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HYRJE 
 

Korça është një qytet relativisht i ri. Gjon Muzaka në dorëshkrimin “Historia dhe 

gjenealogjia e Derës së Muzakajve” e përmend Korçën1 si një kështjellë2, që ekzistonte aty nga 

fundi i shek. XIII. Pranë kështjellës ka qenë fshati Peshkëpi, i cili iu dha si feud Mirahorit3 nga 

sulltan Bajaziti II. Qyteti i Korçës4 u formua nga shkrirja e kështjellës me fshatin Peshkëpi5. Të 

dhëna për këtë periudhë gjejmë në Defterin e Regjistrimit të Përmetit dhe Korçës të vitit 1431. 

Dipas defterit në kohën e regjistrimit qyteti i Korçës kishte 36 shtëpi6. Në atë kohë ishte regjimi i 

                                                 
1-Korça përmendet në shek. XIII nën zotërimin e një princi shqiptar të quajtur Andrea Muzaka, i cili mbante titullin 

Sebastokrator. “E piu posedi (il sinjor Andrea Muzachi sebastocrator) e signoreggio la citta di Corizza per insiamo 

alla villa Sovoiana”. Në pjesën testamentale të kodikut Gjon Muzaka i lë trashëgim djalit të tij, Andrea Muzakës 

rajonin e Korçës dhe qytetin e Korçës. “Ty Zoti Andria po të le Tomorricën me gjithë katundet Serki, Midigu e 

Serezi, Duskari, Opari, Lavdari, marjani, Voskopoveci si kam thënë më për tej, shtetin Opari e Lavdari deri tek 

vendi Marjan i përmendur edhe po të lë krahinën e Devollit të Madh me qytetin Korça e vendin Soviana”. Historia 

Genealogia della Casa Musachia scrita da Giovani Musachia, Despoto d’Epiro, a suo figli nel 1510, nel Carles 

Hopt “Croniques Greco Romanes”, Berlin 1873, pagina 280; Muzaka. Memorje, përkthyer nga Dhori Qirjazi, Tiranë 

1996, faqe 42;  Arben Gjata, Të dhëna dokumentare për mesjetën e qytetit të Korçës, Tempulli, Nr. 2, Korçë 2000, 

faqe 46-52; Bashkim Jahollari, Ili Mitkë Qafzezi për qytetin e Korçës, Tempulli, Nr. 1, Korçë 2000, faqe 64. 
2-Sipas Regjistrit të Përmetit dhe Korçës, kalaja kishte dizdarin (komandantin) dhe kadiun (gjykatësin) e saj. Nga 

këto të dhëna kuptohet se kalaja e Korçës ka qenë një qendër ushtarake administrative osmane. Kalaja e Korçës 

përmendet edhe në dekretin nr. 3 të vitit 1497 të sulltan Bajazitit II, me anën e të cilit përcaktonte kufijtë që do ti 

jepte Iljaz bej Mirahorit. Petrika Lera, Mbi ekzistencën e kalasë së Korçës, Tempulli, Nr. 2, Korçë 2000, faqe 34-37. 
3-Mirahor Iliaz beu ka lindur në Panarit. Ai ka qenë bir prifti dhe quhej Ilia. Pasi u rrëmbye në vogëli nga sultan 

Murati II në një ekspeditë ushtarake ndëshkimore, kur  u rrit, ai u bë një nga udhëheqësit ushtarakë të kohës së 

sultan Mehmetit II dhe të Sulltan Bajazitit II (1481-1512). Ky i fundit i dhuroi mirahor Iliaz beut një sërë fshatrash si 

Peshkëpinë, Boboshticën, Leshnjën, Vithkuqin, Panaritin, Treskën, Trebickën, Vodicën etj. Fermanët e Sulltan 

Bajazitit II i jepnin të drejtën Mirahor Iliaz beut të mblidhte taksën e haraçit, ispenxhës, badihavasë etj. Materiale 

Dokumentare për Shqipërinë Juglindore të shekullit XVIII- fillimi i shekullit XX, (Kodiku i Korcës dhe i Selasforit), 

Vëll. I, Akademia e Shkencave, Tiranë 1981, faqe 4-5; Materiale Dokumentare për Shqipërinë Juglindore të 

shekullit XVIII- fillimi i shekullit XX, (Kodiku i Korcës dhe i Selasforit), Vëll. II, Akademia e shkencave, Tiranë 

1981, faqe 167. 
4-Sipas studiuesit Arben Gjata qyteti i Korçës është ndërtuar rreth kryqëzimit të rrugëve, pranë ish-portës së 

manastirit të Shën Mërisë, pikërisht aty ku sot është Banka e Shtetit. Rreth sheshit në vendin ku është Banka e 

Shtetit ishte manastiri i Shën Mërisë. Përballë manastirit, atje ku është sot hotel Turizmi fillonte kalaja e Korçës me 

portën përballë me manastirin. Në krah të kalasë ishte kisha e Shën Gjergjit dhe përballë me Shën Gjergjin, në 

krahun perëndimor të kalasë gjendej pazari, hanet si edhe lagjia e vjetër e Korçës, Katovaroshi. Pranë Korçës në 

anën tjetër të lumit gjendej çifliku i Peshkopit bashkë me familjet e parikëve. Arben Gjata, Të dhëna dokumentare 

për mesjetën e qytetit të Korçës, Tempulli, Nr. 2, Korçë 2000, faqe 50-51. 
5-Franklin Xega, Perikli Qiriazi, Fjalor Enciklopedik Shqiptar, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë 2008, 

faqe 1280. 
6-Në defter është shkruar: Të pafetë që banojnë brenda në kështjellë: shtëpi 36, vejusha 5, beqarë 3. Defteri i 

regjistrimit të Përmetit dhe Korçës i vitit 1431, Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë, Tiranë 

2018, faqe 46. 
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timarit7 dhe ndarja e tyre bëhej në bazë të kontributit që jepnin për shtetin. Me kalimin e kohës 

timaret janë tjetërsuar, duke iu dhënë atyre që përqafonin besimin islam, por kemi edhe mjaft 

raste që poseduesi i timarit ka mbetur i krishterë. Këta të fundit qenë kryesisht ruajtës kalaje8. 

Gjatë kohës së sundimit osman pronat që i përkisnin Mitropolisë janë lënë sërisht në 

administrimin e saj, duke respektuar besimin. Në Defterin e Përmetit dhe të Korçës hasim 

timarin e peshkopit9, i cili është poseduar gjithmonë prej peshkopëve, sepse ata kanë pasur berate 

lidhur me këtë të drejtë.  

Sulltan Sulejman Elkanuni (1520-1566) përcaktoi ligje për organizimin e komuniteteve 

ortodokse që qenë në administrimin e tij. Çdo komunitet ortodoks drejtohej nga dhimojerondia 

(këshilli i pleqve). Dhimojeronditë kishin rregullat dhe administratën e tyre. Duke u marrë me 

problemet e komunitetit ato qenë përgjegjëse ndaj autoriteteve osmane. Në aktet kishtare, Korça 

përmendet si Episkopatë e Mitropolisë së Selasforit dhe nga pikëpamja e juridiksionit kishtar 

deri në vitin 1767 varej nga Patriarkana e Ohrit. Zhvillimin e qytetit e ndihmoi pozicioni i 

favorshëm gjeografik, si qendër në rrugën tregtare që lidhte Maqedoninë me Epirin. Kështu në 

shek. XVII Korça u bë qendër e rëndësishme episkopale, mbasi patriku i Ohrit e ngriti atë në 

shkallën e Mitropolisë.  

Mitropolia e Korçës i ka fillimet në shekullin XVII. Kisha e "Fjetjes së Hyjlindëses" në 

lagjen Varosh i Poshtëm, që konsiderohej si kisha më e vjetër e Korçës ka qenë manastir për 

kallogjerët. Ajo kohë mbas kohe është djegur dhe bashkësia me shpenzimet e veta e ka 

rindërtuar. Patriku i Ohrit Joasaf në vitin 1752 i ka dhuruar kësaj kishe një shtëpi me oborr10. 

Kisha katedrale "Burimi Jetëdhënës" ka filluar të ndërtohet në vitin 1707. Për të ngritur këtë 

tempull ka punuar i gjithë populli i Varoshit. Ktitorët e saj ishin Marko Vasili, Haxhi Koçi dhe 

Shamo, të cilët, përveç ndihmave financiare dhe materiale, janë përpjekur për të nxjerrë fermanin 

nga Stambolli. Pranë kishës u ndërtua edhe mitropolia në ditët e kryepriftit Neofit nga 

                                                 
7-Timari ishte pjesë toke që u jepej personave të caktuar në shtetin osman në këmbim të shërbimit që ata jepnin ndaj 

shtetit. Timari kishte një sasi vjetore të ardhurash 3 mijë deri në 20 mijë akçe. Poseduesit e timareve përveç 

pashallarëve, spahinjve e rojeve të kalave qenë edhe kadilerët, imamët, priftërinjtë etj.  
8-Rasti më tipik është Timari i Kushtës: në fillim këtë fshat e gëzonte një kështjellar, por fshati qe shpërndarë. 

Kushtës së larpërmendur Pashai i dha biti me kusht që ta gjallëronte dhe të bënte roje në postën kufitare të Korçës. 

Ky e ringjalli. Pastaj mori edhe një biti tjetër nga Pashai, me anën e së cilës ai bëhet eshkinxhi.  Defteri i regjistrimit 

të Përmetit dhe Korçës i vitit 1431, Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë, Tiranë 2018, faqe 63. 
9-Defteri i regjistrimit të Përmetit dhe Korçës i vitit 1431, Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i 

Historisë, Tiranë 2018, faqe 58. 
10-Patriku i Justinianës së Parë, zoti Joasaf, shtëpinë e tij bashkë me tërë vendin rrotull saj, më 1725 ia bëri dhuratë 

shpirtërore manastirit të “Shën Mërisë”, tani kishë e varrezave, e cila ndodhet në një vend të mënjanuar në një 

distancë të vogël nga Varoshi dhe jo për të ngritur mitropoli. Meqë godina e mitropolisë përfshihet brenda oborrit të 

kishës katedrale “Burimi jetëdhënës”, brenda të cilit vend ndodhen dhe shkollat dhe është afër qendrës së Varoshit. 

Materiale Dokumentare për Shqipërinë Juglindore të shekullit XVIII- fillimi i shekullit XX, (Kodiku i Korcës dhe i 

Selasforit), Vëll. II, Akademia e Shkencave, Tiranë 1981, faqe 89-90. 
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Gjirokastra më 15 korrik të vitit 1857. Mitropoliti Neofit pasi u mor vesh me tregtarët korçarë 

themeloi Arkën për arsimin, e cila quhej Llaso11.  

Më 4 janar 1866 komuniteti ortodoks i Korçës hartoi një kanonizëm. Sipas neneve të 

kanonizmës, dhimojerondia përbëhej nga tetë burra, që zgjidheshin nga mbledhja e përgjithshme. 

Dhimojerondia drejtonte gjithë çështjet e brendshme dhe të jashtme të komunitetit. Një nga 

detyrat kryesore të dhimojerondisë ishte të kujdesej për mirëmbajtjen e kishave dhe të pronave të 

tyre, duke emëruar epitropët. Më 12 shkurt 1867 u zgjodhën epitropët që do të administronin të 

gjitha kishat e Korçës. Më 30 dhjetor 1874, Mitropolia e Korçës kishte një sistem të zhvilluar 

taksimi. Me zhvillimin e qytetit, në vitin 1876 komuniteti ortodoks i Varoshit hartoi kanonizma 

të rinj.     

Më 20 gusht të vitit 1894 Mitropolia e Korçës u dogj. Më pas ajo u rindërtua prej Thoma 

Adhamit në vitin 1896. Dhuruesi kryesor ka qenë Jovan Banga12. Që nga viti 1922 deri në mars 

të vitit 1930 qendra e Kryeepiskopatës ka qenë në Korçë. Ndërtesa e Mitropolisë së Korçës 

vazhdoi të funksionojë deri në vitin 1967 kur u sekuestrua. Në vitet 1988-1989 ndërtesës iu bë 

një rikonstruksion, sepse përdorej si shkollë ku përgatiteshin kuadrot e Partisë së Punës. Ndërsa 

në vitet 1995-1996 Mitropolisë së Korçës iu bë rikonstruksion tërësor me fondet e grumbulluara 

nga Kryeepiskopi Anastas13.  

Kodiku i Madh i Mitropolisë së Korçës dhe Selasforit. Ky kodik fillon me 25 vjetët e 

fundit të shek. XVII kur Parthini, Patriku i Ohrit dhe Kryeepiskopi i Korçës e pajisi Mitropolinë 

e këtij qyteti me një kodik, i cili mban titullin “Kodik i fort të Shenjtës dhe Perëndimbrojtëses 

Mitropoli të Korçës dhe Selasforit”. (Fig.2) Kodiku është një thesar të dhënash që përfshijnë 

shek. XVII-XX. Ai i përket kohës kur dioqeza e Korçës përfshihej në Patriarkanën e Ohrit, si 

edhe kohës kur Mitropolia e Korçës hyri në juridiksionin e Patriarkanës së Kostandinopojës. 

Fletët e kodikut janë prej letre të bardhë, të trashë e pa vija, vetëm një akt është shkruar në 

gjuhën turke, kurse të gjithë shkrimet e tjera janë në gjuhën greke. Nëpër faqe të ndryshme të 

kodikut gjuha greke është ndikuar nga sintaksa e gjuhës shqipe, pasi ata që e kanë shkruar 

kodikun kanë qenë shqiptarë me pak shkollë dhe nuk e kanë ditur mirë gjuhën greke. Në tekste 

shihet redaktimi i dorës së disa artizanëve të njohur, si p.sh. Theodhor Kavalioti, Dhaskal Tërpo 

Marku e Dhaskal Kostë Cepi. Kodiku është konsideruar si një  regjistër i traditave të vendit, i 

halleve dhe i problemeve të kohës. Këtë kodik e kanë shfrytëzuar për të argumentuar veprat e 

                                                 
11-Më 12 nëntor 1876 u hartua rregullorja e arkës popullore Llaso, e cila përbëhej nga 12 nene dhe 5 kapituj. Kryetar 

i Llasos ishte vetë Mitropoliti i Korçës, Neofit Gjirokastriti, i cili çdo vit, më 30 janar në të kremten e Tre 

Hierarkëve lexonte emrat e dhuruesve. Sipas rregullores përmendeshin të gjithë dhuruesit, pavarësisht nga shuma që 

patën ofruar. Nga dhuruesit mund të kujtojmë Dhimitër Çickën, i cili ka ofruar 8.000 lira angleze, Vangjel Kriston 

me 3.000 lira, Kostandin Filipin me 1.600 lira, Jorgo Noskun me 5.000 lira franceze etj. Mihal Sonellari, Një traditë, 

e cila jeton së bashku me qytetin, Ngjallja, mars 2005, faqe 4; Arben Gjata, Shkollat e Mitropolisë së Shenjtë të 

Korçës, Tempulli, Nr. 11, Korçë 2005, faqe 65-67; Alma Gjermani, Dhuruesit korçarë të shek. XIX, Tempulli, Nr. 

13, Korçë 2008, faqe 19; Alma Ballauri, Arsimi në qytetin e Korçës në  shekullin  XIX, Tempulli, Nr. 10, Korçë 

2005, faqe 19.   
12-Alma Gjermani, Dhuruesit korçarë të shek. XIX, Tempulli, Nr. 13, Korçë 2008, faqe 18-20. 
13-Arben Gjata, Mitropolia e Korçës dhe ndërtesa e saj, Ngjallja, Tetor 2002, faqe 4. 
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tyre Nuçi Naçi, Mihal Grameno etj, enciklopedistë e studiues të huaj, si p.sh. Jani Lambrinidhi, 

Heinrich Gelzer, Evlogjio Kurilla etj. Kodiku i Mitropolisë së Korçës jep të dhëna për arkën 

popullore, e cila quhej “Llaso”. Këtë arkë e kishin krijuar vetë anëtarët e bashkësisë dhe paratë 

që grumbulloheshin përdoreshin për nevoja publike, si për shembull shkolla, ndërtime të 

ndryshme etj. Arka popullore “Llaso” filloi që të organizohej në vitin 1849. Donacione të 

fuqishme kanë dhënë emigrantët korçarë nga Amerika, Misiri etj. Gjithashtu nëpër fletët e 

kodikut gjejmë të dhëna për funksionimin e gjykatave shpirtërore, të cilat funksiononin vetëm 

për disa çështje të caktuara të bashkësisë ortodokse, si për shembull për probleme që kishin të 

bënin me disiplinën fetare, për divorcet etj. Gjykata shpirtërore ka gjykuar edhe mjaft çështje në 

lidhje me trashëgimitë dhe donacionet. 

  Nga të dhënat që na jep Kodiku i Mitropolisë së Korçës mësojmë se zanatçinjtë e qytetit 

kanë qenë të organizuar nëpër esnafe, nga të cilët mund të përmendim atë të kasapëve, 

opingarëve etj. Këto esanfe shpesh mblidheshin në Mitropolinë e qytetit për të diskutuar për 

probleme të ndryshme. Kodiku jep informacione të bollshme për zhvillimin e arsimit në qytetin e 

Korçës. Në vitin 1724 bashkësia ortodokse e Varoshit filloi fushatën për grumbullimin e 

fondeve, të cilat do të përdoreshin për arsimin. Ndihma në të holla dhanë Vithkuqi, Voskopoja, 

Boboshtica etj. Në vitin 1873 u çelën disa kopshte për fëmijët ortodoksë nga shoqëria 

“Vëllazëria e miqve të të varfërve”. Me donacionet që janë shënuar në kodik, besimtarët korçarë 

e kanë pajisur katedralen e Mitropolisë me një ikonostas madhështor të punuar në dru are dhe të 

zbukuruar me motive të ndryshme. Kodiku i Madh i Mitropolisë së Korçës jep mjaft të dhëna për 

historinë e artizanatit kishtar14.  

Voskopoja. Voskopoja shtrihet në një trevë malore midis Gorës dhe Oparit, rreth 1200 

metra mbi nivelin e detit, e rrethuar nga tri anë me male, kodra dhe brigje. Hani i cili ka vizituar 

disa krahina të Shqipërisë në vitin 1843, duke u mbështetur në një kodik të vjetër që kishte 

Voskopoja, të vitit 1765, shkruan se Voskopoja është ndërtuar në vitin 1383 prej një prijësi nga 

dera e Muzakajve. Hani lë të kuptohet se Voskopoja është ndërtuar pas rënies së 

Kostandinopojës më 1453, pasi shumë refugjatë u larguan dhe u vendosën në jug të Shqipërisë. 

Emërtimi i saj në shkrime të ndryshme ka dhe trajta të ndryshme, si Vokopolis, Moskopolis, 

Moskopole, Voskopojë dhe Vockopojë. Ka të ngjarë që prapashtesa πολις (qytet) të ketë çuar në 

emrin e sotëm. Banorët e parë mendohen të jenë banorët e shpërngulur fillimisht nga qyteti 

Voskop i vendosur në rrëzën e poshtme të fushës së Korçës, i rrënuar nga dyndjet osmane të 

shekullit XIV. Të shpërngulurit prenë shkurret e para dhe ndërtuan kishën e Shën e Premtes. 

Shtimi më pas i kësaj popullsie u bë me njerëz të tjerë që donin t`i shpëtonin islamizimit. Të 

ardhurit ishin nga Korça, Myzeqeja, Berati etj. Por ka edhe grupe etnike që endeshin në malet e 

Gramozit dhe të Pindit, si dhe në viset e tjera të Ballkanit me tufat e tyre të bagëtive, të cilët 

sollën edhe zanatet e leshpunuesve, të endjes së qilimave etj15.  

                                                 
14-Materiale Dokumentare për Shqipërinë Juglindore të shekullit XVIII- fillimi i shekullit XX, (Kodiku i Korcës dhe i 

Selasforit), Vëll. II, Akademia e shkencave, Tiranë 1981. 
15-Dhori Falo, Tragjedia e një qyteti, Kotti, Korçë 1998. 
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 Në shekullin e XVIII Voskopoja pati lulëzimin e saj më të madh me rreth 60.000 banorë. 

Në një dokument tjetër të shkruar në Budapest në vitin 1905 përmendet se qyteti ka pasur 12.000 

shtëpi. Numri i madh i bazilikave, të cilat mund të nxinin deri në 1000 veta brenda, dëshmon për 

një bashkësi  të madhe të krishterësh. Kisha e manastirit të Shën Prodhromit është ndërtuar në 

vitin 1632 dhe është pikturuar më 1659. Kisha është ë tipit në formë kryqi me kupolë dhe me 

apsida anësore. Kisha e fjetjes së Shën Marisë ka qenë katedralja e qytetit dhe është pikturuar në 

vitin 712. Kisha e Shën Kollit ka përfunduar së ndërtuari në vitin 1722 dhe është pikturuar nga 

David Selenicasi më 1726. Kisha e Taksiarkëve është ndërtuar dhe pikturuar në vitin 1722, 

ndërsa kisha e Shën Thanasit u ndërtua në vitin 1724 dhe u pikturua më 1745 nga vëllëzërit 

Athanas dhe Kostandin Zografi. Kisha e profetit Ilia është ndërtuar në vitin 1751 dhe është 

bazilikë trenefëshe e mbuluar me tavan të rrafshët. Voskopoja ndahej sipas lagjeve: lagjja e Shën 

Marisë, e Shën Kollit, e Shën Thanasit, e Shën Mëhillit etj. Ndërmjet lagjes së Shën Kollit dhe 

asaj të Shën Marisë gjendej pazari, ndërsa ndërtesat e shkollës, shtypshkronjës, spitalit dhe 

jetinores gjendeshin në lagjen e Shën Kollit. Rrugët që lidhnin lagjet e Voskopojës qenë të 

shtruara me kalldrëm16.  

Në shekullin XVIII filloi artizanati i tekstileve të leshta. Një zhvillim të madh mori 

zejtaria dhe esnafët. Me pasurimin e mëtejshëm zejtarët filluan të merren me argjendari dhe me 

qëndisje. Zhvillim të rëndësishëm mori thurja e fijeve të arit mbi stofrat që vinin nga Venediku 

apo Kostandinopoja. Një veçanti e këtyre zejtarëve ishte krijimi i esnafeve dhe i rufeteve. 

Kodiku i Mitropolisë së Korçës dhe  Selasforit bën fjalë për rolin që kanë luajtur këto organizata 

në jetën ekonomiko-shoqërore. Nga të dhënat e kodikut të manastirit të Shën Prodhomit del se 

rufetet e bakërxhinjve, të këpucarëve dhe të rrobaqepësve kontribuan në ndërtimin e objekteve të 

kultit ortodoks. Fëmijët e vllehve voskopojarë filluan të studionin në qytete të Evropës, si Vjenë, 

Venedik, Budapest e gjetkë dhe ky arsimim dha rezultatet e pritura me ngritjen e Akademisë. 

Ndërtesa e Akademisë së Re të Voskopojës u ngrit kryesisht me ndihmën financiare të rufeteve 

të mëdha, por edhe të vogla. Sipas kodikut të kishës së Shën Marisë këto organizata morën 

përsipër nga një djalë për të studiuar jashtë shtetit. Nga të ardhurat e rufeteve janë paguar 

mësuesit e shkollave, janë dhënë bursa për nxënësit dhe për akademitë e tjera në Evropë, si për 

shembull në Vjenë, Lajpsig, Venedik, Budapest, vende me të cilat kishin më shumë lidhje 

tregtare17.  

Një nga këta ka qenë edhe Teodhor Kavalioti, i cili duke qenë i shkëlqyer me mësime u 

dërgua në shkollën e Janinës me shpenzimet e esnafëve të bakërxhinjve. Tregtarët voskopojarë 

duke udhëtuar shpesh jashtë vendit, veç të mirave materiale sillnin edhe kulturën nga ato vende 

ku zhvillonin tregtinë. Këtë zhvillim e vërteton pajisja e qytetit me një shtypshkronjë në vitin 

1720.  

Shtypshkronja, Biblioteka dhe Akademia e Re. Shtypshkronja u soll nga Venediku 

dhe u vendos në një ndërtesë të nëndheshme, e cila bashkohej me kishën e Shën Joan Teologut, 

në vendin që sot quhet “Luadhi i Skolive”. Veprimtaria e shtypshkrimeve ka filluar rreth vitit 

                                                 
16-Pirro Thomo, Voskopoja dhe lidhjet e saj me botën e jashtme, Kërkim, Nr. 4, Tiranë 2010, faqe 51-55. 
17-Valentin Mustaka, Voskopoja, qyteti i modernizuar nga arkondët vllehë, Sot, 23 janar 2004, faqe 12-13. 
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1720. Në këtë shtypshkronjë mjeshtrat shqiptarë mësuan tipografinë. Tipografi i parë i 

shtypshkrimeve kanë qenë Grigor Voskopojari. Gjithashtu ai ishte botuesi dhe korrektori i 

shtypshkrimeve. Profesorët e “Akademisë së Re” qenë bashkëpunëtorët kryesorë të 

shtypshkronjës, sepse pjesa më e madhe e shtypshkrimeve qenë tekstet e tyre. Në shtypshkronjën 

e Voskopojës janë shtypur rreth 21 tekste mësimore në 38 vjet punë dhe të gjitha janë në gjuhën 

greke. Librat qenë me karakter teologjik dhe apologjetik. Shtypshkronja e Voskopojës ka shtypur 

14 akoluthi, të cilat janë përdorur për nevoja liturgjike, ndërkohë bashkë me shërbesat fetare 

botohej edhe jeta e shenjtorëve, e cila fshihej në brendësi të tekstit prej syrit të pushtuesit osman. 

Ja disa shtypshkrime që u botuan në këtë shtypshkronjë18:  

1712-Ακολουθία...Νικολάου του Νέου (Akoluthia e Nikollës të Ri). 

1731-Ακολουθία...Θεοδώρας (Akoluthia e Teodorës).  

1734-Ακολουθία...Χαραλάμπυς (Akoluthia e Harallambit). 

1735-Ακολουθία...Σεραφίμ (Akoluthia e Serafimit). 

1740-Ακολουθία...Ναούμ (Akoluthia e Naumit). 

1742-Ακολουθία...Κλήμεντος (Akoluthia e Klementit). 

1742-Ακολουθία...Ιωάννου του Βλαδιμήρου (Akoluthia e Joan Vladimirit). 

1742-Ακολουθία...έπταρίθμων (Akoluthia e Shtatë Shenjtorëve). 

1744-Ακολουθία...Βισσαρίωνος (Akoluthia e Visarionit). 

1746-Ακολουθία...Αντωνίου (Akoluthia e Antonit). 

1749-Leonardo Lombardi, Η άλήθηα κριτής (E vërteta si gjykatës). 

1750-Teodor Kavalioti, Οκτώηχος (Oktaikos). 

1769-Meletios Pegas, Ορθοδοξος διδασκαλία (Doktrina fetare)19.  

Jetëgjatësia e Shtypshkronjës së Voskopojës ka qenë deri në vitin 1769, kur u shkatërrua 

tërësisht. Në shtypshkronjën e Voskopojës u botuan kryesisht libra me karakter fetar si akoluthi, 

oktohikos etj, ndërkohë janë botuar edhe libra apologjetikë për të mbrojtur grigjën ortodokse nga 

ndikimet e kishës romano-katolike. Gjithashtu janë botuar libra me porositës me pagesë, sepse 

ishte e vetmja shtypshkronjë në ato treva. Biblioteka e Voskopojës u themelua në vitin 1710 me 

donacionet e voskopojarëve, ndër të cilët mund të veçojmë Kryeepiskopin Joasaf. Biblioteka ka 

pasur mjaft dorëshkrime të çmuara të teksteve kishtare, por edhe një sasi të konsiderueshme të 

librave që qarkullonin në atë kohë në Evropë. Dhuruesi kryesor i librave ka qenë baroni Gjergji 

Sina, i cili ka jetuar në Vjenë. Me vdekjen e tij, i gjithë fondi prej dy mijë tituj librash i kaloi 

Bibliotekës së Voskopojës20.  

 Akademia e Re e Voskopojës ka funksiuniar që në vitin 1750. Për ndërtimin e 

Akademisë së Re esnafët voskopojarë dhanë 312 mijë aspra, paria e qytetit dhuroi 250 mijë, 

Mitropolia e Kosturit 60 mijë dhe manastiri i Shën Naumit ofroi 12 mijë aspra. Akademia pati 

emër të madh si brenda dhe jashtë vendit. Nismëtarë për ngritjen e saj njihen patriku i Ohrit 

                                                 
18-Gentian Stratobërdha, Shtypshkronja e Voskopojës dhe veprimtyaria e saj botuese, në nivelet e shtypshkronjave të 

tjera në Evropën e asaj kohe, Kërkim, Nr. 1, Tiranë 2009, faqe 137-141.  
19-Max Demeter Peyfuss, Shtypshkronja e Voskopojës, Vienë 1996, faqe 92-93. 
20-Dion Tushi, Biblioteka e Voskopojës, Tempulli, Nr. 16, Korcë 2011, faqe 41-47. 
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Joasaf dhe Teodor Kavalioti. Guri i themelit u vu më 1741 dhe se ajo përfundoi së ndërtuari më 

1750. Përurimin e saj e bëri Mitropoliti i Korçës Niqifori. Drejtori i parë ka qenë Sevet 

Leontiadhi nga Kosturi, i laureuar në filozofi e në filologji në universitetin e Xhenovës në Itali. 

Më parë Leontiadhi kishte drejtuar shkolat e larta të Janinës dhe të Kosturit. Që prej vitit 1744 në 

drejtimin e Akademisë ka qenë dijetari i shquar Teodor Anastas Kavalioti, i cili quhej botërisht 

“fot i dituri”, “kryeprift” etj. Në këtë Akademi mësuan shumë nxënës edhe nga vise të tjera të 

Shqipërisë si Korça, Elbasani, Përmeti, Gjirokastra, por edhe nga Greqia dhe Maqedonia. Gjuha 

që është përdorur ka qenë greqishtja si një gjuhë ndërballkanike për gjithë ortodoksinë. Programi 

mësimor i Akademisë ndahej në dy cilke: i ulti dhe i larti. Në ciklin e ulët jepeshin lëndët: gjuhë 

greke, edukatë fetare, kaligrafi, matematikë etj, ndërsa në ciklin e lartë jepeshin këto lëndë: 

gramatika, letërsia, portika, retorika, logjika, filozofia, teologjia, fizika, metafizika, etika, 

muzika, matematika etj. Didaktika që ndiqej në këtë shkollë luhatej ndërmjet shkencës dhe fesë, 

arsyes dhe besimit. Në rrethin e nxënësve dhe të pedagogëve të kësaj Akademie u bënë përpjekje 

që popullit feja t`i predikohej shqip dhe për kombëtarizimin e Kishës Ortodokse. Kjo gjë 

vërtetohet me përkthimet  e Dhiatës së Re nga Grigor Voskopojari dhe Teodor Kavalioti21.  

Vithkuqi gjendet në jugperëndim të malit të Rungajës, rreth 20 km larg Korçës. Fshati 

ngrihet në një terren malor, në lartësinë 1300 metra nga niveli i detit. Vithkuqi rrethohet nga 

male të larta, të pyllëzuara me ah, bredh dhe dushk. Në fshat ka rreth 100 kroje22  dhe 11 kisha23 

Më 28.08.1943 Vithkuqi u dogj nga ushtria italiane. Në atë kohë u dogjën edhe katër kisha: Shën 

Kolli, Shën Thanasi, Shën Joani dhe Shën e Premtja. Edhe në vitin 1967 disa nga kishat e 

Vithkuqit u dëmtuan, duke u kthyer në depo. 

Në kulmin e lulëzimit të tij, Vithkuqi numëronte rreth 8000 banorë. Sipas kodikut të 

manastirit të Shën Pjetrit, në vitin 1908 Vithkuqi ka pasur rreth 70 familje24. Në vitin 1926 

popullsia e Vithkuqit ka qenë 1000 banorë, ndërsa në vitin 2005 ka qenë 865 banorë. Popullsia e 

përgjithshme e komunës në vitin 2008 ka qenë 2676 banorë. Komuna Vithkuq përfshin fshatrat 

Çemericë, Grabockë, Gjanç, Leshnjë, Lubonjë, Manastirec, Mëmël, Trebickë, Treskë dhe Zboq. 

Në Vithkuq një pjesë e popullsisë është arumune25. Falë pozicionit të përshtatshëm gjeografik, 

rrethuar nga malet dhe pyjet, Vithkuqi ka klimë të shëndetshme. Klima e Vithkuqit është 

mesdhetare malore, me dimër të gjatë e të ftohtë dhe me verë të thatë. Malet i pengojnë stuhitë 

dhe erërat e forta gjatë stinës së dimrit. Në Vithkuq buron lumi Osum, i cili formon një basen, që 

                                                 
21-Alfred Uçi, Filozofia e Teodor Anastas Kavaliotit, Voskopoja, Akademia e Re, Akademia e Shkencave e 

Shqipërisë, Tiranë 2004, faqe 66-72. 
22-Kroi Mbret, Kroi i Kurtiqit, Kroi i Kuq, Kroi i Vashës, Kroi i Palit, Kroi i Ndrios, Kroi i Borishtit, Kroi i Dukasit, 

Kroi i Melasit, Kroi i Kondasit etj; Gjikë Kurtiqi, Vithkuqi i 100 krojeve dhe 24 kishave, shoqata “Naum 

Veqilharxhi“, Tiranë, 2008, faqe 16. 
23-Nga 11 kisha që ka pasur dikur Vithkuqi, vetëm 7 prej tyre i kanë rezistuar kohës. Prej tyre 4 kisha kanë pësuar 

dëme të mëdha: Shën Vangjelizmoi, Shën Minai, Shën Thanasi dhe Shën Gjergji. Tri kisha janë në gjendje të mirë: 

kisha e Shën Mërisë, kisha e Shën Mëhillit dhe kisha e manastirit të Shën Pjetrit. 
24-Pjesë nga vepra e Evlogjio Kurillës: Grigor Argjirokastriti dhe historia e Moskopolit. Përkthyesi anonim. 

Dispensa është shtypur në Institutin e Monumenteve të Kulturës, faqe 104. 
25-Arqile Bërxholi, Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Akademia e Shkencave, Nr. 3, Tiranë, 2009, faqe 2893-2894. 
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përmbledh ujërat e burimeve. Në vitin 1936, në Vithkuq u ndërtua hidrocentrali i parë i vendit 

me fuqi 500 kv. Në Vithkuq është ndërtuar edhe ujësjellësi i parë në rrethin e Korçës.  

Nëpër pllajat, luginat, kodrat dhe kullotat e Vithkuqit rriten shumë bimë mjekësore si: 

çaji i malit, salepi, lule balsami, lule shtogu, mëllaga, kamomili, sherebeli, rozmarina etj. Në 

Vithkuq rriten drurët pisha, bredhi, lisi, ahu, panja etj. Në fshat ka me shumicë vidha. Prej këtij 

druri e ka marrë emrin fshati Vithkuq26.  

Në Vithkuq ka kafshë të egra, si arinj, ujqër, dhelpra, nuselala, urithë etj. Nëpër pyje ka 

shqiponja, skifterë, korba, laraska, mëllenja, qukapikë etj. Vithkuqi ka traditë në mbarështimin e 

bletëve. Fauna e Vithkuqit ka ardhur duke u varfëruar nga gjuetia pa kriter, me pasojë zhdukjen e 

mjaft kafshëve, si sorkadhja, kunadhja dhe derri i egër. Janë pakësuar ndjeshën edhe lepujt e egër 

dhe thëllëzat e malit.  

Vithkuqi është i pasur me pyje, livadhe, kodra e kodrina të bleruara e burime me ujë të 

kristaltë. Për t’u futur në fshat duhet të kalosh urën e Zotos. Pranë saj ruhen gjurmët e mullirit 

dhe të dërstilës. Sigurisht që monumenti më i madh i kulturës materiale dhe shpirtërore të 

Vithkuqit është manastiri i Shën  Pjetrit. Një burim i pashtershëm të dhënash janë kodikët e 

kishave. Në stendat e Muzeut Historik Kombëtar gjenden dy kodikë, të cilët kanë mjaft të dhëna 

rreth kishave të Vithkuqit. Kodikët na bëjnë me dije për pasuritë e paluajtshme, që zotëronin 

kishat e Vithkuqit, si një mulli tek Ura e Madhe, të cilin e patën dhënë me qira dymbëdhjetë mijë 

lekë në vit. Kishat kishin në pronësi edhe një mulli tjetër, që gjendej në lagjen Saraq. Pjesë e 

pasurisë ishin metoqi dhe pesë dyqanet në qytetin e Korçës.  

Kodiku nr. 1 fillon më 1 janar 1943. Ai ka 206 fletë. Në kodik janë shënuar të dhëna 

themelore për 11 kishat e Vithkuqit koha kur janë themeluar, sa herë janë rindërtuar, orenditë 

dhe librat liturgjikë, sendet e dhuruara bashkë me emrin e dhuruesit etj. Në kodik shënohen 

pasuritë kishtare të paluajtshme, si ara, livadhe, korije etj., ç’sipërfaqe zënë dhe me çfarë 

kufizohen. Në rast fatkeqësie bëhej çregjistrimi i kishës nga kodiku. 

Gjatë shekujve XVII-XVIII, Vithkuqi arriti një shkallë të lartë zhvillimi ekonomik dhe 

kulturor. Kjo vërtetohet me monumentet e shumta, të cilat i kanë rezistuar kohës. Në Vithkuq ka 

pasur shkollë të lulëzuar, ku jepte mësim jeromonaku Sava, i cili qe shkolluar në Akademinë e 

Voskopojës27.  

Vithkuqi ka pasur disa lagje: Grekas (e cila ishte nga lagjet më të mëdha të Vithkuqit), 

Dukas, Borishtë, Tataç, Kovaças, Rusas etj. Në një dokument të shkruar më 17 gusht të vitit 

1792, përmenden këto lagje: Borishtë, Tataç, Llasi, Qyrsa, Syrbashi, Krekas, Palas, Kolaqerkas, 

Kovaças, Saraç, Rusas dhe Dukas28.  

                                                 
26-Gjikë Kurtiqi, Vithkuqi i 100 krojeve dhe 24 kishave, shoqata “Naum Veqilharxhi“, Tiranë 2008, faqe 28-30.  
27-Pjesë nga vepra e Evlogjio Kurillës: Grigor Argjirokastriti dhe historia e Moskopolit. Përkthyesi anonim. 

Dispensa është shtypur në Institutin e Monumenteve të Kulturës, faqe 104; Materiale dokumentare për Shqipërinë e 

Jugut të shek. XVIII-fillimi i shek. XX (Kodiku i Korçës dhe i Selasforit), Vol. I, Akademia e Shkencave, Tiranë, 

1981, faqe 31. 
28-Materiale dokumentare për Shqipërinë e Jugut të shek. XVIII-fillimi i shek. XX (Kodiku i Korçës dhe i Selasforit), 

Vol. II, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1981, faqe 160. 
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Vithkuqarët, me zotësinë e tyre arritën ta kthenin vendlindjen në një qytet të lulëzuar, me 

ndërtime karakteristike, me shtëpi të mira, me rrugë të shtruara me kalldrëm, të sistemuara dhe 

me kanalizime etj. Një lagje e Vithkuqit quhej Kovaças, sepse gjendeshin disa kovaçhana për 

përpunimin e metaleve: punimin e kangjellave, sëpatave, kosoreve, potkonjve, gozhdëve etj. 

Krahas hekurit, vithkuqarët përpunonin edhe bakrin, për prodhimin e enëve të kuzhinës dhe të 

kazanëve për të zier rakinë. Në Vithkuq një rëndësi e veçantë i është kushtuar punimit të 

qeramikës, e cila përdorej për prodhimin e tubave të ujësjellësve, si edhe për tjegullat. Mjeshtrit 

gurëgdhendës kanë skalitur me shije artistike qoshet e shtëpive, portat, oxhakët dhe urat me 

qemer. Tradicionalisht, banesat e Vithkuqit kanë qënë prej guri. Ndërtimet janë bërë nga 

muratorët vithkuqarë. Ata merreshin edhe me ndërtimin e kishave dhe të manastireve, duke 

treguar një talent të rrallë në skalitjen dhe përdorimin e çmërsit, që gjendet në zonën malore të 

Vithkuqit29.  

Vithkuqi shquhej për përpunimin e leshit, të lëkurëve, të bulmetit etj. Vithkuqarët 

dalloheshin për përpunimin e produkteve blegtorale për prodhimin e djathit, gjalpit, kosit, gjizës 

etj. Me mishin e bagëtive përgatisnin pastërmanë dhe kollofacet. Në Vithkuq punoheshin dhe 

tregtoheshin velenxat, qilimat, sixhadet, rrugicat, gunat etj. Tregtarët vendas i blinin këto mallra 

nga zejtarët dhe i shisnin nëpër qytete të tjera ose jashtë vendit.  

Të gjitha këto e patën shtuar lakminë e bandave të Koprenckës, Radovickës dhe Kolonjës 

për ta grabitur dhe shkatërruar. Në harkun kohor të 52 vjetëve, Vithkuqi ka pësuar tri 

shkatërrime. Në një dokument, që daton më 1 maj 1879 dhe të nënshkruar nga mitropoliti i 

Korçës, Dhorothe Kristidhi, thuhet se Vithkuqi e pësoi shkatërrimin e parë më 1781 nga 

shqiptarët myslimanë, ndërsa në vitin 1819 u dogj nga osmanët30. Në një shënim që gjendet në 

ungjillin e kishës së Shën Mëhillit31, thuhet se Vithkuqi është shkatërruar më 25 tetor të vitit 

182332. Vite më vonë, në murin e hajatit të kishës së Shën Mëhillit mësuesi Kostandin Cepi ka 

                                                 
29-Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit, (Sipas kodikëve të Muzeut Historik Kombëtar), Tiranë 2015, faqe 6. 
30-Materiale dokumentare për Shqipërinë e Jugut të shek. XVIII-fillimi i shek. XX (Kodiku i Korçës dhe i Selasforit), 

Vol. II, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1981, faqe 102. 
31-Ungjilli i vitit 1697 aktualisht është i ekspozuar në hyrje të Pavijonit të Pashallëqeve në Muzeun Historik 

Kombëtar. Libri është marrë nga kisha e Shën Mëhillit në Vithkuq të Korçës dhe indentifikohet me mumër inventari 

292. Përmasat e tij janë 318x230x50 mm. Ungjilli peshon 1850 gram dhe është shkruar në greqishten bizantine, në 

vitin 1697. Kapaku i ungjillit është me relieve metalike të lara me ar. Në qendër të ballinës është skena Deisis, ku 

Krishti është i ulur në fronin dhespotik, ndërsa anash tij janë Shën Mëria dhe Shën Joani në pozicion lutjeje. Nëpër 

qoshet paraqiten katër ungjillorët. Në pjesën tjetër të sfondit ka figurina engjëjsh. Restaurimi i kapakut të ungjillit u 

krye në laboratorin e konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nën drejtimin e prof. ass. dr. 

Frederik Stamatit dhe laboranteve Anila Çuçi dhe Mirushe Përzhita. Frederik Stamati, Andrea Llukani, Kapaku i 

ungjillit të kishës së Shën Mëhillit, Vithkuq, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018, faqe 23; Andrea Llukani, Frederik 

Stamati, Konservimi i kapakut të ungjillit të kishës së Shën Mëhillit, Vithkuq, Studime Muzeologjike Nr. 9, Tiranë 

2019, faqe 152-165; Pavijoni i Mesjetës dhe këndi i Pashallëqeve të Mëdha Shqiptare, Muzeu Historik Kombëtar, 

Tiranë 2017, faqe 43. 
32-Në faqen e parë të ungjillit të kishës së Shën Mëhillit në Vithkuq të Korçës gjendet mbishkrimi që bën fjalë për 

djegien e Vithkuqit në vitin 1823: Είς τούς α. ω. κ. γ. (=1823) οκτοβρίου 25. Βιθεκούκιον / Κατά  τό εύαγγέλιον 

έρχαιται ή όργή τού θεού άπό του(σ) άπιστους / τήν ίδέαν έτος έχαλάσθη η / περίφιμος χώρα καλού / μενον 

Βιθεκούκιον και έμινε παν έριμος. “Në / vitin / 1823 tetor Vithkuqit sipas ungjillit / providencës / i vjen zemërimi i 
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lënë një shënim të gjatë, ku shkruhet se më 13 korrik të vitit 1828 ka ardhur nga qyteti i Beratit 

dhe e ka gjetur Vithkuqin të shkatërruar krejtësisht33. Pas shkatërrimit, disa nga familjet 

vithkuqare u vendosën në Korçë. Të tjerët shkuan në Krushovë të Maqedonisë, në Manastir, në 

Budapest etj. Që nga ajo kohë, popullsia u shpërnda nëpër qytete të tjera34.  

Në kodik shkruhet se më 28.08.1943 Vithkuqi u dogj nga ushtria italiane. Në atë kohë u 

dogjën edhe katër kisha: Shën Kolli, Shën Thanasi, Shën Joani dhe Shën e Premtja. Nga sendet 

me vlerë kanë shpëtuar vëtëm dy ungjij, një petrahil dhe një kryq. Dëmet e luftës qenë të shumta: 

U dogjën rreth 250 shtëpi me gjithë plevicat dhe hauret e tyre, 5000 kv drithëra buke, 2000 kv 

tagjira etj. U dogjën 5 dyqane dhe një hotel-restorant35.  

Vithkuqi është vendlindja e Nikodhim Vithkuqarit, i cili u martirizua më 10 korrik 1709. 

Gjithashtu, Vithkuqi është vendlindja e patriotëve Evstrat Vithkuqarit36, Kostë Cepit, Naum 

Veqilharxhit37 dhe Spiro Dines38.  

                                                                                                                                                             
Perëndisë nga të pabesët, në këtë vit u prish / ky / vend i famshëm që quhet Vithkuq dhe u bë çdo / gjë / e shkretë”. -

Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 423, faqe 196-197.  
33-Mbishkrimi është zbuluar nga studiuesi Theofan Popa në vitin 1954. Fatkeqësisht ky mbishkrim sot nuk është më, 

mbasi ka rënë me gjithë suva. Përmbajtja e mbishkrimit është: “1828 korrik 13. Unë, dhaskal Kostaq Cepi erdha nga 

Berati dhe e gjeta fshatin të rrënuar, të shkretë, shtëpitë të prishura dhe unë i pamerituari i pashë të gjitha shtëpitë pa 

njerëz, por unë dhe ju të mjerë e të shkretë pësuam mjerimin, dhe cilido që u ndal dhe e prishi fshatin, të kenë 

mallkimin që i bënë kishat dhe manastiret e shkretë, por ti o zot ki mëshirë për ne mëkatarët dhe...paligësitë tona....ki 

mëshirë për ne o zot, ashtu si më krijove me duartë e tu, dhe unë do të mëshiroj të gjithë të krishterët, të gjallë e të 

vdekur, dhe në këtë fshatin tonë të vijnë ata që janë në vende të huaja, kur të vijnë të gjithë këtu...dhe të lavdërojnë 

ty, të vetmin perëndinë tonë të vërtetë. I mëshirshëm je ti, o perëndia jonë, simbas mëshirës tënde të madhe ardhëm 

këtu ..menjëherë...dhe kushton...së bashku me të vëllanë e tij dhe pamë shtëpitë e prishura dhe psherëtimë. O 

perëndi, perëndia jonë i qiellit dhe i dheut bëj mëshirë për të gjithë të krishterët mëkatarë, që të vijnë të gjithë të 

krishterët të mblidhen këtu në atdheun e tyre dhe të lavdërojnë ty o zoti im dhe të thonë mëshirona o zot, dhe ki 

mëshirë. I përvuajturi dhaskal Kostandin Cepi i shkrova. Ai që do, të gjallë të më ndjejë si mëkatar që jam, vëllain 

tim më fal”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 428, faqe 198-199. 
34-Materiale dokumentare për Shqipërinë e Jugut të shek. XVIII-fillimi i shek. XX (Kodiku i Korçës dhe i Selasforit), 

Vol. II, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1981, faqe 161. 
35-Gjikë Kurtiqi, Vithkuqi i 100 krojeve dhe 24 kishave, shoqata “Naum Veqilharxhi“, Tiranë, 2008, faqe 41. 
36-Evstrat Vithkuqari ka jetuar në gjysmën e dytë të shek. XVIII. Pasi përfundoi shkollën fillore në vendlindje, vijoi 

studimet në Janinë. Pas studimeve përqafoi jetën murgërore, duke u bërë jeromonak. Ai ka qenë njohës i mirë i 

gjuhës shqipe. Gjatë viteve 1800-1810 jeromonak Evstrat Vithkuqari ka bashkëpunuar me kolonelin anglez, Leake 

për të hartuar fjalorin e gjuhës shqipe, i cili përmbante rreth 2000 fjalë në të folmen e krahinave veriperëndimore të 

Korçës, ku përfshihet edhe Vithkuqi. Jeromonak Evstrati njihet si shkrues kodikësh kishtarë në Gjirokastër. Ai vdiq 

në Stamboll më 1822; Materiale dokumentare për Shqipërinë e Jugut të shek. XVIII-fillimi i shek. XX (Kodiku i 

Korçës dhe i Selasforit), Vol. II, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1981, faqe 164. 
37-Naum Veqilharxhi (1797-1846) ka lindur më 1797 në Vithkuq të Korçës. Që herët emigroi në Rumani, ku mori 

pjesë në revolucionin rumun të vitit 1821. Veprimtarinë atdhetare e nisi me hartimin e një alfabeti origjinal të gjuhës 

shqipe me 33 shkronja. Me këtë alfabet N. Veqilharxhi hartoi abetaren e parë për mësimin e gjuhës shqipe. Në vitin 

1845 botoi “Evëtarin” dhe një vit më vonë, më 1846 botoi “Fare i ri evëtar për djelm nismëtar”, të cilin e shoqëroi 

me një parathënie për djemtë e rinj shqiptarë. Librat e N. Veqilharxhit u pritën me entuziazëm nga patriotët 

shqiptarë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Më 1846 Veqilharxhi botoi “Enciklikën”, me të cilën kërkoi t’i jepej rëndësi 

mësimit të gjuhës shqipe dhe kulturës kombëtare. Ai i kërkoi patrikut ekumenik që të përktheheshin librat e shenjtë 

në gjuhën shqipe dhe u bëri thirrje bashkatdhetarëve që të mësonin gjuhën shqipe. N. Veqilharxhi vdiq në rrethana të 
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Popullsia dhe raportet fetare. Qeveritë e formuara pas 28 nëntorit 1912 nuk mundën të 

bënin një regjistrim të saktë të popullsisë. Më 1916 prefekturat e Beratit, Durrësit, Elbasanit dhe 

Shkodrës qenë në administrimin e Austro-Hungarisë. Autoritetet e monarkisë Austro-Hungareze 

ngritën një zyrë të posaçme që merrej me regjistrimin e popullsisë, emrat e fshatrave të ndarë 

sipas prefekturave etj. Puna e zyrës së regjistrimit në vitin 1920 është botuar në një broshurë të 

vogël, por jo të plotë. Pas Kongresit të Lushnjës, qeveritë e formuara në vitet 1920-1921 nuk u 

morën fare me regjistrimin e popullsisë. I vetmi regjistrim zyrtar i saktë u botua në vitin 1923 në 

librin e Teki Selenicës, “Shqipëria më 1923”, prej të cilit kemi mundur të shkëpusim materialin 

që na intereson në lidhje me popullsinë e Korçës. Sipas Teki Selenicës në vitin 1923 Prefektura e 

Korçës zinte një sipërfaqe prej 3312,10 km2. Ajo kishte 4 nënprefektura, 3 krahina, 307 katunde 

dhe 21066 shtëpi. Numri i përgjithshëm i popullsisë ishte 114250 banorë prej të cilëve 65083 i 

përkisnn besimit islam dhe 49176 i përkisnin besimit ortodoks39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
dyshimta (i helmuar) më 1846, duke qenë dëshmori i parë i Rilindjes Kombëtare; Nos Xhuvani, Pavli 

Haxhillazi,Përpjekjet për futjen e gjuhës shqipe në liturgjinë e Kishës Shqiptare, “Tema”, 1 tetor 2005, faqe 14; 

Myslym Islami, Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Akademia e Shkencave, Nr. 3, Tiranë, 2009, faqe 2872-2873. 
38-Spiro Dine (1844-1922) ka lindur në Vithkuq të Korçës, më 1844. Që në moshë të re morri udhën e kurbetit dhe u 

vendos në Misir. Aty iu kushtua mbledhjes së folklorit të pasur shqiptar. Të gjitha këngët e baladat i botoi në librin 

“Valët e detit”, të cilin e botoi në Sofje më 1908. Në këtë vëllim përfshihen vjershat që ka krijuar vetë, si dhe të 

miqve të tij, si Koto Hoxhi, Thimi Krej, Loni Logori, Kristo Floqi, Jani Vruho etj. Pjesën tjetër të librit e zënë 

këngët e grumbulluara folklorike, të cilat janë këngë hostorike, lirike, satirike, dasme, rituale, fjalë të urta popullore, 

gjë e gjëza etj. Libri i Spiro Dines “Valët e detit” është nga botimet më të rëndësishme folklorike. Libri “Valët e 

detit” ka 856 faqe, nga të cilat 412 përfshijnë krijimtarinë e autorit dhe rreth 540 faqe janë materiale folklorike. 

Spiro Dine e shkroi librin me alfabetin e Stambollit; Valter Memisha, Paradigma e gjuhës shqipe të “Valët e detit” 

të Spiro Dines, “Standard”, 09.12.2008, faqe 18-19. 
39-Teki Selenica, Shqipëria më 1923, Shtypshkronja Tirana, Tiranë 1923, faqe 4-7. 
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KREU I PARË 

 
KUADRI HISTORIK 

 
Korça është një qytet relativisht i ri. Gjon Muzaka në dorëshkrimin “Historia dhe 

gjenealogjia e Derës së Muzakajve” e përmend Korçën40 si një kështjellë41, që ekzistonte aty nga 

fundi i shek. XIII. Pranë kështjellës ka qenë fshati Peshkëpi42, i cili iu dha si feud Mirahorit43 nga 

sulltan Bajaziti II. Qyteti i Korçës44 u formua nga shkrirja e kështjellës me fshatin Peshkëpi45. Të 

dhëna për këtë periudhë gjejmë në Defterin e Regjistrimit të Përmetit dhe Korçës të vitit 1431. 

                                                 
40-Korça përmendet në shek. XIII nën zotërimin e një princi shqiptar të quajtur Andrea Muzaka, i cili mbante titullin 

Sebastokrator. “E piu posedi (il sinjor Andrea Muzachi sebastocrator) e signoreggio la citta di Corizza per insiamo 

alla villa Sovoiana”. Në pjesën testamentale të kodikut Gjon Muzaka i lë trashëgim djalit të tij, Andrea Muzakës 

rajonin e Korçës dhe qytetin e Korçës. “Ty Zoti Andria po të le Tomorricën me gjithë katundet Serki, Midigu e 

Serezi, Duskari, Opari, Lavdari, marjani, Voskopoveci si kam thënë më për tej, shtetin Opari e Lavdari deri tek 

vendi Marjan i përmendur edhe po të lë krahinën e Devollit të Madh me qytetin Korça e vendin Soviana”. Historia 

Genealogia della Casa Musachia scrita da Giovani Musachia, Despoto d’Epiro, a suo figli nel 1510, nel Carles 

Hopt “Croniques Greco Romanes”, Berlin 1873, pagina 280; Muzaka. Memorje, përkthyer nga Dhori Qirjazi, Tiranë 

1996, faqe 42;  Arben Gjata, Të dhëna dokumentare për mesjetën e qytetit të Korçës, Tempulli, Nr. 2, Korçë 2000, 

faqe 46-52; Bashkim Jahollari, Ili Mitkë Qafzezi për qytetin e Korçës, Tempulli, Nr. 1, Korçë 2000, faqe 64. 
41-Sipas Regjistrit të Përmetit dhe Korçës, kalaja kishte dizdarin (komandantin) dhe kadiun (gjykatësin) e saj. Nga 

këto të dhëna kuptohet se kalaja e Korçës ka qenë një qendër ushtarake administrative osmane. Kalaja e Korçës 

përmendet edhe në dekretin nr. 3 të vitit 1497 të sulltan Bajazitit II, me anën e të cilit përcaktonte kufijtë që do ti 

jepte Iljaz bej Mirahorit. Petrika Lera, Mbi ekzistencën e kalasë së Korçës, Tempulli, Nr. 2, Korçë 2000, faqe 34-37. 
42-Sipas Teki Selenicës fshati quhej Peshkëpi, nga fjalët pesë-shtëpi, pasi kaq buq rrinin në këtë vend ku kishin edhe 

një kishë kushtuar Shën e Premtes. Teki Selenica, Shqipëria më 1927, Shtypshkronja Tirana, Tiranë 1928, faqe 340. 
43-Mirahor Iliaz beu ka lindur në Panarit. Ai ka qenë bir prifti dhe quhej Ilia. Ai u rrëmbye nga sultan Murati II në 

një ekspeditë ushtarake ndëshkimore. Pasi u rrit, ai u bë një nga udhëheqësit ushtarakë të kohës së sultan Mehmetit 

II dhe të Sulltan Bajazitit II (1481-1512). Ky i fundit i dhuroi mirahor Iliaz beut një sërë fshatrash si Peshkëpinë, 

Boboshticën, Leshnjën, Vithkuqin, Panaritin, Treskën, Trebickën, Vodicën etj. Fermanët e Sulltan Bajazitit II i 

jepnin të drejtën mirahor Iliaz beut të mblidhte taksën e haraçit, ispenxhës, badihavasë etj. Materiale Dokumentare 

për Shqipërinë Juglindore të shekullit XVIII- fillimi i shekullit XX, (Kodiku i Korcës dhe i Selasforit), Vëll. I, 

Akademia e Shkencave, Tiranë 1981, faqe 4-5; Materiale Dokumentare për Shqipërinë Juglindore të shekullit 

XVIII- fillimi i shekullit XX, (Kodiku i Korcës dhe i Selasforit), Vëll. II, Akademia e shkencave, Tiranë 1981, faqe 

167. 
44-Sipas studiuesit Arben Gjata qyteti i Korçës është ndërtuar rreth kryqëzimit të rrugëve, pranë ish-portës së 

manastirit të Shën Mërisë, pikërisht aty ku sot është Banka e Shtetit. Rreth sheshit në vendin ku është Banka e 

Shtetit ishte manastiri i Shën Mërisë. Përballë manastirit, atje ku është sot hotel Turizmi fillonte kalaja e Korçës me 

portën përballë me manastirin. Në krah të kalasë ishte kisha e Shën Gjergjit dhe përballë me Shën Gjergjin, në 

krahun perëndimor të kalasë gjendej pazari, hanet si edhe lagjia e vjetër e Korçës, Katovaroshi. Pranë Korçës, në 

anën tjetër të lumit gjendej çifliku i Peshkopit bashkë me familjet e parikëve. Arben Gjata, Të dhëna dokumentare 

për mesjetën e qytetit të Korçës, Tempulli, Nr. 2, Korçë 2000, faqe 50-51. 
45-Franklin Xega, Perikli Qiriazi, Fjalor Enciklopedik Shqiptar, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë 2008, 

faqe 1280. 
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Dipas defterit në kohën e regjistrimit qyteti i Korçës kishte 36 shtëpi46. (Fig.1) Në atë kohë ishte 

regjimi i timarit47 dhe ndarja e tyre bëhej në bazë të kontributit që jepnin për shtetin. Me kalimin 

e kohës timaret janë tjetërsuar, duke iu dhënë atyre që përqafonin besimin islam, por kemi edhe 

mjaft raste që poseduesi i timarit ka mbetur i krishterë. Këta të fundit qenë kryesisht ruajtës 

kalaje48. Gjatë kohës së sundimit osman pronat që i përkisnin Mitropolisë së Korçës janë lënë 

sërisht në administrimin e saj, duke respektuar besimin. Në Defterin e Përmetit dhe të Korçës 

hasim timarin e peshkopit49, i cili është poseduar gjithmonë prej peshkopëve, sepse ata kanë 

pasur berate lidhur me këtë të drejtë.  

Sulltan Sulejman Elkanuni (1520-1566) përcaktoi ligje për organizimin e komuniteteve 

ortodokse që qenë në administrimin e tij. Çdo komunitet ortodoks drejtohej nga dhimojerondia 

(këshilli i pleqve). Dhimojeronditë kishin rregullat dhe administratën e tyre. Duke u marrë me 

problemet e komunitetit ato qenë përgjegjëse ndaj autoriteteve osmane. Në aktet kishtare Korça 

përmendet si Episkopatë e Mitropolisë së Selasforit dhe nga pikëpamja e juridiksionit kishtar 

varej nga Patriarkana e Ohrit deri në vitin 1767. Zhvillimin e qytetit e ndihmoi pozicioni i 

favorshëm gjeografik, si qendër në rrugën tregtare që lidhte Maqedoninë me Epirin. Kështu në 

shek. XVII Korça u bë qendër e rëndësishme episkopale, mbasi patriku i Ohrit e ngriti atë në 

shkallën e Mitropolisë. Pas vitit 1767 Mitropolia e Korçës kaloi në varësinë e Patriarkanës 

Ekumenike të Kostandinopojës. 

Mitropolia e Korçës i ka fillimet në shekullin XVII50. (Fig.2) Kisha e "Fjetjes së 

Hyjlindëses" në lagjen Varosh i Poshtëm, që konsiderohej si kisha më e vjetër e Korçës ka qenë 

manastir për kallogjerët. Ajo kohë mbas kohe është djegur dhe bashkësia me shpenzimet e veta e 

                                                 
46-Në defter është shkruar: Të pafetë që banojnë brenda në kështjellë: shtëpi 36, vejusha 5, beqarë 3. Defteri i 

regjistrimit të Përmetit dhe Korçës i vitit 1431, Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë, Tiranë 

2018, faqe 46. 
47-Timari ishte pjesë toke që u jepej personave të caktuar në shtetin osman në këmbim të shërbimit që ata jepnin ndaj 

shtetit. Timari kishte një sasi vjetore të ardhurash 3 mijë deri në 20 mijë akçe. Poseduesit e timareve përveç 

pashallarëve, spahinjve e rojeve të kalave qenë edhe kadilerët, imamët, priftërinjtë etj.  
48-Rasti më tipik është Timari i Kushtës: (vdekur) në fillim këtë fshat e gëzonte një kështjellar, por fshati qe 

shpërndarë. Kushtës së larpërmendur Pasha i dha biti me kusht që ta gjallëronte dhe të bënte roje në postën kufitare 

të Korçës. Ky e ringjalli. Pastaj mori edhe një biti tjetër nga pashai me anën e së cilës ai bëhet eshkinxhi.  Defteri i 

regjistrimit të Përmetit dhe Korçës i vitit 1431, Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë, Tiranë 

2018, faqe 63. 
49-Defteri i regjistrimit të Përmetit dhe Korçës i vitit 1431, Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i 

Historisë, Tiranë 2018, faqe 58. 
50

-Në vitin 1707 thuhet se ndërtesa e Mitropolisë së Korçës ishte shumë e vjetër. Pikërisht vjetërsia e saj u përdor si 

argument tek autoritetet osmane për ekzistencën e themeleve të një kishe të vjetër në pronësi të saj. Në fakt themelet 

u ndërtuan natën dhe u mbuluan për tu paraqitur sikur qenë themelet e një kishe të vjetër, pasi autoritetet osmane 

nuk lejonin ngritjen e kishave të reja prej themelesh. Ky fakt tregon se në vitin 1707 Mitropolia e Korçës ushtronte 

aktivitetin e saj. Në këtë godinë kanë ushtruar aktivitetin e tyre Mitropolitët e Korçës deri në vitin 1856. Arben 

Gjata, Mitropolia e Korçës dhe ndërtesa e saj, Ngjallja, Tetor 2002, faqe 4; Arben Gjata, Mitropolia e Korçës, 

Tempulli, Nr. 5, Korçë 2002, faqe 43-44. 
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ka rindërtuar. Patriku i Ohrit Joasaf në vitin 1752 i ka dhuruar kësaj kishe një shtëpi me oborr51. 

Kisha katedrale "Burimi Jetëdhënës" ka filluar të ndërtohet në vitin 1707. Për të ngritur këtë 

tempull ka punuar i gjithë populli i Varoshit. Ktitorët e saj ishin Marko Vasili, Haxhi Koçi dhe 

Shamo, të cilët, përveç ndihmave financiare dhe materiale, janë përpjekur për të nxjerrë fermanin 

nga Stambolli. Pranë kishës u rindërtua52 edhe mitropolia në ditët e kryepriftit Neofit nga 

Gjirokastra më 15 korrik të vitit 1857. (Fig.3) Mitropoliti Neofit pasi u mor vesh me tregtarët 

korçarë themeloi Arkën për arsimin, e cila quhej Llaso53. Më 4 janar 1866 komuniteti ortodoks i 

Korçës hartoi një kanonizëm. Sipas neneve të kanonizmës, dhimojerondia përbëhej nga tetë 

burra, që zgjidheshin nga mbledhja e përgjithshme. Dhimojerondia drejtonte gjithë çështjet e 

brendshme dhe të jashtme të komunitetit54. Një nga detyrat kryesore të dhimojerondisë ishte të 

                                                 
51-Patriku i Justinianës së Parë, zoti Joasaf, shtëpinë e tij bashkë me tërë vendin rrotull saj, më 1725 ia bëri dhuratë 

shpirtërore manastirit të “Shën Mërisë”, tani kishë e varrezave, e cila ndodhet në një vend të mënjanuar në një 

distancë të vogël nga Varoshi dhe jo për të ngritur mitropoli, meqë godina e mitropolisë përfshihet Brenda oborrit të 

kishës katedrale “Burimi jetëdhënës”, brenda të cilit vend ndodhen dhe shkollat dhe është afër qendrës së Varoshit. 

