Kryetar i Këshillit të 

Lartë u zgjodh delegati i Pogradecit atë Vasil Marku.  
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RREGULLORJA 

 E KISHËS SHQIPTARE 
 

Neni 1. Kisha Orthodhokse autoqefale kombëtare e Shqytpniës përbahet prej 

të katër Episkopatavet; të Korçës, Durrësit, Beratit dhe të Gjinokastrës me kufit qi 

kan pasur gjer më sot me titullin Mitropolit. Viset qi janë shkëputur nga Mitropolit e 

tjera qi gjinden jasht kufinit të Shqipniës dispozohen si mbas nenit 11 të statutit.  

Neni 2. Këto Episkopata do të sundohen pas rregulloreve të patriarhijës 

Ikumenike Ierarhiqisht kështu qi, Zavendësi për sa u përket çashtjevet të rrethit tyre 

do të drejtohen zavendësvet të përgjithshëm ose Episkopevet dhe këta Këshillës së 

Lartë Kishtare. 

Neni 3. Detyrat e Kryetarit të Këshillës së lartë Kishtare janë këto: 1. Të 

përkujdeset për mbarëvajtjen të Kishës duke ruajtur e duke mbrojtur gjithë kanonet e 

shenjta të Apostojvet të mbledhjevet Ikumenike të ligjavet të armonopollit të 

dhikonemiës dhe të nomollogjis të patriarkiës ekumenike si dhe për të gjitha ato 

çështje të cilat sipas ligjit veprues të shtetit janë në kompetencën e gjykatoreve 

Kishtare. 2. Mbledhjet i kryeson Kryetari, në mos u ndodhtë ky, vendin e tij e zë aji qi 

vjen pas nga shkalla hierarkike të Episkopatave. 3. Mbledhja qi të jetë legale do të 

ketë ma tepër se gjysma të anëtarëvet. 

Neni 4. Vendimet janë ligjore e të fuqishme kur merren me shumicën  e 

votave, në rastë të njivetësije fiton ana e Kryetarit. 

Neni 5. Këshilla Kishtare do të mblidhet doemos dy herë në vit në gjasht muaj 

nji herë, Shenmitërit e Shëngjergjit dhe jashtëzakonisht kur t’a shofi të nevojshme 

Kryetari. 

Neni 6. Nji anëtar i Këshillës së lartë qi nuk ndodhet për shkak të arsyshëm në 

dy periudha me radhë quhet i rrëzuar dhe në vend të tij zgjidhet tjatër prej popullsis e 

Episkopatës qi përfaqëson. 

Neni 7. Arkëtarin ka të drejtë t’a zgjedhi Këshilla tue i marrë garancië prej tij. 

Zgjedhja e personalit tjetër do të jetë në dorë të Kryetarit. Arkëtari nuk ka të drejtë të 

pagoj pa nënshkrimin e Kryetarit si edhe Kryetari nuk ka të drejtë të urdhënojë pagesa 

jasht buxhetit pa vendimin e Këshillit. 

 Neni 8. Çdo Episkopatë paguan në arkën e këshillës Kishtare nga: fr. Ari për 

shtëpi në vit. Mënyra e të mbledhurit i lihet Këshillës. 

 Neni 9. Kryetari do të paguhet për çdo muej 400 fr. Ari, anëtarët Klerik nga 

300 fr. Ari, Anëtarët Llaik do të paguhen vetëm në periudhat të mbledhjeve kështu; 

anëtarët Llaik qi banojnë në qendër nga 250 fr. Ari, ato të Episkopatavet të tjera qi 

janë jasht qëndrës nga 350 fr. Ari, veç shpenzimeve të udhëtimit me konditën qi paga 

të fillojë me të nisurit për udhë; dhe muejin e fundit do t’a marrin të plotë qoftë qi nuk 

e kan përmbushun. Kryeshkronjësi do të paguhet 300 fr. Ari, shkronjësi i dytë 200 

fr.ari, ftuesi 100 fr. Ari, shërbëtori 60 fr. Ari, për shpenzime zjari drit, të mobiluar dhe 

të tjera të pa pandehura si dërgimi i Komisionit të Patrikanës ose gjetkë 15.000 fr. ari 

(vazhdojnë nënshkrimet e Deleg).  

Berat, 17-9-922. 
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LETËRKËMBIMI NDËRMJET KRISTOFOR KISIT 

 DHE AVOKAT VASIL DILOS 
 

 

Këto shënime mbështeten në një bashkëbisedim, që pati bërë avokat Vasil K. 

Dilo dhe shkëmbimin e disa letrave, me Kryehirësinë e tij, ish Kryepiskopin e 

Shqipërisë, Imzot Kristofor Kissi, të sapodalë nga burgu (hetuesia). Kryehirësisë ju 

kërkua një informacion mbi zhvillimet në Kishën Ortodokse. Kryehirësia pati 

mirësinë t’i dërgojë avokatit një letër të gjatë më datë 30 dhjetor 1954. 

  

“I Nderuar Zoti Dilo. Në letrën që më keni drejtuar bëni disa pyetje në lidhje 

me historinë e kishës sonë. Përgjigjen verbalisht  ta dhashë në takimin që patëm në 

shtëpinë t’uaj. Por kur e këndova këto ditë për herë të dytë atëhetre, pashë se nga disa 

radhë të fundit rezultonte që Ju, këtë përgjigje e dashkeni, jo vetëm verbalisht por 

edhe me shkresë. Konform me këtë dëshirë që keni shfaqur, me kënaqësi po 

rrjeshtojmë këtu poshtë disa shënime, nga ato që mbajmë mend, prej ngjarjeve në 

Kishën tonë, gjatë tridhjetë  e ca vjetëve  të fundit  sipas radhës së tyre kronologjike.  

 Më 1921 u mbloth në Berat i pari kongres kishtar, në kryesinë e At Josif 

Qyranës  ku morën pjesë përfaqësues të katër dioqezave. Unë nuk u ndodha në këtë 

kongres, mbasi nuk kisha ardhur ende nga Stambolli. Më vonë kërkova po nuk gjeta 

dot asnjë  proces-verbal mbi punimet e kongresit. Por nga disa përfaqësues mora vesh 

se kongresi  mori mbi këto vendime.    

1-Shpalli  de fakto autoqefalinë, domethënë  pavarësinë e Kishës s’onë.  

2-Përpilloi një Rregullore Administrimi.  

3-Emëroi një këshillë provizore, që titullohej “Këshilli i Naltë i Kishës Orthodhokse 

Autoqefale të Shqipërisë, i cili kryesoshej nga At Vasil Marku, me anëtarë: Dhosi 

Havjarin për dioqezën  e Korçës;  Simon Shuteriqin  për dioqezën e Durrësit – 

Tiranës, Tol Arapin për dioqezën e Beratit dhe Stath Kondin për dioqezën e 

Gjirokastrës. Këshillit në fjalë i ngarkohej administrimi i kishës deri sa të formohej 

Sinodhi.  

Kongresi çfaqi dëshirën që të bëheshin përçapje pranë Patriarkanës  

Ekumenike të Kostandinopojës me qëllim që Autoqefalia e vendosur de fakto prej  

kongresit të njihej dhe de jure nga Patriarkna, sikurse kanë  vepruar edhe kishat e tjera 

Orthodhokse, që dikur qenë në juridiksionin e saj. Si qendrer e përkohëshme  e 

Kryesisë së Kishës  u caktua Korça, ku këshilli  në fjalë  mbante mbledhjet  në datat e 

caktuara  nga Rregullorja.  

Pak kohe pas mbajtjes së Kongresit të Beratit, Patriakana Ekumenike dërgoi 

në Korçë një delegat  të saj, peshkopin  Jerothe, i cili u vendos  në Mitropolinë e 

Korçës. Më 1922, sipas dëshirës së shfaqur nga Kongresi, qeveria  emëroi një 

delegacion  dhe e autorizoi, që të shkonte  në Stamboll  për të kërkuar  nga 

Patriarkana Ekuenike  aktin e njohjes së autoqefalisë  së vendosur nga Kongresi i 

Beratit. Delegacioni  kryesohej nga At Vasili Marku me anetarë: At Harallamb 
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Tarkën, Dhosi Havjarin, Kristaq Kirkën, Thoma Orollogajn etj. Patrik Ekumenik në 

atë kohë la qenë Meletios Metaksaqi. Delegacioni vizitoi disa herë Patrikun dhe i 

parashtroi  kërkesën  e kishës  sonë, por nuk mori ndonjë përgjigje të qartë. Patriku 

premtoi  se Sinodhi do ti marrë këto çështje  në studim. Kështu delegacioni  u kthye 

pa mbaruar punë. Para se  të largohej  nga Stambolli, delegacioni erdhi në kontakt  me 

të nënshkruarin  (d.m.th.  me peshkop Kristofor Kissin), i cili në atë kohë ishte 

peshkop në Makriqoj të Kostandinopojës  dhe më propozoi, që të kthehesha në atdhe 

dhe të bashkohesha me Kishën Autoqefale. E pranova këtë propozim dhe sipas  

rregullave kishtare, kërkova nga Patriarkata lejen për t’u kthyer në atdhe. Por leja  mu 

refuzua, duke më thënë  se një i dërguar patriarkal ishte në Korçë edhe se nuk ishte 

nevoja që të vinte atje një peshkop tjetër para se të formohej Sinodhi i rregullt. Pa 

marrë parasysh këtë u nisa  për në Korçë, një muaj pas largimit të delegacionit.  

Në këtë kohë kishte ardhur  nga Amerika i përndershmi Fan Noli, i cili me anë 

të këshillit na u drejtua ne, dy peshkopëve dhe na parashtroi lutjen, që të dorëzohej 

peshkop. I nënshkruari (d.m.th. Peshkop Kristofor Kissi), duke marrë parasysh  

shërbimet, që i kishte bërë Fan Noli kishës, duke përkthyer shqip pjesën më të madhe  

të librave kishtarë, u dekllarova në favor të këtij dorëzimi, ndërsa peshkopi Jerothe 

ishte kundër. Dorëzimi u krye me solemnitet të madh në Kishën e Shën Gjergjit  të 

Korçës, në prani  të gjithë autoriteteve.  

Flitet se Fan Noli, para se të dorëzohej, kishte meshuar  në Amerikë me këtë 

cilësi. Kjo nuk është e vërtetë. Ka të ngjarë që të ketë meshuar në Amerikë, duke 

mbajtur mitër. Ky zakon ekziston dhe në Kishën Ruse, ku disa priftërinjve, që kanë  

ofruar shërbime të mbedha u jepet e drejta që të mbajnë mitër. Në delegacionin që 

disa vjet  më parë vizitoi  vendin tonë  nën kryesinë e peshkopit Nestor, merrte pjesë  

dhe një prift  mitrofor, që mbante mitër në meshë. Kështu  ka qenë ndër ne edhe At 

Vasil Marku, të cilit Kongresi i Korçës ia akordoi  këtë  të drejtë. Natyrisht këtu Fan 

Noli nuk meshoi kurrë me cilësinë  e peshkopit, ose si prift me mitër para se të merrte 

këtë gradë  regullisht  pas dorëzimit.  

Pas këtij dorëzimi Jerotheu u emërua Mitropolit i Korçës, që ishte atëherë  

qendra e kishës, Fan Noli, Mitropolit i Durrësit me qendër në Durrës dhe i 

nënshkruari (d.m.th. Peshkop Kristofor Kissi) Mitropolit i Meratit. Duhet të shënohet 

se në këtë kohë të gjithë titullarët mbanin, sipas zakonit të vjetër titullin Mitropolitit, 

ndërsa  pas Kongresit  të Korçës, ky titull  iu rezervua  vetëm  Kryetarit të Kishës. Pas 

një kryengritje, që plasi atëhere, kryetarët e lëvizjes u larguan nga Shqipëria si edhe 

Fan Noli, i cili u kthye në Amerikë.  

Ndërkohë Patriarkata Ekumenike e Stambollit dërgoi një të dërguar të 

posaçëm, ish Mitropolin e Trapezundës Hrisanthin, për të biseduar  me qeverinë tonë  

mbi çështjen kishtare. Delegati në fjalë vizitoi qendrat e diqezave ku u prit me 

nderime të mëdha. Në Tiranë u emërua një komision nën kryesinë e Pandelit 

Evangjelit me anëtar Mihal Kason, Pilo Papën etj., për të biseduar me Hrysanthin. Pas 

një kohe delegati i mësipërm i paraqiti komisioni një memorandum. Nuk kam dijeni 

të saktë çfarë përmbante ky memorandum, por sipas informatave që mora, 

memorandumi përmbante disa kushte, të cilat nuk u pranuan nga qeveria e 

atëhershme. Kështu ardhja e këtij përfaqësuesi nuk përfundoi në asgjë. Megjithatë 
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negociatat nuk u ndërprenë, por ato vazhduan  dhe pas largimit të të dërguarit 

patriarkal nga Shqipëria dhe kryeshin me anën e përfaqësuesve diplomatikë deri në 

vitin 1936.  