Materiale Dokumentare për Shqipërinë Juglindore të shekullit XVIII- fillimi i shekullit XX, (Kodiku i Korcës dhe i 

Selasforit), Vëll. II, Akademia e Shkencave, Tiranë 1981, faqe 89-90. 
52-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi mbi një dërrasë që qe vendosur në sallën e Mitropolisë: Η παρουσα Μιτροπολις 

ανεχαιυισθη εκ θεμελιων αρχιεροτευοντος του πανιερωτατον αρχιου Κοριτσας κυριον Νεοφιτου εξ Αργιροκαστρον 

δια δαπανις αυτου τε και των Χριστιανων της επαρχιας εν ετει 1857 ιουλιου 15. “Kjo Mitropoli u ndërtuar nga 

themeli në ditët e kryepriftit Neofit nga Gjirokastra me ndihmat e tij e të korçarëve e të fshatrave që janë përqark e 

që janë nën mbrojtjen e kësaj Mitropolie më 15 korrik 1857” Mbishkrimi ka ekzistuar deri në vitin 1894 kur 

Mitropolia e Korçës u dogj. Arben Gjata, Mitropolia e Korçës dhe ndërtesa e saj, Ngjallja, Tetor 2002, faqe 4; 

Arben Gjata, Mitropolia e Korçës, Tempulli, Nr. 5, Korçë 2002, faqe 43-44. 
53-Më 12 nëntor 1876 u hartua rregullorja e arkës popullore Llaso, e cila përbëhej nga 12 nene dhe 5 kapituj. Kryetar 

i Llasos ishte vetë Mitropoliti Neofit Gjirokastriti, i cili çdo vit në të kremten e Tre Hierarkëve  më 30 janar lexonte 

emrat e dhuruesve. Sipas rregullores përmendeshin të gjithë dhuruesit, pavarësisht nga shuma që patën ofruar. Nga 

dhuruesit mund të kujtojmë Dhimitër Çickën, i cili ka ofruar 8.000 lira angleze, Vangjel Kriston me 3.000 lira, 

Kostandin Filipin me 1.600 lira, Jorgo Noskun me 5.000 lira franceze, Kostaq Duron me 1.000 lira etj. Mihal 

Sonellari, Një traditë, e cila jeton së bashku me qytetin, Ngjallja, mars 2005, faqe 4; Arben Gjata, Shkollat e 

Mitropolisë së Shenjtë të Korçës, Tempulli, Nr. 11, Korçë 2005, faqe 65-67; Alma Gjermani, Dhuruesit korçarë të 

shek. XIX, Tempulli, Nr. 13, Korçë 2008, faqe 19; Alma Ballauri, Arsimi në qytetin e Korçës në  shekullin  XIX, 

Tempulli, Nr. 10, Korçë 2005, faqe 19.  
54-Në kodik është shkruar: -Ne, qytetarët e nënshkruar të këtij qyteti, që dukemi poshtë me nënshkrimet tona, pasi u 

menduam me pjekuri, vendosëm me vetëdashje, të gjithë njëzëri dhe emëruam dhimojerondinë, që të përfaqësojë 

tërë qytetin tonë të përbërë nga bashkëqytetarët tanë të mëposhtëm, të cilët janë tetë përsa i përket numrit: Dhimitër 

Shomo, Dhimitër Vangjeli, Naum Mano, Petro Mile, Nikolla Zografi, Jovan Alla dhe Jovan Shamolli, të cilët dhanë 

fjalën dhe kanë për detyrë të kujdesen me ndërgjegje të pastër dhe me tërë sinqeritetin duke u marrë me çdo gjë që 

synon për të mirën dhe interesin e qytetit tonë, sidomos të përkujdesen për sa vijojnë: a) Të administrojnë punët e 

llasos sonë me zell të shumtë, duke u përpjekur për progresin dhe shtimin e të ardhurave. Të saj dhe duke 

ekonomizuar fondin e ndodhur në të holla për dobi të llasos e duke u dhënë qytetarëve çdo vit llogari të 

administrimit. b) të kujdesen për të gjithë shkollat, për mirëmbajtjen dhe mbarëvajtjen e tyre, si edhe për edukimin e 

mirë e për moralin dhe të atyre që japin dhe të atyre që marrin mësim. c) të kujdesen për zbukurimin dhe 

mirëmbajtjen e kishave dhe të pronave të tyre, duke emëruar epitropët e këtyre kishave ose nga ata vetë, ose nga 

qytetarët e tjërë si dhe cilëtdo që ata do të pëlqejnë. ç) Të kujdesen për të regulluar nga ana ekonomike familjet e 

vobekta. d) Dhimojerondët të zgjedhin midis tyre, ose qytetarë të tjerë të komunitetit të varoshit të Korçës persona të 

ndershëm dhe të zotë, si myftarë të mëhallave të qytetit dhe si koxhabashë të komunitetit në fjalë dhe këta të fundit 
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kujdesej për mirëmbajtjen e kishave dhe të pronave të tyre, duke emëruar epitropët e kishave. Më 

12 shkurt 1867 u zgjodhën epitropët që do të administronin të gjitha kishat e Korçës55. Më 30 

dhjetor 1874, Mitropolia e Korçës kishte një sistem të zhvilluar taksimi56. (Fig.4) Me zhvillimin 

e qytetit, në vitin 1876 komuniteti ortodoks i Varoshit hartoi kanonizma të rinj.     

                                                                                                                                                             
myftarët dhe koxhabashët janë të detyruar të mos veprojnë dhe të mos vendosin as edhe një gjë që ka të bëjë me 

çështjet e qytetit tonë, pa mendimin dhe aprovimin e dhimojerondisë, e cila është përfaqësuese e tërë qytetit dhe ka 

sipas dëshirës dhe aprovimit tonë, tërë plofuqishmërinë në të gjitha sa përfshihen në këtë shkresë. dh) Janë të 

detyruar të shpenzojnë nga llasoja asgjë, veçse për shkollat, për kishat dhe për të varfërit. e) Selia e mbledhjeve të 

dhimojerondisë është mitropolia jonë, me arkiereun tonë në krye. ë) Janë të detyruar, së fundi të zgjedhin midis tyre 

apo dhe nga qytetarë të tjerë të ndershëm, anëtarët e Këshillit Mikst. Nga të tetë këta anëtarë të Dhimojerondisë sonë 

dy anëtarë duhet të ndërohen për çdo vit, me anë shorti dhe të zëvendësohen nga dy të tjerë, që do të zgjidhen nga ne 

qytetarët. Asnjëri prej nesh nuk mund të bëjë qoftë edhe kundërshtimin më të vogël kundër Dhimojerondisë së 

emëruar nga ne, për ato që përfshihen në këtë shkresë dhe që janë vendosur nga vetë ne, sepse ndryshe do të 

pengohet progresi dhe mirëqenia e qytetit tonë, në rast se do të paraqitet ndonjë gjë e jashtëzakonshme dhe nuk 

parashikohet këtu. Dhimojerondia është e detyruar të na thërresë të gjithëve në mbledhje që në marrëveshje me të, të 

vendosim të gjithë mbi atë çështje konkrete si ta lypë nevoja. Prandaj dhe u bë kjo shkresë fuqiplotë e nënshkruar 

nga ne qytetarët dhe e vërtetuar prej arkiereut tonë dhe u dha në duart e Dhimojerondisë për sigurim të saj. Materiale 

Dokumentare për Shqipërinë Juglindore të shekullit XVIII- fillimi i shekullit XX, (Kodiku i Korcës dhe i Selasforit), 

Vëll. II, Akademia e Shkencave, Tiranë 1981, faqe 21-23. 
55-Në kodik është shkruar: -Në Korçë, më 12 shkurt 1867 dhanë llogari para mbledhjes së përgjithshme të qytetarëve 

epitropët e kishave, Anastas Kote dhe Viso Alla, sipas dispozitave në fuqi dhe në vend të tyre u emëruan zotërinjtë: 

Dhimitër Grmëlliu, Nikolla Zografi, Naum Pllati dhe Jovan Mano të administrojnë gjatë një viti të gjitha kishat e 

qytetit tonë sipas kanonizmit që vijon: a) Të kujdesen për rregullimin dhe zbukurimin e kishave. b) Të ardhurat e 

kishave për çdo muaj ti derdhin në arkën e llasos, kundrejt dëftesës së arkëtarit. c) Lëmoshë të mos paguajnë, por 

kanë për detyrë ti rekomandojnë dhimojerondisë çdo person të denjë për mëshirë. ç) Të mos bëjnë shpenzime, 

përveç pagesës së rrogës së psaltit, të dhjakut dhe të kandillonafëve, kurse për çdo shpenzim gjatë muajit për 

zbukurimin e kishave është nevojë të vendosin njëzëri të katër epitropët dhe në rast përçarjeje në mes tyre dhe 

ndarjeje në dy pjesë të barabarta të kërkojnë vendimin e dhimojerondisë. d) Të mbajnë llogari të rregullt të 

ardhurash dhe shpenzimesh të kishave, në një libër zyrtar, të posaçëm për këtë punë. dh) Me përjashtim të kishës 

mitropolitane, në kishat e tjera mund të emërojnë për shërbimet e përditshme cilëtdo epitropë që do të duan nën 

përgjegjësinë e tyre. e) Shërbimi në kishat të ndahet midis epitropëve dhe shërbimi i secilit nga të katër të 

lartpërmendurit për këtë mot caktohet si vijon: Dhimitër Gërmëlliu arkëtar. Nikolla Zografi përgjegjës i inventarëve 

të kishës. Naum Pllati kujdestar mbi kishat e jashtme. Jovan Mano sekretar i detyruar të mbajë llogari të rregullt dhe 

për çdo muaj ti paraqesë dhimojerondisë llogarinë mujore dhe në fund të vitit tu japë llogari qytetarëve. 

Dhimojerondia. Materiale Dokumentare për Shqipërinë Juglindore të shekullit XVIII- fillimi i shekullit XX, (Kodiku 

i Korcës dhe i Selasforit), Vëll. II, Akademia e Shkencave, Tiranë 1981, faqe 25-26. 
56-Në mbledhjen e përgjithshme mbi tarifat e taksave u vendos: 1) Të krijohet në mitropoli një zyrë protokolli. 2) 

Asnjë çështje nuk duhet të pranohet pa kërkesë me shkrim. 3) Çdo padi që i paraqitet mitropolisë për tu gjykuar nuk 

gjykohet pa parapagimin përkatës. 4) Çdo dokument që hyn ose del nga mitropolia paguan taksë me përjashtim të 

shkresave të shërbimit. 5) U vendos të krijohet pranë mitropolisë amza e përgjithshme për të regjistruar lindjet, 

pagëzimet, martesat dhe vdekjet. 6) Çdo dokument i taksueshëm që hyn ose del nga mitropolia po të ketë vetëm 

numër protokolli quhet i pavlefshëm dhe që të marrë vlerë duhet ti nënshtrohet një taksës të dyfishtë të paguar nga 

vetë sekretari i mitropolisë. 7) Kur një dokument përsëritet, paguhet gjysma e taksës. Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 

i Mitropolisë së Korçës, procesverbalet e mbledhjeve të vitit 1874. 
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Më 20 gusht të vitit 1894 Mitropolia e Korçës u dogj57. Më pas ajo u rindërtua58 prej 

Thoma Adhamit59 në vitin 1896. Dhuruesi kryesor ka qenë Jovan Banga60. 
 

 

PËRPJEKJET PËR KRIJIMIN E KISHËS  

ORTODOKSE AUTOQEFALE SHQIPTARE 
 

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 Turqia61, 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, i cili u prit shumë 

mirë nga banorët e Elbasanit62, Tiranës63, Kavajës dhe të Pogradecit. Tek arkimandriti i ri ata 

                                                 
57-Pas largimit të Mitropolitit Anthim, më 20 gusht 1894 nga stehët e Mitropolisë dolën flakë të mëdha, të cila e 

dogjën tërësisht. Djegia e Mitropolisë së Korçës nuk ishte e rastësishme, por e qëllimshme. Ajo i solli dëme të 

pallogaritshme komunitetit ortodoks të Korçës, sepse u dogjën regjistrat e kishës. Pas diegies së Mitropolisë 

Dhimojerondia mblidhej në shtëpinë e Petro Dardhës. Arben Gjata, Mitropolia e Korçës dhe ndërtesa e saj, Ngjallja, 

Tetor 2002, faqe 4; Arben Gjata, Mitropolia e Korçës, Tempulli, Nr. 5, Korçë 2002, faqe 44. 
58-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi mbi portën e Mitropolisë i shkruar mbi një pllakë mermeri: Εν ετος 1896 επι 

Μιτροπολιτου Κορυτσας Γερβασιου φιλιτιμω και αδρα δαπανι ων ευεργετων αδελφον Α. Αδαμ, Θομα Διονυσιου 

και Γεοργιου ανωκοδομιται η ιερα Μιτροπολις ηδη της τεως πυρποληοεισης υπ αγνωστου χειρος εν Κοριτσας τη 12 

ιουνιου. “Në vitin 1896 në kohën e Gjervasit Mitropolit i Korçës u dhurua prej mirëbërësve A. Adham, Thoma 

Dhionis dhe Gjergji rindërtimi i Mitropolisë së Shenjtë, e cila u dogj nga dora e panjohur, në Korçë më 12 korrik”. 

Alma Gjermani, Dhuruesit korçarë të shek. XIX, Tempulli, Nr. 13, Korçë 2008, faqe 19; Arben Gjata, Mitropolia e 

Korçës dhe ndërtesa e saj, Ngjallja, Tetor 2002, faqe 4; Arben Gjata, Mitropolia e Korçës, Tempulli, Nr. 5, Korçë 

2002, faqe 45. 
59-Thoma Adhami ka qenë një tregtar i pasur me origjinë nga Vithkuqi. Ai kishte emigruar në Egjipt dhe kishte 

krijuar një pasuri të konsiderueshme. Ndonëse dergjej i sëmurë në burgun e Aleksandrisë i dërgoi fjalë vëllait të tij, 

Gaqi (Gjergji) Adhamit për të hartuar testamentin që Mitropolia e Korçës të ndërtohej sa më e bukur. Arben Gjata, 

Mitropolia e Korçës dhe ndërtesa e saj, Ngjallja, Tetor 2002, faqe 4; Arben Gjata, Mitropolia e Korçës, Tempulli, 

Nr. 5, Korçë 2002, faqe 44; Alma Gjermani, Dhuruesit korçarë të shek. XIX, Tempulli, Nr. 13, Korçë 2008, faqe 19. 
60-Bamirësi Jovan Banga ka lindur në Korçë në vitin 1814. Në moshën 19-vjeçare ai emigroi në Egjipt dhe u vendos 

në Kajro. Fillimisht ushtroi zanatin e rrobaqepësit dhe më pas u muar me kultivimin e sipërfaqeve të mëdha tokash. 

Me punën e tij Jovan Banga grumbulloi pasuri të madhe, të cilën më 1889 me anën e një prokure të posaçme ia 

dorëzoi për administrim qeverisë greke. Sipas prokurës një fond kaloi në ndërtimin e spitalit “Vangjelismos” të 

Athinës, një pjesë e parave për mirëmbajtjen e gjmnazit të Korçës, një pjesë tjetër u përdor për arsimimin e të rinjve 

korçarë në Universitetin e Athinës etj. Me një pjesë të parave u çel seminari "Jovan Banga" në qytetin e Korçës; 

Alma Gjermani, Dhuruesit korçarë të shek. XIX, Tempulli, Nr. 13, Korçë 2008, faqe 19-20. 
61-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. 
62-Pleqësia e Elbasanit i ka dërguar një letër qeverisë ku shkruhej: “Të ndershmes Qeverisë sonë të Durrësit, çdo 

zyre të çdo pleqësie të Elbasanit, Durrësit, si dhe çdo shqiptari si dhe shenjtditunisë së tij Visar Xhuvani. Nga ana e 
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panë plotësimin e dëshirës së tyre, që meshimi të bëhej në gjuhën shqipe, prandaj e emëruan 

“Arkimandrit të përgjithshëm dhe predikonjës i Elbasanit dhe Shpatit”. Më 1920 Visar Xhuvani 

u njoh edhe nga qeveria e Durrësit64. Arkimandrit Visari futi shërbesat në gjuhën shqipe në 

kishat e Durrësit, Kavajës dhe të Elbasanit65. 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 letre66, 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 shqiptar67 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. Më 3 prill 

1921 ata celebruan një meshë në gjuhën shqipe në kishën katedrale të "Ungjillëzimit" në Tiranë. 

Në liturgjinë hyjnore morën pjesë atë Vasil Marku, atë Vangjel Çamçe dhe atë Gjergji meshtari i 

kishës së "Ungjillëzimit". Më 16 prill 1921 atë Vasil Marku dhe atë Vangjel Çamçe celebruan 

një meshë në gjuhën shqipe në qytetin e Pogradecit. Bashkëmeshtarë qenë klerikët e Pogradecit, 

atë Thanasi dhe atë Nastasi. Meshimet vijuan më 28 prill të vitit 1921 kur atë Agathangjel 

Çamçe dhe atë Vasil Marku celebruan liturgjinë e parë në gjuhën shqipe në kishën e Shën 

Gjergjit68, në qytetin e Korçës.  

Me rastin e nëntë vjetorit të shpalljes së pavarësisë më 28 nëntor 1921 në kishën 

katedrale të "Ungjillëzimit" në Tiranë arkimandrit Visar Xhuvani celebroi një meshë, ku veç 

                                                                                                                                                             
klerit dhe e popullit tonë njoftojmë se më 29-XI-1919 Atë Visarioni hypi në fronin e shenjtë dhe kështu u vendos të 

jetë Arqimandrit i Elbasanit, Tiranës, Kavajës, Shpatit, Pogradecit dhe gjithë krahinave të tyne. Letrën e firmosin 

personalitetet e kohës. Sa thamë kemi besim se Atë Visar Xhuvani do ta pranojë punën e sipërme për të mirën e 

vendit dhe të fesë sonë. Kryetari i Pleqësisë Z/mitropolit Papa Dhimitri”. Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 152, Dosja 

nr. 1011, viti 1921. 
63-Ortodoksët e Tiranës u mblodhën dhe pasi biseduan vendosën sipas propozimit të Arkimandrit Visar Xhuvanit të 

shpallin vetëqeverimin kombëtar të Kishës së Shenjtë Ortodokse të Shtetit Shqiptar dhe të organizohet sa më shpejt 

një mbledhje e përgjithshme panortodokse kishtare me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të gjithë klerit ortodoks. 

Banorët ortodoksë të Tiranës i kërkuan Arkimandrit Visarion Xhuvanit, të vepronte në çdo vend dhe për çdo punë që 

duhej për realizimin e vendimeve të marra dhe të kërkonte përkrahjen morale e materiale për të gjitha punët me 

rëndësi fetaro-kombëtare. Banorët ortodoksë iu lutën qeverisë të merrte në konsideratë vendimet e tyre. Për të qenë 

sa më i plotë vendimi, parësia e ortodoksëve të Tiranës caktoi edhe Këshillin Hierarqik me kryetar Arkimandritin e 

Ortodoksëve Dr. Visar Xhuvanin dhe anëtarë: Papa Jorgji Rusi, Papa Simon Athanasi. Arkivi Qendror i Shtetit, 

Fondi 152, Dosja nr. 111, viti 1921, faqe 138. 
64-“Vendim. Tue marrë parasysh atdhetarinë e tregueme të Z. Arkimandrit Visarion Xhuvani u vendos që zotnia e tij, 

sipas kërkesave të popullit të Elbasanit, Durrësit, Kavajës etj, të emnohet Arkimandrit i Ortodoksëve”. Arkivi Qendror 

i Shtetit, Fondi 63, Dosja nr. 1011, viti 1921, faqe 9.  
65-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 64-65; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani 

apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 15. 
66-Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 3. 
67-Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 142. 
68-Fan S. Noli, Vepra II, Zgjedhur dhe përgatitur nga prof. Nasho Jorgaqi, Dudaj, Tiranë, 2003, faqe 348-349; Ardit 

Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 85-86; Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, 

Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 161. 
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besimtarëve të shumtë që kishin mbushur kishën pati edhe përfaqësues nga autoritetet zyrtare të 

vendit si anëtari i Këshillit të Lartë, Abdi bej Toptani etj. Në përfundim të liturgjisë hyjnore 

arkimandrit Visar Xhuvani shpalli krijimin e Kishës Vetëqeverimtare Orthodhokse Kombëtare. 

Theofan Noli nuk ishte i pranishëm në kishën e "Ungjillëzimit" në Tiranë, sepse kishte shkuar 

për të festuar përvjetorin e pavarësisë në Vlorë. Sipas Dr. Ardit Bidos nisja e shpalljes së 

autoqefalisë shenjonte mënjanimin e Nolit69.  

Më 9 dhjetor 1921 Noli, i shoqëruar nga deputetët Leonidha Frashëri dhe Agathokli 

Xhitoni bëri një vizitë në qytetin e Korçës, ku u prit mes një entuzjazmi të madh të besimtarëve. 

Më 10 dhjetor Noli drejtoi mbledhjen e Pleqësisë Kishtare, ku u vendos ndryshimi i emrit nga 

"Bashkësia Orthodhokse Greke e Korçës", në "Bashkësia Orthodhokse Shqiptare e Korçës". Më 

21 dhjetor 1921 Noli meshoi në kishën e Mitropolisë së Korçës, por dy klerikë nuk pranuan të 

merrnin pjesë në meshë, sepse Noli celebroi meshën peshkopale, ndërkohë që nuk ishte shpallur 

ende peshkop. Gjithashtu edhe deputetët Agathokli Xhitoni, Koço Tasi dhe Sotir Peci e cilësonin 

veprimin e Nolit të nxituar dhe përdhosje të fesë. Sipas deputetëve Noli duhej të merrej vesh me 

deputetët ortodoksë, si përfaqësuesit ligjorë të bashkësisë, të priste sa të bëhej kongresi kishtar, i 

cili do të propozonte të niste një dërgatë në Patriarkanën Ekumenike, e cila do të caktonte dy 

peshkopë që do të dorëzonin Nolin në gradën peshkopale70. 

Më 4 dhjetor 1923 Jerotheu dhe Kristofori dorëzuan në gradën episkopale Theofan Nolin 

(Fig.5) 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. 

 

 

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 

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 

kishë71.  

                                                 
69-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 109-110.  
70-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 14, Dosja nr. 130, viti 1922, fl. 1.  
71-Zoi Xoxa, Kujtimet e një gazetari, 55, Tiranë 2007, faqe 126. 
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 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 Eugjen72. 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 Shenjtë73 të 

Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, (Fig.6) 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 Korçës74. 
Në mbledhjen e parë të Sinodit, pas votimit të anëtarëve të zgjedhur Fortlumturia e tij, 

Visarioni (Fig.7) 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 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 shkrese75 iu drejtua Kryeministrit Koço Kota. Mesha e 

parë episkopale u celebrua më 24 shkurt 1929, në Kishën e Shën Gjergjit në Korçë. Gjatë 

                                                 
72-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.  
73-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. 
74-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. 
75-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”.  
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meshës 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. Në mbarim të ceremonisë së betimit të episkopëve e mori fjalën Mbreti, i cili 

ndër të tjera tha: “Shqiptari lirinë e ka aq të nevojshme dhe të shtrenjtë sa dhe jetën e tij. Si 

gjithë bota edhe shqiptari lirinë e ka fitue me mundime të çmueshme. Në këtë vepër të 

randësishme duket edhe mundi i priftnave shqiptarë. Bota le ta dijë se shqiptari, i cili me 

modesti të plotë respekton të drejtat e popujve të tjerë, nuk lejon dhe nuk i ulet asnji force në 

botë që do të dhunojë të drejtat që ia ka falë natyra. Mos harroni se në kohën e detyrës së 

shenjtë, për të cilën jeni ngarkue, para çdo gjaje dhe mbi çdo send duhet të jetë Atdheu". 

Fortlumturia e Tij, Kryeepiskop Visarioni tha: "Sinodi i Kishës Ortodokse Autoqefale 

Shqiptare e ndjen veten shumë të lumtun dhe në thellësi të shpirtit asht tepër mirënjohës për këtë 

nder të madh historik që ka në këtë minutë. Si shqiptar dhe duke ndjekun gjurmët e stërgjyshëve 

tanë, na e ka anda shumë lirinë dhe jemi tepër të gëzuem jo vetëm të predikojmë, por edhe 

dëshmorë të biem për lirinë tonë kombëtare kur ta dojë nevoja dhe kur të urdhënojë Naltmadhnia 

Juej. Sinodi asht tepër i lumtun të deklarojë botnisht para Naltmadhnisë Suej se nuk do t’i përulet 

asnji fuqie në botë, e cila mund të kishte për qëllim t’i sjellë çfarëdo pengimi misionit tonë fetar 

kombëtar dhe sidomos misionit të veçantë shtetnor. Kisha Ortodokse Autoqefale asht nji krijim i 

shkëlqyeshëm i dorës së fortë dhe shpëtimtare tuejën, tue fillue qysh prej Kongresit të Beratit në 

vjeshtën e vitit 1922 e tue përfundue në rregullimin definitiv të sotëm. Nji i vetëm simbol ka me 

qenë gjithmonë udhëheqësi ynë paralel me detyrat tona shpirtnore për naltësimin e Atdheut. Me 

mbajtjen e stemës historike të Mbretit të Shqiptarëve Zogu I jemi të sigurtë se do të mbërrijmë 

realizimin e misionit tonë të naltë dhe me gjithë zemër thërrasim: "Rroftë Mbreti i 

Shqiptarëve"76.  

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 

                                                 
76-Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 142-143; Gazeta e 

Re, viti I, nr. 98, 27 shkurt 1929.  
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u vendos mosnjohja e Ikonomit të madh Mitrofor Vasil Marku77. Sinodi theksonte se qeveria 

shqiptare kishte izoluar Imzot Kristoforin dhe kishte dëbuar Imzot Jerotheun78. 

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 kisha e Trinisë së Shenjtë në Boston79 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 ortodokse80.  

 

 

KONGRESI I KORÇËS 
 

Imzot Visarioni menjëherë filloi të konsolidonte strukturat e Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë. Ai thirri Kongresin e dytë81 Kleriko-laik në qytetin e Korçës më 16 

qershor të vitit 1929. (Fig.8) 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 vendit82, klerikë me merita kishtare, tregtarë dhe zanatçinj, të gjithë bij të bindur dhe 

besimtarë të aftë për të mbrojtur Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.  

                                                 
77-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 230-231. 
78-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. 
79-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. 
80-Koço Tasi, Shqiptarëvet të Krishten bashkëpunëtorë të Muhamendanëvet, Athinë 1929. 
81-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. 
82-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 
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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 Statut83 e vuri në 

                                                                                                                                                             
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. 
83-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 
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themele të qëndrueshme Kishën Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Në vijim Kongresi i dytë 

kishtar i Korçës shqyrtoi Rregulloren84 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.  

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 fetare85. Statuti i 

miratuar në Kongresin e Korçës, më 14 gusht 1929 u botua në Fletoren Zyrtare86. 

Le të sqarojmë se çfarë ngjau me Mitropolitin e Cetinjës së Malit të Zi, Imzot Viktorin, i 

cili së bashku me Imzot Visarionin dorëzuan në gradën episkopale anëtarët e Sinodit të Shenjtë. 

Më 16 qershor të vitit 1929, përpara hapjes zyrtare të Kongresit të Korçës, Fortlumturisë së Tij, 

Kryeepiskop Visarionit i vjen një telegram, ku me anën e së cilit qeveria urdhëronte që Imzot 

Viktori të mos merrte pjesë në meshën episkopale, por të largohej nga Shqipëria. Imzot Visarioni 

i lexoi tekstin e telegramit Viktorit dhe ky i fundit iu përgjigj: Pranova të vij në Shqipëri dhe të 

kontribuoj në formimin e Kishës Autoqefale të Shqipërisë, pasi më premtuat se do të isha 

peshkop i Shkodrës dhe anëtar i Sinodit të Shenjtë me të drejta të barabarta. Për të ardhur në 

Shqipëri nuk kërkova as lejen e Patrikanës së Beogradit, sepse e dija që Beogradi nuk do t’i 

pëlqente këto kushte. Visarioni i përmendi Viktorit se emri i tij do të shkruhej me gërma të arta 

në historinë e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe se qeveria shqiptare i pati dhënë 

dekoratën87 më të madhe për shërbimet që i bëri kishës sonë. Imzot Viktori u kthye në Cetinjë88.  

                                                                                                                                                             
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. 
84-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. 
85-Dekret-Ligjë mbi formimin e Komunitetet Fetare, Korçë, 1929, në “Fletorja Zyrtare”, Nr. 38, 16 korrik 1929, faqe 

1-3. 
86-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Korçë, 1929, në “Fletorja Zyrtare”, Nr. 45, 14 gusht 1929, 

faqe 1-8. 
87-Më 25 shkurt 1929 Mbreti Zogu I e pati dekoruar patrikun e Serbisë, Dhimitrin, me “Kordonin e madh të Urdhërit 

të Skënderbeut”, ndërsa Hirësi Viktorin me “Oficer i Madh i Urdhrit të Skënderbeut”. Patriku serb dhe Vikari i tij u 

dekoruan, Gazeta e Re, Nr. 97, 26 shkurt 1929, faqe 1. 
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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 Ungjillëzimit89.  

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.  

 

 

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. (Fig.10) 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 Marku90. 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 

                                                                                                                                                             
88-Zoi Xoxa, Kujtimet e një gazetari, 55, Tiranë 2007, faqe 131-132. 
89-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. 
90-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 270-271. 
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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 etj91.  

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 Shqipërisë, i cili ndodhet në eparhitë e 

Korçës, Durrësit, Beratit dhe të Gjirokastrës, njoftoi autoqefalinë e Kishës Ortodokse të 

Shqipërisë me anën e Tomit92 Patriarkal e Sinodik, që u lëshua më 12 prill 193793.  

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. 

(Fig.11)  4-Gjirokastra si pjesë e shkëputur nga mitropolia e Drinopolit formoi një episkopatë të 

veçantë duke marrë titullin: “Episkopata e Gjirokastrës”94. Episkop i kësaj episkopate u zgjodh 

me votim të rregullt Pandelejmon Kotoko95.  

                                                 
91-Apostolou Glavina, H Orthodhoksi Aftoqefali Eklisia tis Alvanias, Iperesia Dhimosievmaton, Thesaloniki 1998, 

faqe 66. 
92-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 168. 
93-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. 
94-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 
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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 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 

lexua96 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 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 Kurilla97 Mitropolit i Korçës dhe Pandelejmon Kotoko Mitropolit i 

                                                                                                                                                             
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. 
95-Veprimet e fundit Patriarkale dhe Sinodike të Kishës së Kostandinopojës, Orthodhoksia, Kostandinopojë, viti XII, 

1937. 
96-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. 
97-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 
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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 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 dorëzoi98 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 Veniamin99.  

 

 

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 Naumit100, që në atë kohë ishte në administrimin e Kishës Ortodokse 

                                                                                                                                                             
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. 
98-Teksti i letrës  ka shpëtuar dhe ruhet në arkivin e Mitropolitit të Trapezundës Krisanthit.  
99-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 288. 
100-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 
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Autoqefale të Shqipërisë101. Pas dorëzimit ai mori emrin Irine dhe me vendim të Sinodit të 

Shenjtë të K.O.A.Sh-it u emërua Episkop i Strugës102, 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 Strugës103. 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. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
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. 
101-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 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.    
102-Sipas Dhimitër Bedulit episkopata e Strugës në atë kohë kishtë 35 famulli dhe 36 famulltarë (priftërinj e 

dhjakonë). 
103-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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LËVIZJA UNITE NË KORÇË 

 
Misionarë të shumtë kishin ardhur nga Italia, të cilët duke përfituar edhe nga kushtet e 

mjeruara ekonomike të popullsisë dhe të klerit ortodoks filluan propagandën e tyre për kthimin e 

popullsisë ortodokse në unitë. Murgjit bazilianë, të ardhur nga Manastiri i Grotaferatës, pranë 

Romës filluan të jenë të pranishëm nëpër qytetet me popullsi ortodokse si në Korçë, Gjirokastër, 

Vlorë, Berat, Korçë, Fier etj. Ata gjetën terren të përshtatshëm në punën e tyre misionare sepse e 

flisnin disi gjuhën shqipe dhe nga veshjet dhe liturgjia qenë njësoj si riti lindor ortodoks.  

Më 21 mars  të vitit 1939 Prefekti i Korçës, Ismet Kryeziu ka shkruar se kishte ardhur për 

të meshuar prifti unit. Ky i fundit ka meshuar në Korçë me pjesëmarrje besimtarësh, të cilëve u 

premtoi të holla në rast se përqafonin unitizmin. Prifti i Vithkuqit, atë Gjergj Dedi është 

solidarizuar me të104. Nga besimtarët kanë qenë rreth 20 burra, gra e fëmijë, ndër të cilët Ilo 

Mosko, Gaqi Tushi etj. Gjithashtu Athina Kristos nga Grapshi i Devollit iu dha e drejta e 

studimit për në Itali105.  

Në librin "Pushteti i së vërtetës" Mitropoliti i Korçës, Evllogjio Kurilla ka shkruar: 

"Katolikët gjatë mungesës sime për shkak të udhëtimit tim në Angli ku mora pjesë në një 

konferencë për dialogun ndërfetar midis kishës Anglikane dhe asaj Ortodokse, ngritën në Korçë 

një kishë, një manastir murgeshash dhe një shkollë, si dhe kishin proselitizuar 400 nxënës 

shkollash. Me tu kthyer i befasuar nga këto zhvillime të shpejta, fillova predikimet dhe me 

ndihmën e Perëndisë arrita ti neutralizoj"106.  

Monsinjor Bonati ka deklaruar se punonte për çështjen kombëtare, me qëllim që t’i 

shkëpuste besimtarët ortodoksë nga ndikimet greke e sllave, duke i bashkuar në urdhërin e papës 

së Romës. Ortodoksët e kthyer në uniatizëm duhej të bënin një deklaratë, me të cilën pranonin 

kalimin në fenë uniate. Në vijim nëshkruhej deklarata, e cila theksonte se ortodoksët që i 

bashkohen Kishës Katolike Lindore, nevojat fetare si pagëzimet, kororëzimet etj do t’i bënin me 

priftin unit. Në përfundim betoheshin mbi Ungjill që do t’i qëndronin besnik deklaratës107.  

Me pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste më 7 prill 1939 propaganda e romano-

katolikëve për t’i kthyer ortodoksët në uniatë u intensifikua edhe më tepër sa që në vitin 1942 ata 

vepronin me 10 misione në Shqipërinë e Jugut. Por edhe qeveria shqiptare e asaj kohe ishte në 

shërbim të fashistëve dhe ushtronte presion ndaj Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë për një kthim të mundshëm të ortodoksëve në unitë. Kështu më 16 

gusht 1939 mëkëmbësi i Mbretit Viktor Emanuel III, Jakomoni ka njoftuar Pallatin Kixhi për një 

                                                 
104-Andrea Llukani, Hasan Aliaj, Il movimento Unita in Albania, Le Radici, Anno 5, nr. 4, Ottobre 2007, pagina 1. 
105-Kastriot Dervishi, Lëvizja unite në Shqipëri dhe zhvillimet e saj, 55, 31mars 2005, faqe 12-13. 
106-Dion Tushi, Pjesë monografie për Evllogjio Kurillën, Tempulli, Nr. 14, Korçë 2009, faqe 74. 
107-Në deklaratë kanditati duhet të pohonte se: Ortodoksët qi bashkohen me Kishën Katolike Lindore nuk i ndërrojnë 

zakonet kishtare, due të thom se taksin e pagëzimit, të kunorëzimit, të vojimit shejt, të vorrimit e të gjitha misteret i 

kanë njinji si në kishën ortodokse. Në Meshë e në çdo shërbim fetar prifti unit ose katolik linduer do të përmendin 

papën e Romës, sot me emën Pio, dhe episkopin e eparkisë, qi sot për sot për unit të Shqipnisë asht Delegati 

Apostolik e quhet Gjon. Kastriot Dervishi, Lëvizja unite në Shqipëri dhe zhvillimet e saj, 55, 1 prill  2005, faqe 12-

13. 
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kthim të ortodoksëve në uniatizëm. Kryeepiskopi Kristofor nga njëra anë e kishte pranuar 

marrëveshjen me arbëreshët e Italisë dhe nga ana tjetër përpiqej që ta shtynte çështjen me qëllim 

që të fitonte kohë. Anën e Kryeepiskopit Kristofor kanë mbajtur edhe Mitropoliti i Beratit 

Agathangjeli dhe Ikonomi i Madh Stavrofor Vasil Marku, ndërsa kundër kthimit në uniatizëm 

ishin Mitropoliti i Korçës Evllogjio dhe Mitropoliti i Gjirokastrës Pandelejmoni, të cilët kërkuan 

me ngulm që të ruhej status-quoja e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në këto kushte 

Kryeepiskopi Kristofor deklaroi se ishte gati për të mbledhur Sinodin e Shenjtë të Kishës 

Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë për të shpallur bashkimin me kishën romano-katolike. Nëse 

Sinodi i Shenjtë do ta pranonte bashkimin atëherë edhe popullsia ortodokse do ta pranonte 

patjetër duke marrë parasysh edhe trysninë e pushtimit fashist. Vendimi i Kryeepiskopit të 

Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë u prit mirë në Romë, megjithatë në Selinë e Shenjtë 

që në atë kohë drejtohej nga papa Piu XII nuk kishte unitet mendimi për rrugën që duhej ndjekur 

gjatë kthimit të ortodoksëve shqiptarë në uniatë. Disa qenë të mendimit për një bashkim të 

menjëhershëm me kishën romano-katolike, ndërsa të tjerë qenë për një kthim të shkallëzuar. Por 

me kapitullimin e Italisë fashiste më 1943 dështuan edhe planet e romano-katolikëve për t’i 

kthyer ortodoksët në uniatë108.  

 

 

MITROPOLIA E KORÇËS NË VITET E DIKTATURËS  

(1950-1990) 
 

Më 14 shtator 1952 në kishën e Ungjillëzimit në Tiranë u dorëzua episkop i Gjirokastrës 

Dhimitër Kokoneshi, i cili mori emrin Damiano109. 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, (Fig.12) ndërsa më 12 tetor 1952 në katedralen e 

Shën Dhimitrit në Berat u hirotonis Qirjako Naslazi, i cili mori emrin Qirill110. Ky ishte Sinodi i 

Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.  

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 Papa111. Kryeepiskop 

Paisi në vitet e fundit të jetës së tij ka qenë i sëmurë dhe administrimi i K.O.A.Sh-it bëhej prej 

episkopit ndihmës Dhanil Çulit. Paisi Vodica ndërroi jetë më 4 mars të vitit 1966 pas një 

                                                 
108-Roberto Moroco della Roka, Kombësia dhe feja në Shqipëri 1920-1944,  Tiranë 1993, faqe 216. 
109-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 31. 
110-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 476, viti 1950, fl. 44-54. 
111-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. 
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hemoragjie cerebrale. Ceremonia e varrimit u bë në 5 mars 1966 në Kishën Katedrale të 

“Ungjillëzimit” në Tiranë112.  

Sinodi i Shenjtë i K.O.A.Sh-it në mbledhjen e datës 7 mars 1966 zgjodhi unanimisht në 

postin vakant të kryeepiskopit, Episkopin e Gjirokastrës, Hirësinë e Tij, Damianin. Me anën e 

Qarkores me numër 24/11, datë 14 mars 1966 njoftoheshin episkopatat e hirëshme dhe 

zëvendësitë mitropolitane në lidhje me vendimin e Sinodit të Shenjtë të datës 7 mars 1966, ku u 

zgjodh me vota unanime  në postin e Kryeepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë,  

Hirësia e Tij, Damiani. Gjithashtu Fortlumturia e Tij, Damiani do të mbante përkohësisht 

drejtimin e Mitropolisë së Gjirokastrës si Ad interim. Titullarët e Episkopatave të Hirëshme u 

porositën që gjatë celebrimit të shërbesave fetare të përmendnin emrin e Kryeepiskopit të 

sapofronëzuar. Qarkorja mbante firmën e Episkopit Ndihmës Dhanilit113.  

 Pas zhvillimeve të mësipërme sinodi i ri përbëhej nga Fortlumturia e Tij, Damjani, në 

postin e Kryeepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Imzot Qirilli, Mitropolit i 

Korçës, Imzot Spiridhon Papa, Mitropolit i Beratit dhe Episkopi i Apolonisë, Dhanil Çuli si 

ndihmës i Kryeepiskopit.  

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”114. 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-

leninist115.  

Komiteti Qendror i PPSh nxori një raport informativ për masat që duhej të merreshin për 

çrrënjosjen e botëkuptimit fetar. Si pasojë e kësaj lufte disa nga objektet e kultit u rrafshuan 

krejt, ndërsa ca të tjera u kthyen në magazina, vatra kulture etj. Gjithashtu ikonat, librat liturgjikë 

dhe sende të tjera me karakter fetar u sekuestruan. Për shkatërrimin e kishave dërguan nxënësit e 

shkollave dhe repartet ushtarake. Nën udhëheqjen e aktivistëve fanatikë të organizatave të rinisë 

dhe sipas udhëzimeve të komiteteve të partisë ata filluan vinin dorë mbi kishat. Klerikët dhe 

                                                 
112-Kristofor Beduli, Dhimitër Beduli bir i zgjedhur dhe i përkushtuar i kishës sonë, Ngjallja, Tiranë 2015, faqe 77. 
113-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1334, Viti 1966, fl.1. 
114-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.  
115-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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besimtarët kujtuan se shkatërrimi i objekteve te kultit ishte me të vërtetë një nismë e organizatës 

së rinisë, prandaj filluan të dërgonin letra te diktatori Enver Hoxha, me anën e së cilave kërkonin 

ndalimin e fushatës shkatërruese. Ata shpresonin se udhëheqësi kryesor i Partisë së Punës do të 

ndërhynte me autoritetin e tij për të ndaluar barbarizmat që po bëheshin116.  

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 

socialiste117. Me dekretin nr. 4337, të datës 13.11.1967 të Presidiumit të Kuvendit Popullor, u 

shfuqizuan të gjitha dekretet118 që aprovonin veprimtarinë fetare në vend119 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.  

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, Qirili 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”120.  

Si pasojë e përndjekjes u sheshuan rreth 608 kisha ortodokse, ndërsa të tjerat u kthyen në 

ofiçina mekanike, magazina, stalla, salla kinemaje apo klube121. U shkatërruan me qindra ikona 

                                                 
116-Dashnor Kaloçi, Genta Popa, Viti 1967, kur Tirana zyrtare i shpalli luftë Zotit, Shqip, 9 dhjetor 2007, faqe 18-

19. 
117-Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të fesë në komunizëm, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të 

Komunizmit, Tiranë 2012, faqe 110. 
118-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. 
119-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. 
120-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1367, Viti 1967, fl.4. 
121-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 171; Kozma Sovjani, Të thëna...të 

pathëna...të përsëritura. Konstatime, konkluzione, Ngjallja, mars 2017, faqe 7. 
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dhe afreske, u dogjën libra liturgjikë kishtarë, enët e shenjta u sekuestruan dhe u përvetësuan, 

veshjet e klerikëve u përdhosën. Kisha iu nënshtrua ikonoklazmës, e cila ishte hartuar nga 

inkuizitorët komunistë. Pothuajse të gjitha manastiret u shkatërruan ose u kthyen në reparte 

ushtarake122.  

Në Korçë, më 1960 punonjësit e Pallatit të Kulturës patën kërkuar shtetëzimin e kishës 

katedrale të "Shën Gjergjit" (Fig.14) me preteksin se kisha qe dëmtuar si pasojë e tërmetit, që ra 

në maj të vitit 1960. (Fig.15) (Fig.16) Në fakt qenë dëmtuar vetëm dy këmbanoret e larta si dhe 

një pjesë e kubesë. Kisha e Shën Gjergjit u rrafshua123 tërësisht në vitin 1971. Blloqet e kishës124 

u përdorën për ndërtimin e stadiumit të lojrave me dorë.  

Një vit më vonë të rinjtë korçarë i dërguan një peticion selisë së peshkopatës, ku i 

kërkonin shpronësimin e kishës së "Profetit Ilia"125, (Fig.17) me preteksin e parkut që do të 

ndërtohej aty. Këshilli Kishtar me në krye Stavro Kanxherin e kundërshtuan këtë veprim. 

Megjithatë në qershor 1962 Këshilli Kishtar ia dorëzoi kishën Bashkimit të Rinisë së rrethit. Të 

moshuarit e asaj kohe i propozuan drejtuesve të pushtetit, që kishën të mos e rrafshonin, por ta 

kthenin në klub për pensionistët. Në vitin 1970 kishës iu bënë ndërhyrje arkitektonike, duke ia 

prishur harqet e dritareve. Kisha e "Profetit Ilia" u kthye në pijetore. Pjesa e shenjtërores u përdor 

për makineritë e telekomit126. Në maj të vitit 1964 u prish kisha e "Shën Mërisë"127 në Korçë. 

Ndërtesa e Mitropolisë së Korçës128 vazhdoi të funksionojë deri në vitin 1967 kur u 

sekuestrua129.  

Në mjediset e kishës “Burimi Jetëdhënës”, më 26 prill 1980, u hap në Korçë Muzeu i 

Artit Mesjetar. Ikonat qenë grumbulluar nga nga Theofan Popa130, nëpër kishat e rrethit të 

Korçës në xhaminë e Mirahorit dhe prej aty u transportuan në mjediset e muzeut. Grupi i punës, 

që u mor me platformën e muzeut, përbëhej nga Skënder Anamali, Andromaqi Gjergji dhe Pirro 

Thomo, me konsulencën shkencore të Aleks Budës. Kishës iu shtua një pjesë në anën 

perëndimore, e cila u përdor për të siguruar mjediset e punës së muzeut. Iu shtua edhe një pjesë 

në anën lindore, e cila u përdor për mjediset e ekspozitës së muzeut. Projekti i modifikimit të 

kishës në muze u hartua nga Pirro Thomo, Ali Muka dhe Skënder Luzati. Objektet, që qenë 

                                                 
122-Janë rreth 100 kisha ose manastire ortodokse që janë kthyer në reparte ushtarake. Kozma Sovjani, Të thëna...të 

pathëna...të përsëritura. Konstatime, konkluzione, Ngjallja, mars 2017, faqe 6. 
123-Kisha e shkatërruar e Shën Gjergjit, Korçë, Ngjallja, dhjetor 2016, faqe 10. 
124-Arben Gjata, Kisha e Shën Gjergjit, Tempulli, Nr. 8, Korçë 2003, faqe 14-15.  
125-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1156, viti 1961, fl.7. 
126-Arben Gjata, Kisha e Profetit Ilia, Tempulli, Nr. 10, Korçë 2005, faqe 16.  
127-Arben Gjata, Kisha e Fjetja e Hyjlindëses së Përmbishenjtë Mari, Tempulli, Nr. 4, Korçë 2001, faqe 25. 
128-Mësuesit e shkollës "7 Nëntori" të urdhëruar nga Komiteti i Partisë mblodhën nxënësit dhe hynë në kishën e 

Mitropolisë. Aty grumbulluan ikona, libra dhe objekte kishtare, të cilat i dogjën në sheshin para Mitropolisë. Madje 

detyruan një nxënës që dikur vishej me stoli çdo të lielë në kishë për të vënë zjarrin. Kozma Sovjani, Të thëna...të 

pathëna...të përsëritura. Konstatime, konkluzione, Ngjallja, mars 2017, faqe 7. 
129-Në vitet 1988-1989 ndërtesës iu bë një rikonstruksion, sepse përdorej si shkollë ku përgatiteshin kuadrot e Partisë 

së Punës. Arben Gjata, Mitropolia e Korçës dhe ndërtesa e saj, Ngjallja, Tetor 2002, faqe 4. 
130-Andrea Llukani, Kontributi i Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare, Le Radici, Anno 16, n. 3, Settembre 

2018, pagina 16. 
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ekspozuar në muze, i përkisnin periudhës kohore nga shek. V deri në shek. XIX. Salla e 

përhershme e ekspozitës përmbante objekte prej guri, fragmente mozaikësh mesjetarë, ikona, 

objekte liturgjike kishtare, ikonostasin e kishës “Burimi Jetëdhënës”131 etj.  

Manastiri i Llëngës në rrethin e Pogradecit në vitin 1948 është shpallur monument 

kulture132, por me prishjen e kishave në vitin 1967 në mjediset e manastirit u vendos një repart 

ushtarak dhe vite më vonë zyrat e ndërmarrjes pyjore133.  

Më 9 qershor të vitit 1973 në qytetin verior të Shkodrës u çel “Muzeu Ateist”, i cili ishte 

në axhendën e delegacioneve të huaja134 që vinin në Shqipëri. Kushtetuta e vitit 1976 saksionoi 

me ligj të posaçëm: “Shteti nuk njeh asnjë fe dhe përkrah propagandën ateisto-shkencore”135. 

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 vjet136.  

Dora e egër ateiste rëndoi fuqishëm mbi klerin ortodoks, duke shtuar vazhdën e krimeve 

të regjimit komunist. Klerikët u zhveshën, u burgosën137 dhe u internuan, gjithashtu mjaft prej 

tyre u martirizuan. Numri i klerikëve ortodoksë që janë ekzekutuar ose kanë vdekur nga torturat 

apo janë burgosur e internuar arrin në rreth 42 persona138. 

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 

                                                 
131-Fondi i ikonave dhe i objekteve liturgjike kishtare përbëhet nga 6500 objekte, të cilat janë sistemuar në katin e 

sipërm të muzeut. Nga ikonat e mëdha të ikonostasit mund të përmendim: Krishti Pandokrator, Shën Mëria me 

Krishtin, Joan Pagëzori, Mbledhja e Kryeengjëjve etj. Ndër ikonat e brezit të sipërm të ikonostasit përmendim: 

Kryqëzimi i Krishtit, Darka Mistike, Mesipendikostia, E diela e Thomait, Shestja, Shërimi i ulokut, Lindja e Shën 

Mërisë, E diela e gjithë shenjtorëve, Shën Mëria me skena, Sinodi I Ekumenik etj. Kristofor Naslazi, Kontributi i 

Theofan Popës shprehur nëpërmjet ikonave që ndodhen në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar, Tempulli, Nr. 3, 

Korçë, 2001, faqe 88; K. Balli, L. Gliozheni, Theofan Popa dhe disa gjetje e konfirmime të reja për pikturën e 

vëllezërve Kostandin dhe Athanas Zografi nën dritën e veprës së tij shkencore, 2000 vjet art e kulturë kishtare në 

Shqipëri, Tiranë, 2002, faqe 292. 
132-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 

79. 
133-Gjergji Gusho, Mbi përhapjen e krishtërimit dhe të kishave në rrethin e Pogradecit, Pogradec 2000, faqe 111-

118. 
134-Udhëtimet turistike qenë organizuar sipas të njenjtit shabllon.  Në fillim vizitohej uzina e traktorëve në Tiranë, 

muzeu ateist në Shkodër, kombinati i çelikut në Elbasan etj. Rune Ottosen, Turist në utopi, Skanderbeg Books, 

Tiranë 2018, faqe 7. 
135-Më 18 dhjetor 1976, Kuvendi Popullor miratoi Kushtetutën, e cila përforcoi mitin ideologjik të socializmit ideal. 

Sipas Kushtetutës së re shteti nuk njihte asnjë fe dhe përkrahte e zhvillonte propagandën ateiste për të rrënjosur në 

ndërgjegjen e njerëzve konceptin shkencor-materialist të ndërtimit të botës. Ligj Nr. 5506, datë 28.12.1976, 

Kushtetuta e Republikës Socialiste të Shqipërisë, neni 37; Nina Smirnova, Historia e Shqipërisë përgjatë shekullit 

XX, Ideart, Tiranë 2004, faqe 400-401. 
136-Kodi Penal të Republikës Pupullore Socialiste të Shqipërisë, 1 tetor 1977, neni 55. 
137-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 171. 
138-Kozma Sovjani, Të thëna...të pathëna...të përsëritura. Konstatime, konkluzione, Ngjallja, mars 2017, faqe 6. 
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vendimi të posaçëm, miratoi përfundimisht listën e monumenteve në të gjithë vendin139. Vendimi 

i Rektorati i Universitetit të Tiranës i vitit 1963 hartoi listën e monumenteve, që mbroheshin nga 

shteti. Theofan Popa e kundërshtoi prishjen e shumë kishave, që mbanin statusin “Monument 

kulture”. Ai gjithmonë theksoi rëndësinë e tyre për trashëgiminë tonë kulturore140. Së bashku me 

kolegët Gani Strazimiri, Aleksandër Meksi dhe Pirro Thomo arritën të shpëtonin rreth 120 kisha 

dhe manastire, duke u dhënë statusin e monumentit të kulturës141. 

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 

Kozmai142, 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.  

 Motrat Cico143 (Fig.18) nga Korça e kishin kthyer shtëpinë e tyre në një kishë të vogël,  

luteshin vazhdimisht. Theofan Popa (Fig.19) kontribuoi në shpëtimin e shumë sendeve të shenjta 

                                                 
139-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.  
140-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, nr. 3328, faqe 59. 
141-Andi Rëmbeci, Botime të mbishkrimeve kishtare në Shqipëri, Kërkim, Tiranë, 2010, faqe 136. 
142-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. 
143-Dhimitra Cico ka lindur në vitin 1911 në qytetin e Korçës në një familje shprestare. Që në fëmijëri u edukua me 

frikë Perëndie, duke ia kushtuar jetën Krishtit. Dhimitra së bashku me të motrën Marikën në vitin 1939 qenë 

nismëtaret për krijimin e korit të kishës së Shën Gjergjit në Korçë. Motrat Cico e kishin kthyer shtëpinë e tyre në një 

manastir të vërtetë. Aty mblidheshin gratë dhe bënin lutje të gjata. Motra Dhimitra u fliste për jetë shenjtorësh dhe të 

vërtetat e besimit ortodoks. Rihapjen e kishave Motrat Cico e pritën me gëzim të madh. Shtëpia e tyre u kthye në 

qendër kishtare për qytetin e Korçës. Ato së bashku me gratë shprestare  luteshin ditë e natë sa herë që kisha jonë 

kalonte vështirësi. Motër Dhimitra fjeti më 21 shtator 1996, ndërsa Marika më 26 mars 2005. Kjo e fundit arriti që të 
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dhe të ikonave. Koço Fështi144, Vangjel Plepi dhe Petro Zheji145 vazhduan të ndiqnin në 

fshehtësi shërbesat fetare dhe të pagëzonin fëmijët e tyre tek atë Kozmai. Një nga të pagëzuarit 

në fshehtësi është edhe Joan Pelushi, i cili sot mban titullin Mitropolit i Korçës. Papa Kozmai 

shkonte edhe nëpër qytete të tjerë të Shqipërisë për të vizituar të krishterët e fshehtë. Në Durrës 

vizitonte Vasil Papastavrin, Vangjel Plepin etj, në Fier shkonte në shtëpinë e Petro Demajt, 

ndërsa në Elbasan tek Leonora Xhuveli. Në Korçë shkonte te motrat Cico, Olimbi Mulla146, 

Pavlina Prifti, Grigor Mulla147, Janaq Janku, Goli Remcka, Vito Buçka etj.  

                                                                                                                                                             
bëhej murgeshë duke marrë emrin Marjam. Protoprezviter Jani Trebicka, Një jetë e kushtuar Perëndisë,  Ngjallja,  

tetor 1996, faqe 2; Berta Dhimitri, Motra jonë e dashur Dhimitra, Ngjallja, tetor 1996, faqe 2. 
144-Koço Fështi (1916-2005) ka ka lindur në Peshtan më 1916. Ai ka qenë nga besimtarët më të devotshëm të Kishës 

Ortodokse. Në vitet e persekutimit të kishës, Koço mbante lidhje me të krishterët e fshehtë si atë Kozmain, Petro 

Xhuvelin, Dhimitër Bedulin, Joan Pelushin, Theofan Popën, motrat Cico etj. Zoti Fështi ka qenë nga nismëtarët e 

hapjes së Kishës Katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë. Ai u zgjodh në këshillin e parë kishës, ku me përvojën e tij 

modeste dha një ndihmesë shumë të çmuar. Kujtimi i Koço Fështit do të mbetet përjetë në zemrat e besimtarëve të 

Kishës Katedrale të Ungjillëzimit, si imazhi i njeriut të urtë dhe të ditur, që ulej gjithnjë në karrigen e parë nga krahu 

i djathtë dhe psalte me shpirt troparet e Liturgjisë Hyjnore. Besimtari Koço Fështi që në rininë e tij, e kishte mësuar 

përmendësh Liturgjinë Hyjnore. Koço Fështi jo vetëm që predikonte fjalën e Perëndisë kudo ku shkonte, por afroi në 

kishë mjaft bashkëfshatarë të tij, si për shembull Erion Priftin, Andrea Llukanin dhe Kristo Kumen. Në qerthullin 

ortodoks Koço Fështi gëzonte respekt të veçantë, jo vetëm përsa i përket ngritjes së tij teologjike, por sepse ishte 

shumë i njerëzishëm dhe korrekt. Më 30 tetor 2005 besimtari i devotshëm Koço Fështi me origjinë nga Peshtani i 

Tepelenës, fjeti përgjithmonë më Zotin në moshën 90-vjeçare. Andrea Llukani, Nismëtarët, Tiranë 2005, faqe 61-62. 
145-Petro Zheji ka qenë një intelektual disident, që nuk pajtohej me regjimin. Që në vitet e rinisë, Petros iu mohua e 

drejta e ushtrimit të profesionit. Pasi e lanë ca kohë pa punë, më pas e detyruan të punonte si përkthyes me normë. 

Atë e syrgjynosën në burg dhe në psiqiatri, ku vetëm për hir të Zotit ia doli mbanë të mbijetonte. Petro ka përkthyer 

këto vepra Kristologjia, Hyrje në alegoritën, Don Kishotin, Vitet e zemërimit, Zoti president, Papa jeshil etj. 

Kontributi i tij për gjuhën shqipe është shumë i çmuar. Nga librat e tij në lëmin e gjuhësisë përmendim 

Sanskrinishtja dhe shqipja, Gjuhët e vjetra dhe shqipja, Gjuhët moderne dhe shqipja, Universaliteti i gjuhës shqipe 

etj. Petro Zheji është një intelektual i mirfilltë, i cili meriton të njihet nga brezi i ri, sepse është paradigma e njëriut 

shpresëtar, që diti ta ruante besimin gjatë viteve të diktaturës. Lluka Qafoku, Disa fjalë mbi personalitetin e Petro 

Zhejit, Tempulli Nr.3, Korçë 2001, faqe 108-110. 
146-Olimbi Mulla ka lindur në Berat më 1904.  Pasi kreu shkollën e vashave në Kostandinopojë më 1923 kthehet në 

Korçë, ku u emërua nëndrejtoreshë e shkollës së vashave. Olimbia ka përkthyer në gjuhën shqipe disa libra 

shpirtërorë. Ndonëse i kishte në dorëshkrim, fletorja e saj kalonte dorë më dorë midis besimtarëve ortodoksë. Libri 

që e tërhiqte më tepër ishte “Paravolitë e Zotit” shkruar prej Arkimandrit Serafim Papakostës. Këtë libër Olimbija e 

përktheu në gjuhën shqipe. Duke parë cilësitë e saj besimtarët e zgjodhën anëtare të dhimogjerondisë së Korçës. Më 

1945 Olimbia themeloi shoqatën “Në mbrojtje të nënave dhe të fëmijëve”, riorganizoi martenitetin e Korçës dhe çeli 

një jetimore. Gjatë viteve të përndjekjes ateiste (1967-1990) shtëpia e saj u vu në dispozicion të besimtarëve, të cilët 

në fsheftësi lexonin libra shpirtërorë dhe përkthimet e Olimbisë. Vasil Kaskadami, Olimbi Mulla, mësuesja e 

Korçës, Ngjallja, mars 2000, faqe 9. 

 147-Grigor Mulla ka lindur në Korçë më 1934. Fillimisht ka punuar si shofer sepse nuk i jepej e drejta e studimit. 

Nëna e tij Olimbi Mulla në kohën që shteti sekuestroi institucionet sociale private nuk u pajtua me ideologjinë 

komuniste. Emri i Olimbisë ishte shënuar me të kuqe, sepse kishte qenë anëtare e dhimogjerondisë së Korçës. Në 

vijim Grigori ka studiuar me korrespodencë për matematikë dhe fizikë në Universitetin e Tiranës. Pas përfundimit të 

studimeve ka punuar si mësues matematike në gjimnazin e Korçës. Grigor Mulla ka kontribuar në ngritjen e disa 

laboratorëve mësimorë. Në vitet e diktaturës bënte pjesë në grupin e të krishterëve të fshehtë, të cilët vazhdonin 

shërbesat dhe lutjet. Banesa e familjes Mulla u bë kolimvithër e Siloamit, ku të krishterët zhvillonin takimet e tyre 
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RINGJALLJA E KISHËS 

(1990-2019) 
 

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 burg148. Gjithashtu në gusht të vitit 1990 në qytetin e Shkodrës u mbyll 

"Muzeu Ateist", duke shënuar hapin e parë drejt lirisë fetare149. Menjëherë filluan nga 

funksionimi kishat, që kishin mbetur ende në këmbë. Klerikët që i kishin mbijetuar regjimit 

celebruan shërbesat e para fetare në Berat, Korçë, Tiranë etj. Më 14 gusht të vitit 1990, u rihap 

kisha e Shën Marisë150 në Boboshticë të Korçës, e cila ishte kthyer në stallë dhish. Kambana e 

parë filloi të kumbonte gëzueshëm më 14 gusht të vitit 1990, në Kishën e Shën Marisë në 

Boboshticë. Ndonëse kisha ishte kthyer në stallë dhish, besimtarët Sotir Bambuli, Jovan Joco, 

Vasilika Napoloni, Koço Xhoxhi, Thomaq Greço, Fredi Niço, Thoma Tasho etj nxorën me 

tonelata pleh dhe përgatitën kishën për t’u celebruar liturgjia hyjnore151. Besimtarët korçarë në 

krye me Sotir Bambulin152, i datëlindjes 14 mars 1930, ishin pararendësit e hapjes së kishave. 

Ata duke mos marrë parasysh rreziqet punuan dhe kontribuan për hapjen e kishave në rrethin e 

tyre. Në gazetën lokale “Koha” u lëshua kushtrimi: “Kryesia e Kishës Ortodokse Autoqefale të 

                                                                                                                                                             
në fshehtësi. Më 17 mars të vitit 1991 në Kishën e "Shën Dëllisë" u zhvillua mbledhja, ku u themelua shoqata 

"Mbajtësit e Kryqit", ndër nismëtarët ka qenë edhe Grigor Mulla. Në këtë mbledhje historike kishte pjesëmarrës nga 

e gjithë Shqipëria, të cilët gjetën mikpritjen e familjeve ortodokse korçare. Familja Mulla ka strehuar Kryeepiskopin 

Anastas gjatë vizitave që bënte në qytetin e Korçës. 
148-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. 
149-Zef Mirdita, Krishtenizimi ndër shqiptarë, Zagreb 1998, faqe 233.  
150-Sotir Bambuli, Në vitin 1990 ra këmbana në Shën Marinë e Boboshticës, Ngjallja, tetor 2000, faqe 2; Sotir 

Bambuli, 17 mars-Liturgjia e parë në Korçë, Ngjallja, prill 1996, faqe 10; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, 

Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 223-224.   
151-Sotir Bambuli, Në vitin 1990 ra këmbana në Shën Marinë e Boboshticës, Ngjallja, tetor 2000, faqe 2. 
152-Sotir Bambuli ka lindur në Boboshticë të Korçës më 13.03.1930 në një familje të vjetër boboshtare. Ai studioi 

për Matematikë Fizikë në Institutin e Tiranës. Kontribuoi si mësues në të gjithë zonën e Korçës duke arritur rezultate 

të larta me klasat që punoi, pavarësisht vështirësive të kohës. Ishte i lidhur thellë me artin dhe kulturën. Shkroi disa 

vepra teatrale, të cilat u vendosën në skenë në kohën e monizmit dhe në të cilat shpesh herë kishte mesazhe të 

fshehura në lidhje me besimin tek Zoti.  Në vitin 1990 menjëherë pas vendimit të qeverisë për lirinë e fesë hapi 

Kishën e Fjetjes së Hyjlindëses në fshatin e tij Boboshticë, i ra kambanës së fshatit dhe me besim të plotë tek Zoti, 

kreu me sukses organizimin e këshillave kishtarë në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Në 17 03 1991 në mbledhjen e 

përgjithshme të Këshillave Kishtarë u zgjodh Kryetar i Këshillave Kishtarë të të gjithë Shqipërisë detyrë të cilën e 

dorëzoi me ardhjen e Kryepiskopit Anastas në Shqipëri.  Që prej atëhere u përqëndrua në mirëmbajtjen dhe 

rimëkëmbjen e kishave të fshatit. Sotir Bambuli vdiq më 24.06.2019 ditën e Shën Joan Pararendësit. Ndërroi jetë 

kryetari i parë i këshillave kishtarë pas monizmit z. Sotir Bambuli, Ngjallja, qershor 2019, faqe 11. 
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Shqipërisë u bën të ditur, si pushtetarëve lokalë, ashtu e kryesive të kooperativave bujqësore, 

fermave shtetërore, si më poshtë: 

1-Të gjitha ndërtesat e kishave, manastireve, stallave, mullinjve dhe të tjera, që janë kthyer në 

depo, stalla kafshësh a vatra kulture duhet t’u dorëzohen këshillave kishtarë, se janë pronë e 

popullit. 