Meqenëse u insistua që ishte nevojë, mbasi aktet duhej të nënshkruheshin  prej 

meje si zëvendës i Kryesisë së Kishës, më në fund pranova dhe së bashku me Josif  

Kedhin, si anëtar, u nisëm për në Stamboll në fillim të vitit 1937. Më parë qëndruam 

dy muaj në Athinë ku e kishte selinë përfaqësuesi patriarkal ish Mitropoliti i 

Trapezundës. Këtu Hrisanthi i rifilloi bisedimet dhe formulloi disa kërkesa, që ishin të 

papajtueshme me autoqefalinë e plotë. I nënshkruari u përgjigja se nuk ishim të 

autorizuar për të hyrë në bisedime po vetëm për të marë aktin e Tomit. Më në fund, 

duke parë sepse çështja po zgjatej, deklarova se do të detyrohesha të kthehesha në 

Tiranë, nëqoftëse çështja nuk do të merte fund me njohjen e plotë të Autoqefalisë në 

një shkallë me kishat e tjera orthodokse dhe pa ndonjë kusht tjetër  përveç atyre, që u 

pranuan nga qeveria jonë. Me këtë rast kërkova edhe problemin e pushimeve, që ishin 

bërë nga Sinodhi i Patriarkanës ndaj disa klerikëve të kishës sonë të sipërshënuar, 

kërkesë e cila u pranua.  

Pas kësaj morëm një shkresë nga delegati dhe shkuam në Kostandinopojë, ku 

u pritëm me nderime të mëdha. Bisedime të tjera këtu nuk u bënë  përveçse vendimit 

të Sinodhit Patriarkal për heqjen e çgradimeve të klerikëve tanë sipas kërkesës, që 

kishim bërë. Pastaj u kryen ceremonitë, që bëhen zakonisht në raste të tilla. Pasi bëmë 

falënderimet dhe morëm Tomin të nënshkruar nga i gjithë Sinodhi Patriarkal, u 

kthyem në Tiranë, ku u pritëm gjithashtu me nderime. Tekstin e “Tomit” e përkthyem 

në shqip dhe dërguam nga një kopje në të gjitha  kishat dhe manastiret e dioqezave 

tona.  

Njikohësisht u mlodh Sinodhi, i cili vendosi emërimet e Titullarëve: I 

nënshkruari u emërua Kryepikop i gjithë Shqipërisë dhe Kryetar i Sinodhit me 

anëtarë: Evllogjio Kurrillën, peshkop i Korçës, Aganthangjel Çamçen, peshkop i 

Beratit, Pantelejmon Kotokon, peshkop i Gjirokastrës. Duhet të shtojmë këtu se të dy 

kandidatët i dorëzuan në Kostandinopojë, pa pjesëmarrjen e të nënshkruarit. Dy vjet 

më vonë Evllogjio Kurilla, me rastin e një udhëtimi që bëri në Athinë, botoi nëpër 

gazetat e këtij qyteti disa artikuj me anën e të cilëve bënte akuza të rënda kundra 

kishës sonë. Kur u morën vesh këto, u mblodh Sinodhi dhe procedoi në pushimin e 

tij. Nga ana tjetër Pandelejmon Kotokoja, meqenëse gjatë luftës u largua nga 

Shqipëria pa ndonjë autorizim të kryesisë së Kishës, u pushua  nga detyra.  

Më 1946 Peshkopi i Shqiptarëve të Amerikës Fan Noli më dërgoi një letër, me 

anën e së cilës kërkonte që kisha në fjalë, të njihej si një pjesë e Kishës Autoqefale të 

Shqipërisë, sipas vendimit që kishte marë atje mbledhja e përgjithshme. Sapo mora 

letrën vizitova Minsitrin e Drejtësisë, Manol Konomin, dhe pasi i përshkrova çështjen 

i parashtrova edhe lutjet e mia personale për realizimin e kësaj kërkese. Me këtë rast 

shtova dhe një kërkesë nga ana ime që të autorizohej Kryesia e Kishës për një fond, si 

shpërblim për Peshkopin e Amerikës, duke marrë parasysh punën që ka kryer, duke 

përkthyer shqip pjesën më të madhe të librave të shërbesave kishtare. 

Atë ditë, Ministri i Drejtësisë nuk më dha ndonjë përgjigje mbi objektin e 

kërkesës së Fan Nolit, por më tha se brenda pak ditëve do të ishte në gjendje që të më 
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përgjigjej. Kujtoj se çështja duhej të bisedohej në këshill. Pas një jave vajta dhe një 

herë në Ministrinë e Drejtësisë, ku takova Minstrin dhe i kërkova përgjigjen. Ministri 

më tha se çështja e Kishës Shqiptare të Amerikës nuk mund të zgjidhet sot për sot, 

por do të mbetet për më vonë. Nuk dha  ndonjë përgjigje dhe mbi kërkesën e dytë. 

Këtë përgjigje ia transmetova menjëherë Peshkopit të Amerikës, Fan Nolit dhe shtova 

dhe propozimin tim duke i shkruar: “Meqenëse përpjekjet e mia nuk patën asnjë 

sukses, mendimi im është që Ju personalisht t’i drejtoheni qeverisë sonë Demokratike 

telegrafisht, pasi letrat këtu mbërrijnë me vonesë.” 

Një muaj më vonë mora nga Fan Noli një telegram me përmbajtjen: “Në bazë 

të këshillave tuaja iu drejtova sot drejtpërdrejt qeverisë”. Këtë telegram nuk e gjeta 

dot, ka të ngjarë që të ketë mbetur në arkivin e Kryesisë së Kishës. Mund të gjendet 

gjithashtu dhe në zyrat Post-Telegrafës. Se si përfunduan këto demarshe nuk kam 

dijeni. Nuk ka dyshim se këto të gjitha i mban mend ish ministri i Drejtësisë, Manol 

Konomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

       



 
 
 

 215 

SHËRBESA 
 

 

 

 

 

 

 

E MARTIRIT OSHËNAR 
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NË MBRËMËSORE 

 
THIRRTORET 

TINGULLI IV 

 

Përluftar i Beratit dhe i njëzakonshëm i dëshmorëve, e bashkëndenjës i engjëjve, le të 

himnohet tani, me ngazëllim Dëshmori Nikodhim. Shtylla e patundur e besnikëve, 

shembullor me melodira të shenjta. Pse ky turpëroi, gënjeshtrën e ateistëve, dhe 

zhduku fuqin e demonëve, me fuqinë e Frymës së Hyjëshme. (2 herë) 

 

As zi, as rrezik, as jetë, as vdekje, as plagë dhe të rrahura s’mundën përgjithësisht, që 

të ndajnë prej dashurisë së krijetarit tënd, o i lumur Nikodhim, fuqin me të vërtetë; 

por i paluajtur mbete, derisa mbarove luftën o athlet, o i lumur dhe ndenje pranë Zotit 

i kurorëzuar, o i gjithëlumur. Atë që mohove më parë, tani e dashurove më tepër, 

duke u bindur hyjnisht fjalëve të etërve, të Athosit o Nikodhim, dhe ike vetë i 

patundur për athletizëm, dhe mbasi munde të ndyrin trimërisht, veshe kurorën e 

fitores dhe vallëzon bashkë me martirët, në vallet e shenjtorëve, o i lumur. (2 herë) 

 

Le të turpërohen falangat e besëligëve dhe gjindjen ateiste dhe e paligjëshme le të 

humbë se tani dhe mbledhja e besnikëve të krishterë le të mblidhet mistikërisht, duke 

kënduar të kremten e përvitëshme të gjithëlumurit, duke thirrur me ngazëllim, me 

ndërmjetimet e Nikodhimit, o Krisht ruaje trashëgimin tënd. 

 

Sa mirë i shërbeve si ushtar, Mbretit të fuqive, dhe dorëzove veten o Nikodhim 

vullnetarisht në thikë, duke ulur qafën tënde. Vajte në vallet e martirëve o i lumur dhe 

u vlerësove të marësh kurorat e fitores, bashkë me të cilat lutesh tani për ne, o i 

gjithëhymnuarshëm. Nga Shqipëria lulëzove, o athlet Nikodhim, si trëndafil erëmirë 

dhe myrëkëndshëm. Dhe kryet e tua të vendosura e të shenjta, si therrore ia prure 

Perëndisë. Prandaj u bëre bashkëtendës e i zakonshëm, në vallet e martirëve o i 

gjithëlumur, bashkë me të cilët kujto të ndërmjetosh për neve që të hymnojmë. 

 

LAVDI 
TINGULLI IV 

 

Shkëlqeu sot kujtimi yt, shkëlqeve o i lavdëruar, si yll i ndriçëm në dhe të Ilirianëve o 

atlet Nikodhim. Se duke ngritur mbi supet Kryqin e Krishtit, të cilit ishe i bindur 

munde gjithë fuqin e djallit dhe pohove Krishtin përpara tiranit, të cilit gënjeshtrat 

prallore ia tregove të kota dhe frikësimet plagët e të rrahurat i mendove për asgjë. 

Prandaj më në fund u pre me shpatë koka tënde e hyjëshme dhe i kurorëzuar fluturove 

në qiell ku vallëzon bashkë me engjëjt dhe nërmjeton për ne Krishtin Perëndisë që të 

shpëtohen shpirtrat tanë. 
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TANI 
 HYJLINDËSORE 

 

Profeti David që u bë Hyjprind me anën tënde, i parëthiri me melodi për ty atij që të 

madhështoi, qëndroi Mbretëresha me të djathtën tënde, se Perëndia që denjoi të bëhet 

njeri prej teje pa Atë të rrëfeu mëmë shkakësore të jetës që të gatoj përsëri koren e tij 

të prishur prej pasioneve dhe duke gjetur delen e arratisur nëpër malet ta marrë mbi 

supet e tija e t’ia shpjerë Atit, dhe me dëshirën e tij ta bashkojë me fuqit qiellore, dhe 

ta shpëtojë botën o Hyjlindëse, Krishti që ka përdëllimin e madh e të pasur.  

 

HYRJA 
 O DRITË GAZMORE 

 

O Jisu Krisht, dritë gazmore e lavdisë së shenjtë të Atit të pavdekshëm qiellor, të 

shenjtë e të lumtur, si arritëm në perëndimin e diellit dhe pamë dritën e mbrëmjes, 

himnojmë, Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, Perëndinë. Ti meriton në çdo kohë të 

himnohesh me zëra të mbara o Bir i Perëndisë, që jep jetë; prandaj bota të lavdëron. 

 

Paravargu i mbrëmjes dhe këndimet 

 

PASVARGJET 
NË LITANI. TINGULLI TËRTHOR II 

 

Eni të gjithë besnikë të mblidhemi për të himnuar sot, Nikodhimin Dëshmorin e 

patundur, sepse ky i largoi të gjitha keqësirat mbi dhe, dhe për asgjë i mendoi. I 

armatosur me armën e kryqit e pasoi Krishtin dhe kështu u vlerësua që të gëzoj 

mbretërinë e paanëshme të qiejve, si shërbëtor besëmirë i Perëndisë së Tërëfuqishëm. 

(2 herë) 

 

Prandaj i lutemi dhe i thërresim: Nxito o shenjt shpëtona nga çdo lloj nevoje që na 

vjen nga ngasjet dhe nga dënimi i ardhshëm, me ndërmjetimet e tua të Zotit. 

 

Pastaj bëhet bekimi i bukëve. 

 

TINGULLI IV 

 

Kujtim të përvitshëm, të shenjtë e të veneruar o atlet Nikodhim nderojmë me këngë, 

psalme e himne në tempullin tënd, duke përqarkuar mendalisht po marrim hirin 

Hyjnor. Prandaj tani të lavdërojmë, atë që lavdëroje vlerësisht, të cilin ti me nderim e 

lavdërove, Shpëtimtarin dhe Zotin. 

 

NË MËNGJESORE 
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Perëndia është Zoti dhe u shfaq ndër ne, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit 

(katër herë). 

Vargu I: Rrëfehuni te Zoti dhe thirrni emrin e tij të shenjtë. 

Vargu II: Të gjithë kombet më rrethuan dhe me emrin e tij i mposhta. 

Vargu III: Prej Zotit u bë kjo dhe është e çuditshme në sytë tanë. 
 

PËRLESHORE 
TINGULLI IV 

 

I zbukuruar me stolit e gjakrave të tua, qëndron pranë Zotit, mbretit dhe Perëndisë, o i 

gjithëlumur Nikodhim. Prandaj bashkë me vallet e patrupëve e Dëshmorëve këndon 

me ngazëllim melodinë e veneruar, pra me lutjet e tua shpëtona nga ngasjet. 

 

TJETËR PËRLËSHORE 

TINGULLI I 

Sipas: Tis erimu politis 

 

Le të lavdërojmë të gjithë oshënarin dhe dëshmorin Nikodhim, mburrjen e Ilirisë dhe 

nderin e Athosit, sepse duke mposhtur armikun me asketizëm, lavdëroi Krishtin si një 

atlet me ndihmën e Virgjëreshës çuditërisht, të cilit le ti thërresim: Lavdi Atij që të 

fuqizoi, lavdi Atij që të mbajti të paprishur, lipsanin tënd. 

 

LAVDI…….Prapë Përleshore. 

TANI………Hyjlindësore. 

 

Misteri i fshehur prej jete dhe i panjohur ndër engjëjtë, u çfaq ndër të dheshmit me 

anën tënde o Hyjlindëse; Perëndia që u mishërua me bashkim të papërzierë dhe denjoi 

kryq për ne duke dashur, me të cilin ngjalli të paragatuarin dhe shpëtoj prej vdekjes 

shpirtet tona. 