2- Atje ku janë shitur vendet e kishave ose stallat që janë ndërtuar me materialet e kishave apo 

manastireve, kryesitë e kooperativës duhet t’u rikthejnë të hollat blerësve, ndërsa objektet dhe 

trojet t’u jepen këshillave kishtare. 

3- Tokat, pemët që janë rrotull kishave, varrezave ose manastireve, nuk ka të drejtë t’i shesë ose 

t’ua ndajë anëtarëve të kooperativës ose qytetarëve të tjerë, se edhe ato janë pronë e popullit, e 

fshatit ose e qytetit përkatës. 

4- Në çdo fshat të ruhen ndërtesat ekzistuese të kishave, manastireve, stallave, mullinjve, 

ndërtesa të tjera dhe të fillojë ndërtimi ose rindërtimi nga kryesitë e këshillave kishtare. 

5- Kush ka ruajtur materiale kishtare, si lipsana, kryqe, epitafe, ikona, kambana, të dorëzohen në 

çdo mitropoli ose të vihen në dijeni ku ndodhen. Materialet e dorëzuara do të ruhen dhe do t’i 

dorëzohen kishës që i takon. 

6- Të ngrihen këshillat kishtare në çdo fshat nga 3-5 veta nga njerëz të ndershëm. Të bëhet një 

mbledhje me pleqtë e fshatit dhe të njoftohet ngritja e këshillave kishtare, e kryesive të tyre në 

çdo qytet dhe të merren udhëzime për çdo problem”153.  

 Më 6 janar të vitit 1991, atje ku dikur ishte kisha e Shën Triadhës, kleriku 85-vjeçar atë 

Kosta Kotnani celebroi shërbesën e Bekimit të Ujit. Ndonëse mungonte gjithshka, entuzjazmi i 

besimtarëve ishte i madh. Motrat Cico nxorën nga sunduku një palë veshje kleriku gjithë arna, 

besimtari Jani Trebicka solli një kryq, të cilin e kishte derdhur fshehurazi në fonderi dhe në këto 

kushte u zhvillua shërbesa e parë pas persekutimit. Më 18 janar 1991 atë Kozmai erdhi nga 

Bestrova për të meshuar në murret e kishës së rrënuar të Shën Thanasit, ndërsa më 2 shkurt të 

vitit 1991, ndonëse temperatura shënonte 18 gradë nën zero, atë Kosta Kotnani kremtoi ditën e 

Ipapandisë154. 

 Më 14 mars të vitit 1991 filloi të funksiononte Kisha e "Shën Dëllisë" në Korçë, e cila 

ishte kthyer në kafene, ndërsa më 17 mars 1991, u celebrua liturgjia e parë në këtë kishë, me 

pjesëmarrjen e klerikëve atë Kristo Raci, atë Kosta Kotnani si dhe të delegatëve të ardhur nga 

gjithë rrethet me popullsi orotodokse. Më 17 mars të vitit 1991 në Kishën e "Shën Dëllisë", në 

qytetin e Korçës u zhvillua mbledhja, në të cilën u themelua shoqata "Mbajtësit e Kryqit". 

Nismëtarët qenë atë Kozma Qirjo, atë Gaqo Pjetri, atë Kristo raci, atë Kosta Kotnani, dhjak Spiro 

Findiku, dhjak Vangjel Xoxe, Sotir Bambuli, Dhimitra Cico, Berta Dhimitri, Grigor Mulla, Jani 

Trebicka etj. Në këtë mbledhje historike kishte pjesëmarrës nga e gjithë Shqipëria, të cilët gjetën 

mikpritjen e familjeve ortodokse korçare. Mbledhja filloi me një lutje të shkurtër dhe në vijim e 

mori fjalën Sotir Bambuli, i cili lexoi projekt-programin e shoqatës155. 

                                                 
153-Sotir Bambuli, Lajmërim, Koha, 31 maj 1990. 
154-Mihal Sonellari, Përkujtimi i ringjalljes së Kishës në ditën e Ortodoksisë, Ngjallja, mars 2006, faqe 2. 
155-Sotir Bambuli, 17 mars-Liturgjia e parë në Korçë, Ngjallja, prill 1996, faqe 10.  
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  Jani Trebicka raportoi për punën e shoqatës në organizimin e funksionimin e kishave 

dhe në vijim raportuan delegatët e Beratit, Pogradecit, Lushnjës, Durrësit etj. U lexua 

përshëndetja e teologut Dhimitër Beduli dhe në përfundim të mbledhjes u zgjodh kryesia e 

shoqatës. Vendimet e mbledhjes së parë të shoqatës "Mbajtësit e Kryqit" qenë: 1-Të bëhen 

përpjekje për të sjellë si eksark patriarkal Imzot Anastasin, sepse kishë pa episkop nuk ka. 2-Deri 

më 10 prill 1991 të dërgohen pranë kryesisë së shoqatës emrat e klerikëve që jetojnë. 3-

Gjithashtu deri më 10 prill 1991 të dërgohet lista e kishave ekzistuse dhe e atyre të shkatërruara. 

4-Të grumbullohen librat kishtarë nga arkivat familjare. 5-Minoritetet do ta zhvillojnë Liturgjinë 

në gjuhën e tyre amtare. 6-Të merren nga muzetë ikonat, ikonastaset, kambanat, fronet 

dhespotike etj. 7-Të ngrihen këshilat kishtare nëpër fshatra dhe qytete. 8-Në çdo kishë të 

vendoset një arkë ku besimtarët të hedhim kontributet e tyre. 9-Klerikët të mbajnë rason dhe 

kamillafin. 10-Të gjenden psaltët e mbetur dhe të përgatiten psaltët e rinj. 11-Sipas traditës, 

nëpër kishat tona do të këndohet muzika bizantine. 12-Të dalë kalendari kishtar. 13-Klerikët që 

kanë mbetur duhet të meshojnë edhe nëpër fshatra. 14-Të gjenden të rinj, të cilët do të dorëzohen 

priftërinj. 15-Sipas traditës të ekzistojë harmonia ndërfetare. 16-Në ditën e 17 marsit, çdo vit do 

të celebrohen liturgji anembanë Shqipërisë për të kujtuar ditën e rilindjes së kishës sonë. 

Në fund të mbledhjes u zgjodh Këshilli i Kombëtar i Kishës Ortodokse Autoqefale të 

Shqipërisë156. Kryetar i Këshillit Kombëtar u zgjodh Sotir Bambuli. Këshilli u ngarkua me 

detyrën për të nduhmuar në çeljen e kishave ortodokse në mbarë vendin157.  

 Për të dalë nga gjendja kritike në të cilën ishte K.O.A.Sh-i, u kërkua ndihma e 

Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës. Në janar të vitit 1991 Patriku Ekumenik Dhimitri 

dhe Sinodi i Shenjtë zgjodhën si Eksark (të dërguar) të Patriarkanës Ekumenike në Shqipëri, 

Episkopin e Andrusës Anastasin, i cili në atë kohë shërbente si Vikar në Mitropolinë e Shenjtë të 

Irinopolit me qendër në Kenia. Misioni i tij ishte që të bisedonte me krerët e qeverisë shqiptare e 

më pas me klerin dhe popullin ortodoks për ngritjen, rimëkëmbjen dhe riorganizimin e 

K.O.A.SH-it. 

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, 

                                                 
156-Thimi Lapi, Një përvjetor domethënës i kishës së ringjallur, Ngjallja, mars 2006, faqe 9-10. 
157-Takimi i parë i këshillave kishtarë të vendit tonë pas fitimit të lirisë fetare, Ngjallja, mars 2019, faqe 12. 
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Dhimitër Beduli, Aleko Dhima, Alqi Jani, Sotir Bambuli, Vangjel Capo). Sekretar i Përgjithshëm 

u zgjodh Aleko Dhima158. 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 sonë159.  

Nga datat 5-8 qershor 1992 një përfaqësi e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë 

vizitoi Patriarkanën Ekumenike, (Fig.20) 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 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 Kaninës160.  

                                                 
158-Aleko Dhima, Dëshmi të një besimtari, Kërkim Nr. 9, Tiranë 2012, faqe 95-96.  
159-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. 
160-Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ. 192. 
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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 Greqia161. 

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 Bartolomeut162. 

 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 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 

                                                 
161-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.  
162-Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ. 255. 
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besojmë se veprimi më i përshtatshëm është vazhdimi i dialogut me autoritetet shqiptare dhe jo 

një befasim i ri"163.  
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 greke164.  

       Kryeepiskopi, për t'u larguar nga streset, ditën e diel më 28 korrik 1996, kishte vendosur 

që të bënim një vizitë në qytetin me tradita të Korçës, (Fig.21) (Fig.22) (Fig.23)ku entuziazmi i 

besimtarëve ishte i madh. Kryeepiskopi Anastas pati disa takime me klerikët e dioqezës, me të 

rinjtë dhe me intelektualët ortodoksë. Këta të fundit i kërkuan Kryeepiskopit që të kishin sa më 

parë një mitropolit për qytetin e tyre. Nga diskutimet e shumta intelektualët qenë të ndarë në dy 

grupime. Në njërin bënin pjesë ata që kërkonin të vinte Mitropoliti Kristodhulos Mustaka, i cili 

po fronëzohej atë ditë në Kishën Patriarkale të “Shën Gjergjit” në Fanar, ndërsa grupimin tjetër e 

përbënin patriotët shqiptarë, të cilët i kërkuan Kryeepiskopit një mitropolit shqiptar.  

     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. Pas trazirave të vitit 1997 Mitropoliti i Korçës Kristodhuli në krye të 

një karvani me ndihma mundi të kalonte Kapshticën dhe të vendosej në Korçë. Ndërkohë 

qeveria shqiptare e shpalli si "Person të Padëshirueshëm" dhe u pengua qëndrimi i tij.  

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 

                                                 
163-Duhet vazhdimi i dialogut, Ngjallja, gusht 1996, faqe 1,2. 
164-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. 
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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 pranueshme165.  

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 Shenjtë166 të 

Kishës Ortodokse të Shqipërisë, 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, (Fig.24) dhe Hirësia 

e Tij Episkop i Apollonisë, Kozmai, anëtar. (Fig.25) Kryesekretar i Sinodit të Shenjtë u zgjodh 

protopresviteri Jani Trebicka. (Fig.26)  
 

 

 

 

 

 

 
                                                 
165-Do të vazhdojë dialogu, Ngjallja, tetor 1997, faqe 1; Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη Εκκλησια 

της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ. 290. 
166-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. 
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KREU I DYTË 
 

KISHAT DHE MANASTIRET QË JANË 

NË JURIDIKSIONIN E MITROPOLISË SË KORÇËS 
 

Mitropolia e Korçës para vitit 1967 kishte 110 enori dhe shtatë manastire. Mitropolia e 

Shenjtë e Korçës përbëhet nga këto zëvendësi episkopale vendore: Korça, Kolonja, (Fig.1) 

Leskoviku, Pogradeci. (Fig.2) Kishat167 e kësaj mitropolie sipas komunave janë: 

Në Korçë: Katedralja "Ngjallja e Krishtit", Mitropolia e Korçës, kisha e "Shën Sotirit", 

kisha e "Fjetjes së Hyjlindëses" në Drenovë, kisha e "Shpërfytyrimit" në Polenë, kisha e "Trinisë 

së Shenjtë", kisha në fshatin Pendavinjë, kisha në fshatin Çiflik, kisha e "Shën Mihalit" në 

Liqenas, kisha e "Shën Mihalit" në Gostivisht.  

Në Devoll: Kisha e "Shën Parashqevisë" në Bilisht.  

Në Kolonjë: Kisha e "Ngjalljes së Krishtit", kisha e "Fjetjes të Hyjlindëses" në Ersekë, 

kisha e "Profetit Ilia", kisha në fshatin Bezhan.  

Në Pogradec: Katedralja "Ngjallja e Krishtit", kisha e "Shën Thanasit", kisha në Lin.  

 

 

KISHAT MONUMENT KULTURE 
 

Korçë. Manastiri i "Shën Prodhromit" në Voskopojë, 1948, kisha e Manastirit të "Shën 

Marisë" në Lubonjë, 1963, kisha e "Shën Thanasit" në Voskopojë, 1948, kisha e "Shën Mëhillit" 

në Voskopojë, 1948, kisha e "Shën Kollit" në Voskopojë, 1948, kisha e "Shën Marisë" 

në Voskopojë, 1948, kisha e "Shën Jovanit" në Boboshticë, 1963, kisha e "Shën Mitrit" 

në Boboshticë, 1963, shpella e Maligradit, kisha e "Ristozit" në Mborje, 1948, kisha e "Shën 

Gjergjit" në Shipckë, 1963, kisha e "Shën Triadhës" në Lavdar të Oparit, 1963, kisha e "Shën 

Mitrit" në Bezmisht, 1970, kisha e "Shën Marisë" në Vithkuq, 1963, kisha e "Shën Mëhillit" 

në Vithkuq, 1963, kisha e "Shën Gjergjit" në Dardhë, 1970, shpella e "Shën Marisë" 

në Bezmisht, 1963, kisha e "Shëndëlliut" në Voskopojë, 1963. 

Pogradec. Manastiri "Shën Marenës" në Llëngë, 1948, rrënojat e kishës paleokristiane 

dhe mozaikët në Lin, 1973, rrënojat e kishës Bizantine në Lin, 1973. 

 

 

 

 

                                                 
167-Me interesimin e Kryeepiskopit Anastas janë ndërtuar nga themelet 89 kisha të reja, disa prej të cilave janë në 

Mitropolinë e Korçës: Katedralja e Ngjalljes në qendër të qytetit, Trinia e Shenjtë në Korçë, Shpërfytyrimi në 

Drenovë, Shën Stefani në Malavec, Shën Parashqevia në Bilisht, Shën Marina në Maliq, Ngjallja në Pogradec, Shën 

Parashqevia në Lin, Shën Gjergji në Ersekë etj.  
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KISHAT E MITROPOLISË 

 SË KORÇËS 

 
KISHA E "SHËN MËRISË",  

CERCKË, KOLONJË, SHEK. XI. 

 

Kisha e "Shën Mërisë" gjendet në fshatin Cerckë të Kolonjës. Kisha përbëhet nga naosi, 

narteksi dhe mjedisi i altarit. Kisha është një paraklis me përmasa 6.55x5.26 metra. Naosi i 

kishës mbulohet me çati dyujëse. Muratura është me gurë të papërpunuar të lidhur me llaç 

gëlqereje. Muret e kishës janë të zbukuruara me tulla dhe gurë të vendosur në formë 

kurrizpeshku, pjerrtas dhe vertikalisht. Kisha mendohet të jetë ndërtuar në shek. XI168. 

 Muret e brendshme të kishë janë të stolisura me piktura murale prej një piktori anonim. 

Në apsidën e murit lindor gjendet skena e "Shestjes", e cila është e dëmtuar. Në apsidë gjendet 

"Platitera" e tipit oranta. Nën të gjendet brezi i hierarkëve, prej të cilëve dallojmë  Shën Vasilin 

dhe Shën Grigor Teologun. Në niken e prothesit gjendet Shën Stefani, kurse përmbi të paraqitet 

një hierark pa nënshkrim që mund të jetë Joan Përdëllimtari. Në anën jugore të apsidës gjendet 

Roman Melodiozi. Nëpër tri faqet e tjera të mureve të kishës gjenden tri breza me piktura 

murale. Në brezin e sipërm jepen skena e festave të mëdha, brezi i mesit është me medalione 

shenjtorësh e martirësh, ndërsa brezi i fundit me shenjtorë dhe martirë me paraqitje më këmbë. 

 Duke u nisur nga kunga kemi skenën e "Lindjes së Krishtit", prej së cilës kanë mbetur 

vetëm fragmente. Në vijim është skena e "Ipapandisë" me përmasa 1.66x1.22 metra. Pas saj vjen 

skena "Ngjallja e Llazarit" me përmasa 2x1.30 metra. Në faqen e murit perëndimor është një 

skenë e dëmtuar dhe menjëherë pas saj vjen skena e "Fjetjes së Hyjlindëses". Në vijim gjendet 

skena e "Kryqëzimit të Krishtit" e kështu me radhë. Në faqen e murit verior gjendet skena e 

"Shpërfytyrimit", ndërsa po në faqen e murit verior në kungë gjendet skena e "Ngjalljes së 

Krishtit". 

 Brezi i dytë përmban paraqitjen e shenjtorëve në medalione me përmasa 0.45x0.47 metra. 

Duke filluar nga muri jugor paraqiten: Profeti Abakum, Shën Nikita dhe dy shenjtorë të 

paidentifikuar. Në faqen e murit perëndimor paraqiten: Shën Vikenti, Shën Minai si dhe gjashtë 

shenjtorë të tjerë të paidentifikuar. Në faqen e murit verior janë: Shën Artemi, Solomoni dhe dy 

piktura të paidentifikuara. Në faqen e murit lindor paraqitet Apostull Pjetri. 

 Në brezin e fundit shenjtorët paraqiten më këmbë. Duke filluar nga muri jugor kemi: 

Shën Kolli, Athanasi i Aleksandrisë, Shën Gjergji dhe Shën Dhimitri. Në murin perëndimor 

gjenden Simeon Stiliti dhe Shën Mëhilli me përmasa 1.72x1.40 metra. Mbi portën perëndimore 

paraqitet një mbishkrim dhe menjëherë pas tij vjen Shën Kostandini dhe Elena me përmasa 

1.58x1.40  metra. Në faqen e murit verior gjendet skena ku paraqiten Teodor Tironi dhe Teodor 

Staratilati me përmasa 1.58x1.11 metra. Pranë nikes së prothesit gjendet skena "Vizioni i Pjetrit 

të Aleksandrisë".  

                                                 
168 -Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave në Shqipëri, Uegen, Tiranë 2004, faqe 149-150. 
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Brezat me skena ndahen prej një brezi të ngushtë horizontal të stolisur me motivin e 

palmetave, ndërsa nën brezin e fundit kemi një brez dekorativ rreth 60 centimetra, në të cilin janë 

pikturuar shqiponja dykrenare dhe me motivin e zemrave të stilizuara. Në pikturat murale të 

kishës së "Shën Mërisë" në Cerckë ikonografi nuk ka respektuar rendin kronologjik të skenave. 

Ikonostasi i kishës ka qenë prej druri të gdhendur, por nuk është ruajtur. I kanë shpëtuar kohës 

vetëm dy ikona të mëdha të ikonostasit edhe ato të dëmtuara169. Kisha e "Shën Mërisë" në fshatin 

Cerckë të Kolonjës më 1970 është shpallur monument kulture170. 

 

 

KISHA E "SHËN E PREMTES"  

VOSKOPOJË, VITI 1378 

 

Kisha e "Shën e Premtes" është kisha më e hershme e Voskopojës. Mendohet se është 

ndërtuar në vitin 1378. Sipas legjendës që qarkullon edhe sot e kësaj dite, nga pleqtë e moçëm 

thuhet: "Disa barinj endacakë, duke kërkuar kullota të begata për bagëtitë e tyre gjetën një luginë 

pranë fushës së Korçës. Në vjeshtë kur do të largoheshin me kopetë e tyre, ata bënë një zjarr të 

madh, të cilin e gjetën ende të ndezur kur u kthyen në pranverë. Në vendin e zjarrit vendosën të 

ngrinin kishëzën e "Shën e Premtes". Në fillim vetëm verën kalonin në atë vend, por kur u shtuan 

shumë dhe nuk mund të vërtiteshin sa andej-këtej, ata provuan të lënë një plak në një kolibe, me 

ushqimet që i nevojiteshin dhe ai dimëroi për bukuri. Atëherë u vendosën përfundimisht". 

Banorët e parë mendohen të jenë banorët e shpërngulur fillimisht nga qyteti Voskop i vendosur 

në rrëzën e poshtme të fushës së Korçës, i rrënuar nga dyndjet osmane të shekullit XIV. Ata 

prenë shkurret dhe ndërtuan kishën e parë të "Shën e Premtes". Shtimi më pas i kësaj popullsie u 

bë me njerëz të tjerë që donin t`i shpëtonin islamizimit. Mbi portën e kishës gjendet ky 

mbishkrim: (Δέη)σις τού δούλου τού Θ(εο)ύ Θεοδώρου Γιόργι Κοησόρου. “Lutje e shërbëtorit të 

perëndisë, Theodhor Gjergj Koisorës”171. 

Kisha e "Shën e Premtes" është e stilit bizantin dhe përbëhet nga narteksi, naosi dhe pjesa 

e altarit. Muri i kishës është prej gurë shtufi dhe llaç argjilor. Dyshemeja e kishës ka qenë e 

shtruar me plloça guri, ndërsa tavani ka qenë me dërrasë të ngjyrosur.  Vite më vonë dy dritaret e 

kishës u mbyllën, sepse në krah të saj u ndërtua kisha e "Shën Dionisit". Nga afresket e kishës 

më i bukuri është ai që i kushtohet Shën e Premtes. Afresku mendohet se është pikturuar në 

shekullin XIV. Një afresk tjetër i dëmtuar nga koha paraqet kandarin romak me thesin e miellit si 

simbol i drejtësisë. Brenda në altarin e kishës është shkruar në greqishten bizantine fjala Νικα 

(Nika) që do të thotë fitimtar. Afresket e kishës janë ruajtur deri në vitin 1970. Kisha është 

                                                 
169 -Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 135-138. 
170 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 35; Trashëgimia 

Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 58. 
171 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 510, faqe 215.  
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rikonstruktuar vite me vonë nga Lazi Miti Lera. Në anën verilindore të kishës gjenden varrezat e 

vjetra të fshatit172. 

 

 

KISHA E "RISTOZIT"  

MBORJE, KORÇË, VITI 1389 

 

Kisha e "Ristozit" gjendet rrëzë malit të Moravës, në Mborje të Korçës. Kisha është 

bizantine në formë kryqi të brendashkruar. Pjesët përbërëse të kishës janë kunga dhe naosi, 

apsida e të cilit nga pjesa e jashtme është trifaqëshe. Tryeza e shenjtë është e murosur në murin e 

apsidës. Muratura e kishës është me gurë të papunuar si dhe me copa tjegullash të vendosura 

ndërmjet gurëve. Tamburi i kishës është tetëfaqësh dhe i ndëtuar me tulla. Në tambur gjenden 

katër dritare dhe katër nike. Kisha ka përmasa 9.70x4.75 metra. Mbishkrimi që gjendet në faqen 

e murit jugor të kishës na bën me dije se ktitori i kishës është peshkopi Nimfon. Kjo vërtetohet 

nga një mbishkrim, i cili gjendet në faqen e murit jugor pranë portretit të ktitorit: Αγιος 

επίσκοπος / Κύ(ριος) Νιμφών / κε κτίτορ. “Peshkopi i shenjtë dhe ktitori, zoti Nimfon”173. 

 Kisha e "Ristozit" është ndërtuar dhe pikturuar në vitin 1389. Ky fakt vërtetohet me anën 

e mbishkrimit që gjendet mbi portën perëndimore të kishës: + Ανηγέρθη έκ βάθρου κ(αί) κόπου 

κ(αί) μόχθου ό θείος καί πάνσεπτος ναώς ούτος τού Κυ(ρίου) ήμ(ών) Ι(ησο)ύ Χ(ριστο)ύ τού 

ζωοδώ / του καί άνηστωπήθη παρά τού κτίτορος τού πανιερωτ(ά)τ(ου) έπισκόπυ Κυ(ρίου) 

Νίμφων(ος), αύθεντεύοντος δέ τού Αμηρα / λάδ αύτάδελφοι πανευτυχεστάτοι σεβαστοκράτοροι 

Ιωάν(νης) και π(αν)υψιλότ(α)τ(ος) δεσπότ(ης) Κύ(ριος) Θεοδωρήος / έτους στ ω y η (6898 = 

1389) Ν(οεμβρίου) ίγ. “U ngrit (ndërtua) që nga themeli me përpjekje dhe mundim, ky tempull 

hyjnor e i gjithënderuar i zotit tonë, Jezu Krisht jetëdhënës dhe u pikturua prej ktitorit peshkopit 

të gjithhirshëm zotit Nimfon, në kohën e zotërimit të Amiralit, vëllezërit e gjithlumtur 

sebastokroatë Jani dhe i gjithlarti despoti, zoti Theodhori, viti 6898 (=1389) nëntor 13”174.  

Sipas mbishkrimeve vërtetojmë se pikturimi i kishës filloi më 31 mars, me mbarimin e 

ndërtimit dhe përfundoi më 13 nëntor të vitit 1389. Peshkopi Nimfon e ndërtoi këtë kishë për ata 

njerëz që duan të shpëtojnë. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi murin jugor të 

kishës: Αναξ άναρχε Χ(ριστ)έ μου λόγε δέδεξαι καμού τήν ίκτράν οίκεσίαν ό ταπινός έπί / 

σκοπος Νιμφών κρατό δέ τόν ναών τόν θείον μετά πόθου τήν άρχή(ν) γάρ άνήγιρα έκ / βάθρου 

τέ κ(αϊ) κόπου μέχρι στόν μ(άρτιον) λά τοίς θελούση σωθείναι λύς(ας) γαρ Πολλών κρυμάτω(ν). 

“O mbret i pafillim, Krishti im, Logos, prano lutjen time të mjerë, i përvuajtur peshkop Nimfoni 

mbaj tempullin  hyjnor me dëshirë, e kam ndërtuar në fillim që nga themeli dhe me përpjekje 

deri më 31 mars. Ata që duan të shpëtojnë lirije prej shumë mëkateve”175. 

                                                 
172 -Dhori Falo, Tragjedia e një qyteti, Kotti, Korçë 1998, faqe 6, 8, 103, 106. 
173 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 292, faqe 152-153; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη 

του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 222.  
174 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 290, faqe 151-152. 
175 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 291, faqe 152. 
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Afresket e kishës së "Ristozit" në Mborje të Korçës janë të ritokuara, megjithatë tematika 

e skenave biblike nuk është ndryshuar. Në apsidë gjendet Platitera. Në murin e apsidës janë 

hierarkët e mëdhenj Vasili i Madh, Joan Gojarti, Athanasi i Aleksandrisë dhe Grigor Teologu. 

Në brezin e sipërm mbi apsidë gjendet skena e "Gjyqit të fundit" dhe anash saj "Ungjillëzimi i 

Hyjlindëses". Brenda nikës së prothesit gjendet Shën Stefani, ndërsa në niken jugore Roman 

Melodiozi. Në anën jugore të apsidës janë pikturuar Klementi i Aleksandrisë, Andrea i Kretës, 

Ignat Hyjmbajtësi dhe Joan Damaskini. Në qoshet që mbajnë tamburin e kubesë gjenden katër 

ungjillorët duke shkruar ungjillin. 

 Mbi qemerin jugor gjendet skena "Lindja e Krishtit" me përmasa 1.87x100 metra. Pas 

saj radhitet "Tradhëtia e Judës" dhe në brezin e fundit gjendet skena "Deisis". Pas kësaj vjen 

figura e ktitorit, peshkop Nimfonit, i cili mban në dorë maketin e kishës. Në brezin e sipërm të 

faqes veriore gjendet skena "Ngjallja e Llazarit" dhe nën të "Kryqëzimi i Krishtit". Në vijim 

skena "Miroprurëset tek varri", si dhe pikturat e Teodor Tironit, Teodor Stratilatit dhe 

anargjendët Kozma dhe Damjan. Në faqen e murit perëndimir gjenden Davidi, Solomoni, skenat 

e "Lindjes së Krishtit" dhe e "Lindjes së Pagëzorit". Nën to gjendet skena "Fjetja e Hyjlindëses" 

me përmasa 2.05x1.42 metra. Nga e majta gjendet skena e "Mohinit të Pjetrit", ndërsa nga e 

djathta gjendet skena e "Hyrjes së Hyjlindëses në Tempull". Nën to poshtë pikturuar "Shën 

Kostandin dhe Elena" dhe në anën jugore Shën e Premtja dhe Shën Matrona. Përgjatë naosit 

paraqiten 23 figura të plota shenjtorësh. Pjesa më e madhe e afreskeve janë të dëmtuara dhe janë 

ritokuar. Duhet theksuar se rreth shek. XVI-XVII kishës iu shtua një hajat me strehë në anën 

perëndimore, i cili u pikturua më vonë176. Kisha e "Ristozit" në Mborje të Korçës është shpallur 

monument kulture177 në vitin 1948. 

 
 

KISHA E "SHËN MITRIT"  

BEZMISHT, PRESPA E MADHE, SHEK. XIV 

 

 Kisha e "Shën Mitrit" gjendet në fshatin Bezmisht të Prespës së Madhe. Kisha është 

njënefëshe, me apsidë trifaqëshe dhe mendohet të jetë ndërtuar gjatë shekullit XIV. Apsida e 

kishës është me punime dekorative me një brez prej dy rreshta tullash të vendosura horizontalisht 

si dhe me nga një tullë në formë medalioni në mes dy faqeve anësore. Tryeza e shenjtë është e 

lidhur në murin e apsidës. Muratura e kishës është ndërtuar me teknikën e kluasonazhit me dy 

tulla vertikale ndërmjet gurëve dhe dy radhë tullash horizontale178. 

Kisha është e pikturuar me afreske vetëm në faqen e murit lindor. Në nikën e vogël mbi 

portën perëndimore jashtë gjendet skena e Shën Mitrit. Në apsidën e kishës gjendet "Platitera" e 

tipit Oranta, e cila paraqitet me duart e hapura në pozicion lutjeje, por pa Emanuelin në kraharor. 

                                                 
176-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 220-223. 
177-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36; Trashëgimia 

Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 71. 
178-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave në Shqipëri, Uegen, Tiranë 2004, faqe 178. 
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Nën të vjen brezi me hierarkët e kishës: Vasili i Madh, Kirili i Aleksandrisë, Joan Gojarti dhe një 

hierark i paidentifikuar. Në nikën e prothesit gjendet Shën Stefani dhe majtas tij një skenë e 

paidentifikuar. Në nikën jugore gjendet Romano Melodiozi. Anash apsidës gjendet skena e 

"Ungjillëzimit", ndërsa në nikën mbi portën perëndimore gjendet skena e "Shën Mitrit mbi kalë 

duke vrarë Lineun"179. Në nikën e prothesit  gjendet një mbishkrim në gjuhën sllave me shkronja 

cirilike: “Prano o zot lutjen e shërbëtorit tënd, zotit Dragan me shoqërinë”180. 

 

 

KISHA E "SHËN MËHILLIT"  

SHALËS, KOLONJË, VITI 1415 

 

Kisha e "Shën Mëhillit" gjendet në fshatin Shalës të Kolonjës. Kisha ka përmasa të 

brendshme 9.80x5.0 metra. Muratura e kishës përbëhet nga gurë shtufi të lidhur me llaç 

gëlqereje. Qoshet janë punuar me gurë të mëdhenj dhe të latuar. Harku dhe shpatullat e portës 

janë ndërtuar me gurë shtufi të gdhendur. Dritaret e kishës janë drejtkëndëshe. Mbi to janë 

vendosur arkitrarë guri dhe mbi ta gjenden harqe shkarkuese. Çatia e kishës është triujëshe e 

mbuluar me rrasa guri181. Kisha e "Shën Mëhillit" është ndërtuar në vitin 1415 dhe është 

rindërtuar në vitin 1810. Këto dy data gjenden të gdhendura mbi një pllakë pranë portës veriore 

të kishës”182. Mbi portën perëndimore të kishës gjendet mbishkrimi: +Ανήγερθι καί 

εκατασκεβάσθη έκ (ε)ρ(ε)ι / πιων .....ο πάνσεπτος ναός του άχρηστρά / τηγου άρχανγελου 

Μηχαηλ δια σινδρομην κε ες / σοδου κ(αί) δαπανης καί εξοδιας τον ευσεβεστατον ορθοδοξων 

χριστι / ανων .......επισκοπ(ου) Κοριτσας Κυριο / Κυριο Νεωφιτου.....Νικολαου...... “U ngrit dhe 

u ndreq nga gërmadhat.....ky tempull i gjithnderuar i arkistrategut kryeengjëll Mihael me 

kontributin dhe shpenzimet dhe të prishurat e të krishterëve ortodoksë të devotshëm...të 

peshkopit të Korçës, zotit, zotit Neofit...Nikollës.... ”183.  Një kambanë të kishës së "Shën 

Mëhillit" daton në vitin 1813184. Kisha e "Shën Mëhillit" në fshatin Shalës të Kolonjës është 

shpallur monument kulture185 në vitin 1963. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 -Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 118-119. 
180 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.516, faqe 217. 
181 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 84-85. 
182 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 404, faqe 192. 
183 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 506, faqe 214. 
184 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 411, faqe 194. 
185-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 34; Trashëgimia 

Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 58. 
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KISHA E "SHËN MËRISË"  

BARMASH, KOLONJË, VITI 1616 

 

Kisha e "Shën Mërisë" gjendet në hyrje të fshatit Barmash të Kolonjës. Kisha përbëhet 

nga naosi, narteksi dhe hajati. Naosi është njënefësh dhe ka përmasa të brendshme 11.30x4.60 

metra. Hajati zgjatet në faqen jugore të kishës. Muratura e kishës përbëhet nga gurë të 

papërpunuar të lidhur ndërmjet tyre me llaç gëlqereje. Muratura e hajatit është me gurë të lidhur 

me baltë dhe është e përforcuar me breza druri. Apsida e kishës është trifaqëshe186. 

Kisha është pikturuar në vitin 1616. Këtë fakt e vërteton një mbishkrim që gjendet i 

pikturuar mbi faqen e murit verior të kishës: Ανεστοριθυ ουτος ναος (της Υπεραγιας Δεσποίνης 

ημων / Θεοτόκου και αειπαρθένου μαριας δηα συν(δρομης κόπου τε καί εξό / δου)...του ιερεος 

Κ....Ανδρεα...ο αρχιερατευ / οντος .../ Μητροπολιτου (Καστορίας) Κυρ Κυρ Δαβηδ. Επη ετους / 

- 1616. “U pikturua ky tempull i gjithnderuar i së mbishënjtës, zonjës sonë Hyjlindëse dhe 

gjithmonë virgjëreshës Mari me kontributin përpjekjet dhe shpenzimet ...të priftit zotit 

Andrea....në kohën kur ishte peshkop...të mitropolitit të Kosturit zotit, zotit, zotit, David, në vitin 

1616”187. Mbi ikonën e Shën Triadhës në ikonostas është shkruar: δ(ε)ησις τών δούλων του 

Θ(εο)ύ κωνσταντίνου ιερέος κόστα, βασίλη Ιωάννου, στεφάνη καί πέτζο καί τόν γονέων 1785. 

“Lutje e shërbëtorëve të perëndisë prift Kostandinit, Kostës, Vasilit, Janit, Stefanit dhe Peços dhe 

të prindërve”188. 

 

KISHA E "SHËN MËHILLIT"  

VITHKUQ, KORÇË, VITI 1682 

 

Kisha e Shën Mëhillit (Fig.3) gjendet në veriperëndim të lagjes Grekas. Ajo ka qenë 

kisha mitropolitane e Vithkuqit. Kisha ka përfunduar së ndërtuari në vitin 1682 dhe është 

pikturuar më 1728. Mbi portën jugore në brendësi të kishës është mbishkrimi: Ανηγέρθη έκ 

βάθρων γής έπί έτους αχπβ καί άνιστορήθη ό θείος καί πάνσεπτος ούτος τών παμμεγίστων 

ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ, διά έξόδου τών εύπρεθέντων χριστιανών τής πολιτείας ταύτης 

καί διά συνδρομής κόπου κ(αί) μόχθου Σταύρου ίερέως καί οίκονόμου κ(αί) έπιτρόπου 

άρχιερατεύοντος τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Καστο(ρ)ί(ας) Κυρίου Κυρίου Χρυσάνθου 

ίερατεύοντος τών εύλαβεστάτων ίερέων έπί έτους αψκη (=1728) Οκτωβρίου ά. “U ndërtua prej 

themeli në vitin 1682 dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i taksiarkëve të 

mëdhenj Mihael e Gabriel, me shpenzimet e të krishterëve që gjenden në këtë qytet dhe me 

kontributin, përpjekjet dhe mundimet e prift Stavrit, ekonom dhe epitrop, në kohën e peshkopatit 

të gjithëhirshmit mitropolitit të Kosturit, zotit Krisanth, në kohën kur ishin famullitarë priftërinjtë 

e shumëdevotshëm, në vitin 1728, tetor 1”189.  

                                                 
186 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 83-84. 
187 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 303, faqe 157. 
188 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 383, faqe 185. 
189 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 313, faqe 161. 
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Kisha përbëhet nga naosi, narteksi dhe hajati. Naosi është i tipit bazilikor trenefësh dhe 

ka përmasa të brendshme 15.5x9.5 metra. Dy radhë kolonash ndajnë nefet nga njeri-tjetri. 

Kolonat lidhen ndërmjet tyre me anën e një sistemi harqesh. Nefet gjatësore ndërpriten nga një 

nef tërthor, duke krijuar në pjesën qendrore një bërthamë të mbuluar me kupolë. Struktura e 

larmishme me qemere, harqe dhe kupola është e fshehur nga çatia dyujëshe. Muratura e kishës 

është me blloqe prej guri çmërs. Narteksi është shtuar më vonë. Në narteks ka radhë kolonash 

prej guri. Narteksi mbulohet nga çati druri. Në anën lindore të kishës është apsida, e cila 

përfundon me një kornizë me gurë të gdhendur. Hajati është në anën jugore. Ai është i hapur me 

një harkadë mbi kolona prej guri. Para hajatit është një shesh i rrethuar me mur guri. Në anën 

veriore të kishës janë varrezat e fshatit190.  

Hajati është në anën jugore të kishës. Ai është i hapur me një harkadë mbi kolona të holla 

guri. Hajati mbulohet nga zgjatimi i flegrës së çatisë së naosit. Çatia e hajatit është e mbuluar me 

rrasa guri. Mbi faqen e hajatit jugor të kishës ka qenë një mbishkrim, i cili sot nuk ekziston më, 

mbasi ka rënë me gjithë suva: “1828, korrik 13. Unë Dhaskal Kostaq Cepi erdha nga Berati dhe e 

gjeta fshatin të rrënuar, të shkretë, shtëpitë të prishura dhe unë i pamerituari i pashë të gjitha 

shtëpitë pa njerëz, por unë dhe ju të mjerë e të shkretë pësuam mjerimin, dhe cilido që u ndal dhe 

e prishi fshatin, të kenë mallkimin që i bënë kishat dhe manastiret e shkretë, por ti o zot ki 

mëshirë për ne mëkatarët dhe...paligësitë tona....ki mëshirë për ne o zot, ashtu si më krijove me 

duart e tu, dhe unë do të mëshiroj të gjithë të krishterët, të gjallë e të vdekur, dhe në këtë fshatin 

tonë të vijnë ata që janë në vende të huaja, kur të vijnë të gjithë këtu...dhe të lavdërojnë ty, të 

vetmin perëndinë tonë të vërtetë. I mëshirshëm je ti, o perëndia jonë, simbas mëshirës tënde të 

madhe ardhëm këtu ..menjëherë...dhe kushton...së bashku me të vëllanë e tij dhe pamë shtëpitë e 

prishura dhe psherëtimë. O perëndi, perëndia jonë i qiellit dhe i dheut bëj mëshirë për të gjithë të 

krishterët mëkatarë, që të vijnë të gjithë të krishterët të mblidhen këtu në atdheun e tyre dhe të 

lavdërojnë ty o zoti im dhe të thonë mëshirona o zot, dhe ki mëshirë. I përvuajturi dhaskal 

Kostandin Cepi i shkrova ai që do, të gjallë të më ndjejë si mëkatar që jam, vëllain tim më 

fal”191.  

Ikonostasi është prej druri të gdhendur dhe ka përmasa 9.10x4.90 metra, ndërsa lartësia 

deri te kryqi arrin në 0.90 metra. Në qendër të ikonostasit është dera e bukur, e cila përbëhet nga 

dy kanate, në secilin prej tyre janë katër ikona dy poshtë, një në mes dhe një sipër. Në derën e 

bukur janë skalitur fazanë, që çukisin kokrrra rrushi. Janë skalitur edhe zambakë dhe gjethe të 

lakuara lëpjete. Në derën anësore është gdhendur një ballëzinë baroke, që paraqet tufëza gjethesh 

të ndërthurura me fletë tërfili dhe fazanë të vendosur përballë njëri tjetrit pranë pemës së jetës. 

Pas tyre janë dy fazanë të tjerë me kryet e kthyer, që përpiqen të çukisin kokrrat e rrushit. Në 

mesi të pemës së jetës lakohen dy bistakë, të cilët ngrihen mbi dy zambakë. Sipër dyerve janë 

gdhendur dredhka të fuqishme, gjarpërinj, boçe pishe, tulipanë, tërfil, lëpjeta, fazanë etj. Në mes 

                                                 
190 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 48. 
191-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 428, faqe 198-199. 
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tyre paraqiten dy dragonj përballë njëri-tjetrit me flatra të hapura, të cilët ruajnë pemën e jetës. 

Të gjitha zbukurimet janë të lyera me varak192.  

Ikonostasi i kishës së Shën Mëhillit është bërë pre e grabitësve të veprave të artit; prandaj 

në gjendjen aktuale, është i cunguar. Në ikonostas janë dhjetë ikona të mëdha dhe dy rreshta me 

ikonat e vogla. Në ikonën e madhe të Krishtit në ikonostasin e kishës është shkruar: Δεησης τον 

δουλο(ν) του Θ(εο)ύ Γεανι Μαλεσου. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Jani Malesu”193.  

Ikona të tjera janë Shën Mëria, Shën Mëhilli, Joan Pagëzori, Shën Mitri, Shën Gjergji, 

Shën Thanasi, anargjendët Kozma dhe Damiano etj. Figurat e pikturuara në ikona paraqiten me 

pamje ballore, më këmbë, mbi panele të vetme druri dhe të kufizuara nga një kornizë e gdhendur 

me motive floreale. Zbukurimet brenda kornizës janë bërë me kordon të artë, ndërsa ato jashtë 

kornizës kanë motiv gjetheje. Të gjitha ikonat e mëdha në pjesën e sipërme janë mbuluar me 

fletë ari. Sfondi në pjesën e poshtme është i gjelbër.  

 Rreshti i parë me ikona të vogla ka 32 ikona, ndërsa rreshti i dytë ka 31 ikona. Mësues 

Konstandini ka pikturuar disa prej ikonave të vogla të ikonostasit të kishës: Shpërfytyrimi, 

Pendikostia, Shestja e Krishtit, Joan Teologu, Vajtimi i Krishtit, Ungjillor Llukai, Ungjillor 

Mateu, Adhurimi i Magëve, Zbritja në Ferr, Lindja e Hyjlindëses, Krishtlindja etj. Ikonat e 

rreshtit të dytë sipër janë pikturuar prej nxënësit të mësues Konstandinit: Shën Andoni, Shën 

Pandelejmoni, Shën e Premtja, Shën Spiridhoni, Prerja e kokës së Pagëzorit, Ungjillëzimi, Tre 

Hierarkët, Ipapandia, e diela e moraprurëseve, Hyrja e Hyjlindëses në tempull etj.  

Mbi ikonostas është kryqi i madh, i cili është zbukuruar me pesë lulonja si rreze në tre 

krahët dhe dy antefiksa të ngulur në gojën e dragonjve, të cilët trupëzohen në bishtin e dy 

përbindëshve që mbajnë kryqin. Pjesa e poshtme e kryqit është më e gjatë se pjesa e sipërme. 

Kryqi rrethohet nga një kornizë e gdhendur dhe e zbukuruar me motiv dredhëze të tejshpuar. Në 

cepat e kryqit janë pikturuar simbolet e katër ungjillorëve, ndërsa në qendër të tij gjendet Krishti 

i kryqëzuar. Kryqi i përket ateliesë së mësues Konstandinit. Aktualisht, ky kryq gjendet i 

ekspozuar në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë194.  

Dyert e bukura të ikonostasit përbëhen nga dy kanata të gdhendura, në dy panele druri të 

grunduara dhe të mbuluara me fletë ari. Ato ndahen në tri pjesë kryesore. Secila pjesë është e 

zbukuruar me motive të ndryshme, të gdhendura në dru. Pjesa e sipërme është e zbukuruar me 

një motiv floreal me biskaja dhe veshë rrushi, që çukiten nga dy zogj. Dyert kufizohen nga një 

degë e madhe fieri. Dera e parë ka një ballinë katrore të kufizuar me tufa gjethesh, të ndërthurura 

me fletë tërfili dhe zogj fazani, të cilët janë vendosur përballë njëri-tjetrit. Pas tyre janë dy fazanë 

të tjerë me kryet e kthyer, që përpiqen të çukasin kokrrat e rrushit. Nga mesi i pemës lakohen dy 

                                                 
192-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-XIX, 

Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 126-128. 
193-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 502, faqe 213. 
194-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, mësues Konstandini, Tempulli, faqe 45-

50. 
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bistakë, që ngrihen mbi dy zambakë. Anash dyerve dhe ikonave ka rripa të zbukuruar me 

zemërza, zymbylka dhe tërfil të valëzuar, që përfundojnë me krejsa si shqiponja dykrenare195.  

Në pjesën e sipërme të dyerve janë pikturuar profeti David dhe profeti Solomon. Në 

pjesën e mesit është pikturuar skena e Ungjillëzimit me sfond të artë. Shën Mëria është në anën e 

majtë, ndërsa kryeengjëlli Gavril në anën e djathtë. Në pjesën e  poshtme të dyerve janë pikturuar 

katër etër të kishës me veshje peshkopale. Duke i parë me kujdes, dallojmë se ato janë pikturuar 

nga dy duar të ndryshme. Kanata jugore është pikturuar nga mësues Kostandini, ndërsa kanata 

veriore është pikturuar nga ndonjë nxënës i tij196.  

Amvoni përbëhet nga poça lulesh ngjyrë të kuqe dhe gjethesh të blerta mbi një fushë të 

bardhë. Shtyllëzat e anijatave përbëhen nga krijesa të zbukuruara me dredhka ngryrë gruri, të 

kuqe dhe të kaltra mbi një fushë të zezë, të cilën e rrethojnë krerë luanësh të hirtë. Mbi kubetë e 

anijatave paraqitet një serafim i sajuar nga mbivendosja e dy helikave dyfletëshe. Kisha e Shën 

Mëhillit është shpallur monument kulture197 në vitin 1963. 

Në një shënim që gjendet në ungjillin (Fig.4) e kishës së Shën Mëhillit198, thuhet se 

Vithkuqi është shkatërruar më 25 tetor të vitit 1823199. (Fig.5)  

Varri i pagëzimit 

Në anën veriore të kishës janë varrezat e fshatit, tek të cilat bie në sy një kryq i madh, të 

cilin vendasit e quajnë “Varri i pagëzimit”. Dikur Mihal Grameno qe i sëmurë nga turbekulozi 

dhe qëndroi ca kohë në Vithkuq. Gjatë qëndrimit në fshat, e preku thellë një ngjarje e 

dhembshme dhe shkroi librin “Varri i pagëzimit”. Sipas tregimit të pleqve vithkuqarë dhe 

gojëdhënës, në këtë varr janë varrosur gjithë pjesëtarët e familjes Thana, nga lagjja Dukas e 

                                                 
195-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-XIX, 

Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 126-128. 
196-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar mësues Konstandini, Tempulli, faqe 45-

50. 
197 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36; Trashëgimia 

Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 71. 
198-Ungjilli i vitit 1697 aktualisht është i ekspozuar në hyrje të Pavijonit të Pashallëqeve në Muzeun Historik 

Kombëtar. Libri është marrë nga kisha e Shën Mëhillit në Vithkuq të Korçës dhe indentifikohet me mumër inventari 

292. Përmasat e tij janë 318x230x50 mm. Ungjilli peshon 1850 gram dhe është shkruar në greqishten bizantine, në 

vitin 1697. Kapaku i ungjillit është me relieve metalike të lara me ar. Në qendër të ballinës është skena Deisis, ku 

Krishti është i ulur në fronin dhespotik, ndërsa anash tij janë Shën Mëria dhe Shën Joani në pozicion lutjeje. Nëpër 

qoshet paraqiten katër ungjillorët. Në pjesën tjetër të sfondit ka figurina engjëjsh. Restaurimi i kapakut të ungjillit u 

krye në laboratorin e konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nën drejtimin e prof. ass. dr. 

Frederik Stamatit dhe laboranteve Anila Çuçi dhe Mirushe Përzhita. Frederik Stamati, Andrea Llukani, Kapaku i 

ungjillit të kishës së Shën Mëhillit, Vithkuq, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018, faqe 23. Pavijoni i Mesjetës dhe këndi i 

Pashallëqeve të Mëdha Shqiptare, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2017, faqe 43. 
199-Në faqen e parë të ungjillit të kishës së Shën Mëhillit në Vithkuq të Korçës gjendet mbishkrimi që bën fjalë për 

djegien e Vithkuqit në vitin 1823: Είς τούς α. ω. κ. γ. (=1823) οκτοβρίου 25. Βιθεκούκιον / Κατά  τό εύαγγέλιον 

έρχαιται ή όργή τού θεού άπό του(σ) άπιστους / τήν ίδέαν έτος έχαλάσθη η / περίφιμος χώρα καλού / μενον 

Βιθεκούκιον και έμινε παν έριμος. “Në / vitin / 1823 tetor Vithkuqit sipas ungjillit / providencës / i vjen zemërimi i 

Perëndisë nga të pabesët, në këtë vit u prish / ky / vend i famshëm që quhet Vithkuq dhe u bë çdo / gjë / e shkretë”. -

Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 423, faqe 196-197.  
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Vithkuqit.  Kryefamiljari i familjes Thana donte të pagëzonte djalin e parëlindur, prandaj shkoi te 

prifti i fshatit dhe iu lut që uratat t‘i lëçiste në gjuhën shqipe. Prifti i tha se duhej të kishte 

miratimin e mitropolitit të Korçës. Ishte dimër i acartë dhe foshnja e porsalindur nuk mundi të 

mbijetonte e vdiq te pragu i kishës. Pas tij vdiqën e ëma dhe gjyshërit dhe më pas babai. Ata i 

varrosën në një varr të përbashkët, prandaj u quajt “Varri i pagëzimit”200.  

 

 

KISHA E "SHËN THANASIT" 

LLËNGË, POGRADEC, VITI 1694 

 

 Kisha e "Shën Thanasit" gjendet në fshatin Llëngë të Pogradecit. Kisha ka përmasa 

12x8.25 metra dhe është bazilikë njënefëshe me tri apsida anash. Ikonat e kishës së "Shën 

Thanasit" janë pikturuar nga Kostandin Shpataraku. Mbi ikonën e madhe të Krishtit në 

ikonostasin e kishës gjendet mbishkrimi: Χείρ Κωνσταντίνου ίερομονάχου καί διά σηνδρωμή(σ) 

καί πόθου / Νικολάου ίερεος...ικονόμου...Χ(ριστο)ύ αχyδ (1694). “Dora e jeromonak 

Kostandinit me kontributin dhe dëshirën e prift Nikollës...ekonomit. Prej Krishtit 1694”201.  

Gjithashtu sipas Theofan Popës, Kostandin Shpataraku ka nënshkruar edhe katër ikonat e 

tjera të mëdha të ikonostasit të kishës: ikonën e Shën Mërisë, ikonën e Joan Pagëzorit, ikonën e 

Shën Thanasit që është edhe shenjti i kishës, si dhe ikonën e Shën Mitrit. Në faqen e përparme të 

proskinitarit të kishës së Shën Thanasit gjendet i gdhendur viti 1717. Proskinitari është prej druri 

të gdhendur rreth 1.50 metra i lartë202.  

Kisha e "Shën Thanasit" është rindërtuar në vitin 1752. Mbi portën perëndimore brenda 

kishës gjendet mbishkrimi përkatës: Ανεγερθη και ανεστορηθη ο θηος κ(αί) πανσεπτος ναος του 

εν αγιης πατρος ημον Αθανασηου του Μεγαλου Πατρηαρχου Αλεξανδρηας / δηα 

σηνδρομη(τού) κ(αί) υκονομου Νικολαου ηερεος κ(αί) γεροντον Κηρ Δημητρι και ετερος κηρ / 

Λαζαρου κ(αί) ετερος Γεργι Κηρ Κυονα, κόπου κ(αί)εξόδου παντον τον χριστιανον, 

ηερουργουντων Γεωργιου ηερεα μιχαηλ ηερεος Λ / αζαρ(ου) δε Γεοργιος, Ποστολη, Κοστα, 

ταννο, Νικο, Κοστα, τηνα, Αρχηερατεβοντος κυρύου κυρύου Αρσενήου / Βακο. Δηα χηρος 

καμου ζογράφου ταπηνός Δημητριος ηος Νηκόλαου Ζογραφου ε(κ) κομης χορ(ας) Ληνοτοπη, 

ηπερετοντον Ζονοβι(ας) μοναχι(σ). “U ngrit dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar 

i atit tonë ndër shenjtorët, Athanasit të Madh, patrikut të Aleksandrisë, me kontributin dhe të 

ekonomit prift Nikollës dhe të pleqve zotit Dhimitër, zotit Nikolla, zotit Llazar dhe zotit Kiona, 

me përpjekjet dhe shpenzimet e të gjithë të krishterëve, të priftërinjve që kryejnë shërbesat e 

hirshme, prift Gjergjit, prift Mihalit dhe Llazarit, Gjergjit, Postolit, Kostës, Janos, Nikos, Kostës, 

Tinos. Në kohën e peshkopatit, të peshkopit zotit Arsen Vako203. Me dorën time, të piktorit të 

                                                 
200-Fatos Baxhaku, Në Vithkuq për Shën Gjergj, Shqip, 28 prill 2009, faqe 24-25. 
201 -Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 23, faqe 60. 
202-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 25, faqe 60. 
203-Sipas Theofan Popës në aktet e Patriakanës së Ohrit, peshkop Arseni ka pasur titullin i Gorës dhe i Mokrës gjatë 

viteve 1685-1699. Mbiemri Vako rihet edhe sot në fshatin Potgozhan të Mokrës. Prej kësaj familjeje kanë dalë 

ikonografët e familjes Zografi.  
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përvuajtur Dhimitrit, birit të Nikollë Zografit, nga katundi Linotopi, që i shërbeu murgεshës 

Zinovia”204.  

Mjeshtër Sotir Tima ka punuar kryqin prej argjendi, i cili përdorej gjatë pagëzimit. Rreth 

bazamentit të kryqit shkruhet: Τουτο το σταβρου υπαρχι της μονης του αγιου Αθανασιου της 

πολη-τιας χορα Λανγκα Μαστορας Σοτηρι Τημα. “Ky kryq është i manastirit të shën Thanasit, të 

qytetit Lunge (Llëngë). Mjeshtër Sotir Tima”205. Kjo kishë është prishur gjatë luftës Italo-Greke. 

Vite më vonë në truallin e kishës është ndërtuar shkolla e fshatit Llëngë. 

 

 

KISHA E "SHËN MËRISË"  

VITHKUQ, KORÇË, SHEK. XVII 

 

Sipas kodikut, kisha e Shën Mërisë (Fig.6) gjendet në lindje të lagjes Dukas. Kisha është 

mbi pjerrësinë e kodrës (Fig.7) dhe mendohet të jetë ndërtuar206 në gjysmën e dytë të shek. XVII. 

Kisha është një aniatëshe dhe përbëhet nga naosi, narteksi dhe hajati. Naosi është i tipit njënefësh 

me kupolë dhe ka përmasa 7.90x4.80 metra. Dy çifte pilastrash e ndajnë hapësirën e brendshme 

në tri pjesë. Pjesa qendrore është e mbuluar me kupolë, ndërsa pjesa lindore përban mjedisin e 

altarit. Në pjesën perëndimore është hyrja. Naosi lidhet me narteksin në anën perëndimore. 

Narteksi është i mbuluar me çati prej druri. Narteksi dhe hajati janë shtuar në një kohë më të 

vonë. Hajati gjendet në anën jugore dhe përbëhet nga një varg shtyllash prej druri, mbi të cilat 

mbështeten trarët e çatisë së kishës. Muratura e kishës është me gurë çmërsi. Çatia e kishës është 

me tri kullime uji. Apsida është ndërtuar me gurë të skuadruar dhe përbëhet nga shtatë nike, të 

cilat përfundojnë me harqe207.  

Afresket e kishës janë realizuar nga mësues Konstandini. Ato janë të errëta, nga shkaku i 

oksidimit të llakut, tymrat e qirinjve dhe kandileve etj. Këta faktorë e kanë bërë të pamundur 

dallimin e imazheve nëpër skenat e pikturuara. Vetëm në pjesë të veçanta mund të dallohet 

portreti i ndonjë shenjtori. Në dy anët e një harku janë profeti Jeremia dhe profeti Naum. Afreske 

të tjera që mund të dallohen janë: Shën Stiliani, Shën Eftimi, Shën Andoni, Shën Grigori, Shën 

Pellagjia etj. Dallohen edhe disa skena, ndonëse imazhet janë të zbehta: Shpërfytyrimi, Fjetja e 

Hyjlindëses, Kryqëzimi dhe Vajtimi i Krishtit. Në kupolën e naosit dallohen disa engjëj përreth 

figurës së Pandokratorit si edhe Shën Mëria dhe Joan Pagëzori. Në cepat e kupolës gjenden katër 

ungjillorët, të ulur mbi ndenjëse katrore. Në apsidë dallohet Platitera, si edhe dy engjëj anash 

brerores së saj. Përveç skenave standarde, mësues Konstandini ka pikturuar edhe disa shenjtorë 

                                                 
204-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 20, faqe 58.  
205-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 78, faqe 77. 
206-Sipas Kodikut të kishës në faqen 11 mësojmë se kishs është ndërtuar në vitin (Α Χ Π), d.m.th në vitin 1670 se 

shkronja e fundit nuk njihet, por brenda vitit 1670 e deri në vitin 1680 dhe shkronjat nuk mund të lëçiten se prej kujt 

është ndërtuar dhe me kujdestarinë e cilit është bërë, mbasi kjo kishë është djegur një pjesë e tempullit brenda dhe 

është nxirë zografisja. Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe 11. 
207 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 46-47. 
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lokalë, si Shën Gjon Vladimiri dhe Shën Marina208. Kisha është djegur rreth viteve 1909-1910 

prej një personi që banonte në konakët e kishës. Zjarri është shkaktuar nga një qiri i ndezur në 

krah të ikonës së Shën Mërisë. Nga djegia janë dëmtuar afresket dhe një pjesë e ikonostasit209
.  

Ikonostasi i kishës është gdhendur nga dy mjeshtër shqiptarë të ardhur nga Kosturi dhe 

Kolonja. Mjeshtri i vjetër ka daltuar derën e bukur dhe ikonostasin e vogël, ndërsa mjeshtri i ri 

ka daltuar pjesën tjetër, si edhe dragonjtë anash kryqit të mesit. Mënyra e daltimit u përket 

ikonostaseve të stilit barok me renditje të thjeshtuar ikonash. Ikonostasi ka përmasa 5.06x2.86 

metra dhe është i praruar mbi një fushë të kuqe koral dhe të kaltër kobalt. Ai është punuar në dru 

plepi dhe është datuar cekët; prandaj i përket grupit të cekët petashuq. Druri i plepit është veshur 

me një shtresë allçie e shkumësi, të gatuar me të bardhën e vezës dhe të lyer me ar. Në ikonostas 

janë vendosur tetë ikona të mëdha, si edhe dy rreshta me ikona të vogla210. Në rreshtin e parë 

janë 17 ikona, ndërsa në rreshtin e dytë janë 12 ikona të vogla. Mbi to qëndrojnë dragonjtë me 

kryqin e madh211.  

Interesante është ikona e Shtatë Shenjtorëve ku, përveç shtatë shenjtorëve që janë 

pikturuar në pjesën e sipërme të ikonës, në pjesën e poshtme, mësues Konstandini ka pikturuar 

Shën Stilianin, Shën Akakin dhe Shën Alipin. Në qendër të ikonës është Shën Metodi, me duart e 

vendosura mbi maketin e një kishe. Anash tij janë Shën Kirilli, Shën Klemendi, Shën Naumi, 

Shën Sava, Shën Gorazhdi dhe Shën Angjellari. Mbi ikonën e shtatë shenjtorëve është 

mbishkrimi: Δεησις τον ευσεβον χριστιαν/ον σηνδρομης και επητροπη Κυρ / Χριστο Δύκα 1778. 

“Lutja e të krishterëve të devotshëm, me kontributin dhe kujdesin e Kir Kristo Dikës 1778”212.  

Dera e bukur e ikonostasit përbëhet prej dy kanatesh. Secili prej tyre është i ndarë në tri 

pjesë. Në pjesën e sipërme të derës janë tri ikona, të cilat rrethohen nga bisqe, të ndërprera prej 

një shiriti të cungët. Në ndarjen e poshtme janë dy ikona, të cilat rrethohen me tulipanë të 

mbivendosur. Në mes të derës së bukur është një ndarëse e zbukuruar me lulëza të këmbyera me 

dredhëza. Dera e bukur e ka ballëzinën të stolisur me bistakë rrushi dhe zymbyla. Në të dyja anët 

janë gdhendur pëllumba, të cilët çukasin kokrra rrushi, ndërsa zymbylat rrethohen me dredhëza 

të gjethëzuara. Në mesi të derës është kryqi i gdhendur. Ai është i rrethuar me kufizë 

shumëkëndore, të cilën e mbajnë dy grifonë, që përballen me putrat e tyre. Ky zbukurim 

përsëritet në gjithë faqen, i shoqëruar me fazanë dhe luanë. Në dy anët e derës së bukur janë dy 

                                                 
208-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, mësues Konstandini, Tempulli, faqe 51-

55. 
209 -Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe 11. 
210 -Sipas Kodikut të kishës në vitin 1943 në ikonostasin e kishës qenë këto ikona: Ikona e Jesu Krishtit pa datë. 

Ikona e Shpërfytyrimit (Metamorfozës) Shën Sotirit, pa datë. Ikona e Shën Joan Pagëzorit, pa datë. Ikona e Shën 

Gjergjit, dëshmorit të madh, pa datë. Në anë të mëngjër, ikona e Shën Mërisë, pa datë. Një ikonë e vogël prej 

argjendi e Shën Mërisë, dhuruar prej Preksitheri N. Emekinit (1930). Një ikonë e Jesu Krishtit, në fronin dhespotik, 

pa datë etj. Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe 11; Andrea Llukani, 

Kodiku i kishave të Vithkuqit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 6-7; Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit, 

(Sipas kodikëve të Muzeut Historik Kombëtar), Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 18-19. 
211-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-XIX, 

Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 124-126. 
212 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 381, faqe 185. 
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gjysmështyllëza, të cilat përfundojnë mbi dy mbështetëse gjysmëkupa, që mbajnë dy poça lulesh, 

të shoqëruara me gjethe, nga të cilat shpërthejnë tufëza trigjethëshe të kapërthyera e të lidhura 

me bistakë rrushi. Bisqet e drethkave trajtohen me tërfil të lulëzuar213. Sipas Kodikut të kishës në 

vitin 1943 inventari i kishës është214. Kisha e Shën Mërisë zotëronte toka, korije dhe livadhe, të 

cilat përshkruhen në faqen 18 të kodikut215. Kisha e Shën Mërisë është shpallur monument 

kulture216 në vitin 1963. 

 

KISHA E "UNGJILLËZIMIT"  

VITHKUQ, SHEK. XVII 

 
Kisha e Ungjillëzimit gjendet në fshatin Vithkuq të Korçës. Naosi i kishës është 

njënefësh me përmasa të brendshme 8.0x5.0 metra. Muratura e kishës përbëhet nga gurë 

gëlqerorë dhe çmërsi, të përforcuar me breza druri. Çatia e kishës është me rrasa guri. Apsida 

është e punuar me blloqe të rregullt me gur çmërsi dhe e zbukuruar me nike të harkuara. Mbi 

apsidë gjendet një nike, e cila mbante ikonën e Ungjillëzimit të Hyjlindëses217.  

Një mbishkrim mbi ballinën e pikturuar të kishës tregon kohën dhe ktitoren e pikturimit 

të skenës "Gjyqi i fundit": Δέησις υην / δούλην του / Θ(εο)ύ Ιωά(ν)α μο/ναχί εν μηνι έτούς 

                                                 
213 -Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-XIX, 

Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 124-126. 
214-Sipas Kodikut të kishës në vitin 1943 në këtë kishë ndodhen këto sende të shenjta.1-Në ajodhimë (hierore) një 

ungjill në gjuhën elenishte, shtypur në vitin 1697. 2-Një ungjill në shqip, shtypur në Tiranë, në vitin 1930. 3-Një 

antimis i shenjtë, shenjtëruar në vitin 1774. 4-Dy libra të meshës në gjuhën shqipe, shtypur në Korçë, në vitin 1929. 