 

NDENJËSORE I 
TINGULLI IV. 

 Pas: Katepllagji Josif 

 

Luftove me kujdes, luftën hyjnore o i urtë dhe u duke fitues në ngasjet e shumëendura 

se me shigjetën e kuptuar i armatosur si tjetër goliat, kryetarin e errësirës e godite 

burrërisht shumë dinakun dhe dole fitues o Nikodhim në rrokjet e tua të padukura. Pra 

o i gjithëlumur, Krishtit lutu për ne që të hymnojmë. 

 

LAVDI…….Prapë atë. 

TANI………Hyjlindësore. 
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U çuditën o e qashtër gjithë vallet e engjëjve misterin tënd, të lindjes së frikëshme. 

Qysh ai që përmban të gjitha vetëm me shenjë në krahët e tua si njeri përmbahet dhe 

mer fillim i parajetëve dhe ushqehet me qumësht ai që ushqen gjithësinë me mirësi të 

patreguar. Dhe ty si e vërtetë Nënë e Perëndisë, duke himnuar të lavdërojmë. 

 

NDENJËSORE II 
TINGULLI III. 

 Pas: Tin oreotita 

 

Më të bukurën bukuri dashurove, dhe bukurit e dukshme nuk i shikove dhe u prire 

Krishtit si therrore e panjollëshme. S’u frikësove o Nikodhim prej egërsisë së tiranëve 

i shkele të gjitha mjeshtërit e dragojt. Prandaj mos mungo të ndërmjetosh për ne, që 

kremtojmë kujtimin tënd. 

 

LAVDI………Prapë atë. 

TANI………..Hyjlindësore. 

 

Me bukurinë e Virgjërisë sate dhe me shkëlqimin e qashtërsisë sate, Gabrieli u çudit 

dhe të thërriste o Virgjëreshë. Çfarë lëvdate të të sjell të vyershme dhe si të të quaj 

nuk e di dhe po shtangem. Prandaj si u madhërova po të thërres gëzohu o Hirëplotë. 

 

NDENJËSORE III 
TINGULLI TËRTHOR IV. 

 Pas: Tin sofian qe llogon 

 

I forcuar me fuqinë e Krijuesit mendimet dhe pusirat e dinakut, i mposhte o 

Nikodhim dhe atletizove mbas ligjit, me qëllim o i gjithlumur për lavdi të ardhëshsme 

duke duruar plagë të tmerëshme të trupit. Prandaj i pasove kryeprerësve për të ulur 

kryet, e për të marrë vdekje për këtë të thërresim; Ndërmjeto tek Krishti Perëndi që tu 

dhurojë ndjesën e mëkateve atyre që me dëshirë kremtojnë kujtimin tënd të shenjtë. 

 

LAVDI………Prapë atë. 

TANI……......Hyjlindësore. 

 

Kujtoj gjyqin e kam frikë, trembem nga hetimi i tmerrshëm, dridhem nga vendimi e 

frikësohem nga ferri dhembjen e zjarrit, errësirën e tartarit, kërcëllimin e dhëmbëve, 

krimbin e pafjetur. Mjer çdo bëj kur të vihen fronet, të hapen librat e veprat të 

kontrollohen. Atëherë o Zonjë bëhu ndihmëse dhe mbrojtëse shumë e nxehtë; se te ty 

kam shpresë unë shërbëtori yt. 

 

Pastaj psalet: 

ANTIFONI I TINGULLIT IV. 
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Që prej djalërisë sime, shumë pasione më luftojnë. Po ti përkrahmë dhe shpëtomë o 

Shpëtimtari im. (2 herë) 

  

Ju që urreni Sionin, kini turp nga Zoti, se do të thaheni si bari prej zjarrit. (2 herë) 

 

Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë. 

 

Me anën e Shpirtit të Shenjtë, merr jetë çdo shpirt, dhe me pastrim lartësohet, dhe 

mistikisht ndriçohet prej njësisë trinisore. 

 

Tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin. 

 

Me anën e Shpirtit të Shenjtë, rrjedhin burimet e hirit që vaditën tërë krijesën për 

rilindje jete. 

 

Paravargu: 

I çuditshëm Perëndia ndër shenjtorët e Tij, shenjtorët që janë mbi dhe, u bëri çudira. 

 

UNGJILLI I MËNGJESIT 

 

Psalmi 51 pa zë. 

 

LAVDI………Me ndërmjetimet e Althoforit. 

TANI………...Me ndërmjetimet e Hyjlindëses. 
 

Përdëllemë, o Perëndi, sipas përdëllimit tënd të madh dhe sipas dhembshurive të tua 

të shumta, shuaje paudhësinë time. Lajmë krejt prej paudhësisë sime dhe pastromë 

prej mëkatit tim. Se unë e njoh paudhësinë time, dhe mëkati im është përpara meje 

kurdoherë. Te ti vetëm mëkatova dhe të keqen e bëra përpara teje, kështu që ti je i 

drejtë në fjalët e tua dhe i kthjellët në gjykimin tënd. Se ja, tek u zura në paudhësi, 

dhe në mëkat më lindi nëna ime. Se ja tek deshe të vërtetën; të patreguarat dhe të 

fshehtat e urtësisë sate m'i tregove. Spërkatmë me hisop, dhe do të pastrohem; lajmë 

dhe do të bëhem më i bardhë se dëbora. Bëmë të dëgjoj gëzim e ngazëllim; dhe do të 

gëzohen eshtrat e dobësuara. Ktheje fytyrën tënde nga mëkatet e mia, dhe shuaji 

gjithë paudhësitë e mia. Krijo zemër të pastër tek unë, o Perëndi, dhe përtërit frymë të 

drejtë në thellësitë e zemrës sime. Mos më hidh larg fytyrës sate, dhe mos e hiq prej 

meje Shpirtin tënd të Shenjtë. Jepma përsëri ngazëllimin e shpëtimit tënd dhe 

forcomë me frymë sunduese. Do t'u mësoj të paudhëve rrugët e tua, dhe të pabesët do 

të kthehen tek Ti. Shpëtomë prej gjakrash, o Perëndi,Perëndia i shpëtimit tim, gjuha 

ime do të lavdërojë me gëzim drejtësinë tënde. O Zot, çel buzët e mia, dhe goja ime 

do të lëçitë lavdinë tënde. Se po të kishe dashur therore, do të kisha prurë; por Ty s'të 

pëlqejnë therore me djegie të plotë. Therore ndaj Perëndisë është shpirti i dërrmuar; 

zemrën e dërrmuar e të përulur Perëndia nuk do ta përbuzë. Bëji të mirë, o Zot, Sionit, 

sipas mirëdashjes sate; dhe le të ndërtohen muret e Jerusalemit. Atëherë do të të 
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pëlqejnë therore drejtësie, dhurata dhe therore me djegie të plotë. Atëherë do të sjellin 

viçër mbi altarin tënd. 

 

TINGULLI TËRTHOR II 

 

Sot qyteti i Beratit me rrezet e Althoforit ndriçohet dhe kisha e Perëndisë e zbukuruar 

me lule, o Nikodhim të thërret: O shërbëtor i Krishtit dhe mbrojtës shumë i nxehtë 

mos pusho së ndërmjetuari për ne te Zoti. 

 

Pastaj thuhen kanunet. 

 

SHKURTORJA 
TINGULLI III 

I parthenes simeron 

 

Arka jote e shenjtë ku lipsani yt ndodhet i hyjshëm dhe i veneruar buron pasurisht 

hirin. Ndriçon fytyrat e atyre që të nderojnë dhe ndjek frymat e ligësisë prandaj të 

mbledhur nga kjo dëshirë besërisht le ta lavdërojmë. 

 

TJETËR SHKURTORE 
TINGULLI TËRTHOR IV 

Sipas: Ti ipermako 

 

Mbrojtësin e mrekullueshëm të Beratit. Dhe mburrjen e skitit së stërgjyshes të 

Krishtit. Të himnojmë, o oshënar, dëshmor hyjprurës. Si asket dhe si i tillë je dalluar. 

Dhe si mbrojtës shkumë i gjallë u tregove. Për ne që të thërresim. Gëzohu, o i lumtur 

Nikodhim. 

 

SHTËPIA 

 

Duke lënë gjithë kotësinë e ateistëve, Nikodhimi hyjmendësi dashuroi shumë tregimet 

e dobishme të etërve oshënarë prandaj u duk ndër të gjithë i veneruar. Sepse ky më 

parë mohoi Krishtin dhe bie në veprimin e të ligut, pastaj me anën e pendimit ngrihet 

prapë dhe me të shpejtë shkoi në mal të Athosit dhe duke u bindur në fjalët e etërve 

prej të cilëve u tregua dëshmor turpëroi besëligjt. Prandaj të gjithë besërisht le ta 

hymnojmë me lavdi. 

 

SINAKSARI 

 

Më 10 të muajit Korrik kremtojmë kujtimin e Dëshmorit Oshënar Nikodhimit të 

Beratit. Me ndërmjetimet e tij o Krisht Perëndi mëshirona dhe shpëtona. Amin. 

 

ZBRITËSORET 
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TINGULLI IV, ANIKSO 

 

Ja gojën e çel tani, i frymëzuar prej Shpirtit të Shenjt, dhe këngë do t'i këndoj, Nënës 

së Madhe mbi fron, dhe do ta kremtoj, me valle buzëqeshur, me zë do t'i shpall kudo, 

gjithë çudit'e saj. 

 

O Zonjë dhe Nën' e Perëndisë, burim i pasosur jetësor, ti siguroi gjith' ata, që të 

këndojnë plot me zell, dhe lart në qell ku mbretëron, kurorëzoji me çdo lavdi. 

 

Ti që rri midis lavdisë, përmbi fronin e hyjëshmë, nga një re e lehtë, ardhe o Jisu i 

përjetëshëm, dhe na shpëtove me dorën jetëdhënëse, të thërresim pra: Nder dhe lavdi 

gjithënjë mbi ty. 

Të gjith' i habite ti, me një çudi dhe një lavdi: Ti o Virgjëresh' e pamartuar, Zotin e 

botës që mbretëron lart në qell, si një bir e mbajte në pëqi, dhe shpëtim që lartazi, u 

dhurove besnikëve. 

Këtë të kremte e lusim sot, për Zonjën edhe Nënën Hyjlindëse, gjithë hyjmëndësit; 

ejani trokisni pra duartë, dhe lavdëroni Zotin që lindi prej asaj. 

Nuk u faleshin, krijesave hyjmëndësit, po Kryetarit lart, dhe kërcënimin me zjarr, e 

shkelën me trimëri, psalnin me brohori: Zot lavdi më ty, o Perëndi i Etërve, ti je 

vetëm i bekuar. 

Djemat e dënuar për të djegur, prej zjarrit i ka shpëtuar lindj' e Zotit Krisht, si simbol 

në vjetëri, dhe si një veprim tani, dhe tërë botën po e mbledh për këng' e lavdërim: 

Himnojeni ju veprat e Zotit, dhe e lartësoni përmbi të gjithë jetët. 

Gjithë njerëzit, kërcenin me ngazëllim, tek drit' e Shpirtit Shenjt, ejani lavdërojeni, 

engjëj në qiell ejani kremtojeni, këtë të shenjtë panair të Kryezonjës Mari, dhe 

thërrisni: Ti je më e lumura, Virgjëresh' e kulluar Hyjlindëse. 

 

MADHËSHTIMET 

 

Dhiaku del në mesin e derës së bukur dhe thotë: 

 

Hyjlindësen dhe Mëmën e Dritës duke nderuar me himne le ta madhërojmë. 

 

Shpirti im madhëron Zotin dhe mendja ime u ngazëllua për Perëndinë, Shpëtimtarin 

tim. Më të nderuarën se Keruvimet dhe më të lavdëruarën pa krahasim se Serafimet, 

që pa u cënuar linde Fjalën Perëndi, me të vërtetë Hyjlindësen, ty të madhërojmë. 

 

Se hodhi sytë mbi përulësinë e shërbëtores së tij, se ja që tani e tutje gjithë brezat do 

të më lumërojnë. Më të nderuarën se Keruvimet dhe më të lavdëruarën pa krahasim se 
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Serafimet, që pa u cënuar linde Fjalën Perëndi, me të vërtetë Hyjlindësen, ty të 

madhërojmë. 

 

Se tek unë bëri vepra madhështore i Fuqishmi dhe i shenjtë është emri i tij; dhe 

predikimi i tij do të jetë brez pas brezi për ata që ia kanë frikën. Më të nderuarën se 

Keruvimet dhe më të lavdëruarën pa krahasim se Serafimet, që pa u cënuar linde 

Fjalën Perëndi, me të vërtetë Hyjlindësen, ty të madhërojmë. 

 

Rrëfeu fuqi me krahun e tij; I shpërndau ata që krenohen me mendimin e zemrës së 

tyre. Më të nderuarën se Keruvimet dhe më të lavdëruarën pa krahasim se Serafimet, 

që pa u cënuar linde Fjalën Perëndi, me të vërtetë Hyjlindësen, ty të madhërojmë. 

 

Përmbysi të fuqishmit prej froneve, dhe i lartësoi të përulurit, të uriturit i mbushi me 

të mira, dhe të pasurit i dëboi të zbrazët. Më të nderuarën se Keruvimet dhe më të 

lavdëruarën pa krahasim se Serafimet, që pa u cënuar linde Fjalën Perëndi, me të 

vërtetë Hyjlindësen, ty të madhërojmë. 