5-Një palë rroba të meshës, të vjetra, pa petrahil. 6-Një potir i shenjtë me gjithë veglat e tjera komplet, pa datë. 7-

Një temjanicë, një mangall, një mashë, një xhezve për zeon. 8-Në derën e bukur, një muthamen me pikturën e Jesu 

Krishtit, dhuruar prej Kostandin Thimi Bendos prej këtij katundi, bërë në vitin 1932. 9-Dy shandanë prej tunxhi. 10-

Një libër Lutësore, në gjuhën elenisht, shtypur në Veneti, në vitin 1770. 10-Një libër Orollogj, në gjuhën elenisht, 

shtypur në Veneti, data e shtypjes i mungon. 11-Një libër Apostull, në gjuhën elenisht, shtypur në Athinë, në vitin 

1925 etj. Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe 11; Andrea Llukani, 

Kodiku i kishave të Vithkuqit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 6-7; Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit, 

(Sipas kodikëve të Muzeut Historik Kombëtar), Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 18-19. 
215 -Sipas Kodikut të kishës në 2 janar të vitit 1943 kisha zotëronte korije, ara e luadhe. 1-Një korjie në verilindje të 

kishës omonime, sipërfaqja prej gjashtëqind e tetëdhjetë (680) metra katrore që përmban vetëm dru dushku dhe 

kufizohet nga lindja me arat e saj, nga perëndimi me kishën dhe arat e saj, nga veriu me udhën dhe nga jugu me Koli 

Monin dhe vëllazërinë Kristo Rënxe. 2-Një arë në vendin që quhet Plepi në lindje të kishës omonime, me sipërfaqe 2 
½ dy e gjysmë killë dhe kufizohet nga lindja me rrugën, nga perëndimi me bregun e kishës dhe korijen, nga jugu me 

rrugën publike dhe vëllazërinë Metku dhe nga veriu me përroin. 3-Një luadh me emeris arat e gjatën me sipërfaqe 

dhjetë killë 10 dhe kufizohet nga lindja me përroin dhe nga perëndimi me rrugën publike, nga veriu me rrugën 

publike dhe nga jugu me përroin. Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe 

18; Andrea Llukani, Kodiku i kishave të Vithkuqit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018., faqe 8; Melsi Labi, Kishat e 

manastiret e Vithkuqit, (Sipas kodikëve të Muzeut Historik Kombëtar), Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 

20-21. 
216-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36; Trashëgimia 

Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 71. 
217 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 55. 
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ηουνιο στ α χ y στ (=1696). “Lutje e shërbëtores së perëndisë, murgeshës Joana, viti 1696, në 

muajin qershor 6”. Skena "Gjyqi i fundit" duhet të jetë pak më e vonë se koha e ndërtimit të 

kishës. Duke u nisur nga ky fakt, mund të hamendësojmë se kisha i përket gjysmës së dytë të 

shek. XVI218.  

Ikonat e ikonostasit të kishës janë pikturuar nga i njëjti piktor. Mbi derën e bukur të 

ikonostasit të kishës gjendet ky mbishkrim: Δευσυς κε τον δουλον Θανη Κυνη ετους Α Χ Π Δ 

(=1684). “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Tani Kini, 1684”219. Ndërsa mbi ikonën e Shën Mërisë 

në ikonostas është shkruar: Επη ετους απο τις ενσαρκου ηκονομηας Ιυσου Χριστου Α Χ Π Ε 

(=1685). “Në vitin prej ekonomisë së mishërueme të Jisu Krishtit, 1685”220. Mbi ikonën e Joan 

Pagëzorit në ikonostasin e kishës kemi këtë mbishkrim: Δυα χυρος .....δασκαλος Κονσταντινου. 

“me dorën .... e mësues Kostandinit”221.  

 
 

KISHA E "BURIMIT JETËDHËNËS"  

KORÇË, VITI 1707 

 
Kisha e "Burimit Jetëdhënës" është ndërtuar në vitin 1707. (Fig.8) (Fig.9) Në pjesën 

veriore të murit perëndimor të kishës gjendet mbishkrimi: Ο ναος ουτος τής Ζωοδόχου πηγής 

ιδρύθη εν ετει σωτηρίω 1707, αρχιε / ρατεύοντος μέν τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 

Κορυτσάς καί Σελαδφό / πρου Ιωάσαφ, επιτροπευόντων δε τών κτιτόρων αυτης Μακου, Χατζή 

Κώστη / καί Σιάμου. Κωνσταντίνος δέ καί Αθανάσιος Ζωγράφος ιστορησαν / αυτόν τώ 1720. 

“Ky tempull i Burimit Jetëdhënës u ndërtua në vitin shpëtimtar 1707, në kohën kur ishte peshkop 

i gjithëhirshmi mitropolit i Korçës dhe i Selasforit Joasafi, në kohën e kujdestarisë së ktitorëve të 

saj Markut, Haxhi Kostës dhe Siamit. Piktorët Kostandini dhe Athanasi e kanë pikturuar atë në 

vitin 1720”222. Nga mbishkrimi mësojmë se për të ngritur këtë tempull ka punuar i gjithë populli 

i Varoshit. Ktitorët e saj ishin Marko Vasili, Haxhi Koçi dhe Shamo, të cilët, përveç ndihmave 

financiare dhe materiale, janë përpjekur për të nxjerrë fermanin nga Stambolli.  

Pranë kishës u ndërtua mitropolia223 në ditët e kryepriftit Neofit nga Gjirokastra më 15 

korrik të vitit 1857. Mitropoliti Neofit pasi u mor vesh me tregtarët korçarë themeloi Arkën për 

                                                 
218 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 321, faqe 163. 
219 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 292, faqe 161-162. 
220 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 316, faqe 162. 
221 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 317, faqe 162. 
222 -Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 329, faqe 165-166. 
223 -Më 20 gusht të vitit 1894 Mitropolia e Korçës u dogj. Më pas ajo u rindërtua prej Thoma Adhamit në vitin 1896. 

Ky i fundit ishte tregtar me origjinë nga Vithkuqi. Ndërtesa e Mitropolisë vazhdoi të funksionojë deri në vitin 1967 

kur u sekuestrua. Në vitet 1988-1989 ndërtesës iu bë një rikonstruksion, sepse përdorej si shkollë ku përgatiteshin 

kuadrot e Partisë së Punës. Ndërsa në vitet 1995-1996 Mitropolisë së Korçës iu bë rikonstruksion tërësor me fondet 

e grumbulluara nga Kryeepiskopi Anastas. Arben Gjata, Mitropolia e Korçës dhe ndërtesa e saj, Ngjallja, Tetor 

2002, faqe 4. 
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arsimin, e cila quhej Llaso224. Çdo 30 janar në të kremten e Tre Jerarkëve në kishën e "Burimit 

Jetëdhënës" në qytetin e Korçës lexoheshin emrat e dhuruesve. 

Në Kodikun e Mitropolisë së Korçës dhe Selasforit gjejmë emrin e Dhimitër  Kolecit, i 

cili në vitin 1756 ka gdhendur me mjeshtëri  ikonostasin e kishës "Burimi Jetëdhënës" në qytetin 

e Korçës. Dhimitër Koleci është nga fshati Mariani i Oparit. Ai ka guxuar të gdhendë ikonostasin 

e parë tip "rrokoko" në Shqipëri. Në gdhendjet e tij tregon forcën e daltës në lëvizjet helikoidale 

të gjetheve të lisit si dhe realizimin e përkryer të figurave njerëzore të shenjtorëve225.  

Dyert e bukura të ikonostasit përbëhen nga dy kanata. Kanata veriore përbëhet nga një 

panel i vetëm, që ka një shtresë anësore rreth 3.5 cm. Ajo është gdhendur me motive floreale, 

zoomorfe e antropomorfe, si edhe motive nga bota bimore dhe ajo shtazore. Në pjesën fundore të 

kanatës janë gdhendur tri dritare të ndara me katër kolona me motive floreale, me kapitele dhe 

hark sipër. Mbi to janë pikturuar Tre Jerarkët e kishës: Grigor Teologu, Vasili i Madh dhe Joan 

Gojarti. Në qendër të kanatës është gdhendur një rozetë ovale, brenda së cilës është pikturuar 

Kryeengjëlli Gavril. Motivet e gdhendjeve të kanatës janë gjethet e pjergullës me vilet e rrushit 

të gërshetuara e të ndërthurrura me njera-tjetrën. Ndërmjet tyre ka figura zogjsh, duke çukitur 

kokrrat e rrushit, dy koka dragonjsh etj. Sipas Kristofor Naslazit kanata jugore është e gdhendur 

me të njejtat motive si kanata veriore. Në qendër të kanatës është pikturuar Hyjlindësja, ndërsa 

në tri dritaret e pjesës fundore janë pikturuar Shën Jakovi, Shën Grigori dhe Shën Nikolla. Në 

traversën bashkuese të dy kanatave janë gdhendur një shqiponjë dhe sipër saj disa motive 

floreale dhe mbi to gjashtë figurina njerëzish të vendosur njeri sipër tjetrit. Mbi to është 

gdhendur një kanistër me dy rreshta frutash të mëdha. Pjesa kulmore përbëhet nga një 

gjysmëfigure njerëzore hrahëhapur, ku në secilin krah mban nga një varg me lule226.  

Nga ikonat e mëdha të ikonostasit mund të përmendim: Krishti Pandokrator, Shën Mëria 

me Krishtin, Joan Pagëzori, Mbledhja e Kryeengjëjve etj. Në ikonën e madhe të Krishtit 

Pandokrator është shkruar: + Δέησις Αθανασίου ζωγράφου / καί ηπό χειρός αυτου ηστορίθει / είς 

1752. “Lutje e Athanas Zografit. U pikturua prej dorës së tij më 1752”227. Në ciklin e 

                                                 
224 -Kryetar i Llasos ishte vetë Mitropoliti Neofit Gjirokastriti, i cili çdo vit në të kremten e Tre Hierarkëve lexonte 

emrat e dhuruesve. Më 12 nëntor 1876 u hartua rregullorja e Llasos, që përbëhej nga 12 nene dhe 5 kapituj. Sipas 

rregullores përmendeshin të gjithë dhuruesit, pavarësisht nga shuma që patën ofruar. Nga dhuruesit mund të 

kujtojmë Dhimitër Çikën, i cili ka ofruar 8.000 lira angleze, Vangjel Kriston me 3.000 lira, Kostandin Filipin me 

1.600 lira, Jorgo Noskun me 5.000 lira franceze etj. Dhuruesi kryesor ka qenë Jovan Banga, i cili ka lindur në Korçë 

në vitin 1814. Mihal Sonellari, Një traditë, e cila jeton së bashku me qytetin, Ngjallja, mars 2005, faqe 4; Alma 

Gjermani, Dhuruesit korçarë të shek. XIX, Tempulli, Nr. 13, Korçë 2008, faqe 18-20; Dion Tushi, Fizionomitë 

filantropike korçare dhe kontributi i tyre në krijimin e prototipave dhe karakterëve të denjë për t’u imituar, 

Tempulli, Nr. 19, Korçë 2016, Faqe 149-153. 
225 -Fatbardha Shkupi, Mjeshtër shqiptarë, dekoratorë që kanë opunuar në Bullgari, Maqedoni dhe në Shqipëri, 

Monumentet 2002, faqe 75. 
226-Kristofor Naslazi, Disa shembuj të dyerve mbretërore në shekujt XIV-XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 

71-73. 
227-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 356, faqe 178. 
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dymbëdhjetë festave të mëdha Kostandin Zografi  ka pikturuar ikonat: Lindja e Krishtit228, Darka 

mistike229, Pendikostia230, E diela e paralitikut, Kryqëzimi, Ngjallja e Llazarit, Hyrja në 

Jeruzalem, Analipsi, Fjetja e Hyjlindëses dhe Zbritja në ferr, Mesipendikostia, E diela e Thomait, 

Lindja e Shën Mërisë, E diela e gjithë shenjtorëve231, Shën Mëria me skena232, Sinodi I 

                                                 
228-Ikona  Lindja e Krishtit vjen nga kisha e Burimit Jetëdhënës, Korçë. Ajo ka përmasat 54x44 cm. Ikona është e 

ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 829. Ikona është pikturuar nga Kostandin 

Zografi në vitin 1770. Në pjesën fundore të ikonës është shkruar: ΕΤΟΥΣ 1770. ΧΕΙΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. “Viti 

1770. Dora e Kostandinit”. 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 dhe Josifi të gjunjëzuar duke u lutur. Në shpellë pas grazhdit ikona na paraqet një ka dhe një gomar. 

Ikonografi në këtë rast është i frymëzuar nga profecia e Isaisë: “Kau e njeh pronarin e tij, edhe gomari grazhdin e 

pronarit të tij. Por, Izraeli nuk do ta kuptojë se kujt i takon”.  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.Në 

pergamenët e engjëjve është shkruar: ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ 

ΕΥΔΟΚΙΑ. “Lavdi Perëndisë në më të lartat dhembi dhenë paqe e mbi njerëzit njeridashje”. Në pjesën e sipërme të 

ikonës, në të djathtë të shpellës paraqiten tre magët, që i sjellin dhuratat Krishtit të porsalindur. Në pjesën e poshtme 

të ikonës paraqiten dy barinj. Njeri ka hedhur gunën mbi kokë dhe tjetri ka hedhur një çantë në krahë. Në anën tjetër 

ikonografi ka pikturuar Shën Stefanin. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, 

Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 146-149. 
229 -Ikona  Darka Mistike vjen nga kisha e Burimit Jetëdhënës, Korçë. Ajo ka përmasat 55x43 cm. Ikona është e 

ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 5335. Ikona është pikturuar nga Kostandin 

Zografi në vitin 1770. Figura kryesore e ikonës është Krishti dhe rreth tij janë dymbëdhjetë apostujt. Tavolina është 

e shtruar me kupa me pije, fruta etj. Në pjesën e sipërme të ikonës janë tre harqe. Në harkun e fundit paraqitet një 

shërbëtor i ri duke sjellë produkte ushqimore në tavolinën e shtruar. Në pjesën fundore të ikonës është shkruar: ετος 

“Viti” që mendohet të jetë 1770, që ka rënë tek pjesa e dëmtuar e ikonës. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις 

ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 150-151. 
230 -Ikona  Pendikosti vjen nga kisha e Burimit Jetëdhënës, Korçë. Ajo ka përmasat 54.5x43.3x3.5 cm. Ikona është e 

ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 5331. Ikona është pikturuar nga Kostandin 

Zografi në vitin 1770. Në pjesën e sipërme të ikonës paraqitet reja e ndritshme prej së cilës zbresin gjuhët e zjarrta. 

Në pjesën fundore të ikonës është shkruar: ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ 1770 ΜΑΙΟΥ 12. “Në vitin 1770. Maj 12”. Tradita e 

Shenjtë na thotë se në ditën e Pendikostisë, dishepujt qenë mbledhur në të njënjtën dhomë ku hëngrën darkën e 

fundit me Krishtin. Në fundin e ikonës paraqitet një njeri me kurorë në kokë si simbol i botës. Kjo do të thotë se e 

gjithë bota e pranon ardhjen e Shpirtit të Shenjtë. Zbritja e Shpirtit të Shenjtë ose Pendikostia  festohej pesëdhjetë 

ditë pas Pashkës. Në ditën e Pendikostisë erdhi Shpirti i Shenjtë, të cilin Krishti ua kishte premtuar dishepujve dhe 

në mënyrë tradicionale, ky moment është quajtur ditëlindja e Kishës. Këtë ditë kemi përmbushjen finale të misionit 

të Jisu Krishtit dhe fillimin e periudhës mesianike të Mbretërisë së Perëndisë, e cila është e pranishme në botë. 

Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 152-153. 
231 -Ikona  Gjithë Shenjtorët vjen nga kisha e Burimit Jetëdhënës, Korçë. Ajo ka përmasat 37x31.5x2  cm. Ikona 

është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 829. Ikona është pikturuar nga Athanas 

Zografi në vitin 1776. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 

2006, σελ. 172-175. 
232 -Ikona  Shën Mëria me skena shenjtorësh vjen nga kisha e Burimit Jetëdhënës, Korçë. Ajo ka përmasat 62x42 

cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 5331. Ikona është pikturuar 

nga Kostandin Zografi në vitin 1773. Ndërthurrja e Shën Mërisë në qendër të ikonës dhe  dymbëdhjetë skena 

shenjtorësh rreth saj është karakteristikë e ikonografëve të shek. XVIII-XIX. Në qendër është Shën Mëria e tipit 

foshnjëmbajtësja. Në pjesën e sipërme është pikturuar Trinia e Shenjtë, Shën Joan Pagëzori, Nikolla, Spiridhoni dhe 

Tre Jerarkët. Në pjesën poshtë tyre është Mbledhja e apostujve dhe e engjëjve, Shën Marina, Shën Teodos 
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Ekumenik dhe beteja e Milviut etj233. Ikona e Sinodi I Ekumenik dhe beteja e Milviut234 ka 

përmasa të mëdha dhe ka qenë prapa fronit peshkopal.  

Më 26 prill 1980, në mjediset e kishës “Burimi Jetëdhënës” u ngrit Muzeu i Artit 

Mesjetar. Grupi i punës, që u mor me platformën e muzeut, përbëhej nga Skënder Anamali, 

Andromaqi Gjergji dhe Pirro Thomo, me konsulencën shkencore të Aleks Budës. Kishës iu shtua 

një pjesë në anën perëndimore, e cila u përdor për të siguruar mjediset e punës së muzeut. Iu 

shtua edhe një pjesë në anën lindore, e cila u përdor për mjediset e ekspozitës së muzeut. Projekti 

i modifikimit të kishës në muze u hartua nga Pirro Thomo, Ali Muka dhe Skënder Luzati. Muzeu 

kishte sallën e ekspozitës së përhershme, sallën e konferencave, laboratorin e restaurimit të 

ikonave, laboratorin fotografik, mjediset e fondeve etj235. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             
Kinoviarku, anargjendët Kozma e Damiano dhe mes tyre një shenjt tjetër i panjohur. Mund të jetë Shën Thalaleu. Në 

anën tjetër Shën Ekaterina dhe varvara, Shën Stiliani duke mbajtur një fëmi në dorë, Shën Metodi me veshje 

episkopale. Në pjesën fundore janë Shën Dhimitri dhe Shën Harallambi. Në pjesën qendrore në fund të ikonës janë 

Shtatë shenjtorët sllavë, Kirili, Metodi, Naumi, Klementi, Sava, Gorazhdi, Angjellari. Në këmbët e fronit të Shën 

Mërisë është shkruar: ΔΕΙΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΑΝΑΓΝΟΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1773 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 17. 

“Lutje e shërbëtorit të Perëndisë Kristo Anagnostit. 17 nëntor 1773”. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις 

ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 154-157. 
233 -Kristofor Naslazi, Kontributi i Theofan Popës shprehur nëpërmjet ikonave që ndodhen në Muzeun Kombëtar të 

Artit Mesjetar, Tempulli, Nr. 3, Korçë, 2001, faqe 88; K. Balli, L. Gliozheni, Theofan Popa dhe disa gjetje e 

konfirmime të reja për pikturën e vëllezërve Kostandin dhe Athanas Zografi nën dritën e veprës së tij shkencore, 

2000 vjet art e kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2002, faqe 292. 
234 -Ikona  Sinodi I Ekumenik dhe beteja e Milviut vjen nga kisha e Burimit Jetëdhënës, Korçë. Ajo ka përmasat 

182.5x73.5x3.5 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 2623. Ikona 

është pikturuar nga Athanas Zografi në vitin 1765. Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar: Η ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΣΥΝΟΔΟΣ. “Sinodi i parë i shenjtë”. Në ikonë paraqitet Sinodi I Ekumenik, që u zhvillua në Nikea të Vithinisë më 

325. Në të morën pjesë 318 etër të kishës, të cilët formuluan shtatë nyjet e para të Simbolit të Besimit. Sinodi u 

mblodh në vitet e mbretërimit të perandorit Kostandin me qëllin që të luftonte mësimdhënien heretike të Ariosit.  Në 

qendër të ikonës paraqitet Shën Kostandini i ulur në fron, që ka veshur stoli mbretërore. Anash tij janë katër ushtarë, 

nga dy në secilën anë. Nga e majta dhe e djathta e Shën Kostandinit janë etërit e kishës. Në pjesën e poshtme të 

ikonës së parë paraqitet episodi i Shën Nikollës me Ariosin. Shën Nikolla me njerën dorë e ka kapur nga supi 

Ariosin dhe do ti bjeri me dorën tjetër. Në anën tjetër është Shën Spiridhoni, që mban në duar një tjegull, prej së 

cilës nxorri flakë dhe ujë, pra përbërësit e saj. Në pjesën tjetër të ikonës paraqitet Shën Kostandini  me veshje 

mbretërore hipur mbi kalë të kuq. Vështrimi i tij është në qiell ku shikon shenjën e fitores. ΚΩΣΤΑΝΔΙΝΕ ΕΝ 

ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ. “Kostandin me këtë do të fitosh”. Shën Konstandini është i rrethuar nga ushtarët e tij. Ishte pikërisht 

kryqi që iu shfaq në urën e Milviut që e ndihmoi të dilte fitimtar në luftë kundër Maksentit. Në ikonë është shkruar: 

Δέησις τών δουλων του Θ(εο)ύ του ρουφετίου του αγίου Κωνσταντίνου 1765. “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, 

esnafit të shën Kostandinit 1756”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 370, faqe 182; 

Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 158-162. 
235-Andrea Llukani, Kontributi i Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare, Le Radici, Anno 16, n. 3, Settembre 

2018, pagina 16. 
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KISHA "FJETJA E HYJLINDËSES" 

VOSKOPOJË, VITI 1712 

 

Kisha "Fjetja e Hyjlindëses" ka qenë kisha katedrale e Voskopojës. (Fig.10) Naosi është i 

tipit bazilikal trenefësh me thollo me përmasa 38x15.30 metra. Kisha është ndërtuar me gurë të 

skuadruar të lidhur me llaç gëlqereje. Apsida e kishës përbëhet nga disa nike të harkuara nga 

sipër. Sipër tyre ka dekoracione me tulla të vendosura në formë kurrizi peshku. Kisha ka 

përfunduar së ndërtuari më 25 shkurt të vitit 1712. Mjeshtrat që kanë punuar për ndërtimin e 

kishës qenë Theodhori, Anagnosti dhe Steriani nga Agrafa. Këtë e vërteton mbishkrimi i 

pikturuar mbi portën perëndimore të kishës: Ανι(γ)ερθι κ(αί) ανιστορίθη ό θείος καί πάνσεπτος 

ναός / τής Κοιμίσεως τής Υπεραγ(ίας) Δεσποίνης (ύ)μ(ών) Θ(εοτό)κ(ο)υ κ(αί) αειπαρ / θενου 

Μαρίας δι(ά) συνδρομής Κωνσταντίνου ιέρέος κ(αί) ίκονόμου / Λαζάρου ίερέος διά εξόδου των 

τιμιοτάτου άρχοντων κ(αί) πάντ(ων) (τών) χριστίανων / Αδάμ Παπά, Δήμητρι Πρέντο, Αδάμ 

Δημήτρι, Γεώργι Ζαδάρι, Κωνσταντίνοι Ζήμπου / Δημητρι Βρέτου Γεώργι Γεώργι αγουμαρι, 

Γεώργι Παπα Δανιλι, Χρήστω Νικολαου οφλεντζα / Αρχιερατεύοντος του πανιεροτατου 

λογίοτατου Μ(ητ)ροπολίτου Κοριτζά(σ) καί Σελασφοπου κ(υριω) / Δάνιήλ του μακαρίστου 

ετελίοθη διά χειρός ήμων τών δούλων / Θεοδώρου Αναγνόστου Στεριανου εξ Αγράφου έν ετη 

Χ(ριστο)ύ α ψ ι β -1712 εν μηνή φεβρουαρήου 25. “U ndërtua dhe pikturua ky tempull hyjnor 

dhe i gjithnderuar i Fjetjes së mbishenjtës sonë Hyjlindëse dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, me 

kontributin e prift Kostandinit dhe ekonomit prift Llazarit, me shpenzimet e arkondëve të 

shumënderuar dhe të të gjithë të krishterëve: Adam Papadhimitër Prendit, Adam Dhimitrit, 

Gjergj Llazarit, Kostandin Zibus, Dhimitër Vretos, Gjergjit, Gjergj Ambarit, Gjergj Papadhanilit, 

Kristo Nikollë Fllenxës, në kohën e peshkopatit të gjithhirshmit e të gjithditurit, Mitropolitit të 

Korçës, Zotit Daniel të ndjerit, u përfundua me dorën tonë, të shërbëtorëve më të vegjël 

Theodhorit, Anagnostit, Sterianit nga Agrafa, në vitin prej Krishtit 1712, në muajin shkurt 25”236.  

Në portën perëndimore gjendet skena "Fjetja e Shën Mërisë", që është afresku më i bukur 

i kishës. Shën Mëria paraqitet e shtrirë në shtratin mortor e rrethuar prej apostujve të kërrusur, 

mes të cilëve është edhe Krishti. Në apsidën e kungës gjendet Platitera si dhe skena e "Burimit 

Jetëdhënës". Në pjesën lindore të apsidës është skena "Kungimi i apostujve"237. Në faqen e murit 

jugor të kishës dhe deri në faqen e murit perëndimor  gjenden 24 afresket që i kushtohen "Himnit 

Akathist". Çdo skenë nga "Himni Akathist" shoqërohet me vargjet përkatëse. Në vijim kemi 

skenat "Ungjillëzimi i Hyjlindëses", "Përshëndetja e Marisë me Elisabetën", "Dyshimi i Josifit", 

"Lindja e Krishtit", "Udhëtimi i magëve" etj. Në këtë kishë katedrale nuk mungojnë edhe skenat 

nga Dhiata e Vjetër: "Perëndia i shfaqet Moisiut", "Moisiu merr 10 porositë", "Sakrifica e 

Abrahamit", "Vrasja e Abelit", "Tre djemtë në furrë" etj. Në tholot e dy nefeve janë paraqitur të 

drejtët e Dhiatës së Vjetër Noe dhe Loti. Me medalione janë pikturuar patrikët dhe mbretërit e 

                                                 
236-Theofan Popa, Mbishkrimet dhe piktura në katedralen “Fjetja e Shën Mërisë” në Voskopojë, Buletin i 

Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 3, 1962, faqe 81-87; Theofan Popa, Mbishkrime të 

kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 326, faqe 164-165.  
237-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 229.  
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Dhiatës së Vjetër. Në kishën "Fjetja e Hyjlindëses" në Voskopojë paraqiten edhe disa skena të 

rralla si për shembull: "Shorti i apostujve", "Vrasja e Stefanit", "Vizioni i Pjetrit" etj. Në ciklin e 

shenjtorëve paraqiten apostujt, oshënarët dhe martirët: Ky cikël përmban nëntë skena nga jeta e 

Joan Pagëzorit: "Zaharisë i shfaqet engjëlli", "Zaharia përshëndet Elisabetën", "Lindja e Joanit", 

"Elisabetën e ndjekin ushtarët", "Joani në shkretëtirë", "Joani para Irodit", "Prerja e kokës së 

Joanit" etj. Në këtë kishë katedrale paraqiten katër skena nga jeta e Shën e Premtes si dhe skena 

të martirizimit të shenjtorëve. 

Ikonat e ikonostasit janë pikturuar prej dorës së jeromonak Kostandinit. Mbi ikonën e 

madhe të Krishtit në ikonostas është shkruar: Χειρ Κωνσταντιν(ου) ιερομοναχου α χ δ (=1604). 

“Dora e jeromonak Kostandinit”238. Mbi ikonën e Shën Gjergjit dhe ikonën e Shën Mitrit në 

ikonostasin e kishës është shkruar: Ημής στρατευόμεθα τώ βασιλεί τών δυνάμε / ων εί καί πυρί  

κ(αί) βασάνοις αναδώσεται / ημάς ουκ άρνούμεθα τής Τριάδος τήν / δύναμην. Χείρ Κωνσταν / 

τίνου ίερομονάχ(ου), από Χ(ριστο)ύ υ α ψ γ (=17030. “Ne rekrutohemi për mbretin e fuqive dhe 

në qoftë se na vini në zjarr e në mundime, nuk do të mohojmë fuqinë e trinisë. Dora e jeromonak 

Kostandinit, prej Krishtit 1703”239.  

Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar janë të ekspozuara dy 

ikona të pikturuara nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1703: "Mbledhja e Apostujve"240, me 

përmasat 54x37 cm dhe numër inventari 3686 dhe "Ngritja e Kryqit"241, me përmasat 54x36 dhe 

numër inventari 3683. Ikona "Shpërfytyrimi"242, me përmasat 56.5x37 cm dhe numër inventari 

1721 është e pikturuar nga David Selenica. 

                                                 
238 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 300, faqe 155-156. 
239 -Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 323, faqe 163-164. 
240-Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1703. Në qendër të ikonës paraqitet Shën Joani, i cili 

ka vendosur duart mbi maketin e një kishe, të cilën e mbajnë apostujt e tjerë. Në ikonë është shkruar: Η ΣΗΝΑΞΙΣ 

ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ “Mbledhja e apostujve”. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në 

Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 58-59; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i 

Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 47. 
241 -Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1703. Perandori Kostandin kishte parë një ëndërr. Në 

ëndërr i ishte shfaqur një kryq, ku ishte shkruar se me atë shenjë do të fitonte. Pas betejave të fituara me këtë simbol, 

Kostandini kishte vendosur të gjente kryqin, ku ishte kryqëzuar Krishti. Këtë gjë e bëri e ëma, Helena, e cila e zbuloi 

kryqin në Jerusalem. Në vendin ku u lartësua kryqi, u ndërtua një kishë. Kohë më vonë, kryqi u vodh nga mbreti i 

persëve, por jo shumë vonë, perandori bizantin, Irakliu, e çliroi Jerusalemin dhe e ringriti kryqin. Në ikonë paraqitet 

momenti, kur prifti Makari lartëson kryqin e rigjetur. Në pjesën kulmore të kryqit është shkruar: ΥΨΟΣΙΣ ΤΟΥ 

ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΒΡΟΥ “Ngritja e kryqit të nderuar shpëtimtar”. Në sfond paraqitet qyteti i 

Jerusalemit. Në të djathtë paraqiten Shën Helena me një grup anëtarësh të këshillit. Dorian Koçi, Andrea Llukani, 

Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 60-61; 

Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 49. 
242 -Në ikonë paraqitet Krishti, i cili bashkë me dishepujt Pjetër, Jakob e Joan ngjitet në malin Tabor. Në malin 

Tabor dishepujt panë shpërfytyrimin e Krishtit. Figura qendrore e ikonës është Krishti, i cili është veshur me të 

bardha dhe i rrethuar me një aureolë, që tregon shkëlqimin e dritës hyjnore, që buron prej tij. Përkrah figurës së 

Krishtit qëndrojnë profetët Ilia, nga e majta dhe nga e djathta, Moisiu, i cili mban ndër duar dhjetë urdhrat që mori 

në malin Sinai. Gjatë shpërfytyrimit të Krishtit, dishepujt bien përtokë nga vezullimi i dritës hyjnore. Dorian Koçi, 

Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 
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Gjithashtu në këtë kishë kemi mbishkrime me përmbajtje të teksteve liturgjike. Mbi 

portën jugore në brendësi të kishës gjendet ky mbishkrim me përmbajtje nga kënga e III e 

zbritësores së të kremtës së Ipapandisë: Τό στερέωμα τών επί σοί παποιθότων στερέοσον 

Κ(ύρι)ε τήν Εκκλυσίαν / ήν εκτήσωτώ τιμίω σού αίματι. “O zot mbështetja e atyreve që kanë 

besim në ty, mbështete kishën, të cilën e ndërtova me gjakun tënd të çmuar”243.  

 Në vitin 1887 është ndërtuar kambaneria e kishës nga mjeshtrat Niko, Koli dhe Anastas 

Veria. Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet i gdhendur në një pllakë guri mbi portën e 

kambanerisë: Το κωδονοστάσιον τούτο / εκτίσθη επιστατεύοντος / Δημητρίου Ε. Βαλαούρη επί / 

(σ)τασια Ναούμ, ν. Στέργια, / δαπάνη τής Εκκλησίας / το 1887, Ιουλίου 15. “Kjo kambaneri u  

ndërtua në kohën e kujdestarisë së Dhimitër E. Balaurit, në kohën .....e Naum N. Stergjias, me 

shpenzimet e kishës, më 1887, korrik 15”244. Gjithashtu mbi portën jugore të kambanerisë është 

shkruar: ΜΑΣΤΟΡΟΥΣ / ΠΑΡΑΟΣ, Ν(Ι)ΚΟ / ΚΟΛΙ Κ(ΑΙ) ΑΝΑ / ΣΤΑΣ – ΒΕΡ(Ο)ΙΑ. 

“Mjeshtrit janë Niko Koli e Anastas Verin”245.  Mbi portën jugore jashtë kishës gjendet 

mbishkrimi: Εί μεν φίλος πέφυκες είσελθε χαίρων, εί δ’εχθρός, καί βάσκανος καί / γέμων δόλου, 

πόρρω πόρρω πέφευγε τής ταύτης  α ψ ι ε (=1715). “Në qoftë se je mik hyr duke u gëzuar, nëse 

je armik dhe i urryer plot me dinakëri (të keqe) larg, larg, ik nga kjo derë”246.  Ky mbishkrim nuk 

ekziston më, sepse në tetor të vitit 1944 çatia e hajatit të kishës u dogj nga gjermanët. Kisha 

"Fjetja e Hyjlindëses" është shpallur monument kulture247 në vitin 1948. 

 

 

KISHA E "SHËN MËHILLIT" 

 VOSKOPOJË, VITI 1722 

 

Kisha e "Shën Mëhillit" gjendet në në pjesën jugperëndimore të Voskopojës. Kisha 

përbëhet nga naosi dhe narteksi. Përmasat e brendshme të kishës janë 20.80x9.70 metra. 

Muratura e kishës është me gurë të latuar. Apsida gjithashtu është punuar me gurë të gdhendur 

dhe përmban disa nike të harkuara dhe përfundon me një kornizë prej guri të gdhendur248.  

Kisha e "Shën Mëhillit" është pikturuar në vitin 1722. Mbi portën perëndimore brenda 

kishës gjendet mbishkrimi: Ανηγερθη εκ βαθρων γης ο θειος και πανσεπτος ναος ουτος των 

πανμε / γιστων αρχηστρατηγων Μηχαηλ και Γαβρηηλ και πασων των επουρανιων / δηναμεων 

                                                                                                                                                             
2018, faqe 96-97; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 

2017, faqe 74. 
243 -Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 327, faqe 165.  
244 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 478, faqe 209. 
245 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 489, faqe 211. 
246 -Theofan Popa, Mbishkrimet dhe piktura në katedralen “Fjetja e Shën Mërisë” në Voskopojë, Buletin i 

Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 3, 1962, faqe 81-87; Theofan Popa, Mbishkrime të 

Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 328, faqe 165. 
247-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36; Trashëgimia 

Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 71. 
248 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 70-71. 
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ασωματων ...Δια χηρ(ος) και...ιστοριθη δια / εξοδών των τιμηωτατων και ευγενεστατων 

αρχωντων επι..χριστια / ...Ιλιου Μαχαλα και δια σηνδρομης των εβλαβεστατων επιτρο / πων .... 

του ιερεος ...Νικολαου / ...αρχιεπισκοπου του μακαριωτατου ...Κυ(ρίου), Κυ(ρίου) / Ιωασαφ, επι 

ετους – Α. Ψ. Κ. Β. (=1722). “U ndërtua prej themeli ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i 

kryestrategëve të gjithëmëdhenj Mihael e Gabriel dhe të gjithë fuqive qiellore pa trup ... me 

dorën .... dhe u pikturua me shpenzimet e arkondëve të shumënderuar dhe shumëfisnikë dhe të 

krishterëve të lagjes së shën Illiut, dhe me kontributin e epitropëve të shumëdevodshëm .... të 

priftit....Nikollë në kohën e kryepeshkopit të shumëlumturit Z.Z. Joasaf, në vitin 1722”249.  

Mbi faqen e murit verior të kishës, pranë afreskut të Shën Nikitës është shkruar: Δεησις 

των δουλων του Θ(εο)υ Μηχαηλ ο του Ιωαννου και Μοχας και Δημητριου και Ιωαννου 

Μ...1725. “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë, Mihalit të Janit dhe Mohas dhe Dhimitrit dhe Janit 

Bibiani 1725”250, që tregon porositësit e afreskut. 

 

 

KISHA E "SHËN KOLLIT" 

VOSKOPOJË, VITI 1722 

 

Kisha e "Shën Kollit" (Fig.11) është monumenti më i plotë ndër pesë bazilikat e 

Voskopojës. Kisha është e tipit bazilikal me tre nefe me përmasa 33x17 metra dhe përbëhet nga 

naosi, narteksi, hajati dhe kambaneria. Hajati gjendet në anën jugore të kishës dhe mbështetet 

mbi kollona guri. Kisha e "Shën Kollit" mbulohet nga një çati dyujëshe me rasa guri. Muret e 

kishës janë me gurë të latuar të lidhur me llaç dhe gëlqere. Apsida përbëhet nga një varg nikesh 

të harkuara nga sipër dhe përfundon me një kornizë tullash të vendosura në formë kurriz peshku. 

Kisha e "Shën Kollit" në Voskopojë ka filluar së ndërtuari në qershor të vitit 1721 dhe ka 

përfunduar më 19 shtator 1722. Në faqen e jashtme të murit të kishës mbi një kolonë të hajatit 

gjendet mbishkrimi i shkruar me me copa tjegullash: Εν ετη Α Ψ Κ Α (=1721) αρχη εν μηνη 

ιουνηου ΙΘ. “Në vitin 1721 fillimi në muajin qershor 19”251.  

Pikturat janë realizuar prej David Selenicasit, i ndihmuar nga nxënësit e tij Kostandinit 

dhe Kristos. Kisha ka përfunduar së pikturuari në muajin tetor të vitit 1726. Ky fakt vërtetohet 

nga mbishkrimi që gjendet mbi faqen e murit perëndimor ndërmjet dy dritareve: Ο θεοτερπής / 

ουτοσί νεώς του αγίου Νικο / λάου έν άκινήτω μέν ύδρυ / μένος ετει από Θεογονιας / Α. Ψ. Κ. 

Α. (=1721) κατα το / Α. Ψ. Κ. Β. (=1721) σωτήριον έτος υπο / τυπως διεγράφη το ασυλον / 

αυτου βήμα άναλώμασι τών / πέριξ θεοσέπτων χριστιανων / έπι δέ τού παρόντος έκπρε / πώς 

εξείκασται τό περιγι / (γ)νόμενον τού καθολικου / πάντη πάντος δια χειρός / πολυιστορός τε καί 

οξυ / γράφου καλάμου του παν / οσιωτάτου Κυ(ρίου) Κυρ Δαβ(ίδ) / του Σελενιτζιότου κ(αί) τής 

κατ αυτον ξυνορίδος / Κωνσταντίνου τέ κ(αί) Χρήστου / πολυτελεί χρημάτων / χορηγία τού έν 

μακαρία τη ληξει Κυ(ρίου) Κυρ Χατζή / Γεωργίου αρχιερατεύοντος / εν τη Αχρίδι καί 

                                                 
249 -Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 333, faqe 167-168. 
250 -Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 341, faqe 172. 
251 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 330, faqe 166. 
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Σελασφόρω τού μακατιωτατου Κυ(ρίου) Κύρ Ιωάσαφ επί τής επιτρο / πικής κηδεμονίας τού Κύρ 

/ Παπά Νικολάου τής πούσιω( ) οκ / τωμβρίου ογδη τή δεκάτη κα / τα το Α. Ψ. Κ. ΣΤ (=1726) 

ετος της εν / σάρκου τού Σ(ω)τ(ηρος) ημων οίκονο / μίας. “Ky tempull i këndshëm para 

perëndisë i shën Kollit i ndërtuar vonë nga lindja e perëndisë 1721, në muajin qershor mori 

përfundim të lumtur në 19 të muajit shtator më 1722 të vitit shpëtimtar. Kunga u pikturua në 

mënyrë shembullore me shpenzimet e të krishterëve shprestarë të rrethit, tani për tani u pikturua 

(në mënyrë) madhështore përshtatshmërisht rreth e përqark naosit përgjithësisht me dorën e të 

shumëditurit dhe me furçën e hollë të gjithoshënarit Z.Z. David Selenicasit dhe me shoqërimin e 

Kostandinit e të Kristos, me dhurimin e bollshën të të hollave të zotit Haxhi Jorgjit, që mbaroi 

jetën i lumtur. Në kohën kur ishte kryepeshkop në Ohër dhe në Selasfor i shumëlumuri Z.Z. 

Joasaf, në kohën e kujdestarisë së kujdestarit, zotit Papa Nikollës....Tetor 18 në vitin 1726 të 

mishërimit të ekonomisë së mishërueshme të shpëtimtarit tonë”252.  

Ktitori i kishës Haxhi Jorgji253, i cili është përjetësuar në murin jugor të kishës. Ai 

paraqitet i veshur me xhybe duke mbajtur maketin e kishës në dorë, të cilin ia dhuron Shën 

Kollit. Mbi skenën e ktitorit, pranë portës jugore të kishës gjendet ky mbishkrim: Ηγαπησα 

Κ(υρι)ε την ευπρεπειαν του οικου σου μη Κ(υρι)ε σηναπολεσης / μετα (τών) αμαρτολων την 

ψηχην μου. “Dashurova o zot, mirëhiersinë e shtëpisë tënde o zot, mos e humb shpirtin tim 

bashkë me mëkatarët”254.  

Afresket e hajatit të kishës së "Shën Kollit" në Voskopojë janë pikturuar në vitin 1750 

prej Kostandin dhe Athanas Zografit. Kjo e dhënë jepet në mbishkrimin që gjendet mbi portën 

jugore jashtë kishës: Ανιστορήθη ή παρούσα στέγη είς (το) 1750 / αρχιερατεύοντος μέν τού 

πανιερώτάτου καί / λογιωτάτου Μ(ητ)ροπολίτου Κοριτζάς Κυρίου Νικηφόρου, / διά χειρός 

Κωσταντίνου καί Αθανασίου εκ πόλεως Κοριτζάς / αυγούστου 23. “U pikturua ky hajat më 

1750, në kohën e peshkopatit të gjithhirshmit dhe të gjithndriturit mitropolitit të Korçës zotit 

Nikiforit, me dorën e Kostandin dhe Athanasit nga qyteti i Korçës, gusht 23”255.  

 Ndërmjet skenave biblike në afresket e hajatit bie në sy një mbishkrim i pikturuar në 

skenën "Tre djemtë në furrë të Babilonës": Δεησις των δουλων του Θεου Μανεντι και Αθανασις 

Φιλιππου. “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë, Maneti dhe Thanas Filipi”. Ndërsa në afreskun e 

"Shën Julitës dhe Kiriakut" po në hajatin e kishës është shkruar: Δέησις τών δουλων του Θέου 

Κωνσταντίνου καί Αθανασίου Ζωγράφου. “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë Kostandin dhe 

Athanas Zografi”256.  

Mbi ikonostasin e kishës gjendet mbishkrimi: Επι ετους 1743. “Në vitin 1743”257. Kjo 

pjesë e ikonostasit është e gdhendur me ornamente me reliev të lehtë. Ikonostasi i kishës 

përbëhet prej shumë pjesësh ikonostasesh të ndryshëm. Në pavijonin e ikonave pasbizantine të 

                                                 
252 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 331, faqe 166-167.  
253 -Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 227.  
254 -Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 342, faqe 172-173. 
255 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 352, faqe 176. 
256 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 353, faqe 176.  
257 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 344, faqe 173. 
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Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar ikona: Hyrja e Hyjlindëses në Tempull258, me 

përmasat 55.5x41.5 dhe numër inventari 1719. Ikona është pikturuar nga David Selenica në shek. 

XVII. Në Muzeun "Onufri" të Beratit është ekspozuar ikona "Kostandini dhe Elena"259, me 

përmasat 99.5 x 72.5 dhe numër inventari 18, që vjen nga kisha e "Shën Kollit" në Voskopojë.   

Nga kisha e Shën Kollit në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë janë të ekspozuara dy 

ikona të pikturuara nga Kostandin Jeromonaku "Shën Gjergji"260 dhe "Shën Dhimitri"261. 

                                                 
258 -Shkrimi i Shenjtë nuk e përshkruan lindjen e Shën Mërisë. Prandaj tematika e ikonës është marrë nga tekstet 

apokrife. Këto tekste na japin të dhëna rreth viteve të fëmijërisë së Hyjlindëses, të cilat nuk përmenden nëpër 

ungjijtë kanonikë. Kur mbushi tre vjeç, prindërit e çuan Shën Mërinë në Tempull, që të rritej dhe të edukohej atje. 

E çuan bijën e tyre në Tempull edhe për të përmbushur premtimin që i patën dhënë Perëndisë. Në ikonë paraqiten 

Joakimi dhe Ana së bashku me një grup virgjëreshash dhe me Shën Mërinë. Shën Mëria pritet në Tempull nga 

kryeprifti Zakaria. Shën Mëria ka qëndruar në Tempull dymbëdhjetë vjet. Në pjesën e sipërme të ikonës është Shën 

Mëria. Ajo merr ushqimin hyjnor nga një engjëll. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në 

Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 98-99; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i 

Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 74. 
259-Ikona "Kostandini dhe Elena" vjen nga kisha e "Shën Kollit" në Voskopojë.  Në qendër të ikonës qëndron kryqi. 

Anash kryqit paraqiten Kostandin dhe Elena, të veshur me sako perandorake. Shën Kostandini mban mitrën mbi 

krye, ndërsa Elena një kurorë të stolisur me motive floreale. Mbi kryet e shenjtorëve janë aureolat të zbukuruara me 

motive floreale. Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana, 2009, page 18; Ahilino Palushi, 

David Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  269-270. 
260 -Ikona e Shën Gjergjit vjen nga kisha e Shën Kollit në Voskopojë të Korçës. Ka përmasat 108x75x6 cm dhe 

numër inventari 7586. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1725. 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 vithet e kalit 

paraqitet një fëmijë, i cili ishte zënë rob nga saraçinët. Kur po shërbente në tavolinën e të zotit, u shfaq shenjti mbi 

një kalë dhe  pasi e rrëmbeu, e çoi te prindërit e tij. Djali mban mbi krye një kapuç të kuq. Me dorën e djathtë 

mbahet pas shenjtit. Në dorën e majtë ka një ibrik. Në pjesën e sipërme të ikonës një engjëll zbret nga qielli duke i 

dhuruar shenjtit kurorën e martirit.në pjesën e poshtme të ikonës, nën këmbët e kalit është shkruar: ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ 

ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ / Θ(ΕΟ)Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ(...)ΑΡ(...).“Lutje e shërbëtorit të perëndisë Nikollës..“. Ndërsa nën trupin 

e dragoit gjendet mbishkrimi: ΧΕΙΡ ΚΩΝ. “Dora Kon“. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες 

κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 126-128. 
261-Ikona e Shën Dhimitrit vjen nga kisha e Shën Kollit në Voskopojë të Korçës. Ka përmasat 108x70x7 cm dhe 

numër inventari 7671. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1725. 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 anën tjetër paraqitet një kodër me pemë 

të gjelbëra. Në pjesën e poshtme të ikonës paraqitet deti me anije të shumta. Në pjesën e poshtme të kalasë së 

Selanikut është shkruar: ΧΕΙΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝ(Α)ΧΟΥ. “Dora e Kostandin Jeromonakut”.  Ευγενια 

Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 128-131. 
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Froni peshkopal dhe amvoni i kishës janë gdhendur në vitin 1758 prej mjeshtrit Andon 

nga Korfuzi: Ο παρόν θρόνος μαζί καί με τον αμ / βωνα εκαλ(λ)ωπείσθη εν ετη 1758 επι / 

στατουντος / του πανιερωτάτου του αγίου Δυρ(ρ)αχίου Κ(υρί)ου Νεοφύτου καί επιτροπέβοντος / 

τού Κ(υρί)ου Αργύρου Αθανασίου Γκοζτου δαπανη μεν της αυτης εκ(κ)λησίας του / αγλιου 

Νικολαου χειρος δε εμου του Αντωνίου Κερκηραίου / είς ενθύμησιν αιώνιον. “Ky fron, së 

bashku me amvonin  u stolis në vitin 1758, në kohën kur ishte mbikqyrës i gjithhirshmi, shenjti i 

Durrësit zoti Neofit dhe të kujdestarisë së zotit Athanas Gostit dhe me shpenzimet e kësaj kishe 

të shën Kollit dhe me dorën time të Andon Korfjatit për kujtim të përjetshëm”262.  Mbishkrimi i 

mësipërm gjendet i gdhendur mbi një pllakë sadefi në fronon peshkopal të kishës. Hyrja për në 

kishë bëhet nga kambaneria, e cila është ndërtuar në vitin 1936. Gjatë tërmetit që ra në vitin 1960 

kisha e "Shën Kollit" pësoi dëmtime serioze, prandaj u restaurua në vitin 1962. Kisha e "Shën 

Kollit" është shpallur monument kulture263 në vitin 1963. 

 

 

KISHA E "SHËN THANASIT" 

VOSKOPOJË, VITI 1724 

 

 Kisha e "Shën Thanasit" gjendet në pjesën verilindore të Voskopojës. Kisha është 

bazilikë trinefëshe me thollo dhe ka përmasat 20.25x15.4 metra. Kisha përbëhet nga naosi dhe 

hajati. Kisha e "Shën Thanasit" në Voskopojë është ndërtuar në vitin 1724. Këtë e jep 

mbishkrimi që gjendet mbi një pllakë guri mbi dritaren e apsidës: + Εκτισθι ο θηος ναος του 

αγιου / Αθανασιου ετους α ψ κ δ (=1724). “U ndërtua tempulli hyjnor i shën Thanasit, në vitin 

1724”264.  

Kjo bazilikë i kushtohet patrikut të Aleksandrisë Athanasit të Madh dhe kremton më 18 

janar. Kisha u ndëtrua me kontributin e banorëve të lagjes Skameli. Këtë fakt e jep mbishkrimi 

që gjendet pranë portës jugore të kishës: “U ndërtua dhe u themelua që nga themeli ky tempull i 

gjithëhirshëm dhe i famshëm i atit tonë ndër shenjtorë, Athanasit të Aleksandrisë, me 

kontributin, me shpenzimet shumë të rënda dhe të kujdesit të proesteve shumë të nderuar e të 

zgjedhur si dhe të arkondëve dhe të ktitorëve të lagjes Skameli dhe të krishterëve të devotshëm, 

kur ishte patrik shumë i lumturi, kryepeshkop i Justinianës së parë të Ohrit zoti, zoti Joasaf, në 

vitin 7232 (=1724), indikti 2. Ndërtuesi Androniku i ndërtoi një tendë Izraelit të ri që ti mësonte 

grigjës në mënyrë të gjithditur ligjin e Krishtit të shkruar nga perëndia”265.  

Një mbishkrim që gjendet i gdhendur mbi një kryq të murosur në kolonën e dytë të hajatit 

na bën me dije për ndërtuesit e kishës: Η μαστορι / ητουν απο / χοριον Κρι / μη(ο)ι προτο / 

                                                 
262-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 359, faqe 179. 
263-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36; Trashëgimia 

Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 71. 
264 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 338, faqe 171. 
265 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 336, faqe 168-170. 
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μαστορις Α(ν) / δρονης κε ο Μη / χαλις, Παβλος, / Μανθος, Κοστας. “Mjeshtrat ishin nga fshati 

Krimi,  kryemjeshtrit ishin Androniku dhe Mihali, Pavli, Manthoja, Kosta”266.  

 Afresket e kishës u pikturuan nga vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi. Kisha 

përfundoi së pikturuari më 25 tetor të vitit 1744. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi 

portën jugore të kishës: + Ανιστορηθη ο θειος και πανσεπτος ουτος / ναος του εν αγιοις πατρος 

ημων Αθανασιου και αρχιε / πισκοπου Αλεξανδρειας πατριαρχευοντος του μακαριωτατου / και 

σεβασμιωτατου αρχιεπισκοπου Κυριου Κυριου Ιωασαφ, δια συνδρομης / του Κυρ Κοστη Γικου 

επιτροπευοντος ο Κυρ Βρουσης του Σοφρονιου δια εξοδον / των τιμιωτατων αρχοντων και 

επιληπον χριστηανων τοις αυτης / μαχαλας Σκαμελητου, επι ετους 1744 εν μηνη οκτωβριου 25. / 

Δια χειρος αυταδελφου Κωνσταντηνου κ(αι) Αθανασιου / εκ πωλεος Κοριτζας. “U pikturua ky 

tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i atit tonë ndër shenjtorë, dhe kryepeshkopit të Aleksandrisë, 

Athanasit, në kohën kur ishte patrik i shumëlumturi dhe i shumënderuar, kryepeshkop zoti, zoti 

Joasaf, me kontributin e zotit Kostë Gjikës, në kohën e kujdestarisë së zotit Vrusi Sofronit, me 

shpenzimet e arkondëve të shumënderuar dhe të krishterëve të tjerë të kësaj lagje Skameli, në 

vitin 1744, në muajin tetor 25. Me dorën e vëllezërve Kostandin dhe Athanasit, nga qyteti i 

Korçës”267.  

Mbi faqen e murit verior të kishës pranë afreskut të Shën Mërkurit gjendet mbishkrimi, i 

cili daton më 1722 dhe tregon ata që kanë porositur afreskun: Δεησις των δουλων του Θ(εο)υ 

Δημητριου Μιχαηλ Γεωργιου Καντεζη. “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë, Dhimitër Mihalit dhe 

Gjergj Kadesit”268. Gjithashtu mbi një pllakë guri të murosur pranë portës jugore të kishës 

gjendet një mbishkrim me përmbajtje biblike dhe liturgjike: “Ejani tek unë sa jeni, të lodhur e të 

ngarkuar dhe unë do tu mbroj juve. Mësoni prej meje, sepse jam i butë edhe i përvuajtur në 

zemër edhe keni për të gjetur të prejtur shpirtrat tuaj, sepse atë që vjen tek unë nuk kam me e 

nxjerrë jashtë, sepse nuk kam ardhur të thërras të drejtët, por mëkatarët për pendim – 1724. I 

përjetshëm kujtimi, gjithmonë të përkujtueshëm dhe të lumturve, ktitorëve të tij manastiri të 

shenjtë dhe atyre që sjellin pemë dhe punojnë mirë në të”269.  

Në këtë kishë gjendet një skenë interesante, e cila paraqet një besimtar duke dalë nga 

kisha pa përfunduar liturgjia hyjnore. Mbishkrimi thotë: “Çdo besimtar i krishterë që nuk 

qëndron deri në fund të liturgjisë dhe del jashtë, aty e pret djalli, që i merr shpirtin dhe përfundon 

në ferr”. Skena është pikturuar në vitin 1745 prej Kostandin dhe Athanas Zografit270.  

Pasi përfunduan pikturimin e kishës vëllezërit Korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi u 

morën me pikturimin e hajatit, të cilin e përfunduan më 28 qershor të vitit 1745. Këtë fakt e 

vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës: +Ανιστορηθη αυτη η στεγη ης 1745 

/ επιτροπευοντος του Κυρ Βρουσιου Σοφρωνι(ου) / δια χειρος των αυταδελφων Κωνσταντινου 

και Αθα / νασιου εν μηνι ιουνιω 28. “U pikturua ky hajat më 1745 në kohën e kujdestarisë së 

                                                 
266 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 340, faqe 172. 
267 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.345, faqe 173-174. 
268 -Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 334, faqe 168. 
269 -Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 337, faqe 170. 
270 -Kliti Kallamata, Rreth tipareve të reja të programit ikonografik në pikturën murale të shek. XVIII, 2000 vjet art 

dhe kulturë kristiane në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 263. 
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zotit Vrusi Sofronit, me dorën e vëllezërve Kostandin dhe Athanasit, në muajin qershor 28”271. 

Në skenën "Shtatë kupat e zemërimit të Perëndisë" vëllezërit Zografi kanë shkruar: Δεησις του 

Κυριου Γιανκου Κουισορου. “Lutja e zotit Janko Kuisorës”, ndërsa në skenën "Helmimi i 

ujërave" lexojmë: Δεησις του Κυριου Θεοδωρου Παπα Γεωργιου Μαντουκα. “Lutje e zotit 

Theodhor Papa, Gjergj Mandukës”272. Hajati është i hapur në një harkadë me gjashtë hapësira, të 

cilat ndahen nga kolonat e gurit. Në hajat gjendet dekoracione të shumta me tulla, tjegulla duke 

formuar kryqe, korniza në formë kurriz peshku etj273.  

Në faqen e murit mbi kolonat e hajatit gjendet një mbishkrim i shkruar me copa 

tjegullash të murosura: αρχι του / ναου εν μη / νη ιουνιου κε / εν ετη / Α. Ψ. Κ. Δ. (=1724). 

“Fillimi i tempullit u bë në muajin qershor dhe në vitin 1724”274. Gjithashtu në murin mbi harqet 

e hajatit të kishës gjenden disa mbishkrime të punuar me copa tjegullash e tullash: Θεοδο / που 

Αργι / πι επι / τροπη. “Kujdestaria e Theodor Argjirit”. Παπικας Κοστα(ν)την ιερεος σηντρομι. 

“Kontribues prift Kostandin Papika”. +Θαν(α)ση / ος Δη / μητριος / σινδρ(ο)μητε. “Kontribues 

Thanas Dhimitri”275. Mbishkrimi i fundit është gdhendur mbi një kryq të punuar prej guri 

gëlqeror dhe daton më 1724. Kisha e "Shën Thanasit" është shpallur monument kulture276 në 

vitin 1948. Ikonat e kishës (17 copë), që datojnë në vitin 1724 fatkeqësisht janë vjedhur277 më 

09.09.2004.  

 

KISHA E "SHËN KOZMAIT DHE DAMIANIT" 

VITHKUQ, KORÇË, VITI 1736 

 

Kisha e Shën Kozmait dhe e Damianit (Fig.12) është rreth 20 metra jashtë murit rrethues 

të manastirit të Shën Pjetrit në Vithkuq. Në katin e sipërm të kishës është faltorja, ndërsa kati i 

poshtëm është përdorur si qimitir. Katet lidhen ndërmjet tyre me shkallë. Kisha ka muraturë të 

rregullt prej guri pa zbukurime. Hyrja për në kishë bëhet nga ana perëndimore. Pranë hyrjes nga 

ana e majtë një palë shkallë të çojnë në qimitir. Kisha mbulohet nga një çati dyujëse. Kisha e 

anargjendëve Kozma dhe Damian është ndërtuar në vitin 1736. Këtë e vërteton mbishkrimi mbi 

portën e kishës: +Ετει άπο Χ(ριστο)ύ α ψ λ στ (=1736) άνηγέρθη έκ βάθρών ή σέβασμία μονή 

αυτη / τόν αγίον Αναργήρον Κοσμά καί Δαμιάνού, άρχήέρατεύοντος τού πανιέρπτάτου / καί 

λωγιότάτου Μ(ητ)ροπολίτου άγίου Καστορίας Κυρίου Κυρίου Χρυσάνθου, ήγουμε/νέβοντος 

τού πανοσιότάτου καί έδαισιμοτάτου Κυρίου Κυρίου Μεθοδίου. / Διά σηνδρομής τού έν 

                                                 
271 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 346, faqe 174. 
272 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 347, faqe 174. 
273 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 73-76. 
274 -Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 335, faqe 168. 
275 -Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 339, faqe 171-172. 
276-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36; Trashëgimia 

Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 71. 
277-Kodi QKIPK 1764, viti 1724, materiali dru + ar. Katalogu i objekteve të humbura 1990-2016, Të deklaruara të 

humbura nga institucionet e trashëgimisë kulturore në Republikën e Shqipërisë, Qendra Kombëtare e Inventarizimit 

të Pasurive Kulturore, Tiranë, 2017, faqe 45. 
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μοναχοίς Κυρίου Ανθήμου, καί διά έξόδου, τού αίδεσι/μοτάτου αγιου ήκόνομου π(α)πά κύρ 

Ιω(άννου) προσκηνητόυ έκ τής Αυδονοχόρου/ Εγγής τόν / Σε(ρ)όν. Καί άνηστορήθη διά εξόδου 

τών έντιμοτάτων άρχώντον Κυρίου / Σηρόπουλου έκ τής Αυδονοχόρου. Καί ου Κύρ 

Παναγιώτου Ντεσινου έκ / Βηθηκουκίου είς μνημόσινόν τους έονηων. Α. Ψ. Ν. (=1750) / Διά 

χειρός Κψνσταντίνου καί Αθανασίου. –Απο Κοριτζά. -Μαίου – 18. “Viti prej Krishtit 1736. 

Është ndërtuar që prej themeli ky manastir i nderuar i anargjirëve të shenjtë, Kozmait e 

Damjanos, në kohën kur ishte peshkop i gjithëhirshmi dhe i gjithëdituri mitropoliti i shenjti i 

Kosturit, zoti, zoti Krisanth, në kohën kur ishte igumen i gjithëhirshmi dhe i shumënderuari zoti 

Metodi me kontributin e murgut Jan Haxhiut nga Aidhonohori, afër Serës. Është pikturuar me 

shpenzimet e arkondëve të shumënderuar, zotit Siropulit nga Aidhonori dhe zotit Panajot Denisit 

nga Vithkuqi, për kujtim të përjetshëm të tyre, 1750 maj 18, me dorën e Kostandinit e të 

Athanasit nga Korça”278.  

Mjedisi i altarit ndahet nga naosi me një ikonostas prej druri të gdhendur, ikonat e të cilit 

janë pikturuar prej Kostandin Shpatarakut279. Mbi derën e bukur të ikonostasit është shkruar: 

Δεησις του δουλου του Θ(εο)υ Κυριου Σηροπουλου εκ της Αηδονοχορι εγγής τον Σερ(ρ)ον. 

“Lutja e shërbëtorit të perëndisë, zotit Siropulo nga Aidhonohori, afër Serës”280. Ndërsa mbi 

ikonën e Krishtit në ikonostas gjendet mbishkrimi: Χείρ Κωνσταντήνου ίερο / διακόνου έκ 

Σπαθείας. / έτη άπό Χ(ριστο)ύ α ψ μ η (=1748). “Dora e jerodhiakon Kostandinit nga Shpati, viti 

prej Krishtit 1748”281. Mbi ikonën e anargjendëve Kozma dhe Damian, që gjendet në ikonostasin 

e kishës, është ky mbishkrim: Δεησις του δουλου του ευλαβαιστατου / δουλου του Θ(εο)υ 

Κυριου Χατ / χηωαννου εκ της /  Αηδονοχορι εγγις των Σερ(ρ)ων. “Lutje e shërbëtorit të 

shumëdevotshëm të perëndisë, zotit haxhi Janit, prift nga Aidhonohori, afër Serës”282. Kisha e 

Shën Kozmait dhe e Damianit në vitin 1948 është shpallur monument kulture283. 

 

 

KISHA E "PROFETIT ILIA" 

VOSKOPOJË, VITI 1759 

 

Kisha e "Profetit Ilia" gjendet mbi një breg në perëndim të Voskopojës. Kisha përbëhet 

nga naosi dhe hajati. Në arkadën e këtij të fundit gjenden dekoracione të krijuara nga alternimi i 

gurëve. Naosi është i tipit bazilikal dhe ka përmasa të brendshme 18.20x9.50 metra. Kisha është 

ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje284.  

                                                 
278 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 354, faqe 176-177. 
279 -Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, dhjetor 1995, faqe 8. 
280 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 350, faqe 175. 
281 -Theofan Popa, Piktor Kostandini prej Shpati, Buletin për shkencat shoqërore, Nr. 4, Tiranë, 1995, faqe 21; 

Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 349, faqe 175. 
282 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 351, faqe 175. 
283-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36; Trashëgimia 

Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 71. 
284 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 77-78. 
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Kisha është ndërtuar në vitin 1759. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi i gdhendur mbi një 

gur jashtë apsidës së kishës: “Viti 1759”285. Kambaneria është ndërtuar në vitin 1890. Këtë fakt e 

vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën e kambanerisë së kishës: Το κοδονοσταιον τουτο 

αωηγερθη δαπανη τη σινεωοησει μοσχιτων και οπαρλιδων φιλοπτ(οχου) αδελφωτητος προεδρου 

Χριστου, επιτρ(ο)πι Χριστο κατα μηνα σεπτεμβρίου το 1890. “Kjo kambaneri u ndërtua me 

shpenzimet dhe marrëveshjen e voskopojarëve dhe oparakëve (anëtarëve) të shoqërisë, për të 

ndihmuar të vobektit me kryetar Kriston, me mbikqyrjen e Kristos, në muajin shtator 1890”286.  

 

 

KISHA E "SHËN KOLLIT" 

SHALËS, KOLONJË, VITI 1769 

 

Kisha e "Shën Kollit" gjendet në fshatin Shalës të Kolonjës. Kisha ka përmasa 22x12 metra dhe 

është ndërtuar më 1 gusht të vitit 1859. Kjo datë është gdhendur në një gur mbi portën e 

kishës287. Ikonat e ikonostasit të kishës janë pikturuar në vitit 1769 nga një piktor anonim. Dyert 

e bukura janë të ekspozuara në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar, 

me numër inventari 3666. Në ikonën e Shën Mërisë dhe të Joan Pagëzorit është shkruar viti 

1769”288. Gjithashtu mbi ikonën e Joan Pagëzorit është shkruar: Δεησις του δουλου του Θεου 

Μιχαλι / ηος του Δήμου απο χω(ρίον) Σιαλιαση / 1769 απριληου – 7. “Lutje e shërbëtorit të 

perëndisë, Mihailit, birit të Dhimës nga katundi Shalësi 1769 prill 7”289.  Mbi ikonën e Shën 

Kollit gjendet mbishkrimi: Χείρ Ιω(αννου) άξιον. “Dora e Jan i denjë”290. 

 

 

KISHA E SHËN MËHILLIT 

 SHALËS,KOLONJË, VITI 1810 

 

Kisha e "Shën Mëhillit" gjendet në fshatin Shalës të Kolonjës. Kisha ka përmasa të 

brendshme 9.80x5.0 metra. Muratura e kishës përbëhet nga gurë shtufi të lidhur me llaç 

gëlqereje. Qoshet janë punuar me gurë të mëdhenj dhe të latuar. Harku dhe shpatullat e portës 

janë ndërtuar me gurë shtufi të gdhendur. Dritaret e kishës janë drejtkëndëshe. Mbi to janë 

vendosur arkitrarë guri dhe mbi ta gjenden harqe shkarkuese. Çatia e kishës është triujëshe e 

mbuluar me rrasa guri291.  

                                                 
285 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 360, faqe 180. 
286 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 480, faqe 210. 
287 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 446, faqe 203. 
288 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 373, faqe 183. 
289 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 374, faqe 183. 
290 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 497, faqe 212-213. 
291 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 84-85. 
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Kisha e "Shën Mëhillit" është ndërtuar në vitin 1415 dhe është rindërtuar në vitin 1810. 

Këto dy data gjenden të gdhendura mbi një pllakë pranë portës veriore të kishës”292. Mbi portën 

perëndimore të kishës gjendet mbishkrimi: “U ngrit dhe u ndreq nga gërmadhat.....ky tempull i 

gjithnderuar i arkistrategut kryeengjëll Mihael me kontributin dhe shpenzimet dhe të prishurat e 

të krishterëve ortodoksë të devotshëm...të peshkopit të Korçës, zotit, zotit Neofit...Nikollës.... 

”293. Një kambanë të kishës së "Shën Mëhillit" daton në vitin 1813294. Kisha e "Shën Mëhillit" në 

fshatin Shalës të Kolonjës në vitin 1963 është shpallur monument kulture295. 

 

 

KISHA E "SHËN GJERGJIT" 

DARDHË, KORÇË, VITI 1838 

 

Kisha e "Shën Gjergjit" (Fig.13) gjendet në fshatin turistik të Dardhës. Kisha është 

bazilikë trinefëshe dhe ka filluar së ndërtuari më 16 korrik të vitit 1838. Këtë fakt e vërteton 

mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës: Ο περηφημος / ναος επηχιρ / ρησθη δια να οι 

/ κοδωμειθη εις / τας 16 ιουλιου 1838. “Ky tempull i famshëm u fillua për tu ndërtuar më 16 

korrik 1838”296. Ndërsa mbi portën veriore është shkruar: 1838 Ανηγερθη ο αρων ο πανσεπτος 

ουτος ναος του Α / γιου Γεωρ / γιου Νταρδας 16 ιουλιου...“1838. U ndërtua siç e sheh ky 

tempull i gjithnderuar i Shën Gjergjit, në Dardhë 16 korrik”297.  

Mbi ikonën e Krishtit në ikonostas është shkruar: Ιστοριθη αυτη η σεβασμια εικων δια 

χιρος Κωνσταντινου ζωγραφου εκ Νταρδαν. 1825 μαιου 20. “U pikturua kjo ikonë e nderuar me 

dorën e Kostandin Zografit, nga Dardha, 1825 maj 20”298. Gjithashtu në ikonë e Krishtit është 

shkruar: δια χειρος κωνστα / ντινου αγιογραφου / νδαρδιωτου εξ επαρχιας / Καστοριας / 1831 

νοεμβριου / 15. “Me dorën e agjiograf Kostandin Dardharit, nga eparkia e Kosturit, 1831 nëntor 

15”299.  Mbi ikonën e Shën Gjergjit në ikonostasin e kishës gjendet mbishkrimi: Ηστορηθη αυτη 

η σεβασμια εικων δια συνδρομης μεν και δαπανης ρουφο γκικα στρουλι. Δια χειρος Γεωργιου 

ποτε Γεωργιου Χωγραφου εκ κ(ωμης) Λαρρειτου 1808. “U pikturua kjo ikonë e nderuar me 

kontributin e shpenzimet e Rufo Zdrulit, me dorën e Gjergjit, dikur Gjergj Zografit nga katundi i 

Larit 1808”300. Mbi ikonën e Shën Mitrit gjendet ky mbiskrim: Χειρ θεοδο / που Π. / Ηλια / εκ 

κομης Δαρδα / 1887. “Dora e Theaor P. Ilia nga katundi Dardhë 1887”301. Në ikonën e vogël të 

                                                 
292 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 404, faqe 192. 
293 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 506, faqe 214. 
294 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 411, faqe 194. 
295-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 34; Trashëgimia 

Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 58. 
296 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 438, faqe 201-202. 
297 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 438, faqe 201-202. 
298 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 425, faqe 197. 
299 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 433, faqe 200. 
300 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 401, faqe 191. 
301 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 477, faqe 209.  



76 
 

Shën Mërisë në prosqinitarin e kishës është shkruar: Χειρ Αναστασιου Μπαλαματζη 1882 

Δεκεμ. 6. “Dora e Anastas Ballmaçit 1882 dhjetor 6”302.  Në bazamentin e potirit të kishës është 

gdhendur: 1896 δια χειρος Ν. Κ και Ναουμ Γ. Τη 14 αυγουστου. “1896-Me dorën e N.K dhe 

Naum G. Më 14 gusht”303. Kisha e "Shën Gjergjit" në fshatin Dardhë është shpallur monument 

kulture304 në vitin 1970. 

 
 

KISHA E "PROFETIT ILIA" 

KORÇË, VITI 1847 

 

 Kisha e "Profetit Ilia" gjendet në verilindje të Korçës. Sipas të dhënave që jep Kodiku i 

Mitropolisë së Korçës kisha është rindërtuar në vitin 1847 me inisiativën e Mitropolitit të Korçës 

Neofitit. Kodiku na bën me dije se shpenzimet për rindërtimin e kishës u mbuluan nga epitropi 

Kristo Godia. Për të rindërtuar kishën ndihma ofruan edhe korçarët që banonin në Egjipt. 

Epitropi Ilo Grameno filloi mbjelljen e pemëve në kodrën e Shëndëllisë. Muret e kishës u 

ndërtuan prej guri. Në anën veriore të kishës u ngrit kambaneria. Gjatë viteve 1937-1938, në 

kohën kur Mitropolit i Korçës ishte Imzot Kurilla kisha e vjetër u prish për tu ndërtuar kisha e re. 

Në atë kohë në kishën e "Profetit Ilia" shërbente atë Stavro Kanxheri. Kisha e re u ndërtua me 

gurë.  

Në vitin 1967, në kohën që filloi prishja e kishave, pensionistët e qytetit ndërhynë në 

organet përkatëse me qëllim që kisha të mos prishej, por të ndryshonte destinacionin. Kështu 

kisha e "Profetit Ilia" u përshtat në klub për pensionistët e qytetit. Në vitin 1970 në hieroren e 

kishës u vendosën makineritë e telekomit. Në ditët e lirisë fetare në vitin 1991 në këtë kishë u 

kremtua pashka e parë pas 25 vjet ndërprerje të lirisë së besimit. Shërbesa e Ngjalljes u celebrua 

nga klerikët e mbijetuar atë Kristo Raci dhe atë Kosta Kotnani. Më 17 mars të vitit 1991 në 

Kishën e "Shën Dëllisë" u zhvillua mbledhja, në të cilën u themelua shoqata "Mbajtësit e 

Kryqit". Nismëtarët qenë Sotir Bambuli, Dhimitra Cico, Berta Dhimitri, Grigor Mulla, Jani 

Trebicka etj. Në këtë mbledhje historike kishte pjesëmarrës nga e gjithë Shqipëria, të cilët gjetën 

mikpritjen e familjeve ortodokse korçare. Këshilli kishtar i kishës, i përbërë nga atë Sotiraq 

Dinka, Naum Tërova, Kristaq Zisi dhe Arben Gjata pas shumë përpjekjesh arriti që në vitin 2003 

të largonte nga ambientet e kishës makineritë e telekomit. Menjëherë filloi rikonstruksioni i 

kishës. Projekti u realizua nga arkitekti Raqi Themeli. Fondet për rikonstruksionin i përballoi 

Mitropolia e Korçës. Më 20 korrik 2003 në ditën që kremtonte shenjti u bë përurimi i kishës nga 

Mitropoliti i Korçës, Imzot Joani. Ikonostasi i kishës u dhurua nga Xhorxh Shamata305.  

 

 

                                                 
302 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 468, faqe 207. 
303 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 485, faqe 210-211. 
304-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36; Trashëgimia 

Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 71. 
305 -Arben Gjata, Kisha e Profetit Ilia, Tempulli Nr. 10, Korçë 2005, faqe 14-17. 
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KISHA E "SHËN GJERGJIT" 

KORÇË, VITI 1881 

 

 Kisha e "Shën Gjergjit" (Fig.14) ka qenë në vendin ku gjendet sot biblioteka e qytetit. 

Nuk dihet me saktësi koha e ndërtimit të saj, por dihet që i ka fillimet nga vitet e mesjetës së 

hershme. Në vitin 1881 korçarët pasi prishën kishën e vjetër filluan ndërtimin e kishës së re. 

Punimet ecën mirë por sapo përfundoi gjysma e mureve disa turkoshakë u ankuan tek Porta e 

Lartë në Stamboll se të krishterët korçarë nuk po ndëronin kishë por një kështjellë. Porta e Lartë 

menjëherë i pezulloi ndërtimet dhe dërgoi në Korçë arkitektë për të vërtetuar nëse të krishterët po 

ndërtonin kishë apo kështjellë. Pas verifikimit u dha fermani sulltanor për vazhdimin e punimeve 

të kishës. Projekti i kishës së "Shën Gjergjit" u realizua nga mjeshtri Naum Trasha, i cili e kishte 

origjinën nga Opari, ndërsa bamirësi Anastas Lakçe financoi ndërtimin e kishës. Muret e kishës u 

ndërtuan prej blloqe të mëdhenj guri, të cilët lidheshin me njeri-tjetrin me plumb.  

Kisha përfundoi së ndërtuari në vitin 1905. Mbi portën e brendshme ishte vendosur një 

pllakë e madhe, në të cilën shkruhej emri i ktitorit dhe viti i ndërtimit. Ikonat dhe afresket e 

kishës u pikturuan prej disa ikonografëve korçarë nga Dardha, Hoçishti dhe Ziçishti. Ikonostasi 

ishte prej druri me gdhendje. Mbi ikonën e madhe të Shën Mërisë në ikonostasin e kishës është 

shkruar viti 1790306.  

Në këtë kishë më 1914 atë Josif Qirici mbajti meshën e parë në gjuhën shqipe. Kori i 

kishës gjithashtu këndonte në gjuhën shqipe. Në kishën e "Shën Gjergjit" në Korçë më 24 nëntor 

të vitit 1923 Imzot Jerotheu dhe Imzot Kristofori dorëzuan në gradën episkopale Theofan Nolin. 

Menjëherë pas dorëzimit, Imzot Theofani u shpall "Mitropolit të Durrësit, Gorës e Shpatit, 

primat dhe Eksark të tërë Ilirisë, detit të Perëndimit dhe gjithë Shqipërisë". Gjithashtu u zgjodh 

kryetar i Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Hirësia e Tij, Jerotheu 

u shpall Mitropolit i Korçës dhe Hirësia e Tij, Kristofori, Mitropolit i Beratit. Ky Sinod, i cili nuk 

u pranua nga Patriarkana Ekumenike vazhdoi të funksionojë deri në trazirat e vitit 1924 kur 

Imzot Theofani u detyrua të largohej nga Shqipëria. Është për të ardhur keq që në vitin 1967 kjo 

kishë u rrafshua krejt për të shuar kujtesën historike të saj. Blloqet e mëdhenj prej guri u 

përdorën për ndërtimin e pallatit të sportit të qytetit307.  

 

 

KISHA E "SHËN GJERGJIT" 

VITHKUQ, SHEK. XVIII 

 

Kisha e Shën Gjergjit gjendet në lindje të lagjes Grekas. Kisha përbëhet nga naosi, 

narteksi dhe hajati. Naosi është i tipit bazilikal trinefësh dhe ka përmasa të brendshme 12x9.80 

metra. Pjesa qendrore e kishës është e mbuluar me çati katërujëshe, ndërsa pjesët anësore 

mbulohen me çati njëflegërshe. Muratura e kishës përbëhet nga blloqe të rregullta guri çmërsi, të 

                                                 
306 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 387, faqe 186. 
307 -Arben Gjata, Kisha e Shën Gjergjit, Tempulli Nr. 8, Korçë 2003, faqe10-15. 
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cilat përforcohen me breza druri. Apsida është e punuar me nike të larta dhe të harkuara nga 

sipër. Narteksi është shtuar në një kohë më të vonë. Në anën jugore të kishës është hajati. Çatia e 

kishës mbulohet me plloça guri. Kisha e Shën Gjergjit mendohet të jetë ndërtuar në shekullin 

XVIII308.  

Ikonostasi i kishës është shumë i bukur. Ikonat janë në gjendje të mirë dhe me një ngjyrë 

floriri të çmuar. Mbi një ikonë të Shën Mërisë në ikonostasin e kishës gjendet ky mbishkrim: 

........οικονα κυριας θ(εοτο)κου.......μετα της πανσε/πτου ζωγραφη.....τον μεγιστον ναον της 

μεταμορφωσεως πλησιον / της Νικολητζας. Ιωαννου του Νιτζου του Γεωργι παπα Στεφανου, εις 

/ μνημοσηνον αυτού εν ετη α(πο) κ(τη)σ(ε)ος κοσμου 71ΣΤ9 (7169=1661), / εν μηνη 

ιανουαριω....“.... Ikona e zonjës Hyjlindëse .... mbas pikturimit të nderuar në tempullin e madh të 

shpërfytyrimit afër Nikolicës. Jan Niça i Gjergj papa Stefanit, për kujtimin e tij. Në vitin prej 

krijimit të botës, 7169 (=1661), në muajin janar”309. Mbi ikonën e Joan Pagëzorit në ikonostas 

është shkruar: Δουλ(ο)υ Θε / ου Μαρκο / Τελε- / αχπε (=1685). “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, 

Marko Tele, 1685”310. Në ikonën e taksiarkëve gjendet ky mbishkrim: Δεησις των δούλων του 

Θεου το πουγετηον / των μπακαλαδων της Κορυτζας ετει / 1767, μαρτιω-27. “Lutje e 

shërbëtorëve të perëndisë të esnafit të bakenjve të Korçës, viti 1767, mars 27”311.  Në një ikonë të 

Shën Mërisë, kundrejt fronit peshkopal gjendet mbishkrimi: μνηστητη / Κ(υρι)ε την ψη/χη τη 

δουλη του Θ(εο)υ / Τηελα. “Kujto o zot, shpirtin e shërbëtores së perëndisë, Tiela”312.   Në 

ikonën e Pandokratorit në fronin peshkopal të kishës gjendet mbishkrimi: Δε(ησις τού) δουλου 

τ(ού) Θ(εο)ύ Κόστα (και τής συμ) / βήου αυτου Καλη (και) τ(ων) τεκ / νον η ...ετος / .....“Lutje e 

shërbëtorit të perëndisë, Kosta së bashku me të shoqen e tij, Kalinë dhe fëmijët....viti... ”313. 

Sipas kodikut të kishës në faqen 21 mësojmë se në këtë kishë ka pasur edhe ikona të tjera314. 

Gjithashtu, sipas kodikut të kishës mësojmë se në këtë kishë, që ndodhet në lindje të lagjes 

Grekas pranë rrugës publike, ndodheshin edhe mjaft sende të shenjta315. Afresket e kishës janë 

                                                 
308 -Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 55-56. 
309 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 310, faqe 160. 
310 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 318, faqe 162. 
311 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 372, faqe 183. 
312 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 509, faqe 215. 
313 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 514, faqe 217. 
314 -Një ikonë e Krishtit, e Shën Joan Pagëzorit, pa datë. 7-Ikonë e Shën Mitrit pa datë, e Shën Thanasit e vjetër dhe 

pak e prishur. 8-Ikona të tre hierarkëve, Shën Vasilit, Shën Grigorit dhe Shën Joan Gojartit, bërë me ndihmën e 

bakenjve të Korçës, më 27 mars të vitit 1767. 9-Në anë të mëngjër, ikona e Shën Mërisë dhe e Shën Gjergjit, të dyja 

pa datë. 10-Ikona e kryeengjëllit Mihail, e Shën Kollit, pa datë. 11-Ikona e Shën Joan Pagëzorit dhe një ikonë e Shën 

Mërisë, e vjetër. Ka një shkrim që shënon se është konizmë e kishës së madhe të shpërfytyrimit, që ka qenë pranë 

katundit Nikolicë dhe është bërë në vitin 1595. 12-Një ikonë e Jesu Krishtit në fron të dhespotit, pa datë. 13-Një 

ikonë e Shën Joan Theologut. Në fundin e saj janë këta shenjtorë: Shën Pjetri e Shën Pavli dhe dy etërit e mëdhenj, 

si edhe një ikonë e vogël që mban fytyrën e lindjes së Jesu Krishtit. Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë 

(Zonja e madhe), viti 1943, faqe 21. 
315 -Sende të shenjta. 1-Në ajodhimë (hierore) një ungjill në gjuhën elenishte, shtypur në Janinë, në vitin 1719. 2-Një 

antimis i shenjtë, i vjetër por i përkryer, vetëm me një kryq të shenjtë, dhuruar në vitin 1768. 3-Dy shandanë të 

tunxhtë, një temjanicë, dy shtroja në altarin e shenjtë, njëra prej pambuku, dhuruar prej Gaqo Sotirit dhe tjetra prej 

mëndafshi, dhuruar prej Sotir Pano Tolës. 5-Në proskomidhi, dy ikona të vogla, një me Jesu Krishtin dhe tjetra me 
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dëmtuar nga bora e madhe që pati rënë në vitet 1895-1896. Ka mundur të shpëtojë vetëm afresku 

në murin lindor të kishës. Kisha është rindërtuar në vitin 1896316.  
 

 

KISHA E "SHËN MITRIT" 

BOBOSHTICË, KORÇË 

 

Kisha e "Shën Mitrit" gjendet në perëndim të fshatit Boboshticë të Korçës. Kisha është 

njënefëshe me apsidë trifaqëshe. Muratura e kishës është me gurë ranorë të lidhur me llaç 

gëlqereje si dhe me copa tjegullash të vendosura ndërmjet gurëve. Muret e kishës janë të 

pikturuar me afreske të cilat po i analizojmë. Në apsidë gjendet "Shën Mëria" ndenjur mbi një 

fron pa mbështetëse duke mbajtur Krishtin në pëqi dhe anash saj janë pikturuar dy engjëj të 

pëkulur nga ajo në pozicion lutjeje. Nën pikturën e Shën Mërisë gjendet brezi me tematikë 

liturgjike, jerarkët e kishës Shën Vasili i Madh, Joan Gojarti, Grigor Teologu, Joan 

Përdëllimttari, Athanasi i Aleksandrisë, dhe Grigor Çudibërësi. Ky i fundit është  kthyer nga 

altari. Në murin jugor të apsidës gjendet  Klimi i Aleksandrisë. Në anën veriore të apsidës, në 

nikën e prothesit gjendet Shën Stefani. Sipër në apsidë gjendet "Shestja", ndërsa nën të gjendet 

skena e "Ungjillëzimit".  

Mbi faqen e murit perëndimor dallohen tri skena, dy prej të cilave janë shumë të 

dëmtuara, ndërsa skena e tretë është "Krishti papa Pilatit". Nën to mbi portë gjendet skena "Fjetja 

e Hyjlindëses". Në anën veriore të portës gjenden "Shën Kostandini dhe Elena", ndësa në anën 

jugore të portës afresket janë zhdukur. Në fasadën perëndimore të kishës në narteks, mbi nikën e 

harkuar nga sipër gjendet "Shën Mëria" në gjysmëfigurë me Krishtin në duar. Në anën veriore të 

portës gjendet skena "Pagëzimi i Krishtit", ndërsa në anën jugore janë disa afreskë të dëmtuar 

dhe të paidentifikuar. Nëpër faqet e hyrjen në naos gjenden Shën e Premtja dhe Shën Varvara. 

Këto janë afresket që ruhen në gjendje të mirë në kishën e "Shën Mitrit" në Boboshticë të 

Korçës. Përsa u përket skenave të tjera të pikturës kishtare ato janë të dëmtuara dhe të 

paidentifikuara317. Kisha e "Shën Mitrit" në fshatin Boboshticë të Korçës më 1963 është shpallur 

monument kulture318. 

 

 
 

 

                                                                                                                                                             
Shën Mërinë, Shën Gjergjin dhe Shën Mitrin. Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 

1943, faqe 21; Andrea Llukani, Kodiku i kishave të Vithkuqit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 8-9; Melsi Labi, 

Kishat e manastiret e Vithkuqit, (Sipas kodikëve të Muzeut Historik Kombëtar), Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 

2015, faqe 21. 
316 -Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Gjergjit, viti 1943, faqe 21. 
317 -Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 157-159. 
318 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36; Trashëgimia 

Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 71. 
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MANASTIRET 

 E MITROPOLISË SË KORÇËS 

 
MANASTIRI I SHËN NAUMIT, SHEK. IX 

 

Manastiri i Shën Naumit319 (Fig.15) (Fig.16) është themeluar rreth vitit 900. Mbi portën e 

manastirit është një mozaik, i cili paraqet një bujk duke punuar tokën. Në njërën anë të 

parmendës ka një ka dhe në anën tjetër një ari. Kjo ka të bëjë me një mrekulli të Shën Naumit. 

Dikur bujku që lëronte arat e manastirit vjen e i thotë Shën Naumit se një ari i kishte ngrënë një 

ka dhe i kishte mbetur parmenda vetëm me një ka. Atëherë Shën Naumi pasi mblodhi gjithë 

bujqit u tha: -Ejani të shihni mrekullinë, që bën Zoti edhe me kafshët e egra. Nuk vonoi shumë 

dhe në anën e pendës që kishte mbetur bosh erdhi e hyri ariu. Bujku e lëroi tokën me parmendën 

ku qenë mprehur bashkë një ka dhe një ari. Në kohën që do të lërohej toka e manastitit ariu vinte 

dhe bujku e vinte në parmendë bashkë me kaun. Kjo ndodhi për tre vjet rresht, sepse më pas 

Shën Naumi e la të lirë ariun dhe kaun nuk e mprehu më në parmendë. Kjo mrekulli e shenjtit 

është fiksuar edhe në vulën e manastirit. Një parmendë me një ari dhe një ka duke lëruar tokën. 

Kisha e manastirit është bizantine e tipit në formë kryqi. Ikonastasi i kishës së Shën 

Naumit është punuar në vitin 1711. Në këtë vit janë pikturuar edhe ikonat e shenjta. Kjo 

vërtetohet nga një mbishkrim, i cili thotë: “Këto ikona janë pikturuar në kohën e të përndriturit 

dhe të shumënderuarit igumen zotit Gavril dhe bashkëudhëtarëve të tij kryemurgjve Hierofant 

dhe Theodhosia, nga dora e zografit Kostandin në vitin 1711”. Vite më vonë, më 1802, kisha e 

manastirit të Shën Naumit u dogj. Bashkë me kishën u dogj edhe arkivi e biblioteka320. Manastiri 

arriti të rimëkëmbej falë aftësive të igumenit Stefan, i cili gëzonte simpatinë e Ali Pashë 

Tepelenës. Ky i fundit në shenjë mirënjohjeje kontribuoi me të holla për ndërtimin e kupolës, e 

cila mbulonte varrin e Shën Naumit. Igumeni Stefan siguroi fonde edhe për pikturimin e 

afreskëve të kishës. Në një mbishkrim thuhet që afresket janë punuar nga ikonografi Tërpo 

Zografi në vitin 1806321. 

Në vitin 1818 është ndërtuar guzhina e manastirit. Pranë guzhinës me shpenzimet e 

Ismail beut nga Plasa u hap një pus, i cili furnizonte me ujë të pijshëm një çisternë pranë tij. Më 

1819 u ndërtua furra e bukës, ndërsa në vitin 1828 me shpenzimet e fisit Ballamaçi u ndërtua një 

urë e gurtë mbi lumin Drin. Në urë qe vendosur edhe një pllakë e gurtë, ku qenë gdhendur 

motivet e legjendës “Shën Naumi dhe ariu”. Në një pllakë tjetër thuhej se ura qe ndërtuar me 

kontributin e vllehëve të fisit Ballamaçi, në vitin 1828. Në vitin 1865 manastirin e Shën Naumit e 

                                                 
319-Shën Naumi ishte nxënës i Kirilit dhe Metodit, të cilët kanë përhapur krishterimin tek sllavët. Ai jetoi në shek. IX 

kur mbretëronte në Bizant perandori Mihail dhe biri i tij Theofil. Bashkë me Kirilin, Metodin dhe Klementin udhëtoi 

nëpër Iliri e Panoni, duke predikuar krishterimin. Naumi ka shoqëruar Kirilin për në Romë në kohën e papës Adrian, 

pastaj bashkë me Metodin vajtën në viset e Gjermanisë për të predikuar ungjillin. Pas vdekjes së Metodit ai vazhdoi 

përpjekjet me Klementin për të përhapur fenë e krishterë. Naumi ndërroi jetë më 23 dhjetor të vitit 910.  
320-Max Demeter Peyfus, Shtypshkronja e Voskopojës 1731-1769, Tiranë 1989, faqe 153. 
321-Nedai Thëllimi, Tërpo Zografi, Tempulli, Nr. 3, Korçë 2001, faqe 82-83. 
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ka vizituar konsulli austriak Johan Hann, i cili ka lënë shënimet e tij. Hajati i manastirit është 

ndërtuar në vitin 1877 me fondet e besimtares Parashqevi Kota nga qyteti i Korçës322. Në vitin 

1878 u ndërtua kulla ku rrinin rojet e manastirit. Manastiri i Shën Naumit ka qenë nën mbrojtjen 

e Hysein begut. 

Panairi i Shën Naumit 

Për shkak të fuqisë mrekullibërëse të Shën Naumit, manastiri ka qenë qendër 

pelegrinazhi, jo vetëm për popullsinë e krishterë, por edhe për atë myslimane. Panairi fillon në 

virgjile të së kremtes. Pelegrinët e kalojnë natën duke u lutur në kishën e manastirit. Të nesërmen 

vijon ceremonia kishtare me pjesëmarrjen e hierarkëve më të lartë të kishës vendore. Tregtarë të 

shumtë nga Maqedonia, Bullgaria dhe Shqipëria shesin produktet e tyre, ndërsa grupet folklorike 

japin programin e tyre. Për të strehuar pelegrinët e shumtë që vinin nga vise të largëta të 

Shqipërisë dhe të Maqedonisë, në ambientet e manastirit u ndërtuan konakë. Çdo qytet ose fshat 

mund të ndërtonte konakët e vet. Nga trojet shqiptare u ndërtuan konakët e korçarëve, të 

voskopojarëve etj. Në konakët e manastirit kishte salla të mëdha të ndërtuara nga tregtarët 

maqedonas: të Bitolës, të Strugës, të Ohrit etj. Zjarret e shumtë e kanë shkatërruar manastirin. 

Ndër ta mund të përmendim zjarrin që ra në vitin 1875. Nga zjarri u dogjën dhomat e korçarëve, 

pallati i igumenit të manastirit, çardaku i Ohrit, çardaku i Voskopojës dhe dhomat e haxhi Sinës. 

U dogj edhe dhoma ku ruheshin sendet e shenjta të manastirit, kodikë, objekte liturgjike kishtare 

etj. Këto të fundit ruheshin në një sunduk. Ndër librat që u dogjën qenë edhe dy shërbesat e Shën 

Naumit, që qenë botuar në Shtypshkronjën e Voskopojës. 

Panairi i Shën Naumit mbahej më 23 dhjetor, ditën që kremtonte shenjti. Meqenëse e 

kremtja binte në ditë dimri dhe nga moti i keq vinin pak njerëz, në vitin 1727 me vendimin e 

Sinodit të Shenjtë të peshkopatës së Ohrit panairi u spostua më 20 qershor (sipas kalendarit të 

vjetër), për ta bërë pelegrinazhin më të plotë323. Sot manastiri feston sipas kalendarit të ri, më 3 

korrik. 

Edhe 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 

                                                 
322-Gjergji Gusho, Mbi përhapjen e krishtërimit dhe të kishave në rrethin e Pogradecit, Pogradec 2000, faqe 141-

149. 
323-Robert Elise, Shenjtorët e krishterë të Shqipërisë, Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 38. 
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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”324. 

Kulti i Shën Naumit 

 Kulti i Shën Naumit u përhap në Shqipëri. Atij i janë kushtuar ikona dhe afreske të 

shumtë. Një ikonë e Shën Naumit e pikturuar nga ikonografi Nikollë Guga në vitin 1759, është 

në Muzeun e Artit Mesjetar të Korçës. Afreske të Shën Naumit ka në faqet jugore të kishave të 

Shën Thanasit dhe Shën Kollit në Voskopojë. Gjithashtu një afresk i tij është në skajin lindor të 

arkadave të kishës së Shën Mihalit në Voskopojë. Një ikonë e Shën Naumit është në kishën e 

Shën Gjergjit në fshatin Shipskë. Një afresk është në kishën e anargjendëve Kozma e Damjan në 

Vithkuq të Korçës, ku Shën Naumi paraqitet bashkë me Nikodhin Vithkuqarin325.  

 Shën Naumi bën pjesë në kultin e shtatë shenjtorëve sllavë326, të cilët janë pikturuar në 

shumë kisha të Shqipërisë. Afresku më i vjetër që paraqet kultin e shtatë shenjtorëve “Οι αγιοι 

Επτάριθμοι” është në manastirin e Shën Naumit. Afresku daton më 1806 dhe është pikturuar nga 

Terpo Zografi. Një ikonë e shtatë shenjtorëve është në Muzeun Onufri në Berat. Ikona është 

pikturuar në vitin 1812 nga Joan Çetiri327. Në manastirin e Ardenicës është një afresk i shtatë 

shenjtorëve me përmasat 1,5 x 2m. Afresku është pikturuar nga Kostandin dhe Athanas Zografi 

në vitin 1744. Afreske të tjerë me shtatë shenjtorët gjenden në kishat e Libofshës dhe të Vanajt 

në Myzeqe. Një afresk është në manastirin e Shën Pjetrit dhe Pavlit në Vithkuq, i cili daton më 

1764. 

Si e humbëm Shën Naumin 

 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 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 Noli328.  

                                                 
324-Kaliopi Naska, Shën Naumi dhe diplomacia e kohës, Kristalina-KH, Tiranë 2012, faqe 673. 
325-Max Demeter Peyfus, Shtypshkronja e Voskopojës 1731-1769, Tiranë 1989, faqe 151. 
326-Kultin e shtatë shenjtorëve sllavë e përbëjnë: Kirili, Metodi, Klementi, Gorazhdi, Naumi, Sava dhe Angjellari; 

Kostas Nihoritis, Tradita e kultit të shtatë shenjtorëve në Shqipëri, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, 

Tiranë 2003, faqe 87. 
327-Leon Çika, Ylli Drishti, The icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana 2009, page 76. 
328-Paskal Milo, Ja si e humbën Shën Naumin, Gazeta Shqiptare, 29 gusht 2003, faqe 7. 
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 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.  

 Në manastirin e Shën Naumit më vitin 1942 është dorëzuar në gradën episkopale Irine 

Banushi, i cili me vendim të Sinodit të Shenjtë të K.O.A.Sh-it u emërua episkop i Strugës329, 

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 Strugës330. Mitropolit i kësaj të fundit u emërua Imzot Irine Banushi331.  

Hirotonia u krye nga Kryepiskop Kristofor Kisi dhe Episkopi i Korçës Agathangjel 

Çamçe. Episkop Irine Banushi qëndroi në manastirin e Shën Naumit deri më 7 mars 1942 dhe 

më pas u kthye në Tiranë, duke mos u lejuar të kryente detyrën funksionale si episkop i Strugës, 

Prespës dhe Caredvorit332. 

 
MANASTIRI I SHËN KOLLIT 

BOBOSHTICË, KORÇË, VITI 1501 

 

Manastiri i Shën Kollit gjendet në Boboshticë të Korçës. Kisha e "Shën Kollit" është bërë 

e re në vitin 1501 pas Krishtit. Sipas të dhënave që na jep Kodiku i Madh i Mitropolisë së Korçës 

vërtetohet se më 24 qershor të vitit 1728 delegatët e fshatrave vakëf të Mirahot Ilias beut u 

mblodhën në manastirin e "Shën Kollit" të Boboshticës. Në këtë mbledhje morën pjesë klerikë, 

tregtarë dhe zanatçinj. Mbledhja vendosi që fshatarët të organizoheshin në bazë të traditave të 

zonës. Mbi rozetën e gurtë të dyshemesë së kishës është shënuar “në vitin 1686”, që mendohet të 

jetë datë e rindërtimit të kishës.  

Mbi një ikonë të madhe të Krishtit është shkruar: Δεησης του δουλου του Θ(εο)υ 

Ιω(αννου) Γγιονι και δ(ια) σηνδρωμης τής Ανγεληνα Μηχί. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Jan 

Gjonit dhe me kontributin e Angjelina Mihit”333. Kjo ikonë tani gjendet në muzeun e Tiranës. 

 

 

                                                 
329-Sipas Dhimitër Bedulit episkopata e Strugës në atë kohë kishtë 35 famulli dhe 36 famulltarë (priftërinj e 

dhjakonë). 
330-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; Dhimitër Beduli, Kishë dhe 

kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 51. 
331-Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi, Tiranë 2000, faqe 15. 
332-Andrea Llukani, The monastery of Saint Naum and Irine Banushi, International Scientific Journal Diskutime No. 

24-25, Novembre 1st, Tetovo 2019, page 140-147. 
333 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 507, faqe 214-215. 



84 
 

MANASTIRI I PRODHROMIT 

 VOSKOPOJË, KORÇË, VITI 1632 

 

Manastiri i Prodhromit gjendet në veri të Voskopojës. (Fig.17) Në vitin 1630, papa Joani 

pasi mbeti i ve vendosi të asketonte në vendin ku sot gjendet manastiri. Më 7 dhjetor 1631 e 

gjithë Rumelia u dogj. Manastiri u ndërtua në vitin 1632 nga arkondi Gjergj Guço Milingjeri dhe 

u pikturua më vitin 1659. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim i pikturuar mbi suva lart portës 

perëndimore brenda naosit: + Ανεκαινισθη ο θιος και πανσεπτος ναος ουτος δια σινδρομης κ(αί) 

εξο / δου του τημηοτατου κ(αί) ευγενεστατου αρχοντος Κυρ(ίου) Γεωργι / Γκουτζο, επι ετους Ζ 

Ρ Μ (7140=1632). + Ανεστοριθυ ω θιος κ(αί) πανσεπτος ναος του αγιου ενδοξου προφι / του 

Προδρομου κ(αί) Βαπτηστου Ιω(άννου) δια σινδρομης κοπου κ(αί) μο / χθου του πανοσυοτατου 

κε καθυιγουμενου Κ(υ)ρ(ιου) Αντονηου / ιερομοναχου κ(αί) δια εξουδου του τημηωτατου κ(αί) 

ευγενεστατου αρχωντος / Κ(υ)ρ(ίου) Μιχαλις (υ0ιος μακαριτου Κοστα εναικεν τις ψ(υ)χις αυτου 

/ αμα σινβυου και τεχνης αυτου αρχιερατεβωντος του μακαριοτατου / αρχιεπης(κόπου) της 

αγιοτατης προτης Ιουστι(ωι)ανγς Αχριδων Κυ(ρίου) / Κυ(ρίου) Κυρ Ε(γ)νατιου επι αιτους 1659. 

“U rindërtua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar me kontributin dhe shpenzimet e të 

shumënderuarit dhe të shumë fisnikut arkondit, zotit Gjergji Guço, në vitin 7140=1632. U 

pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i shenjtit të lavdëruar profet dhe pararendësit dhe 

pagëzor Joanit, me igumen zotin Andon334, jeromonak, dhe me shpenzimet e të shumënderuarit 

dhe të shumëfisnikut arkond, zotit Mihail335, biri i të ndjerit Kostë, për shpirtin e tij dhe të 

bashkëshortes dhe fëmijëve të tij, në kohën e peshkopatit të shumëlumturit kryepeshkop të 

shumëshenjtës Justinianës së parë të Ohrit, zoti Egnati, në vitin 1659”336. 

Në kohën kur ka qenë igumen Damaili (1687-1696) manastiri i Shën Prodhromit u bë 

stavropigjik dhe ishte në varësi direkte nga Patriku i Kostandinopojës. Vendimi u ligjërua me 

anën e një letre sinodale më gusht 1689 të nënshkruar nga Kryepeshkopi i Ohrit, Ignati337. 

Manastiri i "Prodhromit" ka qenë në gjendje të mirë ekonomike dhe një qendër e 

rëndësishme shpirtërore për ortodoksët e rrethit të Korçës. Manastiri gjendet në një vend 

piktoresk mes pyllit të pishave rreth dy orë larg nga fshati. Ky manastir i është kushtuar Joan 

Pagëzorit dhe kremtonte më 24 qershor në ditën e lindjes së shenjtit. Në këtë ditë të shënuar 

zhvillohej një panair i madh, ku pelegrinët e shumtë mikpriteshin nga personeli i manastirit. Dy 

gra të moshuara nënë Tana dhe nënë Qyrana mbanin çelësat e dhomave të manastirit. Vinin 

qindra njerëz të sëmurë e të gjymtuar pa dallim feje, të cilët pasi flinin një natë në kishën e 

manastirit gdhiheshin të shëruar dhe të çliruar. Kisha e manastirit është e stilit bizantin me tre 

                                                 
334 -Igumen i manastirit në atë kohë ishte Andon Shipska (1649-1660).  
335 -Sipas kodikut të Shën Prodhronit, Arkondi Mihal Milingjeri ishte biri i Kostës nga Voskopoja. Ky i fundit dikur 

kishte qenë murg me emrin Kalinik. Mihal Milingjeri ishte burrë i kamur dhe besimtar. Me kontributin e tij u 

ndërtua hajati i kishës, furra vjetër dhe qelat e murgjëve. Gjithashtu me kontributin e tij u pikturua kisha dhe hajati. 
336 -Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 306, faqe 158-159. 
337 -Pëllumb Xhufi, Shekulli i Voskopojës (1669-1796), Toena, Tiranë 2010, faqe 403-404. 
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apsida dhe një kube të ngritur mbi çati. Kambaneria ka qenë ngjitur me kishën338. Nga ana 

perëndimore, veriore dhe jugore kisha e manastirit të "Prodhromit" rrethohej me ndërtesa 

dykatëshe. Në katin e parë gjendeshin qilarët e bagëtive si dhe depot me ushqimin e tyre, ndërsa 

në katin e dytë gjendeshin qelitë e manastirit, të cilat strehonin igumenin, priftërinjtë, dhjakonët, 

barinjtë, karvanexhinjtë si dhe shërbyeset e manastirit. Një pjesë e këtyre të fundit qëndronin 

përjetë në vakkëf dhe varroseshin pranë manastirit. Në anën veriore të manastirit gjendej guzhina 

dhe një oxhak i madh ngrohte miqtë. Në të priteshin dhe përcilleshin pelegrinët që vizitonin 

manastirin. Pasi hanin dhe pinin në dhomën e oxhakut pelegrinët përcilleshin për në dhomat e 

fjetjes, të cilat qenë të caktuara sipas rëndësisë së miqve. Fillimisht kishin përparësi dhespotlerët 

dhe më pas ata që kishin një pozitë të lartë shoqërore. Në anën lindore afërsisht 50 metra larg 

kishës gjendej një burim me ujë të rrjedhshëm e të ftohtë, i cili derdhej në një govatë prej guri339.  

Një mbështetje të fuqishme ekonomike manastiri kishte nga esnafet e ndryshme që 

vepronin në atë kohë në Voskopojë. Në vitin 1728, kur në manastir ishte kryemurg Niqifori, 

esnafi i bakërxhinjve riparoi murin e Zapanasë dhe ndërtoi odën në anën lindore të manastirit. 

Esnafi i këpucarëve ndërtoi qoshkën që është nga ana e Shipskës, esnafi i bakallëve financoi 

ndërtimin e çezmës së madhe me kube, ndërsa esnafi e rrobaqepësve ndërtoi një qoshkë të madhe 

me pamje nga Voskopoja.  

Mbi një ikonë guri të Shën Mërisë është shkruar: Μνηστητι Κυριε ο δουλος του Θεου / 

Χριστο Τζευρεντζι Γινη Κος / τινα αυτου Μαρηο Ι Ψ 6 β (=1762). “Kujto o zot shërbëtorin e 

perëndisë, Kristo Çevrençin, gruan e tij Kostinën, Marion 1762”340.  

Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar gjendet një ikonë me skena nga jeta e Krishtit me 

përmasat 24x52 dhe numër inventari 5895, ndërsa në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut 

Historik Kombëtar është ekspozuar ikona “Katër Ungjillorët”341 me përmasat 35x26 dhe numër 

inventari 3654. 

Gjatë viteve të luftës kisha e "Joan Pagëzorit" është djegur. Manastiri i Prodhromit është 

shpallur monument kulture342 në vitin 1948. Me gjithë restaurimet e pjesshme që i qenë bërë ndër 

vite kisha e manastirit ishte në gjendje kritike. Prandaj duke parë rëndësinë e saj monumentale u 

                                                 
338 -Sipas kodikut të Shën Prodhromit më 11 janar 1793 u ble 100 asllanë kambana, për të cilën pati disa donacione: 

Mitro i Nasi netës dhuroi 3000 aspra, Jorgji Shëllira dhuroi 3000 aspra, dërsa esnafi i rrobaqepësve dhe i 

qeleshexhinjve dhuruan 840 aspra. 
339 -Dhori Falo, Tragjedia e një qyteti, Kotti, Korçë 1998, faqe 112-113. 
340 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 363, faqe 180. 
341-Ikona daton në shekullin XVII dhe është vepër e një autori anonim. Ajo paraqet katër Ungjillorët të vendosur në 

hapësira të veçanta. Në pjesën e sipërme të ikonës është ungjillori Luka, duke shkruar ungjillin që mban emrin e tij. 

Në ikonë është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ “Shën Luka”. Në hapësirën tjetër të pjesës së sipërme është ungjillor 

Marku, i ulur në fron, duke lexuar ungjillin. Mbi të është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ “Shën Marku”. Në pjesën e 

poshtme të ikonës paraqitet ungjillor Joan Teologu, duke shkruar ungjillin, që mban emrin e tij. Mbi të është 

shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩ ΘΕΟΛΟΓΟΣ “Shën Joan Teologu”. Në hapësirën e katërt është ungjillor Mateu, i ulur, duke 

lexuar ungjillin. Mbi të është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΕΟΣ “Shën Mateu”. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni 

i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 36-37. 
342 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36; Trashëgimia 

Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 71. 
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restaurua plotësisht në vitin 2011 me fondet e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Për të 

realizuar restaurimin u shpenzuan 3.978.240 lekë. U realizua përforcimi i themeleve më beton, 

qepja e muraturës, ndryshimi i brezave të drurit të djegur, qepja e qemerëve dhe e  kupolave, 

muratuara e dëmtuar si dhe u bë rikonstruksioni i çatisë343.  

Kodiku i manastirit të "Shën Prodhromit" 
Kodiku i manastirit të "Shën Prodhromit" u shkrua në vitin 1779 prej peshkopit të Gorës, 

Mihalit nga Shipska. Ky i fundit ka shfrytëzuar të dhënat e një kodiku më të hershëm. Në vitin 

1939 ish Mitropolti i Beratit Joakim Martiniani e botoi tekstin e kodikut të manastirit të "Shën 

Prodhromit" në Athinë: “Kontribute në historinë e Voskopojës. Manastiri i Shënjtë i Shën 

Prodhromit sipas Kodikut të tij (1630-1875) ". Kodiku i manastirit të "Shën Prodhromit" na jep 

të dhëna rreth krijimit të manastirit, ngjarjet historike si dhe hierarkëve që kanë shërbyer në këtë 

manastir të shenjtë. Nëpërmjet kodikut njihemi gjithashtu me shkaktarët e shkatërrimit të parë të 

Voskopojës si dhe me përjetimin e shkatërrimit nga popullsia vendave. Të gjitha këto të dhëna të 

rëndësishme vijnë deri në ditët tona vetëm në sajë të botimit të ish Mitropolitit të Beratit Joakim 

Martinianit344.  

Sipas prof. Pëllumb Xhufit kodiku i manastirit të "Shën Prodhromit" në Voskopojë në 

vitin 1913 ka pësuar dëmtime nga prifti i divizionit të V Kallimachos, i cili ka bërë disa shënime 

me tendenca nacionaliste në faqen e fundit të kodikut. Në vitin 1943 pas zjarrit që ra në mjediset 

e manastirit kodiku origjinal u dogj. Duke u mbështetur në botimin e Joakim Martinianit, 

historiani Pëllumb Xhufi në vitin 2010 e ka pëkthyer "Kodikun e Manastirit të Shën Prodhromit" 

dhe e ka botuar në fundin e librit “Shekulli i Voskopojës”345.  

 

 

MANASTIRI I LLËNGËS 

 POGRADEC, VITI 1660 

 

Manastiri i Llëngës në rrethin e Pogradecit i është kushtuar Shën Marenës. Rreth viteve 

1750 fshati Llëngë ka pasur 10000 banorë, të cilët kanë kontribuar në ndërtimin e manastirit. 

Banorët e Llëngës janë arumunë dhe kanë pasur lidhje me banorët e Voskopojës. Manastiri zë 

një sipërfaqe të madhe toke, e cila fillon nga livadhet e Mujazeve. Kisha mendohet se është 

                                                 
343 -Gentjan Stratobërdha, Ndërhyrje të plota restauruese në kishën e manastirit të Shën Prodhromit në Voskopojë të 

Korçës, Ngjallja, shtator 2011, faqe 12.  
344-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. Dion Tushi, Joakim Martiniani, Kërkim, Nr. 6, Tiranë 2010, faqe 59-62. 
345 -Pëllumb Xhufi, Shekulli i Voskopojës (1669-1796), Toena, Tiranë 2010, faqe 348-392 teksti në greqishten 

bizantine dhe përkthimi në shqip faqe 393-432. 
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ndërtuar në vitin 1660 dhe është rindërtuar më 1754. Kisha është e stilit bazilikë njënefëshe me 

përmasa 11.85x6.75 metra. Kisha është e pikturuar me afreske, ku më i spikaturi është ai që i 

kushtohet martirizimit të Shën Marenës. Afresket janë pikturuar në vitin 1754 nga Kostandin 

Shpataraku. Mbi portën perëndimore të naosit brenda kishës është shkruar: +Ανηστωρίθη ο 

Θείος ουτος καί πάνσεπτος ναός τής αγίας μεγάλωμάρτυρας τού Χ(ριστο)ύ Μα / ρίνις δια 

βοηθίας όλων τών / χρηστιανών καί ρουφετίων τών κριστάδων καί ραυτά / δων καί μακελίων 

καί καρβανιών μικρών καί μεγάλων τών εύρισκομενων έν τη πολητεία Λά / γκα. Κόπου δέ καί 

εξώδου τού εύλαβεστάτου Γερασίμου ιέρεως καί επιτροπητής τής ταγίας μον(ής) ταυτης. Επιστα 

/ σία δέ καί συνδρωμής τού έντιμωτάτου προεδρου Γέωργίου τού Νικόλα Μάνη ομού καί τών 

σηνακου / λουθων αυτών γερόντων έν ω ησίν τά ονόματα ομου καί του αρχιερατεύοντος καί τών 

ιε / ρατευώντων θέμενα είς τόν θείον ναόν τού αγίου Γεωργίου ανάμεσων τής πολιτείας είς 

δύλως / ιν τών αναγι(γ)ν(ω)σκόντων. Ετελ(ε0ιώθη έν έτη από Χ(ριστο)υ Α Ψ Ν Δ (=1754) μηνη 

οκτωμβρίω Β. “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i dëshmores së madhe të 

Krishtit, shën Marinës, me ndihmën e të gjithë të krishterëve, të esnafëve, të mjeshtërve, të 

rrobaqepësve, të kasapëve dhe të karvaneve të vegjël e të mëdhenj, që gjenden në qytetin Llëngë, 

me përpjekjet dhe shpenzimet e të shumëdevotshmit prift Gerasimit dhe mbikqyrsit të këtij 

manastiri të shenjtë, me kujdesin dhe kontributin e të shumëndershmit, kryetarit Gjergj Nikollë 

Manit, së bashku me pleqtë që e pasonin atë, emrat e të cilëve së bashku dhe të peshkopit dhe të 

priftërinjve gjenden në tempullin hyjnor të shën Gjergjit, në mes të qytetit, si të ekspozuara për 

ata që do ti lexojnë. U përfundua në vitin prej Krishtit 1754, muaji tetor 2”346.  

Me anën e një mbishkrimi tjetër mësojmë së kunga e kishës është pikturuar me 

shpenzimet e Kostë Nirrës: + Τούτω τό θείον καί ιερόν βύμα ανηστωρίθη δια δάπα / νης τού 

Κώστη είου τού Μάρκου Μήρρα είς ψυχηκήν αυτού σώτηρίαν καί τών γοναίων. “Kjo kungë 

hyjnore dhe e hirshme e pikturuar me shpenzimet e Kostës, birit të Mark Nirrës, për shpëtimin e 

shpirtit të tij dhe të prindërve”347.  

Mbishkrimi është shkruar me dorën e Kostandin Shpatarakut dhe gjendet në faqen e 

murit lindor, mbi nikën e prothesit. Në portën perëndimore të narteksit të kishës është shkruar: + 

Είσελεύμαι είς τόν οίκον σου, προσκυνήσω πρός ναόν (τόν) αγιον σου. / έν φόβω σου. Κύριε, 

οδήγησόν με έν τή δικαιοσύνη σού, ένε / κα τόν έχθρών μου κατεύθυνον ενώπιόν σου τήν οδόν 

μου. “Do të hyj në shtëpinë tënde, do të adhuroj në kishën e shenjtëruar tënden, me frikën tënde, 

zot, më hiq udhën në drejtësinë tënde për punë të armiqve të mi. Drejto përpara teje udhën 

time”348.  

Gjithashtu peneli i Kostandin Shpatarakut ka pikturuar një pjesë të ikonave që gjenden në 

ikonostasin e kishës. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet në ikonën e madhe të Krishtit në 

ikonostasin e kishës: Απο Χ(ριστο)ύ Α Ψ Ν Ε (=1755). / Χείρ Κωνσταντήνου ί(ε)ροδιακόνου. 

“Prej Krishtit 1755, dora e jerodhiakon Kostandinit”349. Gjithashtu ikonografi Shpataraku në 

                                                 
346 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 34, faqe 62-63.  
347 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 35, faqe 63-64. 
348 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 36, faqe 64.  
349 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 32, faqe 62. 
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ikonën e Shën Thanasit ka lënë këtë mbishkrim: Δέησις τού δούλου τού Θεού Γεωργίου Μάνη. 

“Lutje e shërbëtorit të Perëndisë Gjergj Manit”350. Në pavijonin e ikonave pasbizantine të 

Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar ikona Kryqëzimi i Krishtit351, me përmasat 37x28 

cm dhe numër inventari 3652. Pjesa tjetër e ikonave është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku. 

Ndër to mund të përmendim ikonën Krishti Pandokrator352, e cila aktualisht është në Muzeun e 

Artit Mesjetar në Korçë. 

Mbi gurin arkitra të portës jugore të kishës gjendet një mbishkrim, i cili tregon kohën e 

ndërtimit të strehës së hajatit jugor: ΗΚΟΔΟΜΗΣΕ Ο Π(Α)ΠΑ ΣΩΤΗΡΙΣ 1832. “E ndërtoi at 

Sotiri 1832”353.  

                                                 
350 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 33, faqe 62. 
351-Ikona “Kryqëzimi i Krishtit” është realizuar nga ikonografi  Kostandin Shpataraku. Ajo është marrë nga kisha e 

Shën Marenës në Llëngë të Pogradecit. Në qendër të ikonës është  Krishti i kryqëzuar. Ai paraqitet i pajetë, me sy të 

mbyllur dhe me kokën të anuar nga e djathta. Kryqi është vendosur në shkëmbinjtë e Golgothasë. Në një zgavër 

poshtë tij, ikonografi paraqet një kafkë, mbi të cilën pikon gjaku i Krishtit. Kjo është kafka e Adamit, i cili sipas 

traditës, ka vdekur dhe është varrosur aty. Mbishkrimi në tabelën sipër kryqit I.N.B.I. do të thotë: “Jisu Nazareti 

Mbret i Judenjve”. Majtas kryqit qëndron Hyjlindësja, së bashku me gratë miroprurëse, ndërsa në anën tjetër të 

Kryqit paraqitet apostull Joani dhe pas tij, kryeqindëshi Longin me veshje ushtarake, që drejtoi kryqëzimin. Prania e 

tij në ikonë është mjaft domethënëse. Ai është dëshmitar i kryqëzimit. Longini ka qenë pranë kryqit dhe e ka dëgjuar 

Krishtin të lutej: “O Atë, fali ata, sepse s’dinë se ç’bëjnë!”. Në ikonë paraqiten muret e qytetit të Jerusalemit. Dorian 

Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), 

Tiranë 2018, faqe 48-49; 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 132-133. 
352 -Ikona "Krishti Pandokrator" e ka origjinën nga kisha e Shën Marenës në manastirin e Llëngës në rrethin e 

Pogradecit. Ka përmasat 97x63.5 cm dhe numër inventari 7488. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në 

vitin 1694. IC XC në pjesën e sipërme të ikonës janë shkronjat e para të emrit Jisu Krisht në greqisht. Të përkthyera 

në shqip, mund të shkruhen JS KR. Shkronjat në kurorën Ο Ω Ν kanë kuptimin "AI QË ËSHTË". Përkthyer në 

shqip, mund të shkruhen "JAM". Ky është emri që Zoti i tregoi Moisiut në Malin e Horebit. Në ikonë Krishti 

Pandokrator paraqitet me lavdinë e Tij qiellore. Krishti Pandokrator është ulur në një fron tëmadh të zbukuruar me 

ornamente të shumta bimore. Ai është veshur me rroba të kuqe dhe me tunikën ngjyrë blu. Stihari i Krishtit është i 

stolisur me motive floreale. Në mes ka lidhur një rrip ngjyrë ari. Krishti bekon me dorën e djathtë dhe mban 

ungjillin në dorën e majtë. Ungjilli i Shenjtë tregon se Jisu Krishti është mësues për gjithë njerëzimin. Në të është 

shkruar: Μαθετε απ’εμου, οτι πραος ειμι και ταπεινος τη καρδια και ευρησετε αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων, ο γαρ 

ζυγος μου χρηστος και το φορτιον μου ελαφρον εστιν. “ Mësoni nga unë, sepse jam zemërbutë dhe i përulur nga 

zemra, dhe do të gjeni çlodhje për shpirtrat tuaj. Sepse zgjedha ime është e butë dhe barra ime është e lehtë!” (Mateu 

11, 29-30). Në pjesën e poshtme të ikonës, nën fronin ku është ulur Krishti është shkruar: ΧΕΙΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

(ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ) (...) ΣΗΝΔΡΟΜΗ Κ(ΑΙ) ΠΟΘΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΡΕΟΣ Κ(ΑΙ) ΕΙΚΟΝΟΜΟΥ (..) ΑΠΟ 

(...)Χ(ΡΙΣΤ)ΟΥ ΑΧΖΔ. “Dora e Kostandin Jeromonakut. Me shpenzimet dhe dhimbjen e priftit dhe ikonomit 

Nikolla. Viti 1694”. Mbishkrimi është shkruar në tre pjesë ndërmjet këmbëve të Krishtit dhe fatkeqësisht ka 

dëmtime në shumë vende. Më e rëndësishme është se ka shpëtuar viti 1694 dhe nënshkrimi i piktorit ikonograf. Ylli 

Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 30; Ylli Drishti, The Byzantine 

and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 30; Eugenia Drakopoulou, Icons from the 

Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, page 120-123; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις 

ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 120-123. 
353 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 51, faqe 68.  
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E kremtja e Shën Marenës është më 17 korrik, por me kalendarin e vjetër i bie që të 

festohet më 30 korrik. Në panairin që zhvillohet me këtë rast vijnë shumë besimtarë, kryesisht 

njerëz që kanë probleme shëndetësore dhe kalojnë natën në kishë me besimin që Shën Marena do 

t’u japë shërim. Në pjesën perëndimore të kishës ndodhet një burim me ujë të kthjellët, me të 

cilin besimtarët lajnë fytyrën dhe mbushin shishe me ajazëm, ndërsa në pjesën juglindore të 

manastirit gjendet shpella e Shën Marenës. Sipas një tradite të vjetër thuhet se në këtë shpellë 

gjeti strehë Shën Marena, kur e përndiqnin të pabesët. Klerikët që kanë shërbyer në kishën e 

Shën Marenës kanë qenë vendas nga fshati Llëngë: papa Jorgji, papa Kostandin Kokoneshi, papa 

Qirill Gegprifti, atë Dhimitër Kokoneshi etj. Mbrapa kishës gjenden konakët e vjetër të 

manastirit. Manastiri i Llëngës në rrethin e Pogradecit në vitin 1948 është shpallur monument 

kulture354. Me prishjen e kishave në vitin 1967 në mjediset e manastirit u vendos një repart 

ushtarak dhe vite më vonë zyrat e ndërmarrjes pyjore355.  

 
MANASTIRI I SHËN PJETRIT DHE PAVLIT 

 VITHKUQ, KORÇË, VITI 1764 

 

Manastiri i Shën Pjetrit gjendet mbi një kodër në verilindje të fshatit Vithkuq. (Fig.18) Ai 

është ndërtuar mbi rrënojat e një tempulli të vjetër e ku ruhen ende mbeturinat e një kalaje. Sipas 

mitropolitit të Kosturit, Dhionis Mantukës, në vitin 1908 ka ekzistuar një kodik i manastirit të 

Shën Pjetrit. Mitropoliti e ka parë këtë kodik në duart e pasanikut korçar, Mihal Turtullit. Kodiku 

ka këtë mbishkrim: Kodik i Manastirit të shenjtë të Apostujve në Vithkuq, i dhuruar prej 

mitropolitit modest të Kosturit, Zotit Krisanth në vitin 1739 nga lindja e Krishtit356. 

Sipas kodikut, ndërtimet e manastirit janë realizuar në disa periudha kohore: 1709-1710, 

1736 dhe 1759-1764. Manastiri është themeluar në vitin 1709. Ktitori ka qenë arkondi Thanas 

Rimara, i cili ka dhuruar për ndërtimin e manastirit 7550 grosh357. Përurimi u bë në mënyrë 

panagjirike në vitin 1710 nga mitropoliti i Kosturit, Dhionisi, duke bashkëmeshuar me 

mitropolitin e Prespës, Joasafin358. Faza e dytë e ndërtimeve ka qenë në vitin 1736. Në këtë vit u 

                                                 
354 -Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 

79. 
355 -Gjergji Gusho, Mbi përhapjen e krishtërimit dhe të kishave në rrethin e Pogradecit, Pogradec 2000, faqe 111-

118. 
356 -Pjesë nga vepra e Evlogjio Kurillës: Grigor Argjirokastriti dhe historia e Moskopolit, Përkthyesi anonim, 

Dispensa është shtypur në Institutin e Monumenteve të Kulturës, faqe 104. 
357 -Duke ardhur fort i nderuari Arkond Haxhi Thanasi, Rimara prej mëhallës Borishtë, që nga qyteti i shenjtë 

Jerusalem, e vu ndër mend ......që të ndërtojë manastir në këtë qytet, që e thonë Vithkuq, edhe dërgoi në Stamboll, 

edhe i suallnë fermanin e manastirit, në vitin ...1790 dhe shtinë themeli të këtij manastiri...Këtë vit mbaruan muret 

vetëm dhe kollonat; Ilo Mitkë Qafëzezi, Kontribut në historinë e qytetit Vithkuq. Themelimi dhe ndërtimi i 

manastirit (dorëshkrim në arkivin personal); Aleko Papakozma, Manastiri i Shën Pjetrit e Pavlit në Vithkuq, datimi, 

urbanistika, arkitektura, mjeshtrit e ndërtimit, Monumentet 1 / 1983 (25), faqe 78. 
358-Në atë kohë mitropolia e Vithkuqit dhe e Kolonjës ka qenë në juridiksionin e mitropolisë së Kosturit; Pjesë nga 

vepra e Evlogjio Kurillës: Grigor Argjirokastriti dhe historia e Moskopolit, Përkthyesi anonim, Dispensa është 

shtypur në Institutin e Monumenteve të Kulturës, faqe 100-104. 
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ndërtua kishëza e Anargjendëve Kozma e Damian. Në fazën e tretë, që përkon me vitet 1759-

1764 u ndërtua kisha e Shën Pjetrit. Kisha u ndërtua nga kryemjeshtri Gjikë Lena dhe mjeshtërit 

Dhimo Dukasi, Hari Venetiku, Dine Krekasi, Mërkur Saraqi, Zoto Lihasi, Bitri Maxhari, Vaso 

Sumbulla, Kule Deti dhe Pepo Rredhi359.   

Për ndërtimet ekziston një legjendë, e cila na bën me dije për murimin e gruas së 

ustabashit në themelet e kishës së manastirit. Këtë fakt shkrimtari Viktor Eftimiu e ka përjetësuar 

me dramën “Ustabash Gjikë Thana-Lena Vithkuqari”, e cila është përkthyer në gjuhën shqipe 

nga Ilo Mitkë Qafëzezi360.   

Hyrja për në manastir bëhej nga ana perëndimore. Ishte një derë e madhe druri me qemer 

cilindrik, me gurë të punuar. Nga ndërtesat e manastirit ka mbetur vetëm kisha e Shën Pjetrit, 

sepse konakët e manastirit janë shkatërruar gjatë Luftës së Dytë Botërore. Konakët e manastirit 

kanë ishin në tri anët e oborrit të brendshëm. Në mes të konakëve gjendej një oborr rreth 200 

metra katrore. Në katin e parë ishte një hajat me kolona prej guri dhe me qemerë prej çmërsi. Në 

ditën e panairit, në hajat rrinin çestëxhinjtë. Anash tij në formën e shkronjës “U” kishte rreth 40 

qeli banimi. Konakët qenë trekatësh, të ndërtuar me gurë dhe shquheshin për një trajtim të pasur 

arkitektonik. Arkadat e katit të dytë qenë prej druri. Sipas kodikut të manastirit, përballë derës së 

kishës ishte një derë me qemer që zbriste te haurët. Dhoma pranë sterës (pusit) nuk ishte në 

gjendje të mirë dhe përdorej për të vënë gjëra të ndryshme. Dhoma pas kësaj ishte me qemer prej 

çmërsi në vend të tavanit dhe është përdorur për depozitimin e bereqetit, ngaqë manastiri nuk ka 

pasur hambarë për drithëra. Kjo dhomë është ndërtuar në vitin 1924, kur igumen ka qenë i 

përndershmi atë Zaharia dhe në këshillin e manastirit kanë qenë Nuçi V. Tona, Ilo Kov Deti dhe 

Ilo Jorgji Prifti.  

Në katin e dytë të konakëve ishte dhoma e dhespotit, në gjendje të mirë. Tavanin e kishte 

me dërrasa. Në vijim ishte dhoma e papa Sevos. Në katin e dytë nga ana jugore ishte një sallë e 

madhe që përdorej për të mbajtur depozitat e ujit. Në anën e majtë të kësaj salle ishte gjelltorja 

dhe furra e bukës. Dhomat e katit të tretë janë ndërtuar në vitin 1908 prej banorëve vithkuqarë, 

që kanë qenë në mërgim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata mblodhën ndihma prej 

bashkatdhetarëve dhe i dërguan në Vithkuq me anë  të Vangjel Tasit e Isak Vasil Rikës, të cilët u 

ngarkuan me kujdestarinë për ndërtimin e dhomave361. Në katin e tretë ishte dhoma e epitropëve 

(kujdestarëve). Quhej kështu sepse aty mblidhej këshilli manastirit. Përpara dhomave të katit të 

tretë ishte një divan i mbyllur me xhamllëk dhe me tavan prej dërrase362. 

Biblioteka. Në katin e dytë të konakëve përmbi kubenë ishte një sallë, e cila përdorej për 

bibliotekë. Sipas Ilo Mitkë Qafëzezit, në bibliotekën e manastirit ruheshin dorëshkrime me vlerë 

për historinë e Vithkuqit, të Korçës dhe të Voskopojës. Ndër dorëshkrimet ka qenë edhe 

                                                 
359 -Aleko Papakozma, Manastiri i Shën Pjetrit e Pavlit në Vithkuq, datimi, urbanistika, arkitektura, mjeshtrit e 

ndërtimit, Monumentet 1 / 1983 (25), faqe 77-85. 
360-Gjikë Kurtiqi, Vithkuqi i 100 krojeve dhe 24 kishave, shoqata “Naum Veqilharxhi”, Tiranë, 2008, faqe 34. 
361-Shumë vithkuqarë kanë qenë në emigracion. Sipas një regjistrimi të bërë në fshat, rezulton se Vithkuqi kishte 950 

banorë, prej të cilëve 810 banonin në fshat dhe 140  në emigracion; General Descoins, Six mois d’Historie de 

l’Albanie (Novembre 1916-Mai 1917), Paris, faqe 33. 
362-Kodiku nr. 2, Regjistrimi i ndërtesave të manastirit, viti 1943, faqe 9-11. 
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"Traktati logjik", i shkruar nga Teodor Kavalioti në vitin 1743. Në bibliotekë ishin librat e Joan 

Gojartit, kryepiskopit të Kostandinopojës me dymbëdhjetë volume, shtypur në Venecia në vitin 

MDCC XXXIV, në dy gjuhë greqisht dhe latinisht363. dy libra të episkopit të Athinës, Dionis 

Aeropagitit; një histori kishtare, e shkruar prej mitropolitit të Athinës, Meletios, shtypur në 

Venecia, në vitin 1783; katekizmat e Kirilit të Aleksandrisë, shtypur në Lipsi, në vitin 1758. Të 

gjithë librat që qenë shtypur në Shtypshkronjën e Voskopojës, në vitin 1744 etj364. Në faqen 5 të 

kodikut jepet e gjithë lista e librave të bibliotekës së manastirit365. Inventari i librave është bërë 

më 1 janar 1943. 

Kisha e Shën Pjetrit. Kisha e manastirit përbëhet nga naosi dhe një portik përpara hyrjes 

kryesore. Është e tipit bazilikë trenefëshe me kupolë dhe ka përmasat 16.10x10.50 metra. 