 

Përkrahu të birin e tij Izrael, duke sjellë ndërmend mëshirën që u premtoi etërve tanë, 

Avrahamit dhe farës së tij përjetë. Më të nderuarën se Keruvimet dhe më të 

lavdëruarën pa krahasim se Serafimet, që pa u cënuar linde Fjalën Perëndi, me të 

vërtetë Hyjlindësen, ty të madhërojmë. 
 

Këndohet kënga IX e katavasive dhe pas kësaj dhiaku thotë: 

 

Dhiaku: Përsëri dhe përsëri me paqe le ti lutemi Zotit. 

Psaltët: Mëshiro o Zot. 

Dhiaku: Përkrahna, shpëtona, mëshirona dhe ruajna, o Perëndi me hirin tënd. 

Psaltët: Mëshiro o Zot. 

Dhiaku: Të tërëshenjtën, të pacënuarën, të përmibekuarën, të lavdëruarën Zonjën tonë 

Hyjlindëse dhe gjithmonë Virgjërën Mari, bashkë me gjithë shenjtorët, duke kujtuar 

veten tonë dhe njeri-tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndisë le t’ia 

parashtrojmë. 

Psaltët: Ty o Zot. 

 

DËRGIMSORET 

TINGULLI III 

 

Në asketizëm më parë si u ushtrove më mirë në martirizim të dytën si mbarove udhën 

hyjnore shkove shpejt në qiell dhe bashkë me Krishtin qëndron o Nikodhim i 

gjithëlavdëruar për ne lutu që të himnojmë nxehtësisht. 

 

Lavdia e atletëve, dhe shkëlqim i Beratit, o Nikodhim je mbrojtës, i atyre që 

rrezikojnë. Shpëto prej rreziqesh ata që të himnojnë o i lumur. 
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Tur e endur me ar, qytet i dymbëdhjetmurëshëm, fron që pikon diell, o fron i mbretit, 

çudi e pakuptuarshme, si i jep qumësht Zotit. 

 

LAVDËRIMET 
TINGULLI TËRTHOR IV 

Otu paradhoksu 

 

O dëshmor i Krishtit Nikodhim, ti mbi supet more kryqin e Krishtit, të cilit me 

shpejtësi i pasove gjurmët. Dhe gjithashtu kënaqësinë e mishit mohove, me shumë 

trimëri; prandaj për martirizim, vetëdashës rende dhe me rrëket e gjakrave të tu të 

nderuar, amikun e mbyte. (2 herë) 

 

O dëshmor i Krishtit Nikodhim, sado që mohove më parë emrin e Krishtit të 

veneruar, por prapë të dytën herë, me rrjedhjen e lotëve të tu, atij i rende pranë me 

shumë shpejtësi duke gjurmuar, atij i solle kryet tënd të veneruar, që tu pre mizorisht, 

pra të hymnojmë o i lumtur i Krishtit Nikodhim ti fisnikërishë e shpirtit, urtësisht e 

njohe, dhe nxitove o i lumtur, të nënshtrosh trupin nën shpirtin, dhe djallin, që rrëzoj 

Evën më parë, këtë e fundose, me rrëket e gjakrave të tu. Prandaj ata që të himnojnë 

vlerësoi në mbretërinë e Perëndisë. 

 

Plagët nuk mundën aspak, as zemërimi i tiranëve, as jetë e kënaqësi, as vdekje e 

hidhëruar, që të ndajnë ty nga Krishti, por u duke me të vërtetë, shumë i duruar, dhe 

kështu more prej Perëndisë pasurisht, kurorë të pafishkur, e gëzim të amëshuar, prej 

këtyre vlerësoi, dhe ata që të hyjnizojnë o Nikodhim i lumtur. 

 

LAVDI 

TINGULLI TËRTHOR II 

 

Ejani o besnikë, të lavdërojmë shpirtërisht me himne atletin e ri të Zotit Nikodhimin e 

gjithëlavdëruar. Sepse ky për dashurinë e Krishtit dhe Perëndisë sonë, martirizoi 

trimërisht dhe i veshur me kurorën e mundjes, vallëzon bashkë me martirët në tendat 

qiellore, dhe bashkë me ata ndërmjeton pa pushim për ne, që festojmë me besë dhe 

dëshirë kujtimin e tij kremtëror. 

 

TANI 

 

O Hyjlindëse ti je vresht i vërtetë që mbive pemën e jetës. Ty të lutemi o Zonjë 

ndërmjeto bashkë me Dëshmorin dhe gjithë shenjtët të mishërohen shpirtet tona. 

 

DHOKSOLOGJIA 

 

Lavdi Perëndisë që është në më të lartat dhe mbi dhenë paqe, dhe mbi njerëzit 

mirëdashje. Të himnojmë, të bekojmë, të falemi, të lavdërojmë, Ty të falenderojmë 
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për lavdinë tënde të madhe. Zot mbret, Perëndi qiellor, Atë i tërëfuqishëm; Zot Bir i 

vetëmlindur Jisu Krisht, edhe Shpirt i Shenjtë. Zot Perëndi, qengj i Perëndisë, Bir i 

Atit që ngre mëkatin e botës, mëshirona, Ti që ngre mëkatet e botës. Prano lutjen 

tonë, Ti që rri në të djathtë të Atit, edhe mëshirona. Se Ti je Shenjt i vetëm, Ti je Zot i 

vetëm, Jisu Krishti, për lavdi të Perëndisë Atit. Amin. Për mbrëmje do të të bekoj, dhe 

do të lavdëroj emrin tënd për jetë, e në jetë të jetës. O Zot u bëre streha jonë brez pas 

brezi, unë thashë: O Zot, mëshiromë, shëro shpirtin tim se fajtova tek Ti. O Zot, tek 

Ti gjeta strehë, mësomë të bëj dëshirën tënde se Ti je Perëndia im. Se pranë teje është 

burimi i jetës; me dritën tënde do të shohim dritë. Zgjate përdëllimin tënd mbi ata që 

të njohin. Bëna të denjë, o Zot, që të ruhemi këtë natë pa ndonjë mëkat. I bekuar je, o 

Zot, Perëndi i Etërvë tanë, dhe emri yt është i himnuar dhe i lavdëruar në jetët. Amin. 

Le të jetë, o Zot, përdëllimi yt mbi ne, sikurse kemi shpresuar tek Ti. I bekuar je, o 

Zot, mësomë porositë e tua. I bekuar je, o Zot, bëmë të mençëm në porositë e tua. I 

bekuar je, o i Shenjtë, ndriçomë me porositë e Tua.  O Zot, mëshira jote është përjetë, 

mos i hiq sytë nga veprat e duarve të Tua. Ty të ka hije lëvdata, Ty të ka hije himni, 

Ty të ka hije lavdia, Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e përherë e në jetë të 

jetëve. Amin. 

 

APOSTULLI 

 

I drejti do të gëzohet me Zotin. Dëgjoma zërin o Perëndi. 

Prej Letrës II së Palit për Timothënë. 

Bir Timothe, forcohu me hirin e Jisu Krishtit, edhe ato që ke dëgjuar prej meje me 

shumë dëshirë ua dorëzo njerëzve besnikë, të cilët janë të zotët t’ua mësojnë edhe të 

tjerëve. Edhe duroji të këqijat si ushtar i mirë i Jisu Krishtit. Asnjë njeri, i cili vete 

ushtar nuk ngatërrohet në andrrallat e jetës, po përpiqet ti pëlqejë gjeneralit të vet. 

Dhe askush nuk e fiton kurorën e trimërisë veç nëqoftëse trimëron pas ligjës. Bujku, i 

cili mundohet ka të drejtë të marrë një pjesë të pemëve i pari. Kuptoji ato, që them 

edhe Zoti të dhëntë mend për të gjitha. Kujtoje Jisu Krishtin prej farës së Davidit, i 

cili u ngjall së vdekurësh pas Ungjillit tim, për të cilin vuaj të këqija gjer në burg si 

ndonjë keqbërës po falja e Perëndisë nuk lidhet me vargonj. Prandaj i duroj të gjitha 

për të zgjedhurit që të gjejnë edhe ata shpëtimin e Jisu Krishtit edhe lavdinë e 

pasosur. 

 

UNGJILLI 

 

Zoti u tha Dishepujve: Kjo është porosia ime, doni njëri-tjetrin. Nëqoftëse bota ju 

urren dijeni se mua më ka urryer më parë se ju. Sikur të ishit prej botës, bota do tu 

deshte si të sajtë, po meqenëse nuk jeni prej botës, nga e cila ju kam zgjedhur unë, 

prandaj bota ju urren. Kujtojeni fjalën që ju thashë. Nuk ka shërbëtor më të madh se i 

Zoti. Ata që më kanë ndjekur mua do tu ndjekin edhe ju. Ata që kanë ruajtur fjalën 

time, do ta ruajnë edhe tuajën. Edhe këto të gjitha do t’ua bëjnë për emrin tim, se nuk 

e njohin atë, që më ka dërguar. Sikur të mos kisha ardhur dhe të mos u kisha folur, 

nuk do të kishin mëkat. Po tani nuk kanë mëhanë për mëkatin e tyre. Ai që më urren 
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mua, urren edhe tim Atë. Sikur të mos kisha bërë përpara tyre veprat, të cilat nuk i ka 

bërë asnjë tjetër, nuk do të kishin mëkat, po tani edhe i kanë parë veprat edhe më kanë 

urryer edhe mua edhe tim Atë. Edhe kështu mbushen fjalët e shkruara në ligjën e 

atyre që më urryen darovisht. Edhe kur të vijë Ngushëllimtari, Shpirti i së vërtetës, që 

dërgohet prej Atit, të cilin do t’ua dërgoj unë me anën e Atit, ai do të dëshmojë për 

mua. Po edhe ju dëshmoni se keni qenë me mua që në krye. Këto ua thashë që të mos 

skandalizoheni. Do tu nxjerrin jashtë sinagogave dhe vjen ora në të cilën ata që do tu 

vrasin do të mburren se i bënë një shërbim Perëndisë. 

 

MADHËRIMI 

 

Gëzohu, o yll i ri i kishës. Lavdi e asketëve, stoli e martirëve. Gëzohu, ti që mban 

fitoren hyjnore. Nikodhim i trilumur. Gëzohu, atlet i madh. 

 

KUNGATORJA 

 

I drejti do të kujtohet përjetë. 
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JETËSHKRIMI DHE AKOLLUTHIA 
 

 

 

 

e dëshmorit të ri dhe isapostullit 

 SHËN KOZMA 
 

 

 

 

 

kthyer nga greqishtja prej klerikut orthodhoks  

KRISTOFOR KISI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korçë, 1931  



 
 
 

 228 

NË MBRËMËSORE 
PËRLESHORJA 

TINGULLI IV 

 

Le ta kremtojmë Shën Kozman e përkujtuar, le ta lavdërojmë të gjithë o besnikë, yllin 

e Dëshmorëve, mburrjen e meshtarëve dhe të murgjëve, se si shok i apostujve dhe 

nërmjetar përpara Krishtit, u fal shërime të sëmurëve, që i afrohen me besë. 

 

LAVDI DHE TANI 
TINGULLI II, EFRENESTHO 

 

Na shkëlqeve o Dëshmor me nam, o Shën Kozma si yll që lartazi, rojte mi dhenë si 

engjëll, çthurre ferrin besëlig, këtu pra sot po mblidhemi, dhe me lulet e këngëve, të 

mpleksim kurorë me të thirrura: O dëshmor i Shenjtë, dërgona hirin tënd dhe shpetoji 

besnikët prej gjithë helmeve. 

 

THIRRTORET 
TINGULLI II, IKOS EFRATHA 

 

Ejani gjithë tok, me këngë ta lavdërojmë, Kozmanë që shkëlqeu, me fjalë dhe me 

vepra, dhe vdiq i varrur si Dëshmor. 

 

Nxënës i Zotit Krisht, dhe shok i Apostujve, dhe mjek si anargjendët, dhe shembull 

për besënikët, fitoj kurorë si dëshmor. 

 

Mblidhuni sot këtu, me lule ta stolisim, se na buron shërime, për shpirtet dhe për 

trupat, dëshmori Shën Kozma me nam. 

 

LAVDI 
TINGULLI TËRTHOR II 

 

More kryqin mbi sup, Ungjillin e përhape, punove si Shën Pali, pra lutu pranë 

Krishtit, për ndjesën e besnikëve. 

 

TANI 
 HYJLINDËSORE 

 

Cili s’të lumëron tani, Shën Mari Virgjëreshë? Cili vallë nuk himnon lindjen tënde të 

shenjtë? Se Bir i Zotit Perëndi na ndriti i vetëmlinduri, se ay prej teje u mishërua, pa 

at’e pa shpjegim, si Perëndi që ishte, edhe na u bë njeri pa ndryshim përmbi dhe, dhe 

s’ish i ndarë aspak prej natyrave, i fortë prej të dyjave na u njoh i papërzieri. Atij pra 

lutu, o Zonjë Hyjlindëse, të na dhurojë hir të shpirteve. 
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HYRJA 
 O DRITË GAZMORE 

 

O Jesu Krisht, dritë gazmore e lavdisë së shenjtë të Atit të pavdekshëm qiellor, të 

shenjtë e të lumtur, si arritëm në perëndimin e diellit dhe pamë dritën e mbrëmjes, 

himnojmë, Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, Perëndinë. Ti meriton në çdo kohë të 

himnohesh me zëra të mbara o Bir i Perëndisë, që jep jetë; prandaj bota të lavdëron. 