Vëllimi i kishës e mbyll manastirin në anën lindore. Naosi ndahet në tri nefe gjatësore nga dy 

rreshta, me nga katër kolona secila. Ikonostasi mbështetet në çiftin lindor të kolonave. Në anën 

lindore të kishës janë tri apsida rrethore, që përfundojnë me tri nefe. Apsidat janë punuar me gurë 

çmërsi pa fugatura. Nefi qendror ka përmasa më të mëdha se dy anësorët. Ai mbulohet nga 

qemerë cilindrikë. Nefet anësore janë të ndara në bërthama katrore, të formuara nga harqe. Çatia 

dyujëse është e gjerë. Ajo i mbulon të tria nefet dhe kryqëzohet nga çatia e nefit tërthor. Në 

ndërprerjet e tyre ngrihet tamburi tetëfaqësh. Kisha është ndërtuar me gurë të lidhur me llaç 

                                                 
363-Dymbëdhjetë volume në latinisht dhe greqisht janë të Joan Gojartit, kryepiskopit të Kostandinopojës. Libri i 

Shën Joan Gojartit, Tomos primos, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos 

secundis, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos tertius, shrypur në Veneti, 

në vitin MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos oktanus, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. 

Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos quindus, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan Gojartit, 

Tomos decimus, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos sectus, shrypur në 

Veneti, në vitin MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos secundis, shrypur në Veneti, në vitin MDCC 

XXXIV. Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos extant, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. Libri i Shën Joan 

Gojartit, Tomos nonus, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV etj.  
364-Kodiku nr. 2, Regjistrimi i librave të bibliotekës së manastirit, viti 1943, faqe 5. 
365 -Më poshtë janë librat që ndodheshin në bibliotekën e manastirit, duke dhënë numrin vargor, numër që do të jetë 

edhe në libër, ashtu dhe mesin e librës ku është e shtypur dhe në çë vit.  Libri i shkrojtur prej Ohnës Orologjitit në 

gjuhë elenisht e latinisht, shtypur në Veneti, në vitin 1756. Libri i Shën Dionis Aeropagitit, Tomus secundis, MDCC 

XXXIV. Libër, fjalor tregjuhësh elenisht, Tomi i dytë, shtypur në Athinë, në vitin 1891. Librat e shërbesës së Shën 

Visarionit, episkopit të Larisës, çudibërësit. Të këtillë libra janë copë njëqind e trembëdhjetë (113), shtypur në 

Voskopojë në vitin 1744. Libri fjalor, Tomi i parë, si i sipërpërmenduri, shtypur në Athinë, në vitin 1891. Libër, Jeta 

e Jesu Krishtit, shtypur në Athinë në vitin 1893. Të katër ungjijtë në gjuhën elenisht, data u mungon. Histori kishtare 

prej Meletios, mitropolitit të Athinës, shtypur në Veneti në vitin 1783. Gjimnastikë shpirtërore prej monak 

Nikodhimit, shtypur në Veneti  në vitin 1800. Libër, i quajtur Katekizma prej zotit Qirill, shtypur në Lipsi  në vitin 

1758. Libër kishtar prej Dhositheut të Jeruzalemit, data i mungon. Libër Dhiatë e Vjetër, që përmban Të bërët dhe 

gjithë Dhiatën e Vjetër, data i mungon. Një Ungjill prej Theofilaktit, kryepeshkopit të Vollogarisë, data i mungon. 

Libri prej Krisanthit, patrikut të Jeruzalemit, që flet për dhenë e shënjtë të Palestinës, shtypur në Hio, në vitin 1726. 

Libri i Krisanthit, noterit prift dhe arkimandrit, patrik i Jeruzalemit që flet për shkronjë e rrumbullakët e dheut, libër 

me matëse gjeomentike, shtypur në Paris në vitin 1716. Libri i Simeonit, kryepeshkopit të Thesalonikës, shtypur në 

Moldavi në vitin 1683. 29-12 copë libra, shtypur në Voskopojë në vitin 1744. Libri Neos Klimakos (shkallët e reja), 

shtypur në Veneti, në vitin 1693. Librat e sipërpërmendur janë gjysmat në elenisht dhe gjysmat në latinisht. Kodiku 

nr. 2, Regjistrimi i librave të bibliotekës së manastirit, viti 1943, faqe 5. 
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gëlqereje. Muratura është me gurë ngjyrë hiri dhe çmërs ngjyrë bezhë. Guri ngjyrë hiri është 

përdorur në pjesën e jashtme të kishës. Ai është punuar në forma katërkëndore. Çmërsi është 

përdorur me kursim, por i punuar bukur dhe me shije të lartë artistike. Atë e hasim në kambaneri, 

nëpër apsidat, si edhe rreth dritareve të kishës. Ndriçimi i kishës është zgjidhur me anën e disa 

dritareve të vogla. Disa prej dritareve janë me kangjella hekuri, të zbukuruara me motive floreale 

me seksion katërkëndor. Muratura është pa ndonjë zbukurim. Çatia është e mbuluar me rrasa 

guri. Duke u nisur nga realizimi i përkryer i muraturës, arrijmë në përfundimin se mjeshtërit, që 

kanë ndërtuar kishën, zotëronin me profesionalizëm dhe nivel artistik ndërtime të tilla dhe dinin 

ti organizonim mirë volumet366. 

Kisha është pikturuar në vitin 1764 prej piktorëve Kostandin e Athanas Zografi. Për 

pikturimin e saj janë shpenzuar rreth 700 groshë, të cilët i solli nga Hungaria igumeni i 

manastirit, Tarasi. Mbi portën veriore brenda kishës gjendet një mbishkrim, i cili vërteton kohën 

e pikturimit të kishës: +Ανηγέρθη έκ βάθρων ούτος ο θείως καί (πάνσεπτος) τώ άγιων / 

άποστόλων ναός καί άωιστορήθη.../.../ χριστιανών. Επί τού πανοσιωτάτου.../ (ίερο)μοναχου. Διά 

χειρός κωνσταντίνου (καί Αθανασίου) άπό Κορυτσάν / (έν) έτει 1764. “U ndërtua prej themeli 

ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i apostujve të shenjtë dhe u pikturua….të krishterëve. Në 

kohën e gjithoshënarit murgut. Me dorën e Kostandin dhe të Athanasit, nga Korça, në vitin 

1764”367.  

Në vitin 1764 kanë përfunduar të gjitha punimet për ndërtimin e kishës. Afresket fillojnë 

në qoshkun para hyrjes për në naos dhe zënë gjithë sipërfaqen e brendshme të kishës. Mjedisi i 

altarit ndahet nga naosi me një ikonostas druri të gdhendur.  

Ikonostasi i kishës. Gjatë punës hulumtuese në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi 

mundur të evidentojmë pothuajse të gjitha elementet përbërëse të ikonostasit të kishës së 

manastirit të Shën Pjetrit në Vithkuq të Korçës: me mumër inventari 5406, 5443, 5444, 5453, 

5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5471, 5472, 5473, 5474, 

5477. Ikonostasi është gdhendur në vitin 1761 nga Dhimitër Konicioti368 dhe u varakos më 1773. 

Mbi portën e bukur të ikonostasit është shkruar: ΕΧΡΥΣΟΘΗ / ΕΝ ΕΤΕΙ 1773. “U verakos në 

vitin 1773”369.  

                                                 
366 -Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (bazilikat), Monumentet, 1/1981, faqe 

102-103; Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 52. 
367 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 367, faqe 181; Theofan Popa, Piktorët 

korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi dhe freskat e tyre me skenat e apokalipsit, Buletin i Universitetit Shtetëror 

të Tiranës, Nr. 1, 1959, faqe 25. 
368 -Mjeshtri Dhimitër ka qenë shqiptar nga Konica e Janinës. Ai ka guxuar të gdhendë ikonostasin e parë tip 

"rrokoko" në Shqipëri. Në gdhendjet e tij tregon forcën e daltës në lëvizjet helikoidale të gjetheve të lisit, si edhe 

realizimin e përkryer të figurave njerëzore të shenjtorëve. Në vitin 1756, Dhimitër Konicioti ka gdhendur me 

mjeshtëri ikonostasin e kishës “Burimi Jetëdhënës” në qytetin e Korçës. Menjëherë pas mbarimit të ikonostasit të 

kësaj kishe, ai ka filluar të gdhendë ikonostasin e Vithkuqit dhe në vijim ikonostaset e këtyre kishave: Shën 

Prodhromit, të Shën Kollit, Shën Mërisë dhe Shën Thanasit të Voskopojës. 
369 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 375, faqe 183-184. 
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Ikonostasi i kishës u gdhend me shpenzimet e tregtarëve voskopojarë dhe ka kushtuar 

rreth 600 groshë370. Në atë kohë, për të ndërtuar një shtëpi duheshin vetëm katër groshë. Pra, 

shuma prej 600 groshësh është e konsiderueshme. Me këtë shumë mund të ndërtohej një fshat i 

tërë. Ikonostasi është punuar me teknikën e gdhendjes së rrafshtë në dru dhe ka përmasat 9x4.90 

metra. Faqja e ikonostasit përbëhet nga 11 harqe të zgjatur, 10 prej të cilëve janë plotësuar me 

ikonat e mëdha. Këto janë të rrethuara nga harqe të kufizuar me shtyllëza të lulëzuara e krye 

shqiponjash. Në secilin nga harqet janë vendosur pano371, të cilat përshkruajnë ngjarje biblike. 

Panoja është katrore dhe e kufizohet me dredhka lulesh e gjethesh, të lyera me varak mbi një 

fushë të kaltër. Panoja është në ngjyrë të kuqe. Sipër saj gjendet një bandë me përfytyrime 

njerëzore, që hedhin valle. Mbi bandë qëndron ikona, që kufizohet nga një rrip i zbukuruar me 

luledredhëse, poça e burbuqe. Sipër rripit harkohet gjysmëhëna, e cila mban një medaljon me 

kokë engjëlli, të rrethuar prej gjashtë flatrash të hapura në fluturim. Gjysmëhëna përshkohet prej 

një kornize zambakësh. Sipër harqeve gjendet një brez tjetër, i cili është i daltuar me trëndafila të 

artë mbi fushë të kuqe. Harqet ndahen ndërmjet tyre me anën e shtyllëzave gjysmëcilindrike, që 

përshkohen nga blloqe e bisqe lule zhabine, të bashkërenditura me dredhka dhe fazanë. Në 

pjesën e poshtme shtyllëzat përfundojnë me krejsa të zbukuruara me tri radhë gjethesh. Mbi të 

janë gdhendur shqiponjat perandorake me flatra të hapura, të cilat shtrengohen nga gjarpërinjtë. 

Shqiponjat ndeshen duke kafshuar gjarpërinjtë. Mbi shqiponjat janë tri akace, ku mbështetet 

brezi me fushë të kaltër e dredhka gjethesh, që çukasin mollë. Pas brezit është banda me 

sipërfaqe të rrumbullakët, në të cilën janë 11 medaljone me shenjtorë, të rrethuar prej bistakëve 

të hardhisë. Mbi bandën është atika, e cila përbëhet nga dy radhë ikonash të vogla.  

Në ikonostas ka motive floreale, laike, si edhe skena nga jeta e fshatit. Zbukurimet janë të 

daltuara thellë dhe i përkasin stilit rokoko. Në pjesën kulmore të ikonostasit është kryqi i madh, i 

cili është i kufizuar me buzina të arta dhe shoqërohet nga dy antefiksa që bartin ikona me kufiza 

baroke. Nën to janë gdhendur dy grifonë të artë, mbi të cilët dy gjarpërinj sulmojnë shqiponjat.  

Në mesin e ikonostasit janë dyert e bukura, tek të cilat janë dhjetë ikona. Rreth ikonave 

degëzohen bisqe me dredhëza helika, që shtjellohen rreth dy krerëve skifteri. Sipër ikonave janë 

dy krerë shqiponjash të qarkuara prej dhjetë zogjve që çukisin kokrrat në drejtime të ndryshme. 

Dyert kufizohen me një buzinë gjethesh, mbi të cilën gjenden zogj, dy minj are dhe dy koka 

                                                 
370 -Stilian Adhami, Voskopoja, 8 Nëntori, Tiranë, 1989, faqe 134. 
371 -Panoja e parë tregon një zog mbi mollë, ndërsa banda sipër saj ka dy zogj të kundërvënë. Panoja e dytë ka një 

kalë mbi dy mollë dhe banda e saj një dredhkë me zogj. Panoja e tretë paraqet një centaur me topuz e fazanë, ndërsa 

banda sipër saj gjashtë zogj në mes të luleve. Panoja e katërt mban një meduzë sirene me një trup e dy bishta 

peshku, të cilët i përfshin me të dyja duart; ka një kurorë guaskë në krye e rrotull saj janë katër fazanë; ndërsa banda 

paraqet zogj e kafshë pylli në mes të tufëzave. Panoja e pestë paraqet një centaur me një dragua të rrethuar nga 

fazanë e dredhka. Te panoja e gjashtë shquhet një drenushë, ndërsa banda e saj ka disa njerëz që ndeshen me njëri-

tjetrin. Banda e shtatë paraqet një bari mbi kalë, ndërsa banda paraqet Herodin dhe Salomenë me kokën e prerë të 

Gjon Pagëzorit në pjatë, rreth së cilës ka zogj, drenusha e kaproj, që simbolizojnë Shën Mërinë. Në panonë e tetë 

hasim një shqiponjë, e cila është duke ngrënë katër mollë, e shoqëruar nga dy zogj, ndërsa banda paraqet dy zogj 

përballë njëri-tjetrit. Panoja e nëntë ka dy zogj mbi dy mollë duke ngrënë një mollë të tretë dhe banda e sipërme 

paraqet bisqe të dredhura me gjethëza rreth medaljonit. Panoja e dhjetë paraqet një zog duke fluturuar dhe banda e 

saj një medaljon të rrethuar nga bisqe. 
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grifonësh të egërsuar, që vështrojnë nga ata. Mbi harkun e dyerve paraqiten dy engjëj, të cilët 

sjellin kishën si dhuratë, ndërsa përkrah tyre dy luanë luftojnë kundër dy hidrave. Sipër tyre 

paraqiten zogj duke fluturuar, të rrethuar nga dredhkat dhe hardhitë372.  

Në ikonostasin e kishës janë dhjetë ikona të mëdha dhe 17 ikona të vogla, të cilat janë 

realizuar nga dora e Kostandin Jeromonakut373. Në ikonën e madhe të Krishtit në ikonostasin e 

kishës është shkruar: Δεησις εμου του ταπεινου δουλου / του Θεου Ταρασιου ίερομοναχου / 

ηγουμενου και αρχημανδριτη ε/τει 1762 φευρουαριου 14. “Lutja ime, e shërbëtorit të përvuajtur 

të perëndisë, jeromonak Tarasit, igumenit dhe arkimandritit, viti 1762, shkurt 14”374. Ikona e 

Shën Mërisë375 dhe e Joan Pagëzorit376 aktualisht janë të ekspozuara në Muzeun e Artit Mesjetar 

në Korçë. Mbi ikonën e madhe të kryeengjëjve është mbishkrimi: Δέησις τον δούλων τού Θεού 

Δεμήρι καί Αύλόνας, έτη 1762 άπό χορίον Ντρενόβα. “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë, 

Demirit dhe Avlonës, viti 1762 nga katundi Drenovë”377. Në këtë ikonë është shkruar gjithashtu: 

Διά χειρός Κωνσταντίνου άπό Κορυτζά έν έτει 1774 φευρο(υ)αρίου 10. “Me dorën e 

Kostandinit, nga Korça në vitin 1774, shkurt 10”378. Në breroren e ikonës së Shën Triadhës 

gjendet mbishkrimi: Το παρον κο(ρονα) της Θεοτοκου αφηεροθη εν τη μονη τον ταξηαρχον εν 

Βηθακούκη παρα Κοσμα ηερεος εστο ης μνημοσηνον αυτου εο-νηον 1763. Ηπο χηρος 

Παναιωτη του Πετρο Χατζη (ρο(λη) 1763, οκτοβρηου 4. “Kjo brerore e Hyjlindëses u dhurua në 

                                                 
372 -Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-XIX, 

Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 130-140. 
373 -Kostandin Jeromonakut i përkasin rreth 100 ikona, në harkun kohor 1693-1728. Emrin e tij e gjejmë në ikonat e 

kishave të Voskopojës, të manastirit të Shën Marenës në Llëngë të Pogradecit, të kishës së manastirit të Gjon 

Vladimirit në Elbasan, të kishës së manastirit të Shën Pjetrit dhe Pavlit në Vithkuq, të kishës Burimi Jetëdhënës në 

Korçë etj; Kristofor Naslazi, Kristaq Balli, Ndihmesa e piktorëve korçarë në artin mesjetar shqiptar, Tempulli, Nr. 

2, Korçë 2000, faqe 40. 
374 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 365, faqe 181. 
375-Ikona Shën Mëria në fron vjen nga kisha e Shën Pjetrit në Vithkuq të Korçës. Ka përmasat 84x53.5x3.2 cm dhe 

numër inventari 5816. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1710. 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 një pergamen të mbështjellë role. Mbi kryet e Shën Mërisë është një kurorë mbretërore. Anash saj paraqiten 

dy engjëj. 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. Në pjesën e poshtme të ikonës "Shën Mërisë 

me Krishtin" është mbishkrimi: Δέησις τού δούλου τού Θεού ...Ιεσέ.....κ(αί) τού Δαυίδ. Χείρ Κωνσταντίνου 

ίερομονάχου α ψ ι (=1710) “Lutje e shërbëtorit të perëndisë … Jese .. dhe të Davidit. Dora e Kostandin Jeromonakut 

1710”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 324, faqe 164; Ευγενια Δρακοπουλου, 

Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 124-125. 
376 -Ikona "Shën Joan Pagëzori" vjen nga kisha e Shën Pjetrit në Vithkuq të Korçës. Ka përmasat 82x52 cm dhe 

numër inventari 5518. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në shek. XVII. Ylli Drishti, Ikona bizantine 

dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 31; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons 

in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 31. 
377 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 364, faqe 180. 
378 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 377, faqe 184. 
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manastirin e kryeengjëjve në Vithkuq nga prift Kozmaj. Qoftë për kujtim të tij të përjetshëm. Me 

dorën e Panajotit, të Petro Haxhi Roilit 1763”379. 

 Në faqen e parë të një ungjilli të vitit 1737, i cili sot është në fondet e Muzeut të Artit 

Mesjetar të Korçës, është shkruar: Σακελλάριος παπά-Ιωσήφ Σωτηρίου έκ Ραχώβας Κολώνιας 

ήλθον / έκ Κορυτσάς καί ετέλεσα λειτουργίαν επί τών ήμερών τού / Ηγουμένου Ζαχαρίου τή 29 

Ιουνίου 1904. “Saqellari papa Josif Sotiri nga Rehova e Kolonjës erdhi në Korçë dhe celebroi 

liturgjinë në ditët e igumenit Zaharia, më 29 korrik 1904”. 

Froni dhespotik dhe proskinitari. Froni dhespotik është punuar me teknikën e 

gdhendjes në reliev. Ai përbëhet prej tri pjesësh. Mbi fron ishte një shtatore gjashtëkëndore me 

tufëza trëndafili, të kufizuara prej shtyllëzash me gjethe të mbivëna. Pjesa ballore e fronit 

përbëhet nga tre harqe, të zbukuruara me gjethëza. Mbi ballinat e harqeve janë gdhendur tri 

metope trëndafilash. Shtatorja e fronit mbështetet mbi katër shtylla cilindrike, tek të cilat janë 

gdhendur lule, zogj që çukasin dhe kafshë të ndryshme. Në krahët e fronit dhespotik janë 

gdhendur tufëza gjethesh, të cilat lakohen rreth lafshës së një shqiponje, që është duke mbajtur 

në sqep një tufë me trëndafila. Froni dhespotik mbështetet mbi dy luanë380. Në ikonën e Krishtit 

në fronin peshkopal të kishës është shkruar: Δέησις τού δούλου σου Κ(ύριε) Χατζί Θανάσι, Χείρ 

Κωνσταντίνου ίερομονάχου α ψ ι (=1710). “Lutje e shërbëtorit tënd o zot, Haxhi Thanasit. Dora 

e Kostandin Jeromonakut – 1710”381. Kurse mbi një ikonë të Shën Mërisë është shkruar: Διά 

χειρός βασιλήου Φραστανίτη 1819. Μνήστητη Θ. Κ. τής δούλι σου δεσπήνα Φούηα και Μαρία. 

“Me dorën e Vasil Frashtanit 1819. Kujto o zot, perëndi, shërbëtoren tënde Dhespinë Fugën si 

dhe Marinë”382. Proskinitari i kishës së manastirit të “Shën Pjetrit dhe Pavlit”, Vithkuq, Korçë 

daton në shek. XVIII. Aktualisht është i ekspozuar në pavijonin e ikonave pasbizantine të 

Muzeut Historik Kombëtar383. Ai është gdhendur në dru dhe është i larë me ar nga gdhendësi 

Dhimitër Dibrani. Proskinitari ose (mbajtësi i ikonës) është objekti mbi të cilin vendoset ikona që 

e shenjtit që i kushtohet kisha. Proskinitari përbëhet nga dy pjesë, e sipërmja është ndërtuar me 

katër harqe trillapëshe, të cilat mbështeten mbi katër shtylla me krejsa gjethesh. Ballzinat e 

harqeve janë zbukuruar me helika dredhëse. Në pjesën e poshtme është tamburi mbi të cilin janë 

katër pano të zbukuruara me poça lulembajtëse e shtjellëse që valëzon deri lart në trajtë helike. 

Anash kufizohen me gjysmështyllëza këndrejtë me lajle, të cilat peshojnë mbi trupat e dy 

bishave. Pjesa e poshtme e epistrofeut është daltuar cekët me bistakë e gjethe hardhije. Pjesa e 

sipërme e epistrofeut është ndërtuar mbi një kube të zbukuruar si kambanë, e cila qëndron në 

kryqe të kësulës gjashtkëndëshe të pajisur me tufëza trilulesh e shtyllëza të vargëzuara gjethesh 

                                                 
379 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 366, faqe 181. 
380 -Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-XIX, 

Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 138. 
381 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 325, faqe 164. 
382 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 421, faqe 196. 
383 -Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijimi i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, Tiranë 2018, faqe 

146-147; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea 

Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 83; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum 

(14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 83. 
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të mbivëna, pas të cilave rreshtohen katër pano të pajisura me tufa trëndafilash e krerë zogjsh si 

ancake. Mbi to janë vendosur ballorë të lakuar që përfytyrojnë zogj të kundërvënë në të dy anët e 

një bisku trëndafili që simbolizon pemën e jetës. Shtatorja mbështetet mbi katër shtylla të holla 

me krejsa të përdredhura, shtatin e të cilave e mbulojnë lulevarse me trëndafila384. 

Pronat e manastirit. Manastiri ka pasur shumë prona: Një korije lisi rrotull kishës, si 

edhe një korie tjetër përtej nga Bodrishta; toka të shumta në katundin Leshnjë; një arë te vendi që 

quhej Varri i Bramkës; një arë mbi udhë të Bodrishtit; një pjesë are në vendin që quhej Arat e 

Igumenit, si edhe një livadh në Shën Thanas. Manastiri ka pasur ullishta në Nartë të Vlorës. Në 

vendin, që quhej Mizo, kishte në pronësi 21 rrënjë ullinj, si edhe 14 rrënjë ullinj te Buvillta etj385. 

Manastiri ka pasur rreth 25 dyqane në Korçë. Në pronësi të manastirit ka qenë mulliri i 

fshatit dhe dërstila. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 400 lira në vit. Në vitin 1746 

është ndërtuar metoqi në Korçë, ndërsa në vitin 1754 u ndërtua metoqi në Voskopojë386. 

Manastiri i Shën Pjetrit ka pasur rreth 500 kokë dhen. Me anën e një vendimi, që mban datën 19-

III-1945, bëhet fjalë për një fushatë për grumbullimin e bagëtive. Kjo fushatë bëhej për 

rimëkëmbjen e mamastirit. Këshilli i manastirit kishte ngarkuar famullitarin e katundit, atë 

Gjergj Detin të kryesonte fushatën. Në vendim, ndër të tjera thuhej: Janë lutur gjithë 

dashamirësit që do të kenë mirësinë për rimëkëmbjen e manastirit tonë, që është dëmtuar aq 

rëndë nga okupatorët fashistë që do të japi secili në këtë libër të inventarit, i cili libër do të ruhet 

me kujdes prej gjithë këshillave të ardhshëm. Emrat e dhuronjësve do të shënohen në listat që do 

të vihen në sallonin e pritjes që do të ketë manastiri. Disa nga dhuruesit qenë: Vëllazëria Shpore, 

Vangjel Zharkalli, Naqe Zguri, Leonidha Kapurani, Taqo Dhimari, Foto Davani etj387. Manastiri 

i Shën Pjetrit në vitin 1948 është shpallur monument kulture388. 

 
MANASTIRI I SHËN ELIAS 

 HOÇISHT, KORÇË, VITI 1817 

 

Manastiri i Shën Elias është mbi një kodër dominuese të fshatit Hoçisht të Devollit. Ai 

është ngritur nga fillimi i shekullit XIX dhe ka qenë në gjendje të mirë ekonomike. Mbi portën 

jugore të kishës gjendet mbishkrimi: Ιστοριθη και οικοδωμηθη ο ιερος ναος εκ θειας 

αποκαλυψεως / δι εξοδων του μακαριτου Μωιση Νικολαεβιτζ απο Π(ρ)εζδρενη και υιο / θετισας 

και βαπτισα τον ιερομοναχον μελετιον τον αγησεν διαδο / χον οστις εκτισε και τον γιναικωνιτην 

και δε / αδελφην του ρηθεντος Μωυσεως ητις...γραια και ηγουμενι / εχρηματισεν εκ νεανικης 

ηλικιας εκτισθη κατα το ετος 1817. Δια χειρος Μαργαριτου του εκ Βωλον του Πηλιου ορος. “U 

                                                 
384 -Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-XIX, 

Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 137-138. 
385 -Kodiku nr. 2, Regjistrimi i tokave të manastirit, viti 1943, faqe 27-66. 
386 -Aleko Papakozma, Manastiri i Shën Pjetrit e Pavlit në Vithkuq, datimi, urbanistika, arkitektura, mjeshtrit e 

ndërtimit, Monumentet 1 / 1983 (25), faqe 77-85. 
387 -Kodiku nr. 2, Vendim i Këshillit Manastirial për një fushatë për bagëti, 20 mars 1945, faqe 192-194. 
388 -Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 36; Trashëgimia 

Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 71. 
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pikturua dhe u ndërtua ky tempull i hirshëm nga zbulesa hyjnore me shpenzimet e të 

shumëlumturit Mojsi Nikollajeviqit nga Prizreni, i cili adoptoi dhe pagëzoi jeromonak Meletin, 

dhe e vuri trashëgimtar. Ky ndërtoi dhe gjinekonitin dhe banesat e bollshme së bashku me 

murgeshën….hallën e Meletit, që ishte motër e adoptuar e Mojsiut të përmendur, të cilët….plaka 

dhe igumenia që kishin bërë të holla që prej moshës së re. U ndërtua në vitin 1817, me dorën e 

Margaritit prej Volos të Malit Perian”389. Ikonat e ikonostasit të kishës janë pikturuar prej 

Margarit Makriniotit në vitin 1817. Nëpër ikona është shkruar: Χείρ Μαργαρίτου Μακρινεζώτου 

1817. “Dora e Margarit Makriniotit 1817”390. Në ikonën e Krishtit në ikonostasin e kishës 

gjendet mbishkrimi: δέησις τού δούλου τού Θεου βαγγέλι Τερπήνη....διά χειρος κωνσταντίνου 

αγιογράφου νταρδιώτου εκ επαρχίας Καστο-ρίας 1834. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Vangjel 

Terpinit…me dorën e agjiograf Kostandin Dardharit, nga eparkia e Kosturit 1834”391.  

 
MANASTIRI I SHËN MËRISË 

 BOBOSHTICË, KORÇË, VITI 1829 

 

Manastiri i Shën Mërisë në Boboshticë. Afresket e kishës janë pikturuar në vitin 1829 

prej Mihalit nga Magarova. Në apsidën e kishës është shkruar emri i piktorit që ka pikturuar 

afresket e kishës: Η δεησις τόν δούλον του Θεου / Βαγγελης. +Χείρ Μηχαηλ εκ κωμ / ης 

Μακαροβιον. Επί ετους 1829. / οκτομβρίου – 10. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë Vangjelit. 

Dora e Mihalit nga katundi Magarovë, në vitin 1829, tetor 10”392. Nën kryqin e ikonostasit të 

kishës gjendet mbishkrimi: ή δέησις τού δούλου τού Θεού εύθυμίου Γεωργίου Πησοτερλή. Ι 

δέησις τό υσνάφη των χαντζήδων Ιω(άννου), κωνσταντίνου μετά Ιάννη Τέλη δημητρίου 1829. 

“Lutje shërbëtorit të perëndisë, Efthimit të Gjergj Pisoderasit. Lutje esnafit të hanxhive, Janit, 

Kostandinit dhe Jan Telit të Dhimitrit, 1829”393. Mbi ikonën e Krishtit në ikonostasin e kishës 

është shkruar: Δέησις τών δουλών τού Θεού Γεωργίου, Αναστασίου ιερεως Ναούμ, Βαγ / γέλη 

καί Στεφάνου έκ χώρας κατούντη 1826. “Lutje e shërbëtorëve të të perëndisë Gjergjit, prift 

Anastasit, Naumit, Vangjelit dhe Stefanit nga fshati Katund 1826”394.  
 

MANASTIRI I KAMENICËS 

 KORÇË, VITI 1864 

 

Manastiri i Kamenicës afër fshatit Kamenicë i është kushtuar Shën Kollit. Mbi ikonën e 

Shën Mitrit në ikonostasin e kishës është shkruar: “Me shpenzimet e K. Dhimitrit e N. Tezhës, 

në Korçë 1864. Piktori Jan A., nga Dardha”395. 

                                                 
389 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 417, faqe 195. 
390 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 418, faqe 195. 
391 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 435, faqe 200-201. 
392 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 430, faqe 199. 
393 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 429, faqe 199. 
394 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 426, faqe 197. 
395 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 450, faqe 204.  
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KREU I TRETË 

SHPELLAT EREMITE 

Shpellat e eremitëve (Fig.1) (Fig.2) janë në shpate malesh ose nëpër shkëmbinj të 

thepisur, gjë që e bën të vështirë ngjitjen në to. Eremitët që kanë jetuar nëpër shpella, i kanë 

zbukuruar me afreske dhe ikona, që përbëjnë kryevepra të artit kristian. Këto shpella përbëhen 

nga paraklisi ku eremiti lutej vazhdimisht dhe nga vendi i banimit, zakonisht një kthinë me 

përmasa të vogla. Eremitët bënin jetë shumë të thjeshtë. Pjesën më të madhe të kohës ia 

kushtonin shërbesave dhe lutjeve. Detyra e parë e një murgu ortodoks është lutja dhe pikërisht 

duke u lutur ai shpreson t’u shërbejë të tjerëve. Zakonisht asketët nga përulësia nuk i shkruanin 

emrat në ikona dhe piktura murale396. Eremiti kërkon shkretëtirën që të shmanget nga ngacmimi i 

pasioneve. Ai kërkon shkretëtirën për të shmangur qytetin e zhurmës dhe të mëkatit. Eremitët 

jetojnë të vetmuar në shpellë, që të kenë qetësinë dhe urtësinë397. Në Shqipëri janë rreth 10 

shpella eremite, të cilat i kanë qëndruar kohës. Pozicioni i tyre gjeografik ka bërë që të mbeten të 

padëmtuara.  

 

SHPELLA E UNGJILLËZIMIT (BALLASHTOJNA) 

 NË LIQENIN E PRESPËS 
 

"Shpella e Ungjillëzimit" (Ballashtojna) në Liqenin e Prespës gjendet në lartësinë 20 

metra mbi një shkëmb të thepisur në anën perëndimore të liqenit. Në shpellë ngjitesh me anën e 

shkallëve të drunjta, të cilat varen pingul mbi bregun e liqenit. Prej andej ngjitesh përsëri me 

anën e shkallëve të drurit mbi një çardhak prej dërrase të mbështetur në shkëmb, në anën lindore 

të të cilit ndodhet paraklisi i "Ungjillëzimit" ose Ballashtojna në gjuhën e vjetër sllave, ndërsa në 

atë veriore gjendet qelia e asketit. Muret e shpellës janë ndërtuar me gurë të paskalitur, tulla të 

holla dhe tjegulla, llaç gëlqeror dhe breza druri. Paraklisi i përket shek. XII.  

Ikonostasi që ndan hieroren nga naosi është prej druri është ngjyrosur në ngjyrë të zezë. 

Në të janë gdhendur zbukurime të ndryshme nga bota bimore. Në "Dyert e Bukura" të ikonostasit 

është pikturuar skena e "Ungjillëzimit të Hyjlindëses"398. Nga ikonostasi ruhet një ikonë e "Shën 

Mërisë me Krishtin"399, e cila aktualisht është në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë.  

                                                 
396-Andrea Llukani, Enciklopedia e Krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2011, faqe 34-35. 
397 -Florentina Bejdullaj, Murgjëria, Kërkim, Nr. 13, Tiranë 2015, faqe 78-90. 
398-"Dyert e Bukura" aktualisht janë në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë dhe identifikohen me numër inventari 

2281 kanata e djathtë dhe 2282 kanata e majtë. Ato kanë përmasat 118.2 x 32 kanata e djathtë dhe 118.2 x 39.4 

kanata e majtë. Shën Μëria paraqitet në këmbë me maforin ngjyrë lejla dhe me hitonin e kaltër. Kryet e Shën Mërisë 

janë pak të kërrusur në drejtim të Kryeengjëllit Gabriel, i cili është duke e bekuar atë. Stihari i Gabrielit është i kuq 

dhe derdhet hirshëm mbi trupin e tij. Fletët e Kryeengjëllit Gabriel janë kafe dhe varen prapa shpinës së tij.  Mbi 

aureolën e Gabrielit është shkruar në greqishten bizantine: ΑΡΧ(ΑΓΓΕΛΟΣ) ΓΑΒΡΙΗΛ Kryeengjëlli Gabriel, 

ndërsa në kanatën ku paraqitet Shën Mëria është shkruar: ΜΗ(ΤΗ)Ρ Θ(ΕΟ)Υ, ΕΥΑΓΓΕΛΗΣΜΟΣ. Nëna e 

Perëndisë, Ungjillëzimi. Mbi harqet e kanatave janë montuar 9 sfera. Tre sfera janë në kanatën veriore dhe gjashtë 
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Në paraklisin e "Ungjillëzimit" kanë shpëtuar në gjendje të mirë edhe disa afreske, të cilat 

i përkasin shekullit të XII. Mbi sipërfaqen e murit të jashtëm perëndimor, përmbi deriçkën e 

paraklisit gjenden dy piktura murale: "Krishti gjykatës i drejtë" me përmasat 1.70x0.60 metra 

dhe nën të është skena "Ungjillëzimi". Skena "Krishti Gjykatës i drejtë" paraqet Krishtin duke 

ndenjur në një fron me duar të hapura dhe duke treguar shenjët e gozhdëve në pëllëmbë. Krishti 

është stolisur me veshje vishnje dhe me hiton blu në vishnje. Rreth fronit qëndrojnë engjëjt, dy 

prej të cilëve tregojnë Krishtin me gisht400. Sipas Dhorka Dhamos në pikturën e "Shpellës së 

Ungjillëzimit" (Ballashtojna) në Liqenin e Prespës vijat lëvizin me një siguri të çuditshme mbi 

atë faqe shkëmbore të suvatuar, duke reflektuar stilin e lartë të pikturës së formuar bizantine401.  

 

 

SHPELLA LINDJA E SHËN MËRISË 

 NË UJDHESËN E MALIGRADIT 
 

 "Shpella Lindja e Shën Mërisë" ndodhet në ujdhesën e Maligradit, në Liqenin e Prespës. 

Ajo përbëhet nga dy zgavra shkëmbore, me një lartësi prej 3 dhe 20 metrash nga niveli i ujit të 

liqenit. Paraklisi është bazilikë njënefëshe me përmasa 3.30x4.60 metra. Zgavra e sipërme ka 

qenë qelia e eremitit dhe është e mbyllur vetëm me një mur, në të cilin gjenden dera dhe dritarja. 

Paraklisi me qelinë lidhen me anën e një korridori të ngushtë, në fundin e të cilit janë shkallët. 

Muret nga ana veriore dhe perëndimore të paraklisit janë shkëmbore, ndërsa muret lindore dhe 

jugore janë ndërtuar me gurë ranor dhe baltë. Hyrja për në kishë bëhet nëpërmjet një porte druri 

të gdhendur në murin perëndimor. Paraklisi përbëhet nga hierorja dhe naosi, që ndahen me një 

                                                                                                                                                             
në kanatën jugore. Sferat kanë shërbyer si elementë dekorativë. Ato mund të kenë qenë më shumë, por me kalimin e 

viteve kanë rënë. Theofan Popa, Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në 

Shqipëri, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 26-31; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në 

Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 6; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, 

Tirana, 2003, page 6; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 

2006, σελ. 34-35; Eugenia Drakopoulou, Icons from the Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, 

page 34-35; Kristofor Naslazi, Disa shembuj të dyerve mbretërore në shekujt XIV-XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë 

2011, faqe 52. 
399-"Shën Mëria  me Krishtin" e tipit βρεφοκρατουσα foshnjëmbajtësja paraqitet në pozicion frontal. Ikona ka 

përmasat 87.3x59 cm. Ajo është realizuar me teknikën pëlhurë mbi dërrasë. Në kraharor ajo mban foshnjën 

Emanuel. Mafori i saj është ngjyrë vishnje të errët dhe zbukurohet me shirita argjendi. Tunika e saj është e kaltër. 

Kjo shquhet nga mënga e dorës së djathtë. Krishti Emanuel është i ulur në krahët e Shën Mërisë dhe me njerën dorë 

bekon, ndërsa në dorën tjetër mban një pergamen të mbledhur role. Theofan Popa, Icones et miniatures du Moyen 

age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në Shqipëri, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 22-25; 

Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 32-33; 

Eugenia Drakopoulou, Icons from the Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, page 32-33; Ylli 

Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 5; Ylli Drishti, The Byzantine and 

Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 5. 
400-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 146-147. 
401-Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia 

botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 12. 
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ikonostas druri të gdhendur. Qelia e eremitit ka një derë që të nxjerr mbi një ballkon druri, prej 

ku duket pamja e liqenit. Paraklisi është ndërtuar në vitin 1345 prej Bojkut dhe Evdhoksisë402. 

Më 1369 paraklisi është rindërtuar nga Kesar Novaku403. Në fillim kisha ka qenë e ulët dhe 

mbulohej nga një çati dyujëse, e cila mbështetej mbi një strukturë druri. Muratura ka qenë me 

gurë të papërpunuar të lidhur me baltë. Në fazën e dytë të ndërtimit muret u ngritën dhe kisha u 

mbulua me qemer më të lartë. Muratura është lidhur me llaç gëlqereje dhe me tulla404.  

Afresket i përkasin viteve 1345-1369 dhe janë pikturuar nga ikonografë anonimë. 

Sipërfaqja e brendshme e kishës mbulohet nga afresket që i përkasin vitit 1345. Afresket janë 

porositur nga ktitori Bojko. Në kungë gjendet skena "Shestja"405. Në apsidë është "Platitera" dhe 

nën të "Mistagogjia". Anash apsidës gjendet skena e "Ungjillëzimit" dhe në vijim "Shën Stefani" 

në niken e prothesit. "Dhiakon Laurenti" në niken e diakonikonit ndërsa në brezin e fundit të 

apsidës gjenden etërit e mëdhenj të kishës të veshur me fellonë e stiharë dhe duke mbajtur secili 

ungjillin ndër duar. Në brezin e fundit të faqes së murit verior gjenden "Anargjendët Kozma e 

Damjan", "Shën Mëhilli" dhe "Shën Mitri"406.  

Afresket që gjenden në shtojcën e kishës si dhe ata jashtë kishës, në pjesën e sipërme të 

fasadës perëndimore përmbi niken e portës janë porositur nga ktitori Kesar Novaku në vitin 

1369. Tematika e afreskeve përmban skena të festave të mëdha si dhe figura shenjtorësh e 

martirësh: "Lindja e Krishtit", "Ipapandia", "Pagëzimi i Krishtit", "Ngjallja e Llazarit", "Hyrja në 

Jeruzalem", "Deisis", "Puthja e Judës"407, "Krishti para Kajafës", "Krishti para Pilatit", "Tallja e 

                                                 
402-Përreth apsidës në kungën e kishës gjendet mbishkrimi: Δεησης του δουλου του Θ(εο)υ Μπωεικου και 

Ευδωκειας της ευγενεστατης και τον τεκνον αυτης. Ανηστωριθεν το βιμαπαρ αυτ(ων) ετος ΣΤ Ω ΝΦ (6853=1345). 

“Lutje e shërbëtorit të perëndisë Bojkut dhe Evdhoksisë shumë fisnike dhe të bijve të saj. Kunga është pikturuar prej 

tyre në vitin 6853 (=1345)”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 286,  faqe 149. 
403-Mbi pjesën jugore të faqes së murit perëndimor gjendet mbishkrimi: “U ngrit prej themeli dhe me përpjekje e 

mundime ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i së mbishenjtës zonjës sonë Hyjlindëse dhe u pikturua prej zotit të 

tij të gjithlumtur Kesar Novakut, në kohën kur ishte igumen Jonaj, në kohën e sundimit të gjithlartit Kral 

Velikashinit dhe të kryesimit peshkopal të kryepeshkopatës së Justinianës së parë, viti 6877. (=1369). Theofan Popa, 

Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 287,  faqe 150; Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen 

age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 29. 
404-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 195. 
405-Skena "Shestja" është realizuar duke u mbështetur te libri i Veprave të Apostujve (Kreu 1, vargjet 9-14). Figura 

kryesore e skenës është Krishti që është duke bekuar me dorën e djathtë. Apostujt janë pikturuar në pozicion 

vertikal, mbi një sfond malor pemësh, me duar të ngritura drejt Krishtit, duke e vështruar atë mbi sfondin qiellor për 

të dhënë përshtypjen se ai po shestohet. Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, 

faqe 212-213. 
406-Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia 

botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 28; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, 

Αθήνα, 1995, σελ. 208. 
407-Skena "Puthja e Judës" rrëfen për tradhëtinë që i bëri Juda Krishtit dhe kapjen e tij nga judenjtë. Në mesin e 

skenës është pikturuar Krishti, duke u mësyrë nga një numër i madh njerëzish dhe ushtarësh. Ata i vërsulen me 

tërbim dhe urrejtje duke e kërcënuar me anën ë shpatave dhe të thikave. Juda paraqitet duke puthur Krishtin, i cili 

paraqitet duke u menduar thellë. Ai shpreh keqardhje dhe dhimbje për atë që po ndosh. Dhorka Dhamo, La peinture 

murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, 

faqe 31-33; Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 218-219. 
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Krishtit", "Rruga e Kryqit". Në brezin e poshtëm gjenden skenat: "Fjetja e Shën Mërisë"408, 

"Kryqëzimi i Krishtit", "Guri", "Ngjallja". Nën këto skena gjenden medalionet e shenjtorëve dhe 

të martirëve në gjysëmfigurë409.  

Pranë portreteve të personave të pikturuar në fasadën e kishës gjenden këto mbishkrime: 

Πανευτυχεστατος Κεσαρης ο Νοβακος. Πανευγενεστατη κεσαρισα κυρ(ια) Καλη. 

Πανευγενεστατη κυρ(ια) Μαρια θυγ(ατηρ αυτου). Πανευτυχεστατος Αμηραλης υιος αυτου. “I 

gjithlumuri kesar Novaku. Shumë fisnikja Kesarisa, zonja Kali410. Shumëfisnikja zonja Mari, 

bija e tij. I gjithlumturi Amirali, biri i tij”411. Mbi faqen e brendshme të murit jugor të kishës 

është shkruar: Τουτον τον οικον ο π(ατ)ηρ οκοδωμησεν, του / τον τον οικον ο υιος εστερεωσεν, 

του τον οικον / το πν(ευμ)α το αγιον ανεκενησεν το φω / τηζων και στηριζων και αγιαζων τ(ας) 

ψυχ(ας) ημων. “Këtë shtëpi ati e ndërtoi, këtë shtëpi biri e përforcoi, këtë shtëpi shpirti i shënjtë 

e përtëriu, ai që ndriçon dhe përforcon dhe shenjtëron shpirtet tona”412. Ky mbishkrim vërtet 

është pa datë, por duke u mbështetur në mënyrën e shkrimit daton më 1369.  

"Dyert e Bukura" përbëhen nga një kanatë druri e ndarë në dy pjesë. Sipërfaqja e drurit 

është zbukuruar me disa trekëndësha druri që formojnë një rozetë me motive të ndryshme. 

Zbukurimet prej druri gërshetohen me disa pafta prej hekuri. Tërheq vëmendjen korniza 

kufizuese. Mbi Dyert e Bukura gjendet mbishkrimi: Ετος / Ζ Ρ Ι Β (7112=1604) Δεησι(σ) τον / 

δουλο(ν) σου / του Θεου / Προδα / νου. “Viti 7112 (=1604). Lutje e shërbëtorit të perëndisë, 

Prodanit”413. Ikona "Krishti Pandokrator"414 dhe "Shën Mëria më Krishtin"415 e tipit Odigitria 

ruhen në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Shpella e "Lindja e Shën Mërisë" në ujdhesën e 

Maligradit kohë pas kohe ka patur rindërtime. Një prej tyre daton në vitin 1606. Ky fakt 

vërtetohet nga një mbishkrim që gjendet mbi portën perëndimore të kishës416.  

                                                 
408-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 208. 
409-Theofan Popa, Disa mbishkrime të kishave të Shën Mërisë në Maligrad dhe të Ristozit në Mborje, Buletin i 

Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 2, 1959, faqe 257-262; Theofan Popa, Miniatura dhe 

piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 216. 
410-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 207; Dhorka Dhamo, 

La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, 

Tiranë, 1974, faqe 29-30; Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 219.  
411-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 289,  faqe 151. 
412 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 288,  faqe 150. 
413-Kristofor Naslazi, Disa shembuj të dyerve mbretërore në shekujt XIV-XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 

54-55; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 299, faqe 155. 
414-Ikona "Krishti Pandokrator" vjen nga kisha Lindja e Shën Mërisë në Maligrad. Ajo ka përmasat 66x49 cm dhe 

numër inventari 2249. Ikona daton në shek. XIV. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, 

Davinci, Tiranë, 2003, faqe 4; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 

2003, page 4. 
415-Ikona "Shën Mëria më Krishtin" është e tipit Odigitria. Aktualish ikona është në Muzeun e Artit Mesjetar në 

Korçë dhe identifikohet me numër inventari 2228. Ikona ka përmasat 90.4x68 cm dhe daton rreth fundit të shek. 

XV. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 40-41; 

Eugenia Drakopoulou, Icons from the Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, page 40-41. 
416-Mbi portën perëndimore jashtë kishës gjendet ky mbishkrim: Ανηγερθη εκ βαθρων και ανιστορηθη ο θειος 

πανεσεπτο(σ) ναος τις Θε(οτοκου)....Δια σηνδρομη(σ)....επ ετη Ζ Ρ Ι Ε (7115=1606) μηνη δηκεβρηο εις τους λ 
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SHPELLA E SHËN MËRISË 

 NË GLLUBOKO TË PRESPËS 
 

"Shpella e Shën Mërisë" (Bogorica) në Glluboko gjendet në bregun verior të Liqenit të 

Prespës, në lindje të katundit Bezmisht. Shpella ka dy zgavra natyrore. Njera është paraklisi dhe 

tjetra ka qenë banesa e eremitit. Paraklisi ka përmasa 3.17x2.10 metra  dhe i përket shekullit 

XIII. Faqet perëndimore dhe veriore janë shkëmbore, ndërsa faqet lindore dhe jugore janë prej 

muresh të ndërtuar me gurë ranorë, të lidhur me baltë. Hyrja për në paraklis bëhet me anën e një 

dere në anën perëndimore të murit jugor. Kunga e paraklisit ndahet nga naosi me anën e një 

ikonostasi prej druri të stolisur me motive gjeometrike. Në nikën e rrafshtë të harkuar nga sipër 

gjendet "Shën Mëria e tipit Oranta", ndërsa poshtë në faqen e jashtme të paraklisit mbi një nikë 

tjetër është pikturuar "Shën Mëria Glikofilusa"417.  

Nën pikturën e "Shën Mërisë", pranë portës së shpellës gjendet një mbishkrim: 

Ανηστωριθη (η) θεια πυλη υπερενδο(ξου Θεοτοκου παρα του αμαρ) το-λου Παρθενιου και της 

συνο / διας ημον πασης. Ο Θ(εο)σ συνχορισι τους. Προεδοθησαν ιερεας (α0καματος ολως. 

Αλεξα(νδρος) / δια χιρος ταχα και μαθητου του Ιω(αννου) ζωγραφου. “U pikturua kjo portë 

hyjnore e së mbilavdëruarës Hyjlindëses nga mëkatar Partheni dhe nga e gjithë shoqëria jonë. 

Perëndia i ndjeftë priftërinjtë që të parë iu përpoqën me të gjitha forcat pa u lodhur. Me dorën e 

Aleksit, gjithashtu nxënës i Jan Zografit”418. Në këtë rast piktor Aleksi na prezantohet si nxënës i 

Jan Zografit themeluesit të Shkollës Ikonografike të Prilepit419.  

Në mbishkrimin që ndodhet mbi portën jugore të shpellës kemi: Ανηστιριθη ο (θειος) και 

πανσεπτος ναος ουτος της υπεραγιας Θ(εοτο)κου / εκ βαθρου κοπου τε κ(αι) εξοδου του 

π(αν)οσιωτ(α)του παρθενιου (μον)αχ(ου) ιγου / μενευοντος του πανοσιωτ(α)του παγησηου 

ιερο(μον)αχ(ου) και κτητορος. “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i së 

mbishenjtës Hyjlindëses që nga themeli me përpjekjet dhe shpenzimet e gjithoshënarit murg 

Parthenit, në kohën kur ishte igumen gjithoshënar, jeromonak Paisi, ktitori”420. Nga ky 

mbishkrim del se eremit Partheni ka asketuar në shpellë dhe e ka ngritur vetë atë që nga themeli. 

Gjithashtu Partheni ka bërë edhe pikturat murale të shpellës me ndihmën materiale, që i ka dhënë 

                                                                                                                                                             
(=30). “U ndërtua prej themeli dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i Hyjlindëses me kontributin....në 

vitin 7115 (=1606) në muajin dhjetor 30”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 301, 

faqe 156. 
417-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 169-170; Theofan Popa, Piktura e 

shpellave eremite në Shqipëri, Studime Historike, Nr. 3, Tiranë 1965, faqe 73-85. 
418-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.511, faqe 215-216.  
419-Jan Zografi me vëllanë e tij Makariosin kanë pikturuar manastirin e Shpërfytyrimit të Zrzes, në Prilep. Jani u 

ngrit në rangun e mitropolitit, ndërsa vëllai i tij makarios qëndroi si jeromonak. Era Xhaferaj, Enkelejda Nesturi, 

Zamir Marika, Afresket e shek. XIV të piktorit Aleks në kishën e Shën Mërisë në Gollomboç (Prespë), Iliria XXXVII, 

faqe 251. 
420-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 513,  faqe 216-217. 
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ktitor Paisi. Ky i fundit ka qenë igumen i ndonjë manastiri aty pranë, në juridiksionin e të cilit 

ishte murg Partheni. 

Nëpër faqet e suvatuara të shkëmbit gjenden këto afreske. Në apsidë është "Platitera" e 

tipit Oranta në gjysmëfigurë pa Emanuelin. Anash apsidës gjendet skena e "Ungjillëzimit", 

ndërsa në faqen e murit jugor në kungë skena e "Lindjes së Krishtit". Në anën veriore gjendet 

skena e "Ipapandisë", ndërsa në murin jugor skena e "Pagëzimit të Krishtit". Vijojnë skenat 

"Ngjallja e Llazarit", "Kryqëzimi i Krishtit", "Vajtimi i mbivarrshëm", "Guri", "Ngjallja" dhe 

"Shestja". Në brezin e poshtëm paraqiten shenjtorët: Në nikën e prothesit është "Shën Stefani" 

dhe në nikën e dhiakonikonit  "Roman Melodiozi". Në faqet anësorë gjenden: "Joan Gojarti", 

"Vasili i Madh", "Shën e Diela", "Shën Kostandini dhe Elena", "Shën e Premtja", "Shën 

Aleksandri", "Shën Mitri", "Shën Gjergji", "Shën Kolli", "Shën Nestori" dhe "Shën Prokopi"421.  

 

 

SHPELLA E ARANGJELIT 

 TË TRSTENIKUT NË PUSTEC 
 

"Shpella e Arangjelit të Trstenikut" gjendet në bregun jugor të Liqenit të Prespës, në 

vendin e quajtur Trstenik rreth tetë kilometra larg nga fshati Pustec. Në një faqe shkëmbore rreth 

20 metra nga niveli i liqenit ndodhen dy zgavra, të cilat komunikojnë midis tyre. Zgavra e 

poshtme ka shërbyer si qeli për asketin, ndërsa ajo e sipërme ka qenë paraklis me përmasat 2.50 

me 2.30 metra. Muret janë prej gurësh të pagdhendur të lidhur me llaç dhe baltë. Faqja lindore 

është e suvatuar dhe e pikturuar me afreske. Në faqen e shkëmbit ndërmjet tryezës së shenjtë dhe 

prothesit gjendet mbishkrimi: Μνηστητη κ(υρι)ε τ(η)ν ψ(υ) / χ(ην) του δουλου του Θ(εο)υ / 

βυσαρηου ιερομοναχου. “Kujto o Zot shpirtin e shërbëtorit të Perëndisë, Jeromonak Visarit”422.  

Ky i fundit mendohet të ketë qenë ai që ka asketuar në shpellë. Nga afresket mund të 

veçojmë atë të "Platiterës", "Vasilin e Madh", "Joan Gojartin", "Kryedhjakon Stefanin", "Simeon 

Stilitin" etj, të cilët  janë pikturuar në faqen lindore të shpellës. Në apsidë gjendet "Platitera" me 

Emanuelin në kraharor. Skena përfshihet brenda një brezi të bardhë në formë patkoi dhe ka 

përmasa 0.43x0.30 metra. "Platitera" është e tipit Oranta dhe paraqitet deri më gju. Ajo mban 

duart e hapura në pozicion lutjeje. Nën të gjendet brezi me skenën "Melizmosin", ku paraqitet 

Krishti me përmasa 0.63x054 metra. Ai qëndron i shtrirë përpara potirit të shenjtë dhe është i 

mbuluar me një pëlhurë të kuqe të çelët. Kjo skenë simbolizon të shenjtat. Në anë të tryezës 

paraqiten dy engjëj me eksapterë në dorë. Engjëjt janë stolisur me stiharë të bardhë. Anash tyre 

gjenden dy hierarkët "Vasili i Madh" dhe "Joan Gojarti". Hierarkët paraqiten me fellonë të 

bardhë me kryqe të zeza, mbajnë epitrailë në ngjyrë të kuqe dhe mbi supe omoforë të bardhë me 

kryqe të zezë. Përreth apsidës së paraklisit është pikturuar një brez i gjerë dekorativ. 

                                                 
421-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 169-171; Theofan Popa, Piktura e 

shpellave eremite në Shqipëri, Studime Historike, Nr. 3, Tiranë 1965, faqe 73-85. 
422-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 512, faqe 216.  
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Mbi nikën e prothesit paraqitet "Kryedhiakon Stefani", i veshur me stihar të bardhë. Në 

dorën e djathtë mban një temianicë dhe në të majtën mban artoforin e kishës. Ndërmjet nikës së 

prothesit dhe asaj të altarit gjendet "Simeon Stiliti", i veshur me sqimë murgërore dhe duke 

mbajtur një kryq në dorën e djathtë. 

Mbi portën e zgavrës së poshtme, e cila ka qenë qelia e eremitit, brenda një nike të 

rrëfshat të harkuar nga sipër gjendet "Shën Mëria e tipit Odigitria", e cila paraqitet duke mbajtur 

Krishtin foshnje në krahun e majtë. Odigitria është e veshur me mafor vishnje të errët. Gjithashtu 

edhe Krishti foshnjë paraqitet me hitonin në ngjyrë më të çelët. Duke u nisur nga përshkrimi 

analitik i pikturës murale të paraklisit të "Arkangjelit" mund të themi se i përket shekullit XII423.  

 

 

SHPELLA E LETMIT 

 TË ÇERMENIKËS 
 

"Shpella e Letmit të Çermenikës" ndodhet në një lartësi prej 300 metrash në faqen jugore 

të shkëmbit të Letmit mbi lagjen Koshorisht në Çermenikë. Paraklisi i është kushtuar "Shën 

Mërisë" dhe daton në shekullin XI. Shpella është një zgavër shkëmbore me përmasa 7x5 metra. 

Tavani i shpellës është mjaft i lartë dhe i suvatuar. Në të gjenden dy piktura murale brenda dy 

medalionesh të mëdha. Tek njëra gjendet "Pandokratori" dhe tek tjetra "Platitera". Mbi maforin e 

hapur të "Platiterës" gjendet skena e familjes perandorake, e cila ka porositur pikturën424. Ndërsa 

ndërmjet brerores dhe krahut të djathtë të "Platiterës" është shkruar: Ιστορηθ(η) / ο θηος ν / αος 

τ(ης) Υ / περαγιας Θ(εοτο)κ(ου) δη9α) χηρος εμου / Στανου. “U pikturua ky tempull hyjnor i së 

mbishenjtës Hyjlindëses, me dorën time të Stanos”425.  

"Pandokratori" përfshihet brenda një medalioni, i cili paraqitet me qëndrimin frontal duke 

bekuar me dorën e djathtë dhe me ungjillin në të majtën. Ai është veshur me himation blu të çelët 

dhe hiton të kuqërremtë. Rreth kokës së tij gjendet një brerore e madhe ari, e kryqëzuar në dy 

linja horizontale dhe vertikale duke formuar kryqin.  

"Platitera"426 është e tipit Oranta dhe paraqitet në gjysmëfigurë, me duart e hapura dhe me 

qëndrim lutës. Ajo është e stolisur me mafor të kuq të çelët, i cili ka tri yje, nga një mbi shpatulla 

dhe një mbi ballë. Yjet simbolizojnë virgjërinë e Platiterës. Emaueli gjendet mbi kraharorin e 

Platiterës dhe paraqiet duke bekuar me dorën e djathtë dhe me një rrotull në dorën e majtë, e cila 

                                                 
423-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 112-115. 
424-Sipas Dhorka Dhamos në pikturën e shpellës së "Letmit të Çermenikës" në të dy anët e dhuruesit të kishës, 

radhiten shtatë pjestarët e familjes së tij në pozicion lutjeje me duart e ngritura nga Shën Mëria dhe Krishti 

Pandokrator. Figurat laike janë trajtuar si një brez dekorativ në miniaturë. Piktori i afreskeve është Stano. Me anë të 

vizave lakonike Stano ka ditur të japë modelin dhe elegancën e veshjeve të trupit e të kokës. Bien në sy mëngoret që 

janë zbukuruar me motive popullore që hasen në qëndisjet vendore. Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen 

age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 12. 
425-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 77,  faqe 77.  
426 Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia 

botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 19. 
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simbolizon misionin e predikimit hyjnor. Ai është veshur me stihar të bardhë të stolisur me pika 

në ngjyrë të kuqërremtë. 

Mbi maforin e "Platiterës" është pikturuar në miniaturë familja e ktitorit, e cila përbëhet 

nga tetë persona. Në qendër qëndron kryefamiljari dhe përpara tij tre bijtë njëri pas tjetrit. E 

shoqja dhe tre bijat qëndrojnë pas tij. Personi që paraqitet në krahun e majtë të Platiterës është 

shumë i dëmtuar. Kryefamiljari mban në duar maketin e paraklisit, ndërsa personazhet e tjerë 

paraqiten në pozicion lutjeje. Ndonëse ende nuk dihet se cili ka qenë ktitori i paraklisit, por duke 

u nisur nga veshja luksoze ka të ngjarë të ketë qenë ndonjë sundues feudal vendas427.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
427-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 94-96. 



106 
 

KREU I KATËRT 
 

SHKOLLA IKONOGRAFIKE KORÇARE 
 

Piktura e "Shkollës Ikonografike të Korçës" mbështetet mbi traditën e pikturës sonë 

mesjetare, e cila pati përpunuar ndikimet e "shkollës maqedonase". Ikonografët e "Shkollës së 

Korçës" e ushtruan aktivitetin e tyre në shekujt XVII-XIX. Më i talentuari prej tyre është David 

Selenica, i cili e kishte preardhjen nga Selenica e Kolonjës428. Piktura e "Shkollës Ikonografike 

të Korçës" trashëgon traditën e kishës lindore, ashtu siç e kanë trashëguar edhe shkollat e tjera 

pasbizantine, por ka karakteristikat e saj të veçanta. Ajo i referohet ndërtimit natyral të 

portreteve, frymës realiste dhe lirisë së kompozimit të skenave, si edhe në futjen e elementëve 

folklorikë dhe etnografikë shqiptar. Linjat kufizuese të figurave paraqiten të lehta, të lira dhe të 

sakta, duke bërë që vizatimi të dali sa më natyrshëm dhe pa sforcime. Konturet që përkufizojnë 

pjesën e fyryrës si hundën, veshët dhe buzët paraqiten të buta dhe të lehta, fakt që dëshmon për 

një teknikë që i pajis fytyrat me një plastikë natyrale. Tiparet janë ndërtuar sipas individualitetit 

të figurave të paraqitura, duke qenë sa më pranë origjinalit. Fytyrat e pleqve janë kompozuar me 

hundë të gjerë e të trashë, me sy të mëdhenj e vetulla gjysëm të thinjura, me mollëza të theksuara 

etj., që dëshmojnë tiparet e shqiptarit. Kjo shihet qartë në portretin e ktitorit të kishës së "Shën 

Kollit", (Fig.1) Haxhi Jorgji ose në portretin e "Farëmbjellësit". (Fig.2) Futja e elementëve 

etnografikë dhe folklorikë i japin "Shkollës Ikonografike të Korçës" karakter vendor. Portretet e 

ktitorëve të kishave të Voskopojës dhe të Oparit janë pikturuar me stoli akondi të kohës, me 

dollamanë deri në fund të këmbëve, me brez dhe mbi të një qyrk të madh e luksoz, me gëzof nga 

brenda, me fes prej cohe e pëlhure të kuqe dhe me pandofle. Oparaku paraqitet me opinga lope. 

Në brezin e shenjtorëve në këmbë, krahas shenjtorëve të kishës ikonografët e "Shkollës së 

Korçës" kanë pikturuar edhe shenjtorët shqiptarë si Jan Kukuzelin e Durrësit, Shën Nikodhimin e 

Beratit, Shën Gjon Vladimirin etj. Madje këtë të fundit Kostandin Shpataraku në mbishkrimin që 

ka vënë në ikonë e quan edhe mbret të shqiptarëve. Ndërsa princin shqiptar të shek. XIV, Karl 

Topia e ka veshur me dollamë proncash bizantinë dhe e ka stolisur me dy mëngë të varura nga 

pas, që janë elemente të veshjes tradicionalre shqiptare429. Përsa i përket mjeshtërisë artistike 

ndër piktorët e "Shkollës së Korçës" më i talentuari është David Selenica dhe pas tij renditen 

Athanas Zografi e Joan Çetiri. Në pikturën e "Shkollës Ikonografike të Korçës", veç traditës 

vendase ka shumë ndikime nga Shkolla e Athosit, si edhe nga arti perëndimor. Tek piktorët 

Kostandin dhe Athanas Zografi vërrehen edhe ndikime të stilit barok430.  

 

                                                 
428-Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, tetor 1995, faqe 11; Theofan Popa, Të dhëna të 

reja në artin shqiptar të shek. XVIII, vepra e David Selenicasit, mars 1969 (dorëshkrim i pabotuar). 
429-Theofan Popa, Shkolla e Korçës dhe tradita e saj në pikturën kishtare, Konferenca e dytë e studimeve 

albanologjike, Tiranë, 1969. 
430-Theofan Popa, Icones et miniatures du Moyen age en Albanie, Ikona dhe miniatura  mesjetare në Shqipëri, 

Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1974, faqe 13-14. 
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DAVID SELENICA 
 

 Krijmtaria e David Selenicës u shfaq në vitin 1711 në manastirin e "Shën Naumit", ku ka 

pikturuar 14 ikona431. Në vitin 1715 David Selenica ka pikturuar afresket e narteksit të kishës 

"Kukuzelica" në manastirin e Lavrës, në Malin Athos432. Ndërsa më 1726 ai përfundoi së 

pikturuari afresket e kishës së "Shën Kollit" në Voskopojë. Këtë e vërteton mbishkrimi, që 

gjendet mbi faqen e murit perëndimor të kishës: Ο θεοτερπής / ουτοσί νεώς του αγίου Νικο / 

λάου έν άκινήτω μέν ύδρυ / μένος ετει από Θεογονιας / Α. Ψ. Κ. Α. (=1721) κατα το / Α. Ψ. Κ. 

Β. (=1721) σωτήριον έτος υπο / τυπως διεγράφη το ασυλον / αυτου βήμα άναλώμασι τών / πέριξ 

θεοσέπτων χριστιανων / έπι δέ τού παρόντος έκπρε / πώς εξείκασται τό περιγι / (γ)νόμενον τού 

καθολικου / πάντη πάντος δια χειρός / πολυιστορός τε καί οξυ / γράφου καλάμου του παν / 

οσιωτάτου Κυ(ρίου) Κυρ Δαβ(ίδ) / του Σελενιτζιότου κ(αί) τής κατ αυτον ξυνορίδος / 

Κωνσταντίνου τέ κ(αί) Χρήστου / πολυτελεί χρημάτων / χορηγία τού έν μακαρία τη ληξει 

Κυ(ρίου) Κυρ Χατζή / Γεωργίου αρχιερατεύοντος / εν τη Αχρίδι καί Σελασφόρω τού 

μακατιωτατου Κυ(ρίου) Κύρ Ιωάσαφ επί τής επιτρο / πικής κηδεμονίας τού Κύρ / Παπά 

Νικολάου τής πούσιω( ) οκ / τωμβρίου ογδη τή δεκάτη κα / τα το Α. Ψ. Κ. ΣΤ (=1726) ετος της 

εν / σάρκου τού Σ(ω)τ(ηρος) ημων οίκονο / μίας. “Ky tempull i këndshëm para perëndisë i shën 

Kollit i ndërtuar vonë nga lindja e perëndisë 1721, në muajin qershor mori përfundim të lumtur 

në 19 të muajit shtator më 1722 të vitit shpëtimtar. Kunga u pikturua në mënyrë shembullore me 

shpenzimet e të krishterëve shprestarë të rrethit, tani për tani u pikturua (në mënyrë) madhështore 

përshtatshmërisht rreth e përqark naosit përgjithësisht me dorën e të shumëditurit dhe me furçën 

e hollë të gjithoshënarit Z.Z. David Selenicasit dhe me shoqërimin e Kostandinit e të Kristos, me 

dhurimin e bollshën të të hollave të zotit Haxhi Jorgjit, që mbaroi jetën i lumtur. Në kohën kur 

ishte kryepeshkop në Ohër dhe në Selasfor i shumëlumuri Z.Z. Joasaf, në kohën e kujdestarisë së 

kujdestarit, zotit Papa Nikollës....Tetor 18 në vitin 1726 të mishërimit të ekonomisë së 

mishërueshme të shpëtimtarit tonë"433. 

     Të dhënat e këtij mbishkrimi vërtetojnë se ikonografin David Selenica në pikturimin e 

kishës e kanë ndihmuar Kostandini dhe Kristo dhe të tre së bashku i përfunduan pikturat murale 

më 18 tetor 1726. Sipas teologut Theofan Popa, Kostandini dhe Kristo mund të ishin kushërinj 

ose bashkëfshatarë të David Selenicasit, sepse në atë kohë mjeshtrat merrnin si çirakë njerëz nga 

fisi i tyre. Gjithashtu edhe nga mënyra e pikturimit mund t’i veçojmë afresket e punuara prej 

                                                 
431-Ikonat sipas tematikës janë: “Lindja e Shën Mërisë”, “Hyrja e Hyjlindëses në tempull”, “Krishtlindja”, 

“Ipapandia”, “Pagëzimi”, “Hyrja në Jerusalem”, “Ngjallja e Llazarit”, “Kryqëzimi”, “Zbritja në had”, “Fjetja e 

Hyjlindëses”, “E diela e Thomait”, “Analipsi”, “Pendikostia” dhe “Mbledhja e apostujve”. Ahilino Palushi, David 

Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  19. 
432-Ahilino Palushi, Takim me David Selenicën, Kërkim, nr. 10, Tiranë 2013, faqe 114-117. 
433-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 331, faqe 167. 
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dorës së Davidit me ato të Kostandinit e Kristos. Këta të fundit përsa i përket shkallës së 

mjeshtërisë nuk e kanë arritur dot nivelin e mësuesit të tyre434.  

Tematika e afreskeve të pikturuara nga David Selenica është marrë kryesisht nga Dhiata e 

Re, por përveç skenave kryesore, si p.sh. "Lindja e Krishtit", "Pagëzimi", "Ngjallja", "Lindja e 

Shën Mërisë" "Ungjillëzimi", "Fjetja e Shën Mërisë" etj, ikonografi ka pikturuar edhe skena të 

rralla të marra nga tradita e kishës, ndër të cilat mund të veçojmë: "Këshilltar i mrekullueshëm" 

në të cilën paraqitet Krishti me fletë si engjëll, piktura murale "Therja e foshnjave në Betlehem", 

skena e "Ungjillorit Lluka duke pikturuar ikonën e parë të Shën Mërisë" etj. Gjithashtu në nefin 

jugor të kishës, ikonografi ka pikturuar disa nga mrekullitë dhe veprat njeridashëse të Shën 

Kollit, emrin e të cilit mban edhe kisha, si p. sh."Shën Kolli duke shpëtuar një njeri, i cili ka rënë 

prej varkës në det", "Shën Kolli duke shpëtuar tre të dënuar me vdekje", "Shërimi i barinjve të 

verbër", "Shën Kolli ndihmon një fukara që të martojë vajzat" etj435. 

  Skenë interesante e David Selenicasit është edhe "Mbërthimi i Shën Pjetrit në Kryq", që siç 

e dimë nga tradita e kishës e kryqëzuan me kokë poshtë. Nuk mund të lëmë pa përmendur edhe 

portretin e ktitorit të kishës së Shën Kollit, Haxhi Jorgji436, i cili i ofron Shën Kollit maketin e 

kishës. Haxhi Jorgji ishte tregtar i pasur dhe paraqitet i veshur me kostum voskopojar437.  

Në kompozimin e skenave, sidomos atyre të festave të mëdha David Selenica ruan 

mënyrën e radhitjes së figurave në skenë sipas traditës së kishës. Një element tjetër në 

krijimtarinë e skenave të Davidit është punimi gati në mënyrë skematike i ambientit shkëmbor si 

edhe i atij detar. Në skenën "Vrasja me gurë e dhjakon Stefanit" shkëmbinjtë janë punuar prej 

disa linjash të thjeshta, ndërsa në skenën "Shën Kolli në varkë" valët e detit janë punuar prej disa 

linjash të lakuara për të dhënë idenë e detit438.  

                                                 
434-Sipas Theofan Popës kryemjeshtër i "Shkollës Ikonografike të Korçës" ka qenë David Selenica. Ikonografët e 

shkollës së Korçës kanë një sërë karakteristikash të përbashkëta në teknikën e pikturimit të afreskeve dhe ikonave të 

lëvizshme. Teknika e pikturimit ka kaluar nga mjeshtërit te nxënësit e tyre. Në një atelie ikonografësh ka qenë një 

varg piktorësh, të cilët kanë qenë jo vetëm nxënës të mjeshtërve, por edhe bij ose nipër të tyre. Ata kanë punuar në 

shumë kisha bashkë me mjeshtërit fillimisht duke realizuar punime të dorës së dytë dhe kur kanë arritur pjekurinë e 

duhur kanë punuar si bashkëpunëtorë të tyre. Kështu si nxënës të David Selenicasit paraqiten Kostandini dhe Kristo, 

që ka të ngjarë të kenë qenë nga Korça ose nga Voskopoja. Theofan Popa, Shkolla e Korçës dhe tradita e saj në 

pikturën kishtare, Konferenca e dytë e studimeve albanologjike, Tiranë, 1969. 
435-Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, tetor 1995, faqe 11.  
436-Ktitori i kishës së Shën Kollit në Voskopojë, Haxhi Jorgji, është përjetësuar në murin jugor të kishës. Ai paraqitet 

i veshur me xhybe, duke mbajtur maketin e kishës në dorë, të cilin ia dhuron Shën Kollit. Fytyra e Haxhi Jorgjit 

është punuar në mënyrë realiste dhe pa kushtëzime ikonografike. Portreti i Haxhi jorgjit është i mbushur plot me 

jetë. Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, “Shtëpia 

botuese 8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 17. 
437-Dorian Koçi, Thesare kulturore nga Voskopoja në Muzeun Historik Kombëtar, botuar në: Qytetërimi i 

Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan, Konferencë shkencore ndërkombëtare, Akademia e Shkencave e 

Shqipërisë, faqe 405. 
438-Theofan Popa, Hasan Nallbani. Rreth krijimtarisë së piktorit David Selenicasi, Monumentet, Nr. 2, Tiranë 1971, 

faqe 167-168. 
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Në pavijonin e ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar janë të ekspozuara dy 

ikona të ikonografit David Selenica: "Hyrja e Hyjlindëses në Tempull"439, (Fig.3) me numër 

inventari 1719 dhe "Shpërfytyrimi"440, (Fig.4) me numër inventari 1721. Ndërsa në fondin e 

Muzeut Historik Kombëtar është ikona "Vajtimi i mbivarrshëm"441, me përmasat 68 x 37 cm dhe 

numër inventari 1720. Nga kisha e "Shën Mërisë" në Voskopojë442. Në Muzeun e Artit Mesjetar 

                                                 
439-Ikona "Hyrja e Hyjlindëses në Tempull" është marrë nga kisha e “Shën Kollit” në Voskopojë. Shkrimi i Shenjtë 

nuk e përshkruan lindjen e Shën Mërisë. Prandaj tematika e ikonës është marrë nga tekstet apokrife. Këto tekste na 

japin të dhëna rreth viteve të fëmijërisë së Hyjlindëses, të cilat nuk përmenden nëpër ungjijtë kanonikë. Kur mbushi 

tre vjeç, prindërit e çuan Shën Mërinë në Tempull, që të rritej dhe të edukohej atje. E çuan bijën e tyre në Tempull 

edhe për të përmbushur premtimin që i patën dhënë Perëndisë. Në ikonë paraqiten Joakimi dhe Ana së bashku me 

një grup virgjëreshash dhe me Shën Mërinë. Shën Mëria pritet në Tempull nga kryeprifti Zakaria. Shën Mëria ka 

qëndruar në Tempull dymbëdhjetë vjet. Në pjesën e sipërme të ikonës është Shën Mëria. Ajo merr ushqimin hyjnor 

nga një engjëll. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 

(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 98-99; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar 

(Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 74; Ylli Drishti, 

Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali 

Pleshti, Tirana 2017, page 74; Ahilino Palushi, David Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në Shqipëri, Ombra 

GVG, Tiranë, 2018, faqe  268-269.   
440-Ikona është marrë nga kisha e “Shën Mërisë” në Voskopojë. Në ikonë paraqitet Krishti, i cili bashkë me dishepujt 

Pjetër, Jakob e Joan ngjitet në malin Tabor. Në malin Tabor dishepujt panë shpërfytyrimin e Krishtit. Figura 

qendrore e ikonës është Krishti, i cili është veshur me të bardha dhe i rrethuar me një aureolë, që tregon shkëlqimin e 

dritës hyjnore, që buron prej tij. Përkrah figurës së Krishtit qëndrojnë profetët Ilia, nga e majta dhe nga e djathta, 

Moisiu, i cili mban ndër duar dhjetë urdhrat që mori në malin Sinai. Gjatë shpërfytyrimit të Krishtit, dishepujt bien 

përtokë nga vezullimi i dritës hyjnore. Mustafa Arapi, Analizë e dy ikonave të piktorit David Selenica, 2000 vjet art 

dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 272-273; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik 

Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 75; Ylli 

Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, 

Mali Pleshti, Tirana 2017, page 75;  Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun 

Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 96-97; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, 

Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 102-103; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, 

Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 102-103. 
441-Ikona "Vajtimi i mbivarrshëm" ka përmasat 68 x 37 cm dhe numër inventari 1720. Në qendër të ikonës qëndron 

Krishti i pajetë i shtrirë mbi një gur të madh. Shën Mëria qëndron kruspull mbi kryet e birit të saj. Josifi nga 

Arimathea paraqitet duke puthur këmbët e Krishtit. Në qendër të ikonës është Maria Magdalena e veshur me të 

kuqe, e cila vajton me duart e ngritura. Gratë e tjera miroprurëse janë duke vajtuar, ndërsa Joan Teologu është duke 

puthur dorën e Krishtit. Shën Nikodhimi paraqitet me kokën e mbështetur në shkallë. Në pjesën e sipërme të ikonës 

janë tre kryqe. Ai i mesit është kryqi në të cilin është kryqëzuar Krishti. Mustafa Arapi, Analizë e dy ikonave të 

piktorit David Selenica, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 271-272; Ahilino Palushi, 

David Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  262. 
442-Duke u gdhirë 3 shkurti i vitit 1994 tre ikonat e pikturuara nga David Selenica u vodhën nga Muzeu Historik 

Kombëtar. Katër të rinj qenë fshehur në njerën nga banjat e Muzeut Historik Kombëtar dhe në mesnatë mundën të 

fusnin nëpër thasë ikonat “Hyrja e Shën Mërisë në Tempull” me numër inventari 1719, “Vajtimi i mbivarrshëm” me 

numër inventari 1720 dhe  “Shpërfytyrimi” me numër inventari 1721. Të nesërmen në mëngjes punonjëset e muzeut 

kanë vënë re mungesën e ikonave dhe kanë njoftuar policinë. Më 10 tetor 1994, policia ka bërë të mundur arrestimin 

e Aleksandër Sotos. Ky i fundit sapo ka parë forcat e rendit ka marrë njerën prej ikonave (“Vajtimi i mbivarrshëm” 

me numër inventari 1720) dhe e ka flakur nga dritarja, duke i shkaktuar dëme të pariparueshme. Më 17 tetor të vitit 
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në Korçë është e ekspozuar ikona "E diela e Thomait" që vjen nga kisha e Shën Mërisë në 

Voskopojë443, ndërsa në Muzeun "Onufri" të Beratit është ikona "Kostandini dhe Elena"444, me 

përmasat 99.5 x 72.5 dhe numër inventari 18, që vjen nga kisha e "Shën Kollit" në Voskopojë.   

   Më 1727, David Selenica ka pikturuar kishën e "Shën Prodhromit" në Kostur445. Ndërsa 

më 1730-1739 ka pikturuar 7 ikona në kishën e Shën Dhimitrit në Bitola. Këto janë disa copëza 

nga mozaiku i larmishëm i krijmtarisë së mjeshtrit të ikonografisë dhe përfaqësuesit kryesor të 

"Shkollës Ikonografike të Korçës", David Selenica, i cili duke iu përmbajtur kanoneve të kishës 

dhe traditës, në pikturën e tij futi edhe elemente etnografike dhe jetësore446. Rast tipik është 

afresku i farëmbjellësit447 në kishën e Shën Kollit në Voskopojë. 

 Sipas Dhorka Dhamos me anë të përpjestimit, ngjyrës, volumit dhe elementëve 

etnografikë jëtësorë, David Selenica duke u larguar nga iracionalizmi i figurave, përpiqet ti bëjë 

shenjtorët sa më të afrët me njeriun e gjallë. Kompozimi i figurave të tij është lakonik dhe realist, 

duke i kushtuar kujdes të veçantë ndërtimit anatomik të çdo figure. Ai përdor ngjyra të afërta në 

                                                                                                                                                             
1996 ikonat e grabitura u rikthyen në Muze. Ermal Këlliçi, Kështu e vodha Epitafin e Gllavenicës, Gazeta Shqiptare 

1 dhjetor 1999, faqe 7.  
443-Ikona "E diela e Thomait" me përmasat 57x36 cm dhe numër inventari 5328 nga kisha e Shën Mërisë në 

Voskopojë daton në vitet 1722-1726. Në qendër të ikonës është Krishti, i veshur me rrobën ngjyrë ari, e cila 

simbolizon ngjalljen. Krishti ka ngritur lart krahun e tij të djathtë dhe i tregon Thomait plagën. Thomai paraqitet 

duke vënë gishtin mbi plagën e Krishtit, ndërsa dishepujt e tjerë afrohen nga të dy anët me shprehje ndrojtjeje dhe 

frike në fytyrë. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 33; Ylli 

Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 33; Eugenia Drakopoulou, 

Icons from the Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, page 132-133; Ευγενια Δρακοπουλου, 

Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ.132-133; Ahilino Palushi, David 

Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  268. 
444-Ikona "Kostandini dhe Elena" vjen nga kisha e "Shën Kollit" në Voskopojë.  Në qendër të ikonës qëndron kryqi. 

Anash kryqit paraqiten Kostandin dhe Elena, të veshur me sako perandorake. Shën Kostandini mban mitrën mbi 

krye, ndërsa Elena një kurorë të stolisur me motive floreale. Mbi kryet e shenjtorëve janë aureolat të zbukuruara me 

motive floreale. Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana, 2009, page 18; Ahilino Palushi, 

David Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  269-270. 
445-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi: Kjo kishë e bukur kushtuar shenjtit të njohur pfofetit Joan Pagëzorit 

Pararendësit, e rindërtuar në vitin 1710 nga krijimi i botës, u restaurua me shpenzimet e zotit Pali Muselimi, i cili 

sapo vdiq kur u dekorua në mënyrë të shkëlqyer me mbështetjen dhe shpenzimet e të gjithë besimtarëve të krishterë, 

nën kryepeshkopatën e të shenjtit zotit Kristanthos, nën kujdesin e priftit Mihal e të gjithë arhondëve dhe epitropëve 

Kristos, Dhimitri, Dhimitri Zhupanioti, Smerno Rali, Argjiri Koci. Më 26 gusht të vitit 1727 i Mishërimit të 

Shpëtimtarit tonë, nga dora e të përulurit David. Ahilino Palushi, David Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në 

Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  30; Ahilino Palushi, David Selenicasi – nga Voskopoja në Selanik, 

(Afresket e kishës së Joan Pararendësit në lagjen Apozari të Kosturit), Monumentet, nr. 54, 2016, faqe  49.   
446-Historia e popullit shqiptar, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Vol. I, Toena, Tiranë 2002, faqe 723. 
447-David Selenica, në vitin 1726, pikturoi afreskun e farëmbjellësit në kishën e “Shën Kollit”, në Voskopojë. 

Fshatari shqiptar paraqitet duke mbjellë farën në tokë. Farëmbjellësi  paraqitet me mëngë të përveshura, me torbën e 

farës hedhur krahëqafë të cilën e mban me dorën e majtë. Dora e djathtë është e hapur dhe sapo ka lëshuar kokrrat e 

farës së drithit, të cilat fluturojnë pjerrtas duke rënë mbi brazda. Në këmbët e mëdha ka mbathur opinga lope, të 

hapura e të mbështetura fuqishëm në tokën mëmë. Mbi kokë ka një qylaf të mbështjellë me rizë. David Selenica 

vlerëson punën e bujkut shqiptar. Duke e parë në prizmin etnografik (veshja, opingat, torba), figura e farëmbjellësit 

është krejtësisht shqiptare.  
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nuancë, duke krijuar kombinime të mahnitshme. Transparenca e ngjyrave, dinamizmi i lëvizjeve, 

ndërtimi grafik dhe funksional i palave të veshjes së profetëve i bën të mirëlexueshme ato edhe 

në distancë. Personazhet jetësorë David Selenica i merr nga jeta e përditshme e popullsisë 

vendase, duke i mbrujtur me një forcë mahnitëse shprehëse448. Krijimtaria artistike e David 

Selenicës shtrihet në një periudhë kohore nga viti 1711-1739, duke pikturuar afreske të shumta si 

edhe rreth 29 ikona, në hapësirën gjeografike Ohër, Athos, Voskopojë, Kostur dhe Bitola449. 

 

 

IKONOGRAFËT E FAMILJES ZOGRAFI 
 

Piktorët e familjes Zografi janë përfaqësues të denjë të "Shkollës Ikonografike të 

Korçës". Vëllezërit Zografi e kishin origjinën nga Potkozhani i Mokrës. Këta mjeshtra mendohet 

se e kanë filluar aktivitetin e tyre në vitin 1744, kur pikturuan kishën "Lindja e Hyjlindëses" në 

manastirin e Ardenicës450. Në vijim ata kanë pikturuar në kishat e Voskopojës. Në vitin 1744 

vëllezërit Korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi pikturuan kishën e "Shën Athanasit"451 dhe në 

vijim u morën me pikturimin e hajatit452, të cilin e përfunduan më 28 qershor të vitit 1745. Në 

vitin 1750 vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi kanë pikturuar afresket e hajatit të kishës së 

                                                 
448-Dhorka Dhamo, La peinture murale du moyen age en Albanie, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, Shtëpia 

botuese “8 nëntori”, Tiranë, 1974, faqe 17. 
449-Ahilino Palushi, David Selenicasi piktor i rilindjes pasbizantine në Shqipëri, Ombra GVG, Tiranë, 2018, faqe  

20.   
450-Afresket e kishës "Lindja e Hyjlindëses" në manastirin e Ardenicës janë pikturuar nga vëllezërit korçarë 

Kostandin dhe Athanas Zografi dhe datojnë në vitin 1744. Kjo vërtetohet nga 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”.Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 

Tiranë 1998, nr. 118, faqe 98; Skëndër Mihalçka, Manastiri i Ardenicës dhe konservimi i pikturave murale të tij, 

Monumentet, 2, Tiranë 1986, faqe 80-81. 
451-Afresket e kishës së "Shën Athanasit" u pikturuan nga vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi. Kisha përfundoi 

së pikturuari më 25 tetor të vitit 1744. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës: + 

Ανιστορηθη ο θειος και πανσεπτος ουτος / ναος του εν αγιοις πατρος ημων Αθανασιου και αρχιε / πισκοπου 

Αλεξανδρειας πατριαρχευοντος του μακαριωτατου / και σεβασμιωτατου αρχιεπισκοπου Κυριου Κυριου Ιωασαφ, 

δια συνδρομης / του Κυρ Κοστη Γικου επιτροπευοντος ο Κυρ Βρουσης του Σοφρονιου δια εξοδον / των τιμιωτατων 

αρχοντων και επιληπον χριστηανων τοις αυτης / μαχαλας Σκαμελητου, επι ετους 1744 εν μηνη οκτωβριου 25. / Δια 

χειρος αυταδελφου Κωνσταντηνου κ(αι) Αθανασιου / εκ πωλεος Κοριτζας. “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i 

gjithnderuar i atit tonë ndër shenjtorë, dhe kryepeshkopit të Aleksandrisë, Athanasit, në kohën kur ishte patrik i 

shumëlumturi dhe i shumënderuar, kryepeshkop zoti, zoti Joasaf, me kontributin e zotit Kostë Gjikës, në kohën e 

kujdestarisë së zotit Vrusi Sofronit, me shpenzimet e arkondëve të shumënderuar dhe të krishterëve të tjerë të kësaj 

lagje Skameli, në vitin 1744, në muajin tetor 25. Me dorën e vëllezërve Kostandin dhe Athanasit, nga qyteti i 

Korçës”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.345, faqe 173-174. 
452-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës: +Ανιστορήθη αύτη ή στέγη ής 17(45) / 

έπιτροπεύοντος τού Κύρ Βρούσιου Σοφρωνί(ου) / διά χειρός τών αύταδέλφων Κωνσταντίνου καί Αθα / νασίου έν 

μηνί ίουνίου 28. “U pikturua ky hajat më 1745 në kohën e kujdestarisë së zotit Vrusi Sofronit, me dorën e vëllezërve 

Kostandin dhe Athanasit, në muajin qershor 28”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 

346, faqe 174. 
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"Shën Kollit"453 në Voskopojë. Në Vithkuq më 1750 kanë pikturuar kishën e Shën Kozmait dhe 

Damjanit, si edhe katolikosin e manastirit të Shën Pjetrit dhe Pavlit454 më 1764. Në vitin 1780, 

Athanasi dhe i biri Naumi kanë pikturuar kishën e Virgjëreshës në Klinovos, në Thesali455. 

Ikonografët korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi kanë udhëtuar katër herë drejt 

Greqisë, ku kanë pikturuar kishat e Malit të Shenjtë. Herën e parë ata kanë qëndruar nga viti 

1750 deri më 1752, ku kanë pikturuar kishën katedrale të "Ungjillëzimit" në manastirin e 

Filotheut456. Në krijimtarinë e tyre këta piktorë kanë pasqyruar tema nga jeta e martirëve të 

kishës, duke theksuar më tepër ata shenjtorë që kanë përhapur ungjillin në Shqipëri. Ndër ta 

mund të veçojmë Shën Gjon Vladimirin457, Shën Nikodhimin e Beratit, Shën Naumin etj. 

Udhëtimin e dytë e kanë bërë në vitin 1755 deri në 1757, ku kanë pikturuar skitin e Shën 

Anës458. Herën e tretë kanë pikturuar narteksin e manastirit të Filotheut459 më 1765. Duke u 

                                                 
453-Kjo e dhënë jepet në mbishkrimin që gjendet mbi portën jugore jashtë kishës: Ανιτορήθη ή παρούσα στέγη είς 

(το) 1750 / άρχιερατεύοντος μέν τού πανιερωτάτου καί / λογιωτάτου Μ(ητ)ροπολίτου Κοριτζάς Κυρίου Νικηφόρου, 

/ διά χειρός Κωνσταντίνου καί Αθανασίου έκ πόλεως Κοριτζάς / αύγούστου 23. “U pikturua ky hajat më 1750, në 

kohën e peshkopatit të gjithhirshmit dhe të gjithndriturit mitropolitit të Korçës zotit Nikiforit, me dorën e Kostandin 

dhe Athanasit nga qyteti i Korçës, gusht 23”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 

352, faqe 176. 
454-Kisha është pikturuar në vitin 1764 prej piktorëve Kostandin e Athanas Zografi. Për pikturimin e saj janë 

shpenzuar rreth 700 groshë, të cilët i solli nga Hungaria igumeni i manastirit, Tarasi. Mbi portën veriore brenda 

kishës gjendet një mbishkrim, i cili vërteton kohën e pikturimit të kishës: +Ανηγέρθη έκ βάθρων ούτος ο θείως καί 

(πάνσεπτος) τώ άγιων / άποστόλων ναός καί άωιστορήθη.../.../ χριστιανών. Επί τού πανοσιωτάτου.../ (ίερο)μοναχου. 

Διά χειρός κωνσταντίνου (καί Αθανασίου) άπό Κορυτσάν / (έν) έτει 1764. “U ndërtua prej themeli ky tempull 

hyjnor dhe i gjithënderuar i apostujve të shenjtë dhe u pikturua….të krishterëve. Në kohën e gjithoshënarit murgut. 

Me dorën e Kostandin dhe të Athanasit, nga Korça, në vitin 1764”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 

Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 367, faqe 181; Theofan Popa, Piktorët korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi dhe 

freskat e tyre me skenat e apokalipsit, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Nr. 1, 1959, faqe 25. 
455-Georgios  Tsigaras, Piktorët Konstandin dhe Athanas nga Korça dhe veprat e tyre në Malin Athos, 2000 vjet art 

dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 280. 
456-Pikturimi i kishës së "Ungjillëzimit" ka përfunduar më 7 tetor 1752. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që 

ndodhet mbi arkitraun e portës kryesore të naosit: “U ngrit që nga themeli ky tempull i shenjtë dhe gjithënderuar 

detikuar së shenjtës zonjës sonë Perëndi-lindëses dhe virgjëreshës së shenjtë Mari lajmëdhënëses nga viti i lindjes së 

Krishtit 1746. Kisha u pikturua në vitin 1752, më 7 të muajit tetor. Nga dora e Konstandinit dhe vëllait të tij Athanas 

nga qyteti i Korçës”. Kristaq Balli, Lorenc Glozheni, Theofan Popa dhe disa gjetje e konfirmime të reja mbi pikturën 

e vëllezërve Kostandin dhe Athanas Zografi nën dritën e veprës shkencore të tij, Tempulli, Nr. 1, Korçë 2000, faqe 

72.  
457-Saco Cvetkovkli, Portreti Svetog Jovana Vladimira u umjetnosti Balkana od XVII do XX vijeka, Dukljanski Knez 

Sveti Vladimir 970-1016, 1000 godina Crnogoeske Drzavotornosti, Narodni muzej Crne Core, Podgorica, 2016, 

page 199. 
458-Skiti i Shën Anës është skiti më i madh në Malin Athos. Skiti është në varësinë e manastirit Laura e Madhe. Më 

1755 ikonografët korçarë Konstandin dhe Athanas Zografi kanë pikturuar afresket e kishës kryesore. Ky fakt 

vërtetohet nga mbishkrimi: “Ky tempull madhështor i ndërtuar me emrin e Shën Anës, nënës së Perëndi-lindëses. 

Meqenëse kisha e mëparshme nuk ishte e mirë dhe e vogël në përmasa. Kjo e tashmja është jashtëzakonisht e bukur 

dhe e madhe në hapësirë. Kisha u rindërtua që nga themeli nën kujdestarinë e shpirtmirit dhe shumë të dashurit 

filothe, murg i shenjtë nga Peleponezi, gjatë vitit 1752 sipas gjeneologjisë së Perëndisë. Kisha u pikturua gjatë vitit 

1575, me dhuratat e dashamirësve, nën kujdestarinë e tempullit të zotit, në kohën e Kirillit Peleponezas patriarkut të 
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kthyer nga manastiri i Filotheut piktorët kanë dimëruar në manastirin e Ksenofondit460 dhe në 

vitin 1766 kanë pikturuar kishën katedrale. Herën e katërt vëllezërit ikonografë Kostandin dhe 

Athanas Zografi kanë udhëtuar drejt manastirit të Kseropotamit461, ku kanë punuar nga viti 1872 

deri në vitin 1783. Këtë herë ata kanë patur si ndihmës djalin e Athanasit, Naumin. Athanasi 

është sëmurur në manastirin e Kseropotamit dhe ka vdekur më 4 shtator 1783. Këtë e vërteton 

mbishkrimi κυρου Αθανασιου “zotit Athanas”462. Sipas një kodiku që disponon familja Zografi 

në Korçë, Tërpo ka lënë disa shënime rreth familjes së tij. Nga ato mësojmë se babai i piktorëve 

Kostandin dhe Athanas Zografi quhej Mihal. Kostandin Mihal Zografi ka vdekur në Negozhd 

(Greqi) në vitin 1888463. Sipas Theofan Popës, Kostandini ka qenë shumë i njohur në Malin e 

Shenjtë. Kjo vërtetohet nga afresket e pikturuara prej tij në manastiret e Malit të Shenjtë, ku ka 

nënshkruar "Kostandin shqiptari", ndërsa në Shqipëri ai përdorte "Zografi nga Korça"464. 

Në vitet e fundit të aktivitetit Kostandini ka punuar së bashku me djalin e tij Tërpon në 

kishën e "Shën Gjergjit" në Libofshë në vitin 1782465. Tek muralet e vëllezërve Zografi gjejmë 

"Shkallën e Joanit", të cilën nuk e kemi parë tek piktorët e tjerë mesjetarë të Shqipërisë. Në 

krijimtarinë e tyre nuk mungojnë edhe skenat apokaliptike, si p.sh."Ardhja e Dytë e Krishtit" etj. 

Ikona të lëvizshme 

Ikonat e ikonostasit të kishës "Burimi Jetëdhënës" në qytetin e Korçës janë pikturuar nga 

vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi në vitin 1770. Nga ikonat e mëdha të ikonostasit mund 

                                                                                                                                                             
Kostandinopojës. Nga dora e Konstandinit dhe Athanasit”. Ndërsa më 1757 kanë pikturuar afresket e kishës 

katedrale në skitin bullgar "Bogorodica", që aktualisht i përket manastirit rus të Pandelimonit. Theofan Popa, 

Piktorët mesjetarë shqiptarë, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë, 1961, faqe 83-84. 
459-Kjo vërtetohet nga mbishkrimi mbi harkun e portës së vogël: “Tanimë u pikturua ky narteks i bukur i zonjës tonë 

Perëndi-lindëses dhe virgjëreshës së shenjtë Mari lajmëdhënëses shpëtimtares në botë. Viti 1765, më 15 të muajit 

shtator. Nga duart e vëllezërve Konstandin dhe Athanas nga qyteti i Korçës”. Koço Zheku, Konstandin dhe Athanas 

Zografi, piktorët mesjetarë korçarë në Malin e Shenjtë Athos 1750-1783, Toena, Tiranë, 2002, faqe 42. 
460-Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim, i cili aktualisht ka humbur. Vetëm afresket e naosit kanë mbetur, sepse më 

1901 narteksi dhe eksonarteksi janë rindërtuar për arsye të ristrukturimit të manastirit. Georgios  Tsigaras, Piktorët 

Konstandin dhe Athanas nga Korça dhe veprat e tyre në Malin Athos, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, 

Tiranë, 2003, faqe 278. 
461-Mbishkrimi mbi portën qendrore të naosit na bën me dije se: “..me përkushtimin e piktorëve ortodoksë, të 

nderuarit Konstandin dhe zotit Athanas dhe Naum nga Korça, përfunduar më katër shtator 1783”. Ata kanë pikturuar 

kishën kryesore të manastirit, dy paraklise dhe dy nartekse. Shpërblimi për punën e kryer ishte 8000 groshë floriri. 

Pikturimi do të realizohej sipas programit agjiografik që kishte përgatitur murgu Qesar Dapontes. Koço Zheku, 

Konstandin dhe Athanas Zografi, piktorët mesjetarë korçarë në Malin e Shenjtë Athos 1750-1783, Toena, Tiranë, 

2002, faqe 41. 
462-Georgios  Tsigaras, Piktorët Konstandin dhe Athanas nga Korça dhe veprat e tyre në Malin Athos, 2000 vjet art 

dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 280. 
463-Nedai Thëllimi, Tërpo Zografi, Tempulli, Nr. 3, Korçë 2001, faqe 83. 
464-Theofan Popa, Aktiviteti jashtë atdheut i vëllezërve ikonografë korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi, Studime 

historike, 1967 (materiali iu dha për botim redaksisë); Theofan Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, faqe 84.  
465-Kristofor Naslazi, Kristaq Balli, Ndihmesa e piktorëve korçarë në artin mesjetar shqiptar, Tempulli, Nr. 2, Korçë 

2000, faqe 41. 
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të përmendim: "Krishti Pandokrator"466, "Shën Mëria me Krishtin", "Joan Pagëzori", "Mbledhja 

e Kryeengjëjve" etj. Në ciklin e dymbëdhjetë festave të mëdha Kostandin Zografi ka pikturuar 

ikonat: "Lindja e Krishtit"467, "Darka mistike"468, "Pendikostia"469, "E diela e paralitikut", 

"Kryqëzimi", "Ngjallja e Llazarit", "Hyrja në Jeruzalem", "Analipsi", "Fjetja e Hyjlindëses", 

"Zbritja në ferr", "Mesipendikostia", "E diela e Thomait", "Lindja e Shën Mërisë", "E diela e 

gjithë shenjtorëve"470, "Shën Mëria me skena"471, "Sinodi I Ekumenik dhe beteja e Milviut" 

                                                 
466-Në ikonën e madhe të "Krishtit Pandokrator" është shkruar: + Δέησις Αθανασίου ζωγράφου / καί ηπό χειρός 

αυτου ηστορίθει / είς 1752. “Lutje e Athanas Zografit. U pikturua prej dorës së tij më 1752”. Theofan Popa, 

Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 356, faqe 178. 
467-Ikona  "Lindja e Krishtit" vjen nga kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë. Ajo ka përmasat 54x44 cm. Ikona është 

e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 829. Ikona është pikturuar nga Kostandin 

Zografi në vitin 1770. Në pjesën fundore të ikonës është shkruar: ΕΤΟΥΣ 1770. ΧΕΙΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. “Viti 

1770. Dora e Kostandinit”. 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 dhe Josifi të gjunjëzuar duke u lutur. Në shpellë pas grazhdit ikona na paraqet një ka dhe një gomar. 

Ikonografi në këtë rast është i frymëzuar nga profecia e Isaisë: “Kau e njeh pronarin e tij, edhe gomari grazhdin e 

pronarit të tij. Por, Izraeli nuk do ta kuptojë se kujt i takon”.  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.Në 

pergamenët e engjëjve është shkruar: ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ 

ΕΥΔΟΚΙΑ. “Lavdi Perëndisë në më të lartat dhembi dhenë paqe e mbi njerëzit njeridashje”. Në pjesën e sipërme të 

ikonës, në të djathtë të shpellës paraqiten tre magët, që i sjellin dhuratat Krishtit të porsalindur. Në pjesën e poshtme 

të ikonës paraqiten dy barinj. Njeri ka hedhur gunën mbi kokë dhe tjetri ka hedhur një çantë në krahë. Në anën tjetër 

ikonografi ka pikturuar Shën Stefanin. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, 

Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 146-149. 
468-Ikona  "Darka Mistike" vjen nga kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë. Ajo ka përmasat 55x43 cm. Ikona është e 

ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 5335. Ikona është pikturuar nga Kostandin 

Zografi në vitin 1770. Figura kryesore e ikonës është Krishti dhe rreth tij janë dymbëdhjetë apostujt. Tavolina është 

e shtruar me kupa me pije, fruta etj. Në pjesën e sipërme të ikonës janë tre harqe. Në harkun e fundit paraqitet një 

shërbëtor i ri duke sjellë produkte ushqimore në tavolinën e shtruar. Në pjesën fundore të ikonës është shkruar: ετος 

“Viti” që mendohet të jetë 1770, që ka rënë tek pjesa e dëmtuar e ikonës. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις 

ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 150-151. 
469-Ikona  "Pendikosti" vjen nga kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë. Ajo ka përmasat 54.5x43.3x3.5 cm. Ikona 

është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 5331. Ikona është pikturuar nga 

Kostandin Zografi në vitin 1770. Në pjesën e sipërme të ikonës paraqitet reja e ndritshme prej së cilës zbresin gjuhët 

e zjarrta. Në pjesën fundore të ikonës është shkruar: ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ 1770 ΜΑΙΟΥ 12. “Në vitin 1770. Maj 12”. 

Tradita e Shenjtë na thotë se në ditën e Pendikostisë, dishepujt qenë mbledhur në të njënjtën dhomë ku hëngrën 

darkën e fundit me Krishtin. Në fundin e ikonës paraqitet një njeri me kurorë në kokë si simbol i botës. Kjo do të 

thotë se e gjithë bota e pranon ardhjen e Shpirtit të Shenjtë. Zbritja e Shpirtit të Shenjtë ose Pendikostia  festohej 

pesëdhjetë ditë pas Pashkës. Në ditën e Pendikostisë erdhi Shpirti i Shenjtë, të cilin Krishti ua kishte premtuar 

dishepujve dhe në mënyrë tradicionale, ky moment është quajtur ditëlindja e Kishës. Këtë ditë kemi përmbushjen 

finale të misionit të Jisu Krishtit dhe fillimin e periudhës mesianike të Mbretërisë së Perëndisë, e cila është e 

pranishme në botë. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, 

σελ. 152-153. 
470-Ikona  "Gjithë Shenjtorët" vjen nga kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë. Ajo ka përmasat 37x31.5x2  cm. Ikona 

është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 829. Ikona është pikturuar nga Athanas 
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etj472. Ikona e "Sinodi I Ekumenik dhe beteja e Milviut"473 ka përmasa të mëdha dhe ka qenë 

prapa fronit peshkopal. Me interes është një ikonë familjare "Shën Mëria me Krishtin" që daton 

më 1745. Ikona aktualisht është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Ajo ka 

përmasat 56x38 cm dhe numër inventari 634. Në muzeun e Artit Mesjetar në Korçë janë 

ekspozuar dy ikona nga kisha e manastirit të Shën Pjetrit dhe Pavlit, Vithkuq, Korçë, të cilat 

                                                                                                                                                             
Zografi në vitin 1776. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 

2006, σελ. 172-175. 
471-Ikona  "Shën Mëria me skena shenjtorësh" vjen nga kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë. Ajo ka përmasat 62x42 

cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 5331. Ikona është pikturuar 

nga Kostandin Zografi në vitin 1773. Ndërthurrja e Shën Mërisë në qendër të ikonës dhe  dymbëdhjetë skena 

shenjtorësh rreth saj është karakteristikë e ikonografëve të shek. XVIII-XIX. Në qendër është Shën Mëria e tipit 

foshnjëmbajtësja. Në pjesën e sipërme është pikturuar Trinia e Shenjtë, Shën Joan Pagëzori, Nikolla, Spiridhoni dhe 

Tre Jerarkët. Në pjesën poshtë tyre është Mbledhja e apostujve dhe e engjëjve, Shën Marina, Shën Teodos 

Kinoviarku, anargjendët Kozma e Damiano dhe mes tyre një shenjt tjetër i panjohur. Mund të jetë Shën Thalaleu. Në 

anën tjetër Shën Ekaterina dhe varvara, Shën Stiliani duke mbajtur një fëmi në dorë, Shën Metodi me veshje 

episkopale. Në pjesën fundore janë Shën Dhimitri dhe Shën Harallambi. Në pjesën qendrore në fund të ikonës janë 

Shtatë shenjtorët sllavë, Kirili, Metodi, Naumi, Klementi, Sava, Gorazhdi, Angjellari. Në këmbët e fronit të Shën 

Mërisë është shkruar: ΔΕΙΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΑΝΑΓΝΟΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1773 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 17. 

“Lutje e shërbëtorit të Perëndisë Kristo Anagnostit. 17 nëntor 1773”. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις 

ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 154-157. 
472-Kristofor Naslazi, Kontributi i Theofan Popës shprehur nëpërmjet ikonave që ndodhen në Muzeun Kombëtar të 

Artit Mesjetar, Tempulli, Nr. 3, Korçë, 2001, faqe 88; K. Balli, L. Gliozheni, Theofan Popa dhe disa gjetje e 

konfirmime të reja për pikturën e vëllezërve Kostandin dhe Athanas Zografi nën dritën e veprës së tij shkencore, 

2000 vjet art e kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2002, faqe 292. 
473-Ikona  "Sinodi I Ekumenik dhe beteja e Milviut" vjen nga kisha e "Burimit Jetëdhënës", Korçë. Ajo ka përmasat 

182.5x73.5x3.5 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 2623. Ikona 

është pikturuar nga Athanas Zografi në vitin 1765. Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar: Η ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΣΥΝΟΔΟΣ. “Sinodi i parë i shenjtë”. Në ikonë paraqitet Sinodi I Ekumenik, që u zhvillua në Nikea të Vithinisë më 

325. Në të morën pjesë 318 etër të kishës, të cilët formuluan shtatë nyjet e para të Simbolit të Besimit. Sinodi u 

mblodh në vitet e mbretërimit të perandorit Kostandin me qëllin që të luftonte mësimdhënien heretike të Ariosit.  Në 

qendër të ikonës paraqitet Shën Kostandini i ulur në fron, që ka veshur stoli mbretërore. Anash tij janë katër ushtarë, 

nga dy në secilën anë. Nga e majta dhe e djathta e Shën Kostandinit janë etërit e kishës. Në pjesën e poshtme të 

ikonës së parë paraqitet episodi i Shën Nikollës me Ariosin. Shën Nikolla me njerën dorë e ka kapur nga supi 

Ariosin dhe do ti bjeri me dorën tjetër. Në anën tjetër është Shën Spiridhoni, që mban në duar një tjegull, prej së 

cilës nxorri flakë dhe ujë, pra përbërësit e saj. Në pjesën tjetër të ikonës paraqitet Shën Kostandini  me veshje 

mbretërore hipur mbi kalë të kuq. Vështrimi i tij është në qiell ku shikon shenjën e fitores. ΚΩΣΤΑΝΔΙΝΕ ΕΝ 

ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ. “Kostandin me këtë do të fitosh”. Shën Konstandini është i rrethuar nga ushtarët e tij. Ishte pikërisht 

kryqi që iu shfaq në urën e Milviut që e ndihmoi të dilte fitimtar në luftë kundër Maksentit. Në ikonë është shkruar: 

Δέησις τών δουλων του Θ(εο)ύ του ρουφετίου του αγίου Κωνσταντίνου 1765. “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, 

esnafit të shën Kostandinit 1756”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 370, faqe 182; 

Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 158-162. 
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kanë autorësinë e Kostandin dhe Athanas Zografit: "Shën Mëria"474 dhe "Mbledhja e 

Kryeengjëjve"475.  

Në vitin 1781 Kostandin Zografi ka pikturuar ikonat e ikonostasit të kishës së "Shën 

Kollit" në Vanaj të Myzeqesë. Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet në ikonën e madhe të 

"Kryeengjëjve": Δια χειρος Κωνσταντινου / απο Κοριτζα επι ετους 1781 / αυγουστου – 19. “Me 

dorën e Kostandinit, nga Korça në vitin 1781, gusht 19”476. Ikona "Krishti në Fron"477 është e 

ekspozuar në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar. Më 1786 vëllezërit 

Kostandin dhe Athanas Zografi kanë pikturuar ikonat e kishës së "Shën Kollit", Perondi, Berat. 

Tre ikona të marra nga kjo kishë janë të ekspozuara në pavijonin e ikonave pasbizantine janë 

ekspozuar të Muzeut Historik Kombëtar: "Shën Nikolla"478, (Fig.5) "Profeti Ilia me qerre"479 

(Fig.6) dhe "Mbledhja e Kryeengjëjve"480. (Fig.7) 

                                                 
474-Ikona "Shën Mëria" ka përmasat 117x73 cm dhe numër inventari 5783. Ajo daton në shek. XVIII. Ylli Drishti, 

Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 37; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-

Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 37. 
475-Ikona "Mbledhja e Kryeengjëjve" ka përmasat 117x73 cm dhe numër inventari 5785. Mbi ikonën e madhe të 

kryeengjëjve është mbishkrimi: Διά χειρός Κωνσταντίνου άπό Κορυτζά έν έτει 1774 φευρο(υ)αρίου 10. “Me dorën 

e Kostandinit, nga Korça në vitin 1774, shkurt 10”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, 

nr. 377, faqe 184; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 38; Ylli 

Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 38. 
476 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 151, faqe 107-108. 
477-Ikona  "Krishti në Fron" (Fig. 8) është pikturuar nga Kostandin Zografi dhe daton në vitin 1781. Ajo ka përmasat 

97x61 cm dhe numër inventari 3681 cm. Ikona vjen nga kisha e Shën Kollit, Vanaj, Fier. Krishti është i ulur në fron, 

si Mbret i mbretërve. Ai paraqitet në pamje ballore dhe solemne, me sakon perandorake, të zbukuruar me motive 

floreale. Mbi supe ka hedhur omoforin e vogël, i cili është zbukuruar me kryqe dhe motive floreale. Mbi krye mban 

mitrën peshkopale. Krishti bekon me dorën e djathtë dhe mban ungjillin në dorën e majtë. 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 që gjenden në kurorën Ο Ω Ν kanë kuptimin "AI QË ËSHTË"; përkthyer në 

shqip, mund të shkruhen "JAM". Krishti është i  rrethuar nga simbolet e katër ungjillorëve. Mbi supet e Krishtit janë 

pikturuar njeriu, si simboli i ungjillor Mateut dhe shqiponja, si simboli i ungjillor Joanit. Në pjesën e poshtme të 

fronit janë pikturuar luani, që simbolizon ungjillor Markun dhe kau, që simbolizon ungjillor Lukën. Në këmbët e 

fronit janë pikturuar apostujt Pjetri dhe Pavli. Sfondi i ikonës mbushet me portretet e apostujve, të vendosur në degët 

e vreshtit. Në Ungjill Krishti thotë: “Unë jam vreshti, e ju jeni degët…”. Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar 

në greqishten bizantine Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ "Kryeprifti i Madh", ndërsa në pjesën fundore kemi nënshkrimin e 

autorit ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΡΙΤΖΙ "Me dorën e Konstandin Koricit". Dorian Koçi, Andrea 

Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 

104-105; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea 

Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 73; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum 

(14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 73; Dorian Koçi, Skënder 

Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 104-105; Dorian Koçi, Skënder 

Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 104-105.   
478-Ikona "Shën Nikolla" është pikturuar nga vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi në shek. XVIII. Ajo ka 

përmasat 105x64 cm dhe numër inventari 3694. Ikona vjen nga kisha e "Shën Kollit", Perondi, Berat. 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 
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Vëllezërit Kostandin dhe Athanas Zografi artin e ikonografit e trashëguan tek bijtë e tyre. 

Kostandini kishte djalë Terpon, ndërsa Athanasi kishte dy djem Efthimin dhe Naumin. Tërpo 

Zografi mendohet të ketë lindur rreth vitit 1760 në qytetin e Korçës. Nga martesa481 ka patur 

katër djem, Dhimitrin, Kostandinin, Anastasin dhe Pandeliun482.  Aktiviteti i Tërpo Zografit në 

                                                                                                                                                             
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. Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), 

Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 71; Ylli Drishti, Icons, Colection of 

the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, 

page 71; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim 

i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 106-107.  
479-Ikona "Profeti Ilia me qerre" është pikturuar nga Kostandin dhe Athanas Zografi në Shek. XVII. Ajo ka përmasat 

103x72 cm dhe numër inventari 3679. Ikona vjen nga kisha e "Shën Kollit", Perondi, Berat. 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. Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 

2014, faqe 61; Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 

135; Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum of Albania, National Historical Museum, Tirana 2016, 

page 135; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea 

Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 70; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum 

(14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 70; Dorian Koçi, Andrea 

Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 

108-109; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 

106-107; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, 

page 106-107.  
480-Ikona “Mbledhja e kryeengjëjve” është pikturuar nga ikonografët Kostandin dhe Athanas Zografi në vitin 1786. 

Ajo ka përmasat 105x67 cm dhe numër inventari 3664. Ikona vjen nga kisha e "Shën Kollit", Perondi, Berat. 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”. Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), 

Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 72; Ylli Drishti, Icons, Colection of 

the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, 

page 72; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim 

i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 110-111. Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu 

Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 60. 
481-Sipas një kodiku që disponon familja Zografi në Korçë, Terpo është martuar në 29 nëntor të vitit 1781. Nedai 

Thëllimi, Tërpo Zografi, Tempulli, Nr. 3, Korçë 2001, faqe 83. 
482-Traditën e zografëve e ka vazhduar Kostandini dhe Pandeliu. Nga kodiku mësojmë se Kostandin Terpo Zografi 

është martuar më 1716. Në vitin 1826 Kostandini u bë me vajzë, të cilës ia vuri emrin Bozhana. Kostandin Terpo 
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fushën e ikonografisë është i madh. Në mars të vitit 1782 Tërpo bashkë me të atin Kostandinin 

kanë pikturuar afresket e kishës së "Shën Gjergjit" në Libofshë të Fierit483. Në shtator të vitit 

1792 Tërpo Zografi ka pikturuar afresket e kishës së "Shën Kostandinit dhe Helenës" në Kondas 

të Beratit484. Në muajin mars të vitit 1792 pikturon po në Berat afresket e kishës "Fjetja e Shën 

Mërisë" të fshatit Vodicë. Më vonë Tërpo ka ushtruar aktivitetin e tij në rrethin e Korçës. Në 

vitin 1802 ka pikturuar ikonat e ikonostasit në kishën e "Shën Kostandinit" në Drenovë485. Më 

1804 ka pikturuar ikonat e kishës së "Shën Gjergjit" në Plasë486, ndërsa në vitin 1806 pikturon 

afresket e kishës së "Shën Marisë" në Lubonjë të Korçës487. Gjithashtu në vitin 1806 ka pikturuar 

afresket e paraklisit të manastirit të "Shën Naumit"488. Në 1807 ka pikturuar ikonën e "Shën 

Gjergjit" në kishën e "Shën Kollit" në Shamoll të Korçës489, ndërsa në vitin 1808 ka pikturuar 

afresket e kishës së "Shën e Premtes" në Përmet490. Në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë 

                                                                                                                                                             
Zografi është vrarë më 20 korrik 1835 te hani i Babunës në udhën e Prilepit. Pandeli Terpo Zografi është martuar në 

vitin 1835. Nedai Thëllimi, Tërpo Zografi, Tempulli, Nr. 3, Korçë 2001, faqe 83. 
483-Kisha e "Shën Gjergjit" në Libofshë të Fierit është pikturuar në vitin 1782 prej Kostandin dhe Terpo Zografit. 

Mbi portën veriore brenda naosit të kishës gjendet mbishkrimi: +Ανιστοριθη η παρουσα εκ(κ)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”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 

Tiranë 1998, nr. 157, faqe 109-110. 
484-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet në ikonën e "Shën Kostandinit dhe Elenës": Δια χειρος Τερπ(ου) 

(ιυου τ)ου Κονσταντινου χωγραφου, ετος 1792 σεπτεμβριου – 9. “Me dorën e Terpos, birit të Kostandin Zografit, 

viti 1792, shtator 9“. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 166, faqe 112. 
485-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që ka lënë mbi ikonën e "Shën Mërisë": Δια χειρος Τερπου Ζωγραφου εκ 

Κοριτζας 1802. “Me dorën e Terpo Zografit nga Korça 1802. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 

Tiranë 1998, nr. 395, faqe 189. 
486 -Në fondet e Muzeut të Artit Mesjetar në Korçë janë tre ikona të nënshkruara nga Terpo Zografi. Në një ikonë të 

"Shën Mërisë" është mbishkrimi: δεησις γεωργ μπατσοτη / 1804 / δια χειρος Τερπου απο κοριτζα.  “Lutja e Gjergj 

Bacotit 1804. Me dorën e Terpos nga Korça. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 

397, faqe 189-190. 
487-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që ka lënë mbi faqen perëndimore të kishës: ...Δια χειρος Τερπου Ζωγραφου 

ειου Κων / σταντηνου εκ  Κοριτζας, οκτομβριο Ζ. “...Me dorën e Terpos, birit të Kostandinit nga Korça, më 7 tetor”. 

Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 398, faqe 190. 
488-Manastiri arriti të rimëkëmbej falë aftësive të igumenit Stefan, i cili gëzonte simpatinë e Ali Pashë Tepelenës. Ky 

i fundit në shenjë mirënjohjeje kontribuoi me të holla për ndërtimin e kupolës, e cila mbulonte varrin e Shën Naumit. 

Igumeni Stefan siguroi fonde edhe për pikturimin e afreskëve të kishës. Në një mbishkrim thuhet që afresket janë 

punuar nga ikonografi Tërpo Zografi në vitin 1806. 
489-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 399, faqe 190. 
490-Kisha e "Shën e Premtes" në Përmet është pikturuar në vitin 1808 nga Terpo Zografi. Mbi faqen e murit 

perëndimor brenda naosit të kishës është shkruar: + Ανιστορίθη ο ναος τουτος της αγιας Παρασκευης δη εξοδων 

των / χριστιανων αρχιερατευοντος του πανιερωτατου αγιου Κοριτζας Κυριου / Ιωασαφ εφημερευοντος ο 

σακελαριος π(α)π(α) κυρ Πανος και ο αρτο / φυλαξ π(α)π(α) Κυρ Ζοτος επιτροπια δε του Κυρ Δημητρι Στεφανου / 

επι ετος 1808 σεπτεμβριος δια χειρος Τερπον Ζωγραφου ειου Κωνστα / ντινου Ζωγραγου εκ Κοριτζας. “U pikturua 

ky tempull i shën e Premtes, me shpenzimet e të krishterëve, në kohën e peshkopatit të gjithhirshmit, shenjtit të 

Korçës, zotit Joasaf, në kohën kur ishte famullitar Saqelari Kir Pano dhe kartofilaks Kir Papa Zoto, kur ishte 

kujdestar zoti Dhimitër Stefani, në vitin 1808 shtator. Me dorën e Terpo Zografit birit të Kostandin Zografit, nga 
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gjendet një ikonë e "Shën Mërisë", e cila e ka origjinën nga kisha e "Shën Mërisë" në Bënjë të 

Përmetit491. Më vonë më 1819 ka pikturuar ikonën e "Krishtit Pandokrator" në kishën e "Shën 

Kollit" në fshatin Zhej të Zagorisë492. Pasi ushtroi aktivitetin e tij 37-vjeçar Tërpo Zografi fjeti 

më 1835493. Në muzeun "Onufri" në Berat janë ekspozuar dy ikona që kanë autorësinë e Tërpo 

dhe Efthim Zografit: "Lindja e Shën Mërisë", që vjen nga kisha e "Shën Kollit", Perondi, Berat 

dhe "Darka mistike" që vjen nga kisha e "Shën Mërisë" në Vokopolë, Berat494. 

Në vitin 1791 piktori ikonograf Tërpo Zografi, i biri i Konstandin Zografit ka punuar në 

kishën e manastirit të "Shën Prodhromit" në Nausa dhe bleu një dorëshkrim nga dhespoti 

Joakim. Blerja e manualit u bë në malin Athos në 3 tetor 1791. Dorëshkrimi është një manual për 

rregullin kanonik të ikonografisë kishtare495.  

Efthim Zografi ishte i biri i Athanasit, emrin e të cilit e mbajnë dy ikona që datojnë më 

13 mars 1800 dhe gjenden në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Në ikonën e madhe të "Krishtit 

Pandokrator" është shkruar: Δια χειρος εμου Ευθυμιου ιερεος (απο Κο)ρι(τ)ζα ετος αω μαρτιου 

ιγ. “Me dorën e prift Efthimit nga Korça, viti 1800 mars 13“, ndërsa në një ikonë të madhe të 

"Joan Pagëzorit" marrë nga kisha e "Shën Mërisë" në Rëmbec të Korçës është shkruar: Δια 

χειρος εμου Ευθυμιου ιερεος απο Κοριτζα, ιυος Αθανασιου Ζωγραφου. “Me dorën e prift 

Efthimit nga Korça, birit të Athanas Zografit“496.   

Për veprimtarinë e Naum Zografit kemi vetëm disa të dhëna nga mbishkrimet kishtare. 

Në vitin 1780, Naumi së bashku me babanë e tij Athanasin kanë pikturuar kishën e 

                                                                                                                                                             
Korça”.Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 400, faqe 191; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη 

του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 96. 
491-Ikona "Shën Mërisë" ka përmasat 77x41 cm dhe numër inventari 6521. Ajo është punuar nga Terpo Zografi nga 

fundi i shek. XVIII. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 42. Ylli 

Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 42. 
492-Mbi ikonë Terpo Zografi ka lënë këtë mbishkrim: Δεησις του δουλου σου Τερπου Ζωγραφου απο Κοριτζα 1819 

μαιου 16. “Lutje e shërbëtorit tënd Terpo Zografit nga Korça 1819, maj 16“. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave 

në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 696, faqe 269. 
493-Nedai Thëllimi, Tërpo Zografi, Tempulli, Nr. 3, Korçë 2001, faqe 82-83. 
494-Leon Çika, Ylli Drishti, The Icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana, 2009, page 78-79. 
495-Disa nga temat që trajton janë: Si bëhen ikonat dhe afresket? Si pregatiten ngjyrat? Si pregatiten furçat? Si bëhen 

matricat e skenave? Si realizohet lyerja e ikonave me ar? Si pastrohen ikonat e vjetra? Ç’vlerë kanë ikonat? Si duhen 

nderuar ato? Manuali tregon mjaft sekrete të mjeshtërisë dhe zejtarisë të piktorëve ikonografë. Tërheq vëmendjen 

prodhimi dhe procesi i përgatitjes së bojërave, si përzihen, si bëhet tutkalli, si bëhet vaji i lirit, si bëhen ngjyrat e 

fytyrave dhe gjymtyrëve të shenjtorëve, si bëhet ngjyra e arit, si bëhet suvaja e mureve për të pikturuar më pas 

afresket etj. Ky dorëshkrim me skica dhe shpjegime tregon si bëhen pikturat ikonografike kanonike. Dorëshkrimi 

është një manual për pikturën e Kishës Lindore. Në këtë dorëshkrim ka edhe një pjesë të shkruar nga vetë Tërpo 

Zografi. Manuali ka një devocion për kryemjeshtrin e shekullit XIV, Emanuel Panselinon, që është quajtur si 

“Rafaeli i artit bizantin”. Dorëshkrimi i Tërpo Zografit është përkthyer dhe ka shërbyer si udhërrëfyes për studiuesit 

e ikonografisë shqiptare. Moikom Zeqo, Universi i Artit Bizantin, Arnissa Edition, Tiranë, 2009, faqe 90-120. 
496-Ikona e "Joan Pagëzorit" (Fig.16) ka përmasat 86x54 cm dhe numër inventari 2206. Ikona është pjesë e 

koleksionit të Muzeut të Artit Mesjetar në Korçë. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, 

nr. 394, faqe 189. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 43. Ylli 

Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 43. 
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"Virgjëreshës" në Klinovos, të Thesalisë497. Gjithashtu kur kanë punuar në manastirin 

Kseropotamit në malin Athos (nga viti 1872 deri në vitin 1783) vëllezërit ikonografë Kostandin 

dhe Athanas Zografi kanë patur si ndihmës djalin e Athanasit, Naumin498. 

 

 

KOSTANDIN SHPATARAKU 
 

Sikurse dëshmon edhe mbiemri i tij, Kostandin Shpataraku e ka origjinën nga Shpati i 

Elbasanit. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet në ikonën e "Krishtit Pandokrator" në 

kishën e "Anargjendëve të Shenjtë Kozma e Damjan" (qimitirit) në manastirin e "Shën Pjetrit" në 

Vithkuq të Korçës. Në të shkruhet: Χείρ Κωνσταντήνου ίερο / διακόνου έκ Σπαθείας. / έτη άπό 

Χ(ριστο)ύ  α ψ μ η (=1748) "Dora e Jerodhjakon Kostandinit nga Shpati, viti prej Krishtit 

1748"499.  

Rreth vendlindjes së ikonografit Kostandin Shpataraku kemi njoftime të ndryshme. Disa 

mendojnë se e ka preardhjen nga fshati Vlash, ndërsa disa të tjerë thonë se është nga Pashtreshi i 

Shpatit. Datat e lindjes dhe të vdekjes së Shpatarakut nuk dihen. Kostandin Shpataraku ka qenë 

ikonograf i talentuar në pikturimin e ikonave dhe afreskeve500. Në Arkivin Qendror të Shtetit ka 

dokumente, të cilat vërtetojnë se Kostandin Shpataraku ka pikturuar ikonat e manastirit të "Shën 

Gjon Vladimirit" në Elbasan, por me djegien e kishës më 14 mars 1944 ato u shkrumuan501. Disa 

prej ikonave që kanë shpëtuar aktualisht janë në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve në 

Tiranë: "Joan Teologu"502, "Shën Nikolla"503, "Gjithë shenjtorët"504, "Mbledhja e 

Kryeengjëjve"505, "Shën Ilia"506 dhe "Shën Dhimitri"507. 

                                                 
497-Georgios  Tsigaras, Piktorët Konstandin dhe Athanas nga Korça dhe veprat e tyre në Malin Athos, 2000 vjet art 

dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 280. 
498-Mbishkrimi mbi portën qendrore të naosit na bën me dije se: “..me përkushtimin e piktorëve ortodoksë, të 

nderuarit Konstandin dhe zotit Athanas dhe Naum nga Korça, përfunduar më katër shtator 1783”. Koço Zheku, 

Konstandin dhe Athanas Zografi, piktorët mesjetarë korçarë në Malin e Shenjtë Athos 1750-1783, Toena, Tiranë, 

2002, faqe 41. 
499-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 349, faqe 199. 
500-Theofan Popa, Kostandin Shpataraku, piktori shqiptar i shekullit XVIII, Nëntori, Nr. 3, 1965; Theofan Popa, 

Piktor Kostandini prej Shpati, Buletin për shkencat shoqërore, Nr. 1, 1955, faqe 211-214; Ylli Drishti, Kostandin 

Shpataraku, piktori i artit mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, faqe 28. 
501 -Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të shekullit XVIII, Ngjallja, dhjetor 1995, faqe 8.  
502 -Ikona e "Joan Teologut" ka përmasat 93x75.5 cm dhe numër inventari nr. 46. Joan Teologu paraqitet në 

momente frymëzimi gjatë shkrimit të ungjillit që mban emrin e tij. Nga reja e dendur në këndin e sipërm të ikonës 

po fluturon drejt tij një pëllumb, që simbolizon frymëzimin hyjnor. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, 

Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 58-59; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. 

XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 60-61. 
503-Ikona e "Shën Kollit" daton më 1795. Ajo ka përmasat 93.5x55.5 cm dhe numër inventari nr. 44. Shën Kolli 

është ulur në një fron të rëndë, të artë të gdhandur. Me dorën e djathtë bekon, ndërsa dorën e majtë e ka të 

mbështetur mbi ungjillin e hapur që qëndron mbi gjurin e tij. Hitonin e ka ngjyrë blu, ndërsa himatonin me ngjyrë të 

kuqe. Shën Kolli paraqitet me veshje episkopale. Në pjesëne sipërme të ikonës paraqiten Krishti dhe Shën Mëria. 