 

Paravargu i mbrëmjes dhe këndimet 

 

PASVARGJET 
TINGULLI TËRTHOR IV, 

 O TU PARADHOKSU 

 

More forcë e hir që lartazi, si kryetrim shembullor, i bekuar prej Shpirtit Shenjt, i 

dërmove plotësisht, gjithë hordhitë e demonëve, ngrite tropera kundër barbarëve, 

ndrite me fjalë, besë dhe shpresë e mall; pra ndërmjeto për ne, që të kremtojmë 

besërisht kujtimin tënd, pranë Zotit Jesu Krisht, dhe shpirtet na shpëto. 

 

Fjalën e lëçite plot me zell, dhe e lërove me mall, e vadite me shpresë e lot, dhe e 

mbolle me kujdes, nëpër zemrat e njerëzve; dhe mbolle lule, pemë edhe kallinj, plot 

me virtyte, dritë dhe dituri; pra ndërmjeto për ne, që të kremtojmë besërisht kujtimin 

tënd, pranë Zotit Jesu Krisht, dhe shpirtet na shpëto. 

 

Ndrite dhe shkëlqeve me virtyt, Dëshmor i Shenjtë Kozma, asketi i virtyteve, 

shembull i besnikëve, dhe lëçitës i dogmave; dhe predikove një Perëndi dhe Zot, 

Trininë e Shenjtë, me dashuri dhe mall; pra ndërmjeto për ne, që të kremtojmë 

besërisht kujtimin tënd, pranë Zotit Jesu Krisht dhe shpirtet na shpëto. 

 

LAVDI 

 

Ne besnikët të nderojmë, o Shën Kozma o udhëheqës i lartë, se ti na mësove të 

baresim në udhën e drejtë. Lum ti që i shërbeve Krishtit, edhe i prure shumica prej 

besnikësh të mirëpritur, o shok i engjëjve dhe i apostujve, kurorë i Dëshmorëve dhe i 

Shenjtorëve, ndërmjeto me ata për shpëtimin e shpirteve tona. 

 

TANI 

 

Priti Hyjlindëse, lutjet e shërbëtorëve, përkrahna dhe shpëtona prej rreziqeve dhe 

helmeve. 

 

NË MËNGJESORE 
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Perëndia është Zoti dhe u shfaq ndër ne, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit 

(katër herë). 

Vargu I: Rrëfehuni te Zoti dhe thirrni emrin e tij të shenjtë. 

Vargu II: Të gjithë kombet më rrethuan dhe me emrin e tij i mposhta. 

Vargu III: Prej Zotit u bë kjo dhe është e çuditshme në sytë tanë. 

 

NDENJËSORET 
TINGULLI I, TON TAFON SU 

 

Me besën e Jesuit, si një shqyt dhe një armë, shkëlqeve me triumf, kundër gjithë 

armiqve, me fjalë dhe me predikim, si me drapër prej korësi, preve pa pushim, çdo 

drizë prej pabesie, dhe përmbyse krejt, intrigat e të ligut. 

 

LAVDI DHE TANI 

 

Si nënë të Jesuit, që të gjithë të njohim, o Zonjë Shën Mari, Virgjëreshë pas lindjes, 

përikim pra më ty me mall, si e mirë që je për ne, ty të kemi pra, ne mëkatarët si 

mbrojtje, prej rreziqeve, dhe shpëtimtare në ngasjet o Nënë Hyjlindëse. 

 

TINGULLI TËRTHOR I 

TON SINANARKHON 

 

Mbolle besën e mirë në mes të njerëzve, edhe kore me duaj kallinjt e drithëve, o 

Dëshmor i lavdëruar Shën Kozma, Krishtit ia shpure si një fli, një shumicë prej 

besnikësh mbi altarin e lartë që po mburren si Orthodoksë, me doktrinat e 

Shenjtorëve. 

 

LAVDI DHE TANI 

 

Virgjëreshë dhe nënë Mari Hyjlindëse, që hidhërimin e Evës e ktheve në gëzim, të 

himnojmë ne besnikët dhe të falemi, se na çlirove plotësisht, nga mallkimi prindëror o 

Zonj’ e përmbibekuar; ndërmjeto pra për ne pa prerë që të shpëtojmë prej rreziqeve. 

 

TINGULLI III 

 EPEFANIS SIMERON 

 

Kapërceve me lavdi, lumin e trubullt, kur në rrymën me tërbim, të hodhnë o Dëshmor 

me nam, dhe në Parajsën kalove drejt, edhe fitove, kurorën e engjëjve. 

 

LAVDI DHE TANI 
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Virgjëreshë mbrojtëse për çdo nevojë, ndërmjeto për gjithë ne, që kemi shpresë tek ty, 

dhe na shpëto prej rreziqeve, o nënë e Krishtit, o ndihmë e besnikëve. 

 

Meqenëse nuk ka Ungjill të Mëngjesit, këndohet menjëherë: 

 

SHKURTORJA 
TINGULLI III, EPEFANIS SIMERON 

 

Në Etolinë dritën pe, në Mal të Shenjtë, i thellove si një murg, gjithë misteret e Jesuit, 

dhe predikove me shpresë e mall, dhe derdhe gjakun si një apostull i tij. 

 

SHTËPIA 

 

Le ta nderojmë o besnikë, dhe le ta kurorëzojmë me lule Shën Kozmanë, bukurinë e 

dëshmorëve, mburrjen e murgjëve, predikuesin e besës, shembullin e priftërinjve, 

imituesin e mbaruar të apostujve, se bën çudira dhe na dhuron shërime. Le ta 

përshëndoshim pra, dhe le ti thërresim: gëzohu o ligjëronjës i besës, o kollonë e 

patundur e Kishës. Ruaje Kishën në paqe me ndërmjetime se ke kurajë përpara 

Shpëtimtarit, se derdhe gjakun si një apostull i tij.. 

 

SINAKSARI 

 

Më 24 të muajit Gusht kujtojmë Shën Kozmanë, Atin tonë Oshënar, Hierodëshmor 

dhe Isapostull. Gjithë sot, kujtojmë Eftikun, Hierodëshmorin e Shenjtë, dishepullin e 

Shën Joan Teologut. Me ndërmjetimet e tyre o Krisht Perëndi mëshirona dhe 

shpëtona. Amin. 

 

ZBRITËSORET 
TINGULLI TËRTHOR IV, 

 STAVRON KHARAKSAS 

 

Një kryq vijosi me shkop, Moisi Profeti dhe Deti i Kuq u ça më dysh, dhe Izraeli 

shkoj përtej; pastaj prapë e bashkoj, me një tjetër shkop dhe kryq, përsipër valëve dhe 

forcat edhe qeret, faraonit ia mbyti; pra Krishtin këndojmë si Perëndi dhe Zot, me 

brohori dhe gaz. 

 

Shkopi një herë si një simbol i misterit na u shfaq, se filizat na treguan priftërinë, 

edhe për Kishën beronjë, ja ku mbiu edhe lulëzoj, Kryqi tani për forcë dhe për 

shigurim. 

 

Kam dëgjuar o Zoti Krisht, si e rregullove këtë mister të madh kuptova veprimin tënd 

dhe të lavdërova Perëndia im. 
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O dru i lumur tri herë, përmbi të cilin u nde Mbret’i lartë Zoti Krisht, se prej teje u 

rrëzua djalli gjarpër, i gënjyer tmerësisht, prej Zotit të mbërthyer përmbi kryq, që u 

fal shpirteve përdëllim dhe paqe gjithnjë. 

Në barkun e bishës së detit, Profeti Shën Jona, duartë i zgjeroj në formë kryqi, dhe 

pësimin e Krishtit paratregonte kjarisht, pra i triditshëm jashtë u hodh dhe lajmën e 

përmbinatyrëshme e paralajmëroj, të Jesuit të mbërthyer mbi Kryqin për ne, që na e 

ndriti krijesën, me ngritjen prej varreve. 

Urdhër të çmendur dha, tirani besëlig, e tundi popullin, botën e tmerroj, me blasfemi 

dhe paudhësi, po të Tre Djemat nuk i tronditi dot, tërbimi i egër, as furra me zjarr; dhe 

kur u fryri era vesëprurëse, këndonin brenda mu në zjarr; i përmbihyjnuar je, Perëndi 

dhe Zot i Madh, për jetë i bekuar. 

E bekoni Djema, si Trinia nga numëri Atin qiellor të vetmin Zot, himnoni Fjalën që 

mbi dhenë zbriti, dhe e bëri vesë zjarrin e furrave; dhe e lartësoi, dhe Shpirtin e 

Tërëshenjtë, që u dhuroj që të gjithëve jetën. 

Në Madhështimet këndohen Troparet pasonjëse: 

 

O Hyjlindëse Parajsë mistike je, se pa lërim lulëzove Zotin Krisht, që mbolli përmbi 

dhe jetëprurësin Kryq, që po lusim me besë, se ky po lartësohet, dhe me anën e tij, ty 

të madhështojmë sot. 

 

Mallkim i vjetër i stërgjyshit, që rodhi nga farmaku i gjarpërit, u abolit me Kryqin e 

Zotit Krisht; bekimi erdhi për njerinë me Mari Hyjlindësen, që na lindi Jesunë 

çlironjësin; të gjitha pra fuqitë, e lavdërojmë në qiellin. 

 

DËRGIMSORET 
TNGULLI III, EPESKEPSATO 

 

E mohove veten krejt, edhe e ngrite Kryqin tënd, dhe bëre shenja të mëdha, o Shën 

Kozma Dëshmor dhe Mjek, dhe predikove pa pushim, edhe në altar meshove, si prifti 

i Zotit Krisht. 

 

Na linde o Hyjlindëse, Jesunë Krishtin Perëndi, që tërë botën e shpëtoi, nga ferri i 

demonëve; shpëtona nga sëmundjet pra, nga helmet dhe mëkatet, me lutjet e 

dhëmbshura. 

 

LAVDËRIMET 
TINGULLI I, TON URANION 
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Me predikime e mbolle besën e Zotit Krisht, me dritën e Trinisë, që përhape në botën, 

shpërndave errësirën o Shën Kozma, pranë asaj ndërmjeto për ne, që po kremtojmë 

me besë përunjësisht, dhe me bujë kujtimin tënd. 

 

Lipsanin tënd çudibërës me mburrje po e mban, në gji të tij Berati, si thesar të 

paçmuar, që hir edhe çudi buron gjithnjë, për shërimin e trupave, dhe për shpëtimin e 

shpirtrave nga çdo vrer i armikut o Shën Kozma. 

 

Dëfre Berat dhe gëzohu më besë e shpresë sot, se mban në gji thesarin e Dëshmorit të 

Shenjtë dhe mjekut anargjend Kozma që nderoj, kishën tonë me lavdërim, dhe na 

solli altarin si meshtar, dhe si mburrje e murgjëve. 

 

LAVDI 
TINGULLI II 

 

Le ta lavdërojmë o vëllezër, isapostullin Kozma, zelltarin e Shën Palit, enës së 

zgjedhur dhe të parin e apostujve, se nuk ngjeroj as gjumë as prehje, gjersa ua përhapi 

Ungjillin të gjithëve; se i nxori zemrat e besnikëve, nga gremina e gënjeshtrës, dhe u 

tregoi udhën e Perëndisë; se vaditi shpirtet e njerëzve dhe e përndau errësirën, me 

dritën e ëmbël të Trinisë. Me atë dritë ndriçona edhe ne o Shenjt dhe shpëtona nga 

leqet e armikut. 

 

TANI 
 

O Zonjë Shën Mari, që linde Perëndinë, Jesunë Shpëtimtarin, përkrahna dhe 

shpëtona, nga grackat e demonëve. 

 

SHKURTORJA 
TINGULLI IV, JOAKIM KE ANA 

 

Joakimi dhe Ana që nuk kishin fëmijë, dhe Adami dhe Eva që ishin shtypur prej 

vdekjes, fituan gaz dhe liri me ty, kur linde o Hyjlindëse. Atë po kremtojmë ne 

besnikët, se tani u çliruam nga mëkati dhe themi: Beronja lindi Hyjlindësen dhe 

Nënën e Zotit. 

 

DHOKSOLOGJIA 
 

Lavdi Perëndisë që është në më të lartat dhe mbi dhenë paqe, dhe mbi njerëzit 

mirëdashje. Të himnojmë, të bekojmë, të falemi, të lavdërojmë, Ty të falenderojmë 

për lavdinë tënde të madhe. Zot mbret, Perëndi qiellor, Atë i tërëfuqishëm; Zot Bir i 

vetëmlindur Jisu Krisht, edhe Shpirt i Shenjtë. Zot Perëndi, qengj i Perëndisë, Bir i 

Atit që ngre mëkatin e botës, mëshirona, Ti që ngre mëkatet e botës. Prano lutjen 

tonë, Ti që rri në të djathtë të Atit, edhe mëshirona. Se Ti je Shenjt i vetëm, Ti je Zot i 
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vetëm, Jisu Krishti, për lavdi të Perëndisë Atit. Amin. Për mbrëmje do të të bekoj, dhe 

do të lavdëroj emrin tënd për jetë, e në jetë të jetës. O Zot u bëre streha jonë brez pas 

brezi, unë thashë: O Zot, mëshiromë, shëro shpirtin tim se fajtova tek Ti. O Zot, tek 

Ti gjeta strehë, mësomë të bëj dëshirën tënde se Ti je Perëndia im. Se pranë teje është 

burimi i jetës; me dritën tënde do të shohim dritë. Zgjate përdëllimin tënd mbi ata që 

të njohin. Bëna të denjë, o Zot, që të ruhemi këtë natë pa ndonjë mëkat. I bekuar je, o 

Zot, Perëndi i Etërvë tanë, dhe emri yt është i himnuar dhe i lavdëruar në jetët. Amin. 

Le të jetë, o Zot, përdëllimi yt mbi ne, sikurse kemi shpresuar tek Ti. I bekuar je, o 

Zot, mësomë porositë e tua. I bekuar je, o Zot, bëmë të mençëm në porositë e tua. I 

bekuar je, o i Shenjtë, ndriçomë me porositë e Tua.  O Zot, mëshira jote është përjetë, 

mos i hiq sytë nga veprat e duarve të Tua. Ty të ka hije lëvdata, Ty të ka hije himni, 

Ty të ka hije lavdia, Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e përherë e në jetë të 

jetëve. Amin. 

 

APOSTULLI 
 

I drejti do të gëzohet me Zotin. Dëgjoma zërin o Perëndi. 

Prej Letrës II së Palit për Timothënë. 

 

Bir Timothe, forcohu me hirin e Jisu Krishtit, edhe ato që ke dëgjuar prej meje me 

shumë dëshirë ua dorëzo njerëzve besnikë, të cilët janë të zotët t’ua mësojnë edhe të 

tjerëve. Edhe duroji të këqijat si ushtar i mirë i Jesu Krishtit. Asnjë njeri, i cili vete 

ushtar nuk ngatërrohet në andrrallat e jetës, po përpiqet ti pëlqejë gjeneralit të vet. 

Dhe askush nuk e fiton kurorën e trimërisë veç nëqoftëse trimëron pas ligjës. Bujku, i 

cili mundohet ka të drejtë të marrë një pjesë të pemëve i pari. Kuptoji ato, që them 

edhe Zoti të dhëntë mend për të gjitha. Kujtoje Jesu Krishtin prej farës së Davidit, i 

cili u ngjall së vdekurësh pas Ungjillit tim, për të cilin vuaj të këqija gjer në burg si 

ndonjë keqbërës po falja e Perëndisë nuk lidhet me vargonj. Prandaj i duroj të gjitha 

për të zgjedhurit që të gjejnë edhe ata shpëtimin e Jisu Krishtit edhe lavdinë e 

pasosur. 

 

UNGJILLI PAS JOANIT 
 

Zoti u tha Dishepujve: Kjo është porosia ime, doni njëri-tjetrin. Nëqoftëse bota ju 

urren dijeni se mua më ka urryer më parë se ju. Sikur të ishit prej botës, bota do tu 

deshte si të sajtë, po meqenëse nuk jeni prej botës, nga e cila ju kam zgjedhur une, 

prandaj bota ju urren. Kujtojeni fjalën që ju thashë. Nuk ka shërbëtor më të madh se i 

Zoti. Ata që më kanë ndjekur mua do tu ndjekin edhe ju. Ata që kanë ruajtur fjalën 

time, do ta ruajnë edhe tuajën. Edhe këto të gjitha do t’ua bëjnë për emrin tim, se nuk 

e njohin atë, që më ka dërguar. Sikur të mos kisha ardhur dhe të mos u kisha folur, 

nuk do të kishin mëkat. Po tani nuk kanë mëhanë për mëkatin e tyre. Ai që më urren 

mua, urren edhe tim Atë. Sikur të mos kisha bërë përpara tyre veprat, të cilat nuk i ka 

bërë asnjë tjetër, nuk do të kishin mëkat, po tani edhe i kanë parë veprat edhe më kanë 
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urryer edhe mua edhe tim Atë. Edhe kështu mbushen fjalët e shkruara në ligjën e 

atyre që më urryen darovisht. Edhe kur të vijë Ngushëllimtari, Shpirti i së vërtetës, që 

dërgohet prej Atit, të cilin do t’ua dërgoj unë me anën e Atit, ai do të dëshmojë për 

mua. Po edhe ju dëshmoni se keni qenë me mua që në krye. Këto ua thashë që të mos 

skandalizoheni. Do tu nxjerrin jashtë sinagogave dhe vjen ora në të cilën ata që do tu 

vrasin do të mburren se i bënë një shërbim Perëndisë. 

 

KUNGATORJA 
 

I drejti do të kujtohet përjetë. 
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Mitropolitit të Beratit, Imzot Visarionit 
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Fig.31. Kryepeshkop Kristofor Kisi nga Berati 

Fig.32. Më 12 tetor 1952 në katedralen e Shën Dhimitrit në Berat u hirotonis Qirjako 

Naslazi, i cili mori emrin Qirill 

Fig.33. Më 27 janar të vitit 1965 në vendin e Qirillit si Mitropolit i Beratit u dorëzua 

Spiridhon Papa 

Fig.34. Nxënësit e shkollave nismëtarë të prishjes së kishave 

Fig.35. Kisha katedrale e Shën Dhimitrit në Berat 

Fig.36. Kisha e Shën Gjergjit në kala, Berat 

Fig.37. Dhimitër Sinjari bënte pjesë në grupin e të krishterëve të fshehtë 

Fig.38. Meshë në vitin 1991 në kishën e Shën Thomait, Berat 

Fig.39. Sinodin e Shenjtë në vitin 1998 e përbënin: Fortlumturia e Tij Kryeepiskopi i 

Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Imzot †Anastasi, Kryetar; Hirësia e Tij 

Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, †Ignati, Hirësia e Tij Mitropoliti i Korçës, 

†Joani, dhe Hirësia e Tij Episkop i Apollonisë, †Kozmai, anëtar. Kryesekretar i 

Sinodit të Shenjtë u zgjodh protopresviteri †Jani Trebicka.  

Fig.40. Sinodi i Shenjtë në vitin 2006 përbëhej nga: †Kryepiskopi Anastas, Kryetar; 

†Mitropoliti i Beratit Ignati, †Mitropoliti i Korçës Joani, †Mitropoliti i Gjirokastrës 

Dhimitri, †Episkopi i Apolonisë Nikolla, †Episkopi i Krujës Andoni. 

Fig.41. Sinodi i Shenjtë prej vitit 2012 përbëhet nga: †Kryepiskopi Anastas, Kryetar; 

Mitropoliti i Beratit †Ignati, Mitropoliti i Korçës †Joani, Mitropoliti i Gjirokastrës 

†Dhimitri, Episkopi i Apolonisë †Nikolla, Episkopi i Krujës †Andoni, Episkopi i 

Amantias †Nathanaili dhe Episkopi i Bylisit †Asti. 
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KREU I DYTË 

 

Fig.1. Kisha e "Shën Triadhës", Berat 

Fig.2. Kisha e "Shën Mërisë së Vllahernës"   

Fig.3. Kisha e "Shën Mëhillit", Berat 

Fig.4. Kisha e "Ungjillëzimit", Berat 

Fig.5. Kisha "Fjetja e Shën Mërisë", Berat 

Fig.6. Kisha e "Shën Mërisë" në Mangalem të Beratit 

Fig.7. Skica e kishës së "Shën Mërisë" në Mangalem 

Fig.8. Berati, nga Eduart Lear 

Fig.9. Foto e kishës së "Shën Mërisë" në vitin 1929 nga Hugo Adolf Bernatzik 

Fig.10. Kërkesa e kajmakanit të Beratit, Mustafa Ataullaut ku flet për tërmetin e datës 

12 tetor 1951 

Fig.11. Kisha katedrale e "Shën Dhimitrit", Berat  

Fig.12. Apsida e kishës së Shën Dhimitrit, Berat 

Fig.13. Planimetria e kishës 

Fig.14. Busti i një burri, që daton në shek. II. mbi kolonadën e jashtme të kishës 

Fig.15. Ikonografët nga Fonjati 

Fig.16. Kuti lipsanësh 

Fig.17. Në vitin 2004 rifilloi puna ndërtuese e kishës së Shën Dhimitrit nën 

mbikëqyrjen e Mitropolitit të Beratit, Imzot Ignatit 

Fig.18. Mitropoliti i Beratit, Imzot Ignatit duke kryesuar shërbesën e epitafit 

Fig.19. Pashka e parë në katedralen e re 

Fig.20. Mesha e parë në katedralen e re të Shën Dhimitrit, Berat 

Fig.21. Kisha e "Shën Spiridhonit" në lagjen Goricë të Beratit 

Fig.22. Në qemerin e harkuar të derës hyrëse është shkruar: “ †Kushdo që vjen këtu, 

unë do ta pranoj me shumë dashuri†” 

Fig.23. Ikona e Shën Spiridhonit, në fondin e Muzeut Historik Kombëtar 

Fig.24. Ikona e Shën Anastas Persianit, në fondin e Muzeut Historik Kombëtar 

Fig.25. Mbishkrimi i Pakatianoit 

Fig.26. Shtylla e gurit ku është gdhendur mbishkrimi për kthimin e mbretit Boris në 

krishterim dhe poshtë mbishkrimi latin 

Fig.27. Bllok guri me mbishkrim 

Fig.28. Bllok guri me mbishkrim 

Fig.29. Pilastër nga kisha e Shën Mërisë në Ballsh  

Fig.30. Hark nga kisha e Shën Mërisë në Ballsh 

Fig.31. Pamje nga manastiri i Pojanit 

Fig.32. Pamje nga manastiri i Pojanit 

Fig.33. Krishti Pandokrator 

Fig.34. Shën Mëria me Krishtin 

Fig.35. Fjetja e Hyjlindëses 

Fig.36. Hyrja në Jerusalem 

Fig.37. Manastiri i Zvërnecit 

Fig.38. Kisha e manastirit të Zvërnecit 
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Fig.39. Manastiri i Ardenicës 

Fig.40. Kisha e "Lindjes së Shën Marisë" 

Fig.41. Ikona e "Shën Gjon Vladimirit" me 12 skena nga jeta e tij 

Fig.42. Ikona e Shën Gjergjit 

Fig.43. Manastiri i Kolkondasit 

Fig.44. Manastiri i Kolkondasit 

 
KREU I TRETË 

 
Fig.1. Anthim Aleksudhi, Mitropolit i Beratit (1855-1887) 
Fig.2. Pierre Battifol (1861-1926) 
Fig.3. Kodiku i purpurt i Beratit “Codex purpurus Beratinus Ø” 
Fig.4. Kodiku i artë i Anthimit “Codex aureus Anthimi” 
Fig.5. Onufri. Hyrja e Shën Mërisë në Tempull (© Muzeu Historik Kombëtar) 

Fig.6. Onufri. Ngjallja e Llazarit (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.7. Onufri. Lindja e Krishtit (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.8. Onufri. Shpërfytyrimi. (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.9. Onufri. Ngjallja. (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.10. Onufri. Pagëzimi i Krishtit. (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.11. Onufri. Dyert e Bukura. (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.12. Onufri. Deisis. (© Muzeu Onufri Berat) 

Fig.13. Onufri. Joan Pagëzori. (© Muzeu Onufri Berat) 

Fig.14. Onufri. Krishti Pandokrator. (© Muzeu Onufri Berat) 

Fig.15. Onufri. Shën Mëria me Krishtin. (© Muzeu Onufri Berat) 

Fig.16. Onufri. Ungjillëzimi. (© Muzeu Onufri Berat) 

Fig.17. Onufri. Teodor Tironi dhe Teodor Stratilati. (© Muzeu Onufri Berat) 

Fig.18. Onufri. Hyrja e Krishtit në tempull. (© Muzeu Onufri Berat) 

Fig.19. Onufri. Pjesë nga Dyert e Bukura. (© Muzeu Onufri Berat) 

Fig.20. Onufri. Krishti Pandokrator. (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.21. Onufri. Shën Dhimitri. (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.22. Onufri. Shën Kostandini dhe Elena (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.23. Onufri. Shestja (© Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë) 

Fig.24. Nikolla. Krishti Pandokrator. (© Muzeu Onufri Berat) 

Fig.25. Nikolla. Lindja e Krishtit. (© Muzeu Onufri Berat) 

Fig.26. Nikolla. Shën Dhimitri. (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.27. Nikolla. Shën Mëria. (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.28. Onufër Qiprioti. Dyert e Bukura. (© Muzeu Historik Kombëtar) 

Fig.29. Onufër Qiprioti. Deisis. (© Muzeu Historik Kombëtar) 

Fig.30. Onufër Qiprioti. Ungjillor Joani (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.31. Onufër Qiprioti. Shën Joan Pagëzori (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.32. Onufër Qiprioti. Krishti Pandokrator. (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.33. Onufër Qiprioti. Shën Dhimitri. (© Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti, Krujë) 

Fig.34. Onufër Qiprioti. Shën Mëria me Krishtin. (© Muzeu Historik Kombëtar) 