Mbi ikonën e Shën Kollit gjendet mbishkrimi: Δέησις των δούλου του Θεου Σουττα / τού Ττίμτζου Δεσπύνου διά 
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Sipas një dokumenti arkivor508 në kishën e manastirit të "Shën Gjon Vladimirit" 

ikonografi Kostandin Shpataraku ka pikturuar ikonën e "Shën Gjon Vladimirit", ikonën e 

"Krishtit Pandokrator", ikonën e "Shën Mërisë me Krishtin", ikonën e "Joan Pagëzorit", 12 

ikonat e vogla që paraqesin skena nga të kremtet si dhe ikonën e proskinitarit. Këto ikona 

fatkeqësisht janë djegur. Ikona e parë e pikturuar prej tij daton në vitin 1739. Në ikonën e "Shën 

Gjon Vladimirit"509 (Fig.8) në manastirin e Ardenicës, që shoqërohet me 12 skena nga jeta e tij 

                                                                                                                                                             
ψυχην / κύν του σωτηρίαν / κ(αί) μνημόσινον αύτου / 1795 μαρτίου 15. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Suta i 

Xhimxhit të Dhespinës për shpëtimin e shpirtit dhe kujtimin e tij 1795, mars 15”. Theofan Popa, Mbishkrime të 

kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 44, faqe 66; Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della 

Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 62-63; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni 

i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 64-65. 
504-Ikona e "Gjithë Shenjtorëve" ka përmasat 67.5x50 cm dhe numër inventari 52. Ikona është e ndarë në katër breza 

hirizontalë të barabartë ku janë paraqitur; shenjtorë, ungjillorë, martirë siedhe figura të tjera, shenjtorë lokalë e deri 

tek Kostandini i Madh. Shenjtorët janë paraqitur në këmbë, të veshur me veshje të zbukuruara me shirita të artë dhe 

me pelerina të arta të mbërthyera para gjoksit. Në pjesën e poshtme, në qendër të ikonës është pikturuar skena e 

Dyzetë Shenjtorëve, ndërsa anash saj dallojmë figurën e Shën Gjon Vladimirit, Shën Kostandinit, Shën Pjetrit dhe 

Pavlit etj. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 

2000, page 66-67; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, 

Tiranë, 2000, faqe 68-69. 
505-Ikona "Mbledhja e Kryeengjëjve" është pikturuar nga Kostandin Shpataraku në shek. XVIII. Ikona ka përmasat 

97x58 cm dhe numër inventari nr. 48. Në ikonë janë pikturuar nëntë figura engjëllore. Në qendër të ikonës paraqiten 

Kryeengjëlli Gabriel dhe Mëhilli, të veshur me veshje të gjata princërore. Në duar mbajnë një medaljon me potretin 

e Krishtit Emanuel. Krishti është veshur i tëri me të arta. Portretet e kryeengjëjve rrethohen me kurorë flokësh 

ngjyrë kafe të mbledhur me lidhëse të bardha që valëviten lehtazi anash. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX 

secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 70-71; Ylli Drishti, Ikona shqiptare 

Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 72-73. 
506-Ikona "Shën Ilia" është pikturuar nga Kostandin Shpataraku në shek. XVIII. Ikona ka përmasat 93x57.5 cm dhe 

numër inventari nr. 35. Në ikonë paraqitet çasti kur profeti Ilia ngjitet në qiell me një karrocë të zjarrtë, e cila 

tërhiqet nga katër kuaj. Kuajt janë të zjarrtë dhe me flatra që nënkuptojnë fluturimin drejt qiellit. Në pjesën e 

poshtme të ikonës paraqitet Eliseu, që merr mantelin e profetit Ilia në çastin që ai u ngjit në qiell. (II Mbretërve 2.12-

13). Profeti Ilia paraqitet me pamje asketi, me flokë e mjekër të gjatë. Në dorë mban një pergamenë të hapur, e cila 

ka të shkruar profecinë e tij.  Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale 

d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 74-75; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë 

Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 74-75. 
507-Ikona e "Shën Dhimitrit" është pikturuar nga Kostandin Shpataraku në vitin 1795. Ikona ka përmasat 93x59.5 cm 

dhe numër inventari nr. 42. Shën Dhimitri paraqitet në ikonë hipur mbi një kalë të kuq. Kali paraqitet duke vrapuar 

ndërsa shenjti i ka ngulur shtuzën gladiatorit romak, i cili është rrëzuar. Në sfondin e ikonës është kështjella e 

Selanikut, rrethuar me mure të lartë ngjyrë gri, ndërsa brenda tyre shquhet qyteti me çatitë me tjegulla të kuqe. Në 

pjesën fundore të ikonës janë pikturuar pesë skena nga jeta e shenjtit. Shën Dhimitri paraqitet me pamjen e një 

djaloshi. Në pjesën e sipërme të ikonës një engjëll po i vendos një kurorë të artë lavdie mbi kokë. Në anën e djathtë 

të ikonës jepet pamja e një dore, që bekon veprimin e guzimshëm të shenjtit. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX 

secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 78-79; Ylli Drishti, Ikona shqiptare 

Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 80-81. 
508-AQSH, Fondi 138, dosja 16, fleta 24. 
509-Ikona "Shën Gjon Vladimiri me skena" aktualisht është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Ajo 

ka përmasat 77.4x52.7 cm dhe numër inventari 5324. Ikona është pikturuar nga Kostandin Shpataraku në vitin 1739. 
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është 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”510.  

Gjithashtu dy ikona të ikonostasit të manastirit të "Ardenicës" kanë mbishkrimin se janë 

punuar nga dora e Kostandin Shpatarakut. Në ikonën e madhe të "Krishtit Pandokrator" është 

mbishkrimi: 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”511. Ndërsa në ikonën e "Shën Mërisë me Krishtin" është mbishkrimi: Από Χ(ριστο)υ α ψ 

                                                                                                                                                             
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”. 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. Në ikonë është shkruar: Ο 

ΑΓΙΟΣ ΙΩ(ΑΝΝΗΣ) Ο ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ "Shën Gjon Vladimiri". Rreth ikonës janë pikturuar dymbëdhjetë skena ng 

ajeta e shenjtit. Skena mbi kryet e shenjtit, duke filluar nga ana e majtë titullohet Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

"Lindja e shenjtit". Pas saj vjen skena e dytë, ΩΔΕ Η ΜΑΘΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ "Kur shenjti mëson 

Shkrimin e Shenjtë" dhe vijon me skenën, ΩΔΕ ΕΣΤΕΨΑΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ "Kur e kurorëzuan shenjtin 

princ". Skena e tjetër "Gjuetia e Shenjtit" e paraqet Gjon Vladimirin në gjueti, ndërsa skena tjetër tregon 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. 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.   
510-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 114, faqe 96; Eugenia Drakopoulou, Icons 

from the Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, page 137; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις 

ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 137. 
511-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 120, faqe  98-99. 
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μ δ (=1744) Δια δαπάνης τού / ρουφετίου των πραγμα / τευτάδων τής Μοσχοπόλεος. "Prej 

Krishtit 1744. Me shpenzimet e bakejve të Voskopojës"512. Ikona "Zbritja në ferr"513, që daton 

më 1744 aktualisht është pjesë e fondit të ikonave të Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë. 

Aktiviteti i Shpatarakut në pikturimin e ikonave është mjaft i dendur. Peneli i Kostandin 

Shpatarakut ka pikturuar një pjesë të ikonave që gjenden në ikonostasin e kishës së "Shën 

Marenës" në Llëngë të Pogradecit514. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi në ikonën e madhe të 

"Krishtit Pandokrator": Απο Χ(ριστο)ύ Α Ψ Ν Ε (=1755). / Χείρ Κωνσταντήνου ί(ε)ροδισκόνου 

“Prej Krishtit 1755, dora e jerodhiakon Kostandinit”515. Në vitin 1767 ka pikturuar 16 ikonat e 

ikonostasit të kishës së "Shën e Premtes" në Kavajë. Në ikonën e madhe të "Krishtit 

Pandokrator" është shkruar: +Χείρ Κωνσταντίνου ίεροδιακόνου έκ Σπαθ(ίας) έτοσ άπό Χριστού 

α ψ ξ ζ (=1767) “Dora e jerodhiakon Kostandinit, nga Shpati, viti prej Krishtit 1767”516. Si për 

ironi të fatit ikonostasi me gjithë ikonat e pikturuara nga Kostandin Shpataraku u zhduk nga 

kisha para disa vitesh. 

Aktualisht ikonat e pikturuara nga Kostandin Shpataraku janë në muzetë e Shqipërisë. Në 

pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar është ekspozuar ikona 

"Kryqëzimi i Krishtit"517 (Fig.9) me numër inventari 3652, e cila daton në shek. XVII. Ikona 

                                                 
512-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 119, faqe 98. 
513-Ikona "Zbritja në ferr", (Fig.24) e ka origjinën nga kisha e manastirit të Ardenicës. Ajo ka përmasat 43x34 cm 

dhe numër inventari nr. 61. Ikona është pikturuar nga Kostandin Shpataraku në vitin 1744. Në qendër të ikonës është 

Krishti, i cili ka shpërthyer dyert e ferrit, që ndodhen nën këmbët e tij. Krishti është duke mbajtur një kryq në supin e 

majtë dhe ka zgjatur duart drejt Adamit dhe Evës. Veshja e bardhë e Krishtit tregon momentin engjalljes, pra të sapo 

ngritur prej varrit. Pas Adamit dhe Evës është grupi i shenjtorëve, ndërsa pas Krishtit janë Davidi, Solomoni etj. Ylli 

Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 88; 

Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 

88. 
514-Theofan Popa, Mbishkrimet dhe piktura e kishës së manastirit të Shën Marenës dhe të kishës së Shën Gjergjit në 

Lekë, 1965 (dorëshkrim i pabotuar);  Ylli Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i artit mesjetar shqiptar, Tiranë 

1992, faqe 118-151. 
515-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 32, faqe 62. 
516-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 37, faqe 64. 
517-Ikona “Kryqëzimi i Krishtit” është realizuar nga ikonografi  Kostandin Shpataraku. Ajo është marrë nga kisha e 

Shën Marenës në Llëngë të Pogradecit. Në qendër të ikonës është  Krishti i kryqëzuar. Ai paraqitet i pajetë, me sy të 

mbyllur dhe me kokën të anuar nga e djathta. Kryqi është vendosur në shkëmbinjtë e Golgothasë. Në një zgavër 

poshtë tij, ikonografi paraqet një kafkë, mbi të cilën pikon gjaku i Krishtit. Kjo është kafka e Adamit, i cili sipas 

traditës, ka vdekur dhe është varrosur aty. Mbishkrimi në tabelën sipër kryqit I.N.B.I. do të thotë: "Jisu Nazareti 

Mbret i Judenjve". Majtas kryqit qëndron Hyjlindësja, së bashku me gratë miroprurëse, ndërsa në anën tjetër të 

Kryqit paraqitet apostull Joani dhe pas tij, kryeqindëshi Longin me veshje ushtarake, që drejtoi kryqëzimin. Prania e 

tij në ikonë është mjaft domethënëse. Ai është dëshmitar i kryqëzimit. Longini ka qenë pranë kryqit dhe e ka dëgjuar 

Krishtin të lutej: "O Atë, fali ata, sepse s’dinë se ç’bëjnë!". Në ikonë paraqiten muret e qytetit të Jerusalemit. Mostra 

di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i 

Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 60; Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut 

Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 132-133; Melsi Labi, Guidebook of National 

Historical Museum of Albania, National Historical Museum, Tirana 2016, page 132-133; Dorian Koçi, Andrea 

Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 
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vjen nga manastiri i Llëngës. Ndërsa në fondet e Muzeut Historik Kombëtar janë dyert anësore të 

ikonostasit të kishës së manastirit të Ardenicës me numër inventari 6153 dhe 6155. Në Muzeun e 

Artit Mesjetar në Korçë janë ekspozuar ikona "Kryqëzimi i Krishtit"518, ikona "Himni 

Akathist"519, e cila vjen nga kisha e Shën Mërisë në Lushnje etj. Në muzeun "Onufri" në Berat 

është ekspozuar ikona "Shën Dhimitri mbi kalë"520, që vjen nga kisha e Shën Kollit, në Perondi, 

Berat. Kurse në Muzeun Gjergj Kastrioti në Krujë është ekspozuar ikona "Krishti Pandokrator", 

që vjen nga kisha e fshatit Vërdovë të Pogradecit521.  

Gjatë vizitës së një delegacioni zyrtar në Maqedoninë e Veriut pamë në Galerinë e 

Ikonave të Ohrit, ikonën "Shën Marina me skena" të ikonografit Kostandin Shpataraku. Ikona ka 

përmasat 92.5 x 60.5 dhe etiketa shkruan se e ka origjinën nga kisha "Nëna e Zotit Peribleptos" 

në Ohër522. Duke kërkuar në arkivin personal gjeta një artikull të studiuesit Moikom Zeqo523, i 

cili është i mendimit se ikona bënte pjesë në repertorin e ikonave të manastirit të "Shën Marinës" 

në Llëngë të Pogradecit. Në kërkimet e mëtejshme në një artikull të shkruar nga kuratori i 

Galerisë së Ikonave në Ohër, studiuesi Milco Georgievski rezulton se ikona është blerë në vitin 

1962 nga Naum Koteli me shumën e 15 mijë dinarëve524. Ky fakt vërtetohet nga akti i blerjes që 

disponon Galeria e Ikonave në Ohër, por nuk thuhet se ku e ka blerë dhe nga kush e ka blerë 

Naum Koteli ikonën e "Shën Marinës me skena". (Fig.10) 

                                                                                                                                                             
48-49; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea 

Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 46; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum 

(14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 46; Dorian Koçi, Skënder 

Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe  92-93; Dorian Koçi, Skënder 

Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 92-93. 
518-Ikona vjen nga kisha e "Shën Mërisë" e manastirit të Ardenicës. "Kryqëzimi i Krishtit" është pikturuar nga 

Kostandin Shpataraku në vitin 1744. Përmasat e ikonës janë 35x26 cm. Numri i inventarit është 5160. Ylli Drishti, 

Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 36; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-

Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 36. 
519-Ikona "Himni Akathist" është realizuar nga Kostandin Shpataraku. Ikona ka përmasat 50.5x40 cm dhe numër 

inventari 6718. Ikona vjen nga kisha e Shën Mërisë në Lushnje. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në 

Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 34; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, 

Tirana, 2003, page 34. 
520-Ikona "Shën Dhimitri mbi kalë" ka përmasat 42x58 cm dhe numër inventari 13. Ikona është realizuar nga 

Kostandin Shpataraku në shek. XVII. Ikona vjen nga kisha e Shën Kollit, në Perondi, Berat. Leon Çika, Ylli Drishti, 

The Icons of Berat, Mali Pleshti, Tirana, 2009, page 74. 
521-Ylli Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i artit mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, faqe 28; Ylli Drishti, National 

Museum Gjergj Kastrioti Skanderbeg, Kruja, Publishing House albPaper, Tirana, 2012, page 63.   
522-Milco Georgievski, Icon Galery-Ohrid, Ohrid 1999, page 96; Ohrid Macedonia, City Guide, Publisher: 

Municipality of Ohrid, page 28-30. 
523-Në artikull studiuesi Zeqo shkruan:-Ikona e Shën Marinës për mendimin tim duhet të jetë bërë nga piktori për 

manastirin e Shën Marinës në Mokër. Më pas duhet të jetë transportuar në kishën e Shën Klementit në Ohër. Këtë e 

them e vërtetohet katërcipërisht nga fakti që disa nga kompozimet në miniaturë të kësaj ikone gjenden në afreskat e 

manastirit të kësaj shenjtoreje në Mokër. Moikom Zeqo, Një ikonë e re e panjohur e Konstandin Shpatarakut, 

Ekskluzive, nr. 20, dhjetor 2001, faqe 111-112. 
524-Milco Georgievski, St. Marina of Antioch and her representations on tëo icons from the Icon Gallery in Ohrid, 

Academia.edu. 



125 
 

Vepra e këtij ikonografi të talentuar filloi të studiohej për herë të parë nga teologu 

Theofan Popa në vitin 1954. Ikonat dhe afresket e pikturuara prej Shpatarakut kanë ngjyrime në 

tonalitete të ngrohta. Lëvizjet e figurave janë të qeta dhe të dallueshme. Në portretet e 

personazheve të tij realizon kalime të qeta hije-drite, ku ngjyra okër dhe tonalitetet e saj me 

nuancat e jeshiles në gri, krijojnë hijet e portreteve të shenjtorëve. 

 

 

KOSTANDIN JEROMONAKU 
 

Kostandin Jeromonakut i përkasin rreth 100 ikona, në harkun kohor 1604-1728. Emrin e 

tij e gjejmë në ikonat e kishave të Voskopojës, të manastirit të "Shën Gjon Vladimirit" në 

Elbasan, të kishës së manastirit të "Shën Pjetrit dhe Pavlit" në Vithkuq, të kishës "Burimi 

Jetëdhënës" në Korçë etj.  

Ikonat e ikonostasit të kishës "Fjetja e Hyjlindëses" në Voskopojë janë pikturuar prej 

dorës së Kostandin Jeromonakut525. Mbi ikonën e madhe të "Krishtit Pandokrator" në ikonostas 

është shkruar: Χειρ Κωνσταντιν(ου) ιερομοναχου α χ δ (=1604). “Dora e Kostandinin 

Jeromonakut 1604”526. Mbi ikonën e "Shën Gjergjit" dhe ikonën e "Shën Mitrit" është shkruar: 

Ημής στρατεθόμεθα τώ βασιλεί τών δυνάμε / ων εί καί πυρί κ(αί) βασάνοις άναδωσεται / ήμάς 

άρνούμεθα τής Τριάδος τήν / δύναμην. Χείρ Κωνσταν / τίνου ίερομονάχ(ου), άπό Χ(ριστο)ύ α ψ 

γ (=1703). “Ne rekrutohemi për mbretin e fuqive dhe në qoftë se na vini në zjarr e në mundime, 

nuk do të mohojmë fuqinë e trinisë. Dora e Kostandin Jeromonakut, prej Krishtit 1703”527. Në 

vitin 1725 Kostandin Jeromonaku ka pikturuar ikonën e "Shën Gjergjit"528 dhe ikonën e "Shën 

Dhimitrit"529 në kishën e "Shën Kollit" në Voskopojë.  

                                                 
525-Dorian Koçi, Thesare kulturore nga Voskopoja në Muzeun Historik Kombëtar, botuar në: Qytetërimi i 

Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan, Konferencë shkencore ndërkombëtare, Akademia e Shkencave e 

Shqipërisë, faqe 401. 
526-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 300, faqe 155. 
527-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 323, faqe 163. 
528-Ikona e "Shën Gjergjit" vjen nga kisha e "Shën Kollit" në Voskopojë të Korçës. Ka përmasat 108x75x6 cm dhe 

numër inventari 7586. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1725. 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 vithet e kalit 

paraqitet një fëmijë, i cili ishte zënë rob nga saraçinët. Kur po shërbente në tavolinën e të zotit, u shfaq shenjti mbi 

një kalë dhe  pasi e rrëmbeu, e çoi te prindërit e tij. Djali mban mbi krye një kapuç të kuq. Me dorën e djathtë 

mbahet pas shenjtit. Në dorën e majtë ka një ibrik. Në pjesën e sipërme të ikonës një engjëll zbret nga qielli duke i 

dhuruar shenjtit kurorën e martirit.në pjesën e poshtme të ikonës, nën këmbët e kalit është shkruar: ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ 

ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ / Θ(ΕΟ)Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ(...)ΑΡ(...).“Lutje e shërbëtorit të perëndisë Nikollës..“. Ndërsa nën trupin 
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Dy ikona të kishës së manastirit të "Shën Gjon Vladimirit" në Elbasan kanë nënshkrimin 

e tij. Ikona e "Krishtit Pandokrator" daton në vitin 1693. Në pjesën fundore të ikonës është 

shkruar: Χειρ Κώνσταντίνου ιερομ(ονά)χ(ου) / έτος από Χ(ριστο)ύ α χ ψ γ (=1693). “Dora e 

Kostandin Jeromonakut, viti prej Krishtit 1693”530. Ndërsa në ikonën e "Shën Mërisë me 

Krishtin"531 (Fig.26) është mbishkrimi: Χειρ Κώνσταντίνου ιερομ(ονά)χ(ου) / έτος από 

Χ(ριστο)ύ α χ ψ γ (=1693). “Dora e Kostandin Jeromonakut, viti prej Krishtit 1693”. Ikonat 

                                                                                                                                                             
e dragoit gjendet mbishkrimi: ΧΕΙΡ ΚΩΝ. “Dora Kon“. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες 

κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 126-128. 
529-Ikona e "Shën Dhimitrit" vjen nga kisha e "Shën Kollit" në Voskopojë të Korçës. Ka përmasat 108x70x7 cm dhe 

numër inventari 7671. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1725. 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 anën tjetër paraqitet një kodër me pemë 

të gjelbëra. Në pjesën e poshtme të ikonës paraqitet deti me anije të shumta. Në pjesën e poshtme të kalasë së 

Selanikut është shkruar: ΧΕΙΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝ(Α)ΧΟΥ. “Dora e Kostandin Jeromonakut”.  Ευγενια 

Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 128-131. 
530-Krishti është paraqitur në ikonë me lavdinë e Tij qiellore. Është i veshur me rroba të kuqe nga brenda dhe me 

tunikën ngjyrë kafe të çelët. Në njerën dorë mban Ungjillin; me dorën tjetër bekon. Ungjilli i Shenjtë thotë se Jisu 

Krishti ishte mësues për gjithë njerëzimin. IC XC 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 kurorë kanë kuptimin "AI 

QË ËSHTË", ose në shqip "JAM". Krishti është i ulur në një fron madhështor e mbi dy jastëkë, njëri i kuq dhe tjetri 

i zi. Froni është i pikturuar me motive floreale. Në pjesën fundore të fronit është shkruar: Χειρ Κώνσταντίνου 

ιερομ(ονά)χ(ου) / έτος από Χ(ριστο)ύ αχψγ (=1693). “Dora e Kostandin Jeromonakut, viti prej Krishtit 1693”. Sipas 

Theofan Popës, kjo ikonë i përkiste kishës së Shën Gjergjit në Kosovë të rrethit të Lushnjës, por e kanë çuar në 

kishën e manastirit të Shën Gjon Vladimirit pas djegies që pësoi ai në vitin 1944. 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 54-55; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i 

Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, 

faqe 50; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor 

Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 50; Melsi Labi, Gjon Vladimiri, Princi që u bë shenjt, Muzeu 

Historik Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 40-41; Melsi Labi, Joan Vladimir, The prince thet became Saint, Tirana, 

2016, page 45-46; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 

2018, faqe  94-95; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 

2018, page 94-95. 
531-Shën Mëria është ulur në fron mbi dy jastëkë. Në prehër mban Krishtin foshnjë. Ikona është e zbukuruar me 

elemente dekorative. Motivi kryesor është zambaku i stilizuar. Froni është madhështor. Ai mbështetet në katër 

këmbë të gdhendura. Shën Mëria ka veshur tunikë ngjyrë kafe të çelët, ndërsa Krishti foshnjë, tunikë të kuqe. 

Aureolat e tyre janë të zbukuruara me motive të shumta. Poshtë fronit, mbi një sfond të hirtë është mbishkrimi: Χειρ 

Κώνσταντίνου ιερομ(ονά)χ(ου) / έτος από Χ(ριστο)ύ αχψγ (=1693). “Dora e Kostandin Jeromonakut, viti prej 

Krishtit 1693”. Ikona "Shën Mëria me Krishtin" shquhet për sfondin e artë me reliev. Ajo është zbukuruar me 

motive grundi, të ngritura në reliev, të lidhura e të gërshetuara me njëra-tjetrën. 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 56-57; Melsi Labi, Gjon Vladimiri, Princi që 

u bë shenjt, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 41; Melsi Labi, Joan Vladimir, The prince thet became 

Saint, Tirana, 2016, page 46. 
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"Krishtit Pandokrator" dhe "Shën Mëria me Krishtin" aktualisht janë ekspozuar në pavijonin e 

ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar. Në vitin 1694 Kostandin Jeromonaku ka 

pikturuar ikonën "Krishti Pandokrator"532, në kishën e manastirit të Shën Marenës në Llëngë të 

Pogradecit, e cila aktualisht është në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë.  

Kostandin Jeromonaku ka pikturuar disa nga ikonat e kishës së manastirit të "Shën Pjetrit 

dhe Pavlit" në Vithkuq të Korçës. Në ikonën e "Krishtit Pandokrator" në fronin peshkopal është 

shkruar: Δέησις τού δούλου σου Κ(ύριε) Χατζί Θανάσι, Χείρ Κωνσταντίνου ίερομονάχου α ψ ι 

(=1710). “Lutje e shërbëtorit tënd o zot, Haxhi Thanasit. Dora e Kostandin Jeromonakut – 

1710”533. Ikona e "Shën Mërisë me Krishtin"534 dhe "Shën Joan Pagëzori"535 janë të ekspozuara 

                                                 
532-Ikona "Krishti Pandokrator" e ka origjinën nga kisha e Shën Marenës në manastirin e Llëngës në rrethin e 

Pogradecit. Ka përmasat 97x63.5 cm dhe numër inventari 7488. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në 

vitin 1694. IC XC në pjesën e sipërme të ikonës janë shkronjat e para të emrit Jisu Krisht në greqisht. Të përkthyera 

në shqip, mund të shkruhen JS KR. Shkronjat në kurorën Ο Ω Ν kanë kuptimin "AI QË ËSHTË". Përkthyer në 

shqip, mund të shkruhen "JAM". Ky është emri që Zoti i tregoi Moisiut në Malin e Horebit. Në ikonë Krishti 

Pandokrator paraqitet me lavdinë e Tij qiellore. Krishti Pandokrator është ulur në një fron të madh të zbukuruar me 

ornamente të shumta bimore. Ai është veshur me rroba të kuqe dhe me tunikën ngjyrë blu. Stihari i Krishtit është i 

stolisur me motive floreale. Në mes ka lidhur një rrip ngjyrë ari. Krishti bekon me dorën e djathtë dhe mban 

ungjillin në dorën e majtë. Ungjilli i Shenjtë tregon se Jisu Krishti është mësues për gjithë njerëzimin. Në të është 

shkruar: Μαθετε απ’εμου, οτι πραος ειμι και ταπεινος τη καρδια και ευρησετε αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων, ο γαρ 

ζυγος μου χρηστος και το φορτιον μου ελαφρον εστιν. “ Mësoni nga unë, sepse jam zemërbutë dhe i përulur nga 

zemra, dhe do të gjeni çlodhje për shpirtrat tuaj. Sepse zgjedha ime është e butë dhe barra ime është e lehtë!” (Mateu 

11, 29-30). Në pjesën e poshtme të ikonës, nën fronin ku është ulur Krishti është shkruar: ΧΕΙΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

(ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ) (...) ΣΗΝΔΡΟΜΗ Κ(ΑΙ) ΠΟΘΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΡΕΟΣ Κ(ΑΙ) ΕΙΚΟΝΟΜΟΥ (..) ΑΠΟ 

(...)Χ(ΡΙΣΤ)ΟΥ ΑΧΖΔ. “Dora e Kostandin Jeromonakut. Me shpenzimet dhe dhimbjen e priftit dhe ikonomit 

Nikolla. Viti 1694”. Mbishkrimi është shkruar në tre pjesë ndërmjet këmbëve të Krishtit dhe fatkeqësisht ka 

dëmtime në shumë vende. Më e rëndësishme është se ka shpëtuar viti 1694 dhe nënshkrimi i piktorit ikonograf. Ylli 

Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 30; Ylli Drishti, The Byzantine 

and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 30; Eugenia Drakopoulou, Icons from the 

Orthodox Communities of Albania, Thessaloniki, 2006, page 120-123; Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις 

ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 120-123. 
533-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 325, faqe 164. 
534-Ikona "Shën Mëria në fron" vjen nga kisha e "Shën Pjetrit" në Vithkuq të Korçës. Ka përmasat 84x53.5x3.2 cm 

dhe numër inventari 5816. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në vitin 1710. 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 një pergamen të mbështjellë role. Mbi kryet e Shën Mërisë është një kurorë mbretërore. Anash saj paraqiten 

dy engjëj. 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. Në pjesën e poshtme të ikonës "Shën Mërisë 

me Krishtin" është mbishkrimi: Δέησις τού δούλου τού Θεού ...Ιεσέ.....κ(αί) τού Δαυίδ. Χείρ Κωνσταντίνου 

ίερομονάχου α ψ ι (=1710) “Lutje e shërbëtorit të perëndisë … Jese .. dhe të Davidit. Dora e Kostandin Jeromonakut 

1710”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri,  Tiranë 1998, nr. 324, faqe 164; Ευγενια Δρακοπουλου, 

Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 124-125. 
535-Ikona "Shën Joan Pagëzori" vjen nga kisha e "Shën Pjetrit" në Vithkuq të Korçës. Ka përmasat 82x52 cm dhe 

numër inventari 5518. Ikona është pikturuar nga Kostandin Jeromonaku në shek. XVII. Ylli Drishti, Ikona bizantine 

dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 31; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons 

in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 31. 
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në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Gjatë viteve që ushtroi veprimtarinë e tij Kostandin 

Jeromonaku ka treguar mjeshtëri të lartë, kulturë artistike dhe përgatitje të mirë teologjike. Të 

gjitha këto karakteristika, por duke u nisur edhe nga mbiemri Jeromonaku vërtetojnë se ai është 

formuar si ikonograf në një atelie të dëgjuar536. Veç ikonave të sipërpërmendura "Krishti 

Pandokrator" (Fig.11) me numër inventari 3699; "Shën Mëria me Krishtin" (Fig.12) me numër 

inventari 5883 në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar janë ekspozuar 

edhe tre ikona të tjera të Kostandin Jeromonakut: "Mbledhja e Apostujve"537 (Fig.13) me numër 

inventari 3686; "Ngritja e Kryqit"538 (Fig.30) me numër inventari 3683 dhe "Shën Pjetri e Shën 

Pavli"539 (Fig.31) me numër inventari 3662. 

 

 

                                                 
536-Dorian Koçi, Thesare kulturore nga Voskopoja në Muzeun Historik Kombëtar, botuar në: Qytetërimi i 

Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan, Konferencë shkencore ndërkombëtare, Akademia e Shkencave e 

Shqipërisë, faqe 404. 
537 -Në qendër të ikonës paraqitet Shën Joani, i cili ka vendosur duart mbi maketin e një kishe, të cilën e mbajnë 

apostujt e tjerë. Në ikonë është shkruar: Η ΣΗΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ “Mbledhja e apostujve”. 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 

48; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea 

Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 48; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në 

Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 58-59. 
538-Perandori Kostandin kishte parë një ëndërr. Në ëndërr i ishte shfaqur një kryq, ku ishte shkruar se me atë shenjë 

do të fitonte. Pas betejave të fituara me këtë simbol, Kostandini kishte vendosur të gjente kryqin, ku ishte kryqëzuar 

Krishti. Këtë gjë e bëri e ëma, Helena, e cila e zbuloi kryqin në Jerusalem. Në vendin ku u lartësua kryqi, u ndërtua 

një kishë. Kohë më vonë, kryqi u vodh nga mbreti i persëve, por jo shumë vonë, perandori bizantin, Irakliu, e çliroi 

Jerusalemin dhe e ringriti kryqin. Në ikonë paraqitet momenti, kur prifti Makari lartëson kryqin e rigjetur. Në pjesën 

kulmore të kryqit është shkruar: ΥΨΟΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΒΡΟΥ "Ngritja e kryqit të 

nderuar shpëtimtar". Në sfond paraqitet qyteti i Jerusalemit. Në të djathtë paraqiten Shën Helena me një grup 

anëtarësh të këshillit. 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 49; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), 

Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 49; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i 

ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 60-61. 
539-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 “Shën Pavli” është e dëmtuar. Në pjesën e poshtme të ikonës është shkruar: Χειρ 

Κώνσταντίνου ιερομονάχου “Dora e Kostandin Jeromonakut”. 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 48; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National 

History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 48; 

Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i 

pabotuar), Tiranë 2018, faqe 62-63. 
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MËSUES KOSTANDINI 
 

 Mësues Kostandini ka ushtruar aktivitetin e tij rreth fundit të  shek. XVII dhe fillimit të 

shek. XVIII. Ai ka pikturuar nëpër kishat e "Shën Mëhillit", "Shën Mërisë", dhe "Ungjillëzimit" 

në Vithkuq të Korçës540.  

Në kishën e "Shën Mëhillit"541, në Vithkuq të Korçës  Mësues Kostandini ka pikturuar 

tetë ikona, "Dyert e Bukura" si dhe "Kryqin e madh" të ikonostasit. Ikonat janë: "Shën Mëhilli", 

"Joan Pagëzori", "Shën Dhimitri", "Shën Gjergji", "Shën Thanasi", "Shën Kozmai dhe Damjani", 

"Krishti Pandokrator"542, "Shën Mëria". Figurat në ikona janë pikturuar përballë mbi panele të 

vetme druri që kufizohen nga një kornizë e gdhendur me motive floreale. Zbukurimet brenda 

kornizës janë bërë me kordon të artë, ndërsa ato jashtë kornizës kanë motiv gjetheje. Të gjitha 

ikonat e mëdha në pjesën e sipërme janë mbuluar me fletë ari. Sfondi në pjesën e poshtme është i 

gjelbër543. Këtë fakt e gjejmë edhe në faqen 30 të kodikut të kishës së "Shën Mëhillit"544. 

Gjithashtu, Mësues Konstandini ka pikturuar disa prej ikonave të vogla të ikonostasit të kishës: 

"Shpërfytyrimi", "Pendikostia", "Shestja", "Joan Teologu", "Vajtimi i Krishtit", "Ungjillor 

Llukai", "Ungjillor Mateu", "Adhurimi i Magëve", "Zbritja në Ferr", "Lindja e Hyjlindëses", 

"Krishtlindja" etj. Ikonat e rreshtit të dytë sipër janë pikturuar prej nxënësit të mësues 

Konstandinit: "Shën Andoni", "Shën Pandelejmoni", "Shën e Premtja", "Shën Spiridhoni", 

                                                 
540-Në kishat e Vithkuqit janë gjetur rreth 20 ikona të pikuturuara nga Mësues Kostandini. Duke u mbështetur te 

mbishkrimet ikonat datojnë në vitin 1685. Mësues Kostandini i përket plejadës së ikonografëve të shek. XVII. 

Kristofor Naslazi, Kristaq Balli, Ndihmesa e piktorëve korçarë në artin mesjetar shqiptar, Tempulli, Nr. 2, Korçë 

2000, faqe 40. 
541-Kisha ka përfunduar së ndërtuari në vitin 1682 dhe është pikturuar më 1728. Mbi portën jugore në brendësi të 

kishës është mbishkrimi: Ανηγέρθη έκ βάθρων γής έπί έτους αχπβ καί άνιστορήθη ό θείος καί πάνσεπτος ούτος τών 

παμμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ, διά έξόδου τών εύπρεθέντων χριστιανών τής πολιτείας ταύτης καί διά 

συνδρομής κόπου κ(αί) μόχθου Σταύρου ίερέως καί οίκονόμου κ(αί) έπιτρόπου άρχιερατεύοντος τού Πανιερωτάτου 

Μητροπολίτου Καστο(ρ)ί(ας) Κυρίου Κυρίου Χρυσάνθου ίερατεύοντος τών εύλαβεστάτων ίερέων έπί έτους αψκη 

(=1728) Οκτωβρίου ά. “U ndërtua prej themeli në vitin 1682 dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i 

taksiarkëve të mëdhenj Mihael e Gabriel, me shpenzimet e të krishterëve që gjenden në këtë qytet dhe me 

kontributin, përpjekjet dhe mundimet e prift Stavrit, ekonom dhe epitrop, në kohën e peshkopatit të gjithëhirshmit 

mitropolitit të Kosturit, zotit Krisanth, në kohën kur ishin famullitarë priftërinjtë e shumëdevotshëm, në vitin 1728, 

tetor 1”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 313, faqe 161. 
542-Në ikonën e madhe të Krishtit Pandokrator është shkruar: Δεησης τον δουλο(ν) του Θ(εο)ύ Γεανι Μαλεσου. 

“Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Jani Malesu”. Sipas Theofan Popës ikona daton në Shek. XVII. Theofan Popa, 

Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 502, faqe 213. 
543-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, Mësues Konstandini, Tempulli, Nr. 12, 

Korçë, 2007, faqe 45-46. 
544-Kodiku i kishave të Vithkuqit aktualisht gjendet në Muzeun Historik Kombëtar. Nga kodiku mësojmë se: Në 

tempull ka 10 ikona të mëdha. Në të djathtë janë "Jesu Krishti", "Joan Pagëzori", "Shën Kolli", "Shën Gjergji", 

"Shën Thanasi". Ikonat janë  pa datë. Në anë të mëngjër janë ikonat e "Shën Mërisë" e "Shën Mihailit", 

"Anargjendët Kozma dhe Dhamiano", e "Shën Mitrit", e "Shën e Premtes", të gjitha pa datë. Andrea Llukani, 

Kodiku i kishave të Vithkuqit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018, faqe 11; Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit 

(Sipas kodikëve të Muzeut historik Kombëtar), Tiranë, 2015, faqe 23. 
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"Prerja e kokës së Joan Pagëzorit", "Ungjillëzimi", "Tre Hierarkët", "Ipapandia", "E diela e 

miraprurëseve", "Hyrja e Hyjlindëses në Tempull" etj545.  

Mbi ikonostas është kryqi i madh546, i cili është zbukuruar me pesë lulonja si rreze në tre 

krahët dhe dy antefiksa të ngulur në gojën e dragonjve, të cilët trupëzohen në bishtin e dy 

përbindëshve që mbajnë kryqin. Pjesa e poshtme e kryqit është më e gjatë se pjesa e sipërme. 

Kryqi rrethohet nga një kornizë e gdhendur dhe e zbukuruar me motiv dredhëze të tejshpuar. Në 

cepat e kryqit janë pikturuar simbolet e katër ungjillorëve, ndërsa në qendër të tij gjendet Krishti 

i kryqëzuar. Kryqi i përket ateliesë së mësues Konstandinit. Aktualisht, ky kryq gjendet i 

ekspozuar në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë547.  

"Dyert e Bukura"548 të ikonostasit përbëhen nga dy kanata të gdhendura, në dy panele 

druri të grunduara dhe të mbuluara me fletë ari. Anash dyerve dhe ikonave ka rripa të zbukuruar 

me zemërza, zymbylka dhe tërfil të valëzuar, që përfundojnë me krejsa si shqiponja dykrenare549. 

Në pjesën e sipërme të dyerve janë pikturuar profeti David dhe profeti Solomon. Në pjesën e 

mesit është pikturuar skena e "Ungjillëzimit" me sfond të artë. Shën Mëria është në anën e majtë, 

ndërsa kryeengjëlli Gavril në anën e djathtë. Në pjesën e  poshtme të dyerve janë pikturuar katër 

etër të kishës me veshje peshkopale. Duke i parë me kujdes, dallojmë se ato janë pikturuar nga 

dy duar të ndryshme. Kanata jugore është pikturuar nga mësues Kostandini, ndërsa kanata 

veriore është pikturuar nga ndonjë nxënës i tij550.  

Ikona të pikturuara nga Mësues Kostandini gjejmë në kishën "Ungjillëzimit"551 në 

Vithkuq të Korçës. Mbi ikonën e "Joan Pagëzorit"552 në ikonostasin e kishës kemi këtë 

                                                 
545-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, Mësues Konstandini, Tempulli, Nr. 12, 

Korçë, 2007, faqe 48. 
546-Në kodik thuhet: Një kryq i madh mbi tempullin. Melsi Labi, Kishat e manastiret e Vithkuqit (Sipas kodikëve të 

Muzeut historik Kombëtar), Tiranë, 2015, faqe 23; Andrea Llukani, Kodiku i kishave të Vithkuqit, Trifon Xhagjika, 

Tiranë, 2018, faqe 11. 
547-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, Mësues Konstandini, Tempulli, Nr. 12, 

Korçë, 2007, faqe 47-48. 
548-"Dyert e Bukura" të ikonostasit të kishës së "Shën Mëhillit" aktualisht gjenden të ekspozuara në Muzeun e Artit 

Mesjetar në Korçë me numër inventari 5870 (kanata e majtë) dhe 5871 (kanata e djathtë). Dyert e bukura janë 

pikturuar nga Mësues Kostandini. Ato kanë përmasat 129 x 35 cm kanata e majtë dhe 137 x 38 cm kanata e djathtë.  

Dyert e bukura janë punuar me teknikën tempera mbi dru, gdhendur dhe veshur me ar. Ylli Drishti, Ikona bizantine 

dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 32; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons 

in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 32. 
549-Fatbardha Shkupi, Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytezën e Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-XIX, 

Monumentet, 2 / 1983 (26), faqe 126-128; Kristofor Naslazi, Disa shembuj të dyerve mbretërore në shekujt XIV-

XVII, Tempulli, Nr. 16, Korçë 2011, faqe 61-62. 
550-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar mësues Konstandini, Tempulli, Nr. 12, 

Korçë, 2007, faqe 46-47. 
551-Sipas Theofan Popës kisha i përket gjysmës së dytë të shek. XVI. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 

Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 321, faqe 163. 
552-Ikona e "Joan Pagëzorit" aktualisht gjendet në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 2106. 

Ikona është e pikturuar nga Mësues Kostandini në vitin 1685. Ajo ka përmasat 78x47 cm. Ylli Drishti, Ikona 

bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 28; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-

Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 28. 
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mbishkrim: Δυα χυρος .....δασκαλος Κονσταντινου. “Me dorën .... e mësues Kostandinit”553. 

Ndërsa mbi ikonën e Shën Mërisë Përkëdhelëse554 në ikonostas është shkruar: Επη ετους απο τις 

ενσαρκου ηκονομηας Ιυσου Χριστου Α Χ Π Ε (=1685). “Në vitin prej ekonomisë së mishërueme 

të Jisu Krishtit, 1685”555.  

Në kishën e "Shën Mërisë" në Vithkuq të Korçës gjendej ikona e "Shtatë Shenjtorëve" 

ku, përveç shtatë shenjtorëve që janë pikturuar në pjesën e sipërme të ikonës, në pjesën e 

poshtme, Mësues Konstandini ka pikturuar "Shën Stilianin", "Shën Akakin" dhe "Shën Alipin". 

Në qendër të ikonës është "Shën Metodi", me duart e vendosura mbi maketin e një kishe. Anash 

tij janë "Shën Kirilli", "Shën Klemendi", "Shën Naumi", "Shën Sava", "Shën Gorazhdi" dhe 

"Shën Angjellari". Mbi ikonën e "Shtatë shenjtorëve" është mbishkrimi: Δεησις τον ευσεβον 

χριστιαν/ον σηνδρομης και επητροπη Κυρ / Χριστο Δύκα 1778. “Lutja e të krishterëve të 

devotshëm, me kontributin dhe kujdesin e Kir Kristo Dikës 1778”556.  

Afresket e kishës së "Shën Mërisë"557 janë realizuar nga mësues Konstandini. Ato janë të 

errëta, nga shkaku i oksidimit të llakut, tymrat e qirinjve dhe kandileve etj. Këta faktorë e kanë 

bërë të pamundur dallimin e imazheve nëpër skenat e pikturuara. Vetëm në pjesë të veçanta 

mund të dallohet portreti i ndonjë shenjtori. Në dy anët e një harku janë "Profeti Jeremia" dhe 

"Profeti Naum". Afreske të tjera që mund të dallohen janë: "Shën Stiliani", "Shën Eftimi", "Shën 

Andoni", "Shën Grigori", "Shën Pellagjia" etj. Dallohen edhe disa skena, ndonëse imazhet janë 

të zbehta: "Shpërfytyrimi", "Fjetja e Hyjlindëses", "Kryqëzimi" dhe "Vajtimi i Krishtit". Në 

kupolën e naosit dallohen disa engjëj përreth figurës së "Pandokratorit" si edhe "Shën Mëria" dhe 

"Joan Pagëzori". Në cepat e kupolës gjenden katër ungjillorët, të ulur mbi ndenjëse katrore. Në 

apsidë dallohet "Platitera", si edhe dy engjëj anash brerores së saj. Përveç skenave standarde, 

mësues Konstandini ka pikturuar edhe disa shenjtorë lokalë, si "Shën Gjon Vladimiri" dhe "Shën 

Marina"558. Kisha është djegur rreth viteve 1909-1910 prej një personi që banonte në konakët e 

kishës. Zjarri është shkaktuar nga një qiri i ndezur në krah të ikonës së "Shën Mërisë". Nga 

djegia janë dëmtuar afresket dhe një pjesë e ikonostasit559
.  

 

                                                 
553-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 317, faqe 162. 
554-Ikona e "Shën Mërisë Përkëdhelëse" aktualisht gjendet në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 

1700. Ikona është e pikturuar nga Mësues Kostandini në vitin 1685. Ajo ka përmasat 78x52 cm. Ylli Drishti, Ikona 

bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 27; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-

Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 27. 
555-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 316, faqe 162. 
556-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 381, faqe 185; Kristofor Naslazi, Zbulohen 

afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, mësues Konstandini, Tempulli, faqe 55. 
557-Sipas Kodikut të kishës në faqen 11 mësojmë se kishs është ndërtuar në vitin (Α Χ Π), d.m.th në vitin 1670 se 

shkronja e fundit nuk njihet, por brenda vitit 1670 e deri në vitin 1680 dhe shkronjat nuk mund të lëçiten se prej kujt 

është ndërtuar dhe me kujdestarinë e cilit është bërë, mbasi kjo kishë është djegur një pjesë e tempullit brenda dhe 

është nxirë zografisja. Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe 11. 
558-Kristofor Naslazi, Zbulohen afreske dhe disa ikona të piktorit mesjetar, mësues Konstandini, Tempulli, Nr. 12, 

Korçë, 2007, faqe 51-55. 
559-Kodiku nr. 1, Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e madhe), viti 1943, faqe 11. 
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IKONOGRAFËT NGA DARDHA 
 

Nga plejada e ikonografëve dardharë mund të veçojmë 24 prej tyre, të cilët kanë dhënë 

një kontribut të çmuar në zbukurimin e kishave ortodokse. Në Muzeun e Artit Mesjetar të Korçës 

ruhen ende 270 ikona, të cilat janë punuar nga mjeshtrit dardharë. Prej tyre mund të përzgjedhim: 

Grigor Zdrulin, Vangjel Zengon, Sotir Keren, etj. Ikonografët dardharë kanë punuar jo vetëm 

nëpër kishat e qytetit të tyre, por edhe në Amerikë, Greqi, Rumani e gjetkë. Më i spikaturi prej 

tyre ka qenë Vangjel Zengo (1875-1941), i cili e mësoi artin e ikonografisë në Malin Athos, në 

atelienë e Grigor Zdrulit560. Vangjeli shquhet si ikonografi më cilësor dhe prodhimtar ndër 

ikonografët dardharë. Firmën e tij mbajnë 180 ikona, të cilat gjenden në Muzeun e Artit Mesjetar 

në Korçë. Nga punët e tij më të mira janë ato që ka pikturuar në vitet 1906-1911 si për shembull 

"Shën e Diela", "Ungjillëzimi", "Shën Vasili", "Shën Harallambi", "Shën Kolli" etj. Ndër skenat 

mund të përmendim "Fjetja e Shën Mërisë"561, "Shesjta" etj. Në vitin 1906 ai ka pikturuar kishën 

e "Shën Gjergjit"562 në Korçë. Gjatë viteve 1921-1923 ka pikturuar kishën e "Ungjillëzimit"563 në 

Tiranë, më 1929 kishën e "Shën Mërisë" në Korçë, më 1930 kishën e Hoçishtit dhe më pas 

kishën e "Shën Kollit" në Bellovodë. Në vitin 1932 ka pikturuar kishën e "Shën Thanasit" në 

Korçë, më 1933 kishën e "Shën Triadhës" në Korçë dhe në vijim kishat e Polenës, Porodinës, 

katedralen e Korçës564 etj. Karakteristike e pikturës së Vangjel Zengos është se në mënyrën e 

kompozimit të volumeve të ikonave ai gërsheton artin pasbizantin me frymën perëndimore. Në 

krijimtarinë e Vangjel Zengos një vend të rëndësishëm zë edhe piktura me përmbajtje laike. Ai 
                                                 
560-"Shkolla ikonografike e Malit të Shenjtë" rrezatonte në mbarë Ballkanin. Atelieja e piktorëve dardharë ka dhënë 

kontributin e saj modest. Grigor Zdruli që ën moshë të re ka shkuar në Malin e Shenjtë ku mësoi artin e ikonografisë 

nga një murg me emrin makarios në Karieas. Atelieja e Grigor Zdrulit gjendjen pranë manastireve rusë të Malit të 

Shenjtë. Në të punuan dhe mësuan ikonografët dardharë si Grigor Zdruli (jeromonak), Vangjel Zengo, Nikolla 

Zengo, etj. Punë të Grigor Zdrulit gjejmë në manastirin e Simonopetras, në manastirin e Vatopedhit, në manastirin e 

Kseropotamit etj. Grigor Zdruli ka kontribuar në pikturimin e dy kishave të vendlindjes së tij, në kishën e Shën 

Thanasit në Dardhë dhe në kishën e Shën Gjergjit. Në fondet e Muzeut të Artit Mesjetar në Korçë janë dy ikona që 

mbajnë autorësinë e Grigor Zdrulit: "Shën Vasili dhe Shën Kostandini" që daton më 1887 dhe "Ngjallja" që daton 

më 1899. Mbi ikonë është shkruar: "Vepër e Grigor Jeromonakut nga Dardha" 1899. Kristaq Balli, Kristofor 

Naslazi, Gjurmime rreth një plejade piktorësh dardharë të mesjetës së vonë, Monumentet 2 / 1991, faqe 8-9. 
561-Ikona "Fjetja e Shën Mërisë" vjen nga kisha "Burimi Jetëdhënës" në Korçë. identifikohet me numër inventari 

889. Ajo ka përmasat 41.5x32 cm. Ikona është punuar me teknikën tempera mbi dru. Ylli Drishti, Ikona bizantine 

dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 49; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons 

in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 49. 
562-Më 1906 Vangjel Zengo bëhet sipërmarrës për pikturimin e kishës së "Shën Gjergjit" në Korçë, ku ka punuar 

bashkë me Anastas Papastol Ziçishtin dhe Sotir Papa Ilia Dardhiotin. Kemi tre ikona me përmasa të mëdha 160 x 95 

cm. "Tre Jerarkët", "Joan Pagëzori" dhe "Shën Thanasi". Ikonat shquhen për teknikë të lartë realizimi dhe mjeshtëri 

artistike.  
563-Dhimitër Beduli, Kishë dhe Kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 214; Dhimitër 

Beduli, Kodiku i kishës së Shën Prokopit (1818-1922), Tiranë 1997, faqe 55. 
564-Në katedralen e Korçës Vangjel Zengo ka punuar bashkë me vajzën e tij Thomaidhën, ku kanë realizuar shtatë 

ikona: "Shën Spiridhoni", "Shën e Premtja", "Shën Triadha", "Shpërfytyrimi", "Shën Dhimitri" etj. Kristaq Balli, 

Kristofor Naslazi, Gjurmime rreth një plejade piktorësh dardharë të mesjetës së vonë, Monumentet 2 / 1991, faqe 

25-26. 
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ka pikturuar portretet e Fan Nolit, Sotir Pecit, Misto Llacit, si dhe disa kompozime "Beteja e 

Skënderbeut", "Skënderbeu me kalë" etj. Pikturat e tij aktualisht janë në ruajtje në Galerinë 

Kombëtare të Arteve në Tiranë. Në muzeun Historik Kombëtar në Tiranë ruhet një pikturë e Fan 

Nolit e pikturuar nga Vangjel Zengo565.  

Sotir Kere (1870-1958) ka lindur në dardhë më 1870. Në pikturimin e kishave ai ka 

bashkëpunuar me Vangjel Zengon. Në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë janë rreth 15 ikona të 

pikturuara prej tij. Ndër to mund të shquhen "Darka Mistike"566, "Hyrja në Jeruzalem", "Ngjallja 

e Llazarit" etj. Një gjë e veçantë në ikonën Darka Mistike është pasqyrimi i peizazhit të Dardhës. 

Në pjesën e sipërme të ikonës, pikërisht te dritarja duket një pjesë e fshatit Dardhë dhe kisha e 

Shën Pjetrit567. Sotir Kere ka punuar skenat murale "Shën Sotiri" dhe "Darka Mistike" në kishën 

e "Shën Gjergjit"568 në Dardhë si dhe skenën "Engjëlli dhe Krishti" në kishën e "Shën Gjergjit" 

në Korçë.  

Kostandin Dardhari ka realizuar disa ikona në kishën e "Shën Gjergjit" në Dardhë të 

Korçës. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi ikonën e "Krishtit Pandokrator": Ιστοριθη αυτη η 

σεβασμια εικων δια χιρος Κωνσταντινου ζωγραφου εκ Νταρδαν. 1825 μαιου 20. “U pikturua kjo 

ikonë e nderuar me dorën e Kostandin Zografit, nga Dardha, 1825 maj 20”569. Gjithashtu në 

ikonën e "Krishtit Pandokrator" është shkruar: δια χειρος κωνστα / ντινου αγιογραφου / 

νδαρδιωτου εξ επαρχιας / Καστοριας / 1831 νοεμβριου / 15. “Me dorën e agjiograf Kostandin 

                                                 
565-Piktura e Fan Nolit është punuar në Shqipëri në vitin 1924 nga piktori Vangjel Zengo nga Dardha e Korçës. Fan 

Noli paraqitet i veshur me veshje episkopale, në kokë mban mitrën, në dorën e djathtë mban skeptrin. Në trup ka 

veshur sakon dhe mbi supe ka hedhur omoforin e madh. Në qafë ka të varur një medalion dhe një kryq. Punimi është 

ruajtur për shumë vite në mërgim në SHBA në gjendje të mirë. Në verën e vitit 1989, piktura iu dhurua Muzeut 

Historik Kombëtar nga Resina (Trimëresha) Çekani. Fan S. Noli meshoi për herë të parë në gjuhën shqipe më 22 

mars 1908 në komunitetin shqiptar të Bostonit në SHBA. Piktura ka përmasat 105 x 80 cm dhe numër inventari 

2974. Pavijoni i Rilindjes Kombëtare dhe Pavarësisë Shqiptare, Tiranë, 2017, faqe 46, El pabellon del Renacimento 

Nacional y de la Independencia de Albania, Tirana 2017, pagina 46; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut 

Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 55; Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik 

Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, faqe 121; Melsi Labi, Guidebook of National Historical 

Museum of Albania, National Historical Museum, Tirana 2016, page 121. 
566-Ikona "Darka Mistike" vjen nga kisha "Burimi Jetëdhënës" në Korçë. Ikona identifikohet me numër inventari 214 

dhe ka përmasat 42x31.5 cm. Teknika e punimit është tempera mbi dru. Kompozimi i figurave në ikonë shtjellohet 

në mënyrë mistike. Krishti shkruhet në masën e apostujve dhe në plan të parë në qoshe të tavolinës paraqitet Juda, 

pa aureolë mbi krye, i kthyer me shpinë nga dishepujt dhe me një gjendje të veçantë psikologjike. Kristaq Balli, 

Kristofor Naslazi, Gjurmime rreth një plejade piktorësh dardharë të mesjetës së vonë, Monumentet 2 / 1991, faqe 

12; Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 48; Ylli Drishti, The 

Byzantine and Post-Byzantine Icons in Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 48. 
567-Kristofor Naslazi, Piktori Sotir Papailia Dardhioti, Tempulli, Nr, 13, Korçë 2008, faqe 27-28. 
568-Kisha e "Shën Gjergjit" në Dardhë  është bazilikë trinefëshe dhe ka filluar së ndërtuari më 16 korrik të vitit 1838. 

Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës: Ο περηφημος / ναος επηχιρ / ρησθη δια να 

οι / κοδωμειθη εις / τας 16 ιουλιου 1838. “Ky tempull i famshëm u fillua për tu ndërtuar më 16 korrik 1838”. Ndërsa 

mbi portën veriore është shkruar: 1838 Ανηγερθη ο αρων ο πανσεπτος ουτος ναος του Α / γιου Γεωρ / γιου Νταρδας 

16 ιουλιου...“1838. U ndërtua siç e sheh ky tempull i gjithnderuar i Shën Gjergjit, në Dardhë 16 korrik”. Theofan 

Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 438, faqe 201-202. 
569-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 425, faqe 197. 
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Dardharit, nga eparkia e Kosturit, 1831 nëntor 15”570.  Në vitin 1827 ka pikturuar në kishën e 

"Shën Ilisë"571 në Hoçisht. Ikona të tij aktualisht janë në fondet e Muzeut të Artit Mesjetar në 

Korçë572.  

Një ikonograf tjetër nga Dardha është Efthim Zengo (1890-1940), i cili e mësoi artin e 

ikonografisë prej të vëllait Vangjelit. Të dy së bashku kanë punuar për zbukurimin e kishës së 

"Shën Gjergjit" në Dardhë. Në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë nëntë ikona janë pikturuar nga 

dora e Efthimit. Gjithashtu ai ka bashkëpunuar me ikonografë të tjerë dardharë në pikturimin e 

kishës së "Shën Gjergjit" në Korçë. Nikolla Zengo (1881-1932) e zhvilloi aktivitetin e tij në 

Boston, ku emigroi në vitin 1910. Afresket e punuara prej tij janë në kryekishën e "Shën 

Gjergjit". Dy fotografi prej punimeve të tij ndodhen në Muzeun e Artit Mesjetar, të cilat janë 

dhuruar prej Kryekancelarit të "Shën Gjergjit", atë Artur Liolinit gjatë vizitës që bëri në qytetin e 

Korçës. Njëra prej fotografive paraqet afreskun e "Krishtit si Kryeprift" dhe tjetra skenën 

"Gjykatësi i Drejtë" që është pikturuar në kubenë e kishës573.  

Androniqi Zengo ka lindur në vitin 1913 në Korçë. Artin e ikonografisë e mësoi nga i ati 

Vangjeli. Së bashku kanë pikturuar kishën e "Shën Mërisë" në Korçë në vitin 1928 dhe më 1930 

kishën e "Shën Kollit" në Hoçisht. Më vonë Androniqi studioi në Akademinë e Arteve të Bukura 

të Athinës. Gjatë pushimeve të verës ajo ka punuar për zbukurimin e kishave. Kështu në vitin 

1933 ajo pajisi me ikona kishën e "Shën Triadhës". Në vitet 1929-1945 Andromaqi Zengo ka 

pikturuar në pesë kisha në rrethin e Korçës. Në vitin 1960 ajo ka punuar ikonat e kishës së 

Palasës në rrethin e Vlorës574. Në vitet 1964-1965 Androniqi Zengo së bashku me motrën e saj 

Sofia575 kanë realizuar me mjeshtëri afresket e kishës së "Ungjillëzimit" në Tiranë. Këto afreske 

janë pikturuar në stilin rus. Në kubenë e kishës është pikturuar "Pantokratori", katër Ungjillorët 

dhe të katër engjëjt përreth kubesë. Këto afreske janë bërë me shpenzimet e kishës dhe kanë 

kushtuar 168 000 lekë. E veçanta në afresket e Andromaqi Zengos është se emrat e shenjtorëve 

janë shkruar shqip576.  

 

 

                                                 
570-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 433, faqe 200. 
571-Në ikonën e Krishtit Pandokrator në ikonostasin e kishës së manastirit të Shën Elias të fshatit Hoçisht të Devollit 

gjendet mbishkrimi: δέησις τού δούλου τού Θεου βαγγέλι Τερπήνη....διά χειρος κωνσταντίνου αγιογράφου 

νταρδιώτου εκ επαρχίας Καστο-ρίας 1834. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Vangjel Terpinit…me dorën e agjiograf 

Kostandin Dardharit, nga eparkia e Kosturit 1834”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, 

nr. 435, faqe 200-201. 
572-Vangjo Ilo, Dardha dhe njerëzit e saj, Tiranë 2008, faqe 2017. 
573-Kristaq Balli, Kristofor Naslazi, Gjurmime rreth një plejade piktorësh dardharë të mesjetës së vonë, Monumentet 

2 / 1991, faqe 17-18. 
574-Kristaq Balli, Kristofor Naslazi, Gjurmime rreth një plejade piktorësh dardharë të mesjetës së vonë, Monumentet 

2 / 1991, faqe 23-24. 
575-Prej Sofia Zengos në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë janë këto ikona: "Shën Gjergji", "Shën Mëhilli", 

"Ungjillëzimi", "Pagëzimi i Krishtit" etj. 
576-Dhimitër Beduli, Vlash Dhora, Kostandin Mara, Shënime për bashkësinë ortodokse të Tiranës, Neraida, Tiranë 

2007, faqe 43-44; Kristofor Beduli, Familja e Agjiografëve Zengo, Ngjallja, qershor 2000, faqe 9-10.  



135 
 

KREU I PESTË 
PERSONELI KISHTAR 

 

KATALOGU I EPISKOPËVE TË MITROPOLISË SË KORÇËS 
 
Katalogu i episkopëve577 që kanë shërbyer në Mitropolinë e Korçës578 

893- 916 † Shën Klemendi579 

893- 900 † Shën Naumi580 

Shekulli XI † Theodhori 

Shekulli XI † Mihali 

Gjysma e parë e shekullit XIV † Grigori 

Gjysma e dytë e shekullit XIV † Nimfoni581  

                                                 
577-Katalogu me emrat e episkopëve para pushtimit turk është shumë i cekët. Janë vetëm emrat e atyre episkopëve që 

përmenden në dokumente të ndryshme bizantine ose sllave. Ndërkohë katalogun me emrat e episkopëve, që kanë 

shërbyer në Mitropolinë e Korçës pesë shekujt e fundit është pothuajse i plotë. Katalogu është hartuar nga studiuesi 

Arben Gjata. 
578-Prej vitit 1781 deri më 1816 Mitropoliti i Korçës mbante titullin Mitropolit i Korçës dhe Voskopojës. Nga viti 

1816 deri më 1828 quhej Mitropolit i Korçës, Selasforit dhe Voskopojës. Prej vitit 1828 deri më 1835 mbante titullin 

Mitropolit i Korçës dhe Pogonisë. Nga viti 1835 deri më 1881, quhej Mitropolit i Korçës dhe Përmetit. Prej vitit 

1881 deri më 1922 mbante titullin Mitropolit i Korçës, Përmetit dhe Voskopojës. Sot quhet Mitropolit i Korçës, 

Pogradecit, Kolonjës, Devollit dhe Voskopojës. Arben Gjata, Mitropolia e Korçës dhe ndërtesa e saj, Ngjallja, Tetor 

2002, faqe 4; Arben Gjata, Mitropolia e Korçës, Tempulli, Nr. 5, Korçë 2002, faqe 42. 
579-Shën Klemendi mendohet se ka qenë episkopi i parë i Korçës në vitet 893-916. Ai e vendosi selinë peshkopale në 

qytetin Deabolis, e cila ishte edhe qendra e guvernatorit. Në shkrimet sllave thuhet se ai e ndërtoi peshkopatën në 

qytetin e athershëm, që ndodhej afër fshatit Mborje. Arben Gjata, Mitropolia e Korçës, Tempulli, Nr. 5, Korçë 2002, 

faqe 46. 
580-Shën Naumi ishte nxënës i Kirilit dhe Metodit, të cilët kanë përhapur krishterimin tek sllavët, dhe jetoi në shek. 

IX kur mbretëronte në Bizant perandori Mihail dhe biri i tij Theofil. Bashkë me Kirilin, Metodin dhe Klementin 

udhëtoi nëpër Iliri e Panoni duke predikuar krishterimin. Naumi ka shoqëruar Kirilin për në Romë në kohën e papës 

Adrian, pastaj bashkë me Metodin vajtën në viset e Gjermanisë për të predikuar ungjillin. Pas vdekjes së Metodit ai 

vazhdoi përpjekjet me Klementin për të përhapur fenë e krishterë. Naumi ndërroi jetë më 23 dhjetor të vitit 910. 

Emrin e tij mban manastiri i ndërtuar në afërsi të Pogradecit. Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, 

Tiranë 20143, faqe 364. 
581-Nimfoni përmendet në mbishkrimet e kishës së "Ristozit" në Mborje të Korçës. Αγιος επίσκοπος / Κύ(ριος) 

Νιμφών / κε κτίτορ. “Peshkopi i shenjtë dhe ktitori, zoti Nimfon”. Kisha e "Ristozit" është ndërtuar dhe pikturuar në 

vitin 1389. Ky fakt vërtetohet me anën e mbishkrimit që gjendet mbi portën perëndimore të kishës: + Ανηγέρθη έκ 

βάθρου κ(αί) κόπου κ(αί) μόχθου ό θείος καί πάνσεπτος ναώς ούτος τού Κυ(ρίου) ήμ(ών) Ι(ησο)ύ Χ(ριστο)ύ τού 

ζωοδώ / του καί άνηστωπήθη παρά τού κτίτορος τού πανιερωτ(ά)τ(ου) έπισκόπυ Κυ(ρίου) Νίμφων(ος), 

αύθεντεύοντος δέ τού Αμηρα / λάδ αύτάδελφοι πανευτυχεστάτοι σεβαστοκράτοροι Ιωάν(νης) και 

π(αν)υψιλότ(α)τ(ος) δεσπότ(ης) Κύ(ριος) Θεοδωρήος / έτους στ ω y η (6898 = 1389) Ν(οεμβρίου) ίγ. “U ngrit 

(ndërtua) që nga themeli me përpjekje dhe mundim, ky tempull hyjnor e i gjithënderuar i zotit tonë, Jezu Krisht 

jetëdhënës dhe u pikturua prej ktitorit peshkopit të gjithhirshëm zotit Nimfon, në kohën e zotërimit të Amiralit, 

vëllezërit e gjithlumtur sebastokroatë Jani dhe i gjithlarti despoti, zoti Theodhori, viti 6898 (=1389) nëntor 13”. 

Sipas mbishkrimeve vërtetojmë se pikturimi i kishës filloi më 31 mars, me mbarimin e ndërtimit dhe përfundoi më 

13 nëntor të vitit 1389. Peshkopi Nimfon e ndërtoi këtë kishë për ata njerëz që duan të shpëtojnë. Këtë fakt e 
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Gjysma e parë e shekullit XVI † Josifi582 

Deri në vitin 1566 † Timotheu 

1572-1580 † Gavrili (më 1586 u fronëzua patrik i Ohrit) 

 Rreth vitit 1590 †Athanasi (më vonë u fronëzua patrik i Ohrit)  

1607 † Zosimea 

1634 †Mitrofani  

1670 †Partheni (nga Korça, i cili u fronëzua patrik i Ohrit) 

1691-1693 †Makari 

1694-1696 †Athanasi  

1696-1709 †Dhanili nga Durrësi 

1709-1742 †Joasafi583
 

1743-1753 †Niqifori 

1753-1763 †Dhionisi 

1766-1769 †Gjenadhi584
 

1769-1781 †Joaqimi  

1797-1806 †Joasafi (voskopojari) 

 1806-1828 †Meleti 

1834-1835 †Visarioni 

1835-1845 †Qirilli 

                                                                                                                                                             
vërteton mbishkrimi që gjendet mbi murin jugor të kishës: Αναξ άναρχε Χ(ριστ)έ μου λόγε δέδεξαι καμού τήν 

ίκτράν οίκεσίαν ό ταπινός έπί / σκοπος Νιμφών