Fig.35. Onufër Qiprioti. Krishti Pandokrator. (© Muzeu Historik Kombëtar) 
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Fig.36. Onufër Qiprioti. Fjetja e Shën Mërisë. (© Muzeu Historik Kombëtar) 

Fig.37. Onufër Qiprioti. Pagëzimi i Krishtit. (© Muzeu Historik Kombëtar) 

Fig.38. Onufër Qiprioti. Joan Pagëzori (© Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë) 

Fig.39. Joan Çetiri. Fjetja e Shën Mërisë. (© Muzeu Onufri Berat) 

Fig.40. Joan Çetiri. Krishti Kryehierark. (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.41. Joan Çetiri. Shtatë shenjtorët sllavë. (© Muzeu Onufri Berat) 

Fig.42. Joan Çetiri. Shën Gjergji me skena. (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë) 

Fig.43. Joan Çetiri. Shën Dhimitri me skena. (© Muzeu Historik Kombëtar) 

Fig.44. Vëllezërit Çetiri. Profeti Ilia me qerre. (© Muzeu Historik Kombëtar) 

Fig.45. Vëllezërit Çetiri. Shën Gjergji. (© Muzeu Historik Kombëtar) 

Fig.46. Vëllezërit Çetiri. Shën Thanasi. (© Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë) 

Fig.47. Dyert e Bukura nga kisha e Ungjillëzimit, Berat 

Fig.48. Epitafi i Gllavenicës, viti 1373. (Muzeu Historik Kombëtar) 

Fig.49. Kryqi emblematik i peshkopit Kalist 

Fig.50. Kryepeshkopi Anastas duke mbajtur lipsanin e Shën Kozmait 

Fig.51. Kryepeshkopi Anastas dhe atë Dhimitri me arkën e lipsanit 

Fig.52. Arka ku ruhet lipsani i Shën Kozmait 

Fig.53. Mësimdhënia e Shën Kozmait 

Fig.54. Koka e Shën Nikodhimit të Beratit, ruajtur nga Ilia Thimi Koçi  

Fig.55. Hirësi Ignati dhe Llazar Koçi pranë kokës së Shën Nikodhimit 

 
KREU I KATËRT 

 

Fig.1. Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe i Kaninës, Imzot Ignati 

Fig.2. Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe i Kaninës, Imzot Ignati 

Fig.3. Atë Gori Ndreko duke kryer një përshpirtje për Kostandin Kristoforidhin 

Fig.4. Kori miks i Beratit i ngritur nga profesori i shquar i muzikës Pandi Bogdani  

Fig.5. Libri i Anthim Aleksudhit Përshkrim i shkurtër historik i Mitropolisë së 

Shenjtë të Beratit, Korfuz 1868. 

Fig.6. Shoqëria Vëllazërore Mirëbërëse e lagjes Goricë të Beratit 

Fig.7. Uji i bekuar në Berat, 6 janar 1931 

Fig.8. Uji i bekuar në Berat, 6 janar 1944. Mitropoliti i Beratit Visarion Xhuvani i 

shoqëruar nga priftërinjtë: atë Theodhor Lako që shërbente në kishën e Shën 

Dhimitrit, atë Grigor Qyrana i kishës së Shën Spiridhonit, atë Mihal Heqimi prift në 

kishën e Shën Mërisë në kala, atë Sotir Kondi prift në kishën e Shën Mëhillit dhe atë 

Milto Ilia që shërbente në kishën e Shën Spiridhonit. 

Fig.9. Uji i bekuar në Berat, 6 janar 1944 

Fig.10. Uji i bekuar në Berat 

Fig.11. Atë Artur Lioloni në Berat 

Fig.12. Vizita e Kryeepiskopit Anastas në kishën e Shën Spiridhonit 

Fig.13. Vizita zyrtare e Patrikut Ekumenik, Bartolomeu I 
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HYRJE

Fig.1. Stema e Muzakajve
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Fig.2. Fermani për rindërtimin e kishës së Shën Mërisë në fshatin Divjaka të Beratit



252

Fig.3. Harta e Vilajetit të Vlorës në vitet 1520-1530 së bashku me kazatë vartëse të saj, Vlora,
Tepelena, Përmeti, Berati, Tomorrica dhe Muzeqeja
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Fig.4. Regjistri i vitit 1530 të Sanxhakut të Vlorës që varet nga Vilajeti i Rumelisë
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Fig.5. Fermani për emërimin e Ignatit në detyrën e Patrikut të Ohrit



255

Fig.6. Fermani ku urdhërohet dërgimi i ustallarëve nga Berati për të restauruar rrugët prej kaldrëmi të
Stambollit
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Fig.7. Regjistrimi i popullsisë në vitin 1880 në kazatë dhe nahijet që varen nga sanxhaku i Beratit
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KREU I PARE

Fig.2. Via Egnatia

Fig.1. Fragment nga Via Egnatia



258

Fig.5. Shën Trifoni i Sheqishtës (+313)                               Fig.6. Perandoresha Pulqeria

Fig.3. Elefteri, Episkop i Vlorës dhe i Ilirisë                          Fig.4. Shën Danaksi (+300)
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Fig.7. Mbreti bullgar Boris                                                Fig.9. Ikona e shtatë shenjtorëve

Fig.8. Pagëzimi i Boris në Ballsh
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Fig.10. Harta e Vilajetit të Janinës dhe Sanxhakut të Beratit (1890)
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Fig.11. Harta e Sanxhakut të Beratit që varet nga Vilajeti i Janinës (1907)
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Fig.12. Punishte zejtarie në Berat                                 Fig.13. Punishte argjendari në Berat

Fig.14. Pamje nga Berati në vitin 1813, nga Charles Robert Cocherell
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Fig.15. Delegatët e Kongresit të Beratit

Fig.16. Çertifikatë e Z. Vasil Llapushi, pjesëmarrës në Kongresin e Beratit
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Fig.17. Statuti i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë

Fig.18. Rregullorja e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë



265

Fig.19. Eksarku Patriarkal, Mitropoliti i Meletit, Jerotheu
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Fig.20. Kryetari i Këshillit të Lartë atë Vasil Marku
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Fig.21. Më 4 dhjetor 1923 Jerotheu dhe Kristofori dorëzuan Theofan Nolin në kishën e Shën Gjergjit

Fig.22. Më 18 shkurt 1929 u zgjodh Sinodin e Shenjtë, i cili përbëhej nga: 1-Visarion Xhuvani, Mitropolit
i Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. 2-Agathangjel Çamçe, Episkop i Beratit dhe Vlorës. 3-Thanas Ambrosi,
Episkop i Gjirokastrës, Delvinës dhe Himarës. 4-Ndërsa Eugjeni u caktua Episkop ndihmës i Kryeepiskopit.
5-Ikonom i Madh Mitrofor Atë Vasil Marku.
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Fig.23. Kongresi i dytë Kleriko-laik në qytetin e Korçës, më 16 qershor të vitit 1929

Fig.24. Në vitin 1937 Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë përbëhej nga Kryehirësia
e Tij, Kristofori Kryeepiskop i Durrësit, Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, Agathangjel Çamçe Mitropolit i
Beratit, Evllogjio Kurilla, Mitropolit i Korçës dhe Pandelejmon Kotoko, Mitropolit i Gjirokastrës. Në
përbërje të Sinodit të Shenjtë ishte edhe Ikonomi i Madh Mitrofor Atë Vasil Marku.
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Fig.25. Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Myzeqesë, Imzot Visarion Xhuvani
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Fig.26. Me anën e një deklarate të nënshkruar më datën 8 mars 1945, kujdestarët e kishës së Libofshës
e akuzonin Visarionin se u kishte marrë me imponim një teneqe me djathë, dy karroqe fasule dhe 80 franga

Fig.27. Kujdestarët e kishës së Libofshës akuzojnë Visarionin
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Fig.28.Më 11 korrik 1945 u mblodh Sinodi i Shenjtë ku u lexuan akuzat ndaj Mitropolitit të Beratit, Imzot
Visarionit

Fig.29.Visarioni Xhuvani mori në dorëzim prej sekretarit të Kryesisë së Kishës Dhimitër Beduli shkresën
që përmbante akuzat ndaj tij
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Fig.30. Episkopi i Apollonisë Irine Banushi
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Fig.31. Kryepeshkop Kristofor Kisi nga Berati
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Fig.32. Më 12 tetor 1952 në katedralen e Shën Dhimitrit në Berat u hirotonis Qirjako Naslazi, i cili mori
emrin Qirill
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Fig.33. Më 27 janar të vitit 1965 në vendin e Qirillit si Mitropolit i Beratit u dorëzua Spiridhon Papa
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Fig.34. Nxënësit e shkollave nismëtarë të prishjes së kishave
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Fig.36. Kisha e Shën Gjergjit në kala, Berat

Fig.35. Kisha katedrale e Shën Dhimitrit në Berat
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Fig.37. Dhimitër Sinjari bënte pjesë në grupin e të krishterëve të fshehtë
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Fig.38.. Meshë në vitin 1991 në kishën e Shën Thomait, Berat

Fig.39. Sinodin e Shenjtë në vitin 1998 e përbënin: Fortlumturia e Tij Kryeepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe
i gjithë Shqipërisë, Imzot †Anastasi, Kryetar; Hirësia e Tij Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, †Ignati,
Hirësia e Tij Mitropoliti i Korçës, †Joani, dhe Hirësia e Tij Episkop i Apollonisë, †Kozmai, anëtar.
Kryesekretar i Sinodit të Shenjtë u zgjodh protopresviteri †Jani Trebicka.
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Fig.40. Sinodi i Shenjtë në vitin 2006 përbëhej nga: †Kryepiskopi Anastas, Kryetar; †Mitropoliti i Beratit
Ignati, †Mitropoliti i Korçës Joani, †Mitropoliti i Gjirokastrës Dhimitri, †Episkopi i Apolonisë Nikolla,
†Episkopi i Krujës Andoni.

Fig.41.  Sinodi i Shenjtë prej vitit 2012 përbëhet nga: †Kryepiskopi Anastas, Kryetar; Mitropoliti i Beratit
†Ignati, Mitropoliti i Korçës †Joani, Mitropoliti i Gjirokastrës †Dhimitri, Episkopi i Apolonisë †Nikolla,
Episkopi i Krujës †Andoni, Episkopi i Amantias †Nathanaili dhe Episkopi i Bylisit †Asti.
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KREU I DYTË

Fig.1. Kisha e “Shën Triadhës”, Berat

Fig.2. Kisha e “Shën Mërisë së Vllahernës”
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Fig.3. Kisha e “Shën Mëhillit”, Berat

Fig.4. Kisha e “Ungjillëzimit”, Berat
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Fig.5. Kisha “Fjetja e Shën Mërisë”, Berat

Fig.6. Kisha e “Shën Mërisë” në Mangalem të Beratit
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Fig.8. Berati, nga Eduart Lear

Fig.7. Skica e kishës së “Shën Mërisë” në Mangalem
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Fig.9. Foto e kishës së “Shën Mërisë” në vitin 1929 nga Hugo Adolf Bernatzik
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Fig.10. Kërkesa e kajmakanit të Beratit, Mustafa Ataullaut ku flet për tërmetin e datës 12 tetor 1951
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Fig.11. Kisha katedrale e “Shën Dhimitrit”, Berat

Fig.12. Apsida e kishës së Shën Dhimitrit, Berat
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Fig.123 Planimetria e kishës                                                   Fig.14. Busti i një burri

Fig.15. Ikonografët nga Fonjati                                                Fig.16. Mbishkrimi mbi një kuti lipsanësh
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Fig.17. Në vitin 2004 rifilloi puna ndërtuese e kishës së Shën Dhimitrit nën mbikëqyrjen e Mitropolitit të
Beratit, Imzot Ignatit

Fig.18. Mitropoliti i Beratit, Imzot Ignatit duke kryesuar shërbesën e epitafit
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Fig.19. Pashka e parë në katedralen e re

Fig.20. Mesha e parë në katedralen e re të Shën Dhimitrit, Berat
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Fig.22. Në qemerin e harkuar të derës hyrëse është shkruar: “ †Kushdo që vjen këtu, unë do ta pranoj
me shumë dashuri†”

Fig.21. Kisha e “Shën Spiridhonit” në lagjen Goricë të Beratit
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Fig.23. Ikona e Shën Spiridhonit, në fondin e Muzeut Historik Kombëtar
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Fig.24. Ikona e Shën Anastas Persianit, në fondin e Muzeut Historik Kombëtar
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Fig.25. Mbishkrimi i Pakatianoit

Fig.26. Shtylla e gurit ku është gdhendur
mbishkrimi për kthimin e mbretit Boris në
krishterim dhe poshtë mbishkrimi latin
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Fig.27. Bllok guri me mbishkrim

Fig.28. Bllok guri me mbishkrim
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Fig.29. Pilastër nga kisha e Shën Mërisë në Ballsh      F ig.30. Hark nga kisha e Shën Mërisë në Ballsh
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Fig.31. Pamje nga manastiri i Pojanit

Fig.32. Pamje nga manastiri i Pojanit
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Fig.33. Krishti Pandokrator
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Fig.34. Shën Mëria me Krishtin
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Fig.35. Fjetja e Hyjlindëses
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Fig.36. Hyrja në Jerusalem
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Fig.37. Manastiri i Zvërnecit

Fig.38. Kisha e manastirit të Zvërnecit
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Fig.39. Manastiri i Ardenicës

Fig.40. Kisha e “Lindjes së Shën Marisë”
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Fig.41. Ikona e “Shën Gjon Vladimirit” me 12 skena nga jeta e tij
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Fig.42. Ikona e Shën Gjergjit
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Fig.43. Manastiri i Kolkondasit

Fig.44 Manastiri i Kolkondasit
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KREU I TRETË

Fig.1. Anthim Aleksudhi,    (1855-1887)                     Fig.2. Pierre Battifol (1861-1926)

Fig.3. Kodiku i purpurt i Beratit                                             Fig.4. Kodiku i artë i Anthimit
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Fig.5.Onufri. Hyrja e Shën Mërisë në Tempull (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.6. Onufri. Ngjallja e Llazarit (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.7. Onufri. Lindja e Krishtit (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)



311

Fig.8. Onufri. Shpërfytyrimi. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.9. Onufri. Ngjallja. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.10. Onufri. Pagëzimi i Krishtit. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.11. Onufri. Dyert e Bukura. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.12. Onufri. Deisis. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.13. Onufri. Joan Pagëzori. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.14. Onufri. Krishti Pandokrator. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.15. Onufri. Shën Mëria me Krishtin. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.16. Onufri. Ungjillëzimi. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.17. Onufri. Teodor Tironi dhe Teodor Stratilati. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.18. Onufri. Hyrja e Krishtit në tempull. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.19. Onufri. Pjesë nga Dyert e Bukura. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.20. Onufri. Krishti Pandokrator. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.21. Onufri. Shën Dhimitri. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.22. Onufri. Shën Kostandini dhe Elena (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.23. Onufri. Shestja (Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë)
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Fig.24. Nikolla. Krishti Pandokrator. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.25. Nikolla. Lindja e Krishtit. (Muzeu Onufri Berat)
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Fig.26. Nikolla. Shën Dhimitri. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.27. Nikolla. Shën Mëria. (Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.28. Onufër Qiprioti. Dyert e Bukura. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.29. Onufër Qiprioti. Deisis. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.30. Onufër Qiprioti. Ungjillor Joani (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.31. Onufër Qiprioti. Shën Joan Pagëzori (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.32. Onufër Qiprioti. Krishti Pandokrator. (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.33. Onufër Qiprioti. Shën Dhimitri. (© Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti, Krujë)
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Fig.34 Onufër Qiprioti. Shën Mëria me Krishtin. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.35. Onufër Qiprioti. Krishti Pandokrator. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.36. Onufër Qiprioti. Fjetja e Shën Mërisë. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.37. Onufër Qiprioti. Pagëzimi i Krishtit. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.38. Onufër Qiprioti. Joan Pagëzori (Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë)
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Fig.39 . Joan Çetiri. Fjetja e Shën Mërisë. (© Muzeu Onufri Berat)
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Fig.40 . Joan Çetiri. Krishti Kryehierark. (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.41.  Joan Çetiri. Shtatë shenjtorët sllavë. (© Muzeu Onufri Berat)
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Fig.42. Joan Çetiri. Shën Gjergji me skena. (© Muzeu i Artit Mesjetar Korçë)
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Fig.43. . Joan Çetiri. Shën Dhimitri me skena. (© Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.44. Vëllezërit Çetiri. Profeti Ilia me qerre. (© Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.45. Vëllezërit Çetiri. Shën Gjergji. (© Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.46. Vëllezërit Çetiri. Shën Thanasi. (© Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë)
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Fig.47. Dyert e Bukura nga kisha e Ungjillëzimit, Berat
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Fig.49. Kryqi emblematik i peshkopit Kalist

Fig.48. Epitafi i Gllavenicës, viti 1373. (Muzeu Historik Kombëtar)
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Fig.50. Kryepeshkopi Anastas duke mbajtur lipsanin e Shën Kozmait

Fig.51. Kryepeshkopi Anastas dhe atë Dhimitri me arkën e lipsanit
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Fig.52. Arka ku ruhet lipsani i Shën Kozmait

Fig.53. Mësimdhënia e Shën Kozmait
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Fig.55. Hirësi Ignati dhe Llazar Koçi pranë kokës së Shën Nikodhimit

Fig.54. Koka e Shën Nikodhimit të Beratit, ruajtur nga Ilia Thimi Koçi
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Fig.2. Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe i Kaninës, Imzot Ignati
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Fig.3. Atë Gori Ndreko duke kryer një përshpirtje për Kostandin Kristoforidhin
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Fig.4 Me bekimin e Hirësisë së Tij, Agathangjelit, profesori i shquar i muzikës Pandi Bogdani themeloi
korin miks të Beratit
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Fig.5. Libri i Anthim Aleksudhit Përshkrim i shkurtër historik i Mitropolisë së Shenjtë të Beratit
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Fig.6.  Shoqëria Vëllazërore Mirëbërëse e lagjes Goricë të Beratit
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Fig.7. Uji i bekuar në Berat, 6 janar 1931

Fig.8.  Uji i bekuar në Berat, 6 janar 1944
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Fig.9. Uji i bekuar në Berat, 6 janar 1944

Fig.10. Uji i bekuar në Berat
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Fig.11. Atë Artur Lioloni në Berat
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Fig.13. Vizita zyrtare e Patrikut Ekumenik, Bartolomeu I
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	NDIHMA E   
	PATRIARKANËS EKUMENIKE 
	Sipas një gojësdhëne kjo kishë është ndërtuar me nismën e Shën Kozmait me materialet e mbetura nga një vapor i mbytur. Kisha është ndërtuar në vitin 1778. Kjo vërtetohet me anën e një mbishkrimi  që gjendet mbi portën jugore brenda kishës: “1778-Në muajin shkurt u rindërtua që nga themeli ky tempull i shumëhyjshëm dhe në muajin shkurt 1784 u stolis me të gjitha, me harxhet dhe shpenzimet e përbashkëta të katundit dhe në kohën e peshkopatit të shumë perëndidashësit Joaniqit, shenjtit të Himarës dhe Delvinës. Kujdestaria në atë kohë ka qenë nga i njejti katund, Vuno sikurse shihet më qartë në librin e përbashkët të shkollës dhe të këtij manastiri. U pikturua prej Janit nga eparkia e Drinopojës dhe e Gjirokastrës” .  
	Në ikonën e Krishtit që gjendet në ikonostasin prej muri të kishës gjendet ky mbishkrim: Δεησις τις δουλις του Θεου Νεζα Δημεα. “Lutje e shërbëtories së perëndisë, Neza Dhimea” . Ndërsa në ikonën e Shën Mërisë është shkruar: +Δεησις της δου / λυς του Θεου / Λιουκα(σ) διμε / εν ετ9ε)ι 1783 ης. “Lutje e shërbëtores së perëndisë, Lule Dhima, në vitin 1783” . Në ikonën e Kryeengjëllit Mikael në ikonostasin e kishës gjendet mbishkrimi: Δεησις του δουλου του Θεου Ιω(αννου) του Σακου. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Janit të Sakut” . Ndërsa mbi faqen e murit jugor pranë portës së kishës është shkruar: +δεησις του δουλου του Θεου Πολημερου του Πηρο. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Polimerit të Piros” . Kisha e "Shën Spiridhonit" e fshatit Vuno në vitin 1963 është shpallur monument kulture . 
	Kisha e "Shën Mërisë" gjendet në fshatin Qeparo të Himarës. Emri i kryemjeshtrit që ka ndërtuar kishën gjendet tek një mbishkrim jashtë portës jugore të kishës: 1796 / Ουστα Κοτει γρ / αφο. “1796. Usta Koti shkruajti” . Ndërsa mbi një gur në anën e sipërme të murit verior jashtë kishës është shkruar: ΠΑΠΑ ΖΑΧΟ / 1796. “Papa Zaho 1796” . Mbi ikonën e madhe të Krishtit në ikonostasin e kishës është shkruar: Δεησης του δουλου του Θεου γγηκα Παση 1798. “Dhuratë e shërbëtorit të perëndisë, Gjikë Pasi 1798” . Në ikonën e Shën Mërisë që gjendet në ikonostasin e kishës gjendet mbishkrimi: 1851 Μαιου 10 / Δεησις του δουλου του / Υεου Σπυρου ιερεος. / Αφιεροσε δια την ωυ / χην του πατρος του / 2000 (γροσια) δια το τε(μ)πλο / εις μνημωσυνον / αυτου και των γο / νεων. “1851, maj 10. Lutje e shërbëtorit të perëndisë, prift Spiros, i cili dhuroi për shpirtin e tet 200 grosh për tempullin, për kujtim të tij dhe të prindërve” . Sipas një gojëdhëne 2000 groshët që dhuroi për ndërtimin e ikonostasit të kishës prift Spirua i kishte marrë si zhdëmtim për vrasjen e të birit. Kambaneria e kishës është ndërtuar në vitin 1867 dhe ka një lartësi prej 27 metrash. Mbi portën e kambanerisë gjendet një mbishkrim i gdhendur në gur: Ωκοδομηθη 1867. “U ndërtua më 1867” .  
	Kisha e "Shën Gjergjit" gjendet në Kudhës të bregdetit të Himarës. Mbi potirin e kishës gjendet një mbishkrim, i cili na bën me dije se Papa Zaho ka qenë prifti i Kuçit. Ai vuajti dënimin për dy vjet në burgun e Janinës në kohën e fushatës së Ali pashë Tepelenës për islamizimin e popullsisë së krishterë. Sapo u lirua nga burgu Papa Zaho shkoi në Kuç dhe e gjeti atë të islamizuar, prandaj u vendos në fshatin Kudhës, ku dorëzoi shpirtin tek Perëndia në vitin 1848. Mbi potirin e shenjtë gjendet mbishkrimi: Ετου(το) (το) πωτηρηον αφηαστη ης των γιερων τουτου Παπα Ζαχου / χωρηον Κουδηση δεσποτε Βονγας πανη(ε)ροτατου – 1826 – Εκ χηρος εμου / του ταπηνου μαστορο Γγηοκα. “Ky potir u bë për këtë kishë, Papa Zaho katundi Kudhës, peshkopi i gjithhirshëm Vonga 1826. Nga dora ime e të përvuajturit, mjeshtër Gjoka” .  
	IKONOGRAFËT E FAMILJES ÇETIRI 
	EPITAFI I GLLAVENICËS 

	Mbi potirin e kishës së "Shën Gjergjit" në Kudhës të Himarës gjendet mbishkrimi: “Ky potir u bë për këtë kishë, Papa Zaho katundi Kudhës, peshkopi i gjithhirshëm Vonga 1826. Nga dora ime e të përvuajturit, mjeshtër Gjoka” .  
	7-Kambaneria e kishës së "Shën Mërisë" në Qeparo të Himarës është ndërtuar në vitin 1867 dhe ka një lartësi prej 27 metrash. Mbi portën e kambanerisë gjendet një mbishkrim i gdhendur në gur: Ωκοδομηθη 1867. “U ndërtua më 1867” .  
	Klerikët e Dioqezës së Beratit aktualisht janë: Imzot Ignati, Imzot Nikolla, Imzot Nathanaili, atë Lili Bita, atë Bartolome Bullari , atë Petraq Simsia, atë Arqile Doko, atë Konstandin Doko, atë Rafail Redhi , atë Lili Zaka, atë Aristidh Ziu, atë Thoma Bane, atë Aristidh Gjyrgji, atë Llazar Nushi , atë Athanas Papa, atë Ilia Prifti, atë Arqile Sako, atë Mihal Shuli, atë Angjel Basha, atë Dhimitraq Kushi, atë Sotiraq Prifti, atë Spiro Bulika, atë Ilia Qirjo, atë Jani Konomi, atë Sotir Prifti, atë Aleko Gjerazi , atë Niko Bregu , atë Gori Ndreko , (Fig.3)  atë Nikolla Mandro, atë Jani Tereziu , atë Niko Lushi, atë Spiro Pipa , atë Anastas Vrapi , atë Joan Qako , jeromonak Leonidha Todri etj. Përgjegjës i klerikëve është atë Kristaq Subashi.  
	Llazoret. Këngët popullore kushtuar Shën Llazarit ose siç quhen në gjuhën e fëmijëve “llazoret” kanë qenë shumë të përhapura. Fëmijët i mësonin me kënaqësi këto këngë dhe prisnin me padurim ditën kur do të dilnin shtëpi më shtëpi duke kënduar dhe shijuar dhuratat që u ofronin njerëzit. Ngjallja e Llazarit në Kishën Ortodokse kremtohet të shtunën përpara së Dielës së Dafinave. Fëmijët e Beratit këndonin këtë këngë popullore .  
	Vajtimet Për Krishtin. Të premten madhe ose siç i thonë në gjuhën popullore të premten e zezë, në qytetin e Beratit, fëmijët grumbulloheshin në oborrin e kishës. Në fytyrat e tyre shfaqej pikëllimi dhe dhimbja për Zotin Krisht. Prifti i famullisë i ndante në dy grupe: disa prej fëmijëve venin për të mbledhur lule të pranverës si për shembull manushaqe, lule-shqera, me të cilat zbukuronin epitafin, ndërsa grupi tjetër i fëmijëve shkonte shtëpi më shtëpi duke kënduar këngët e përvajshme të Krishtit. Në kodikun e Kostandin Beratit gjendet vjersha “Zonja Shën Mëri përpara Kryqësë”. 
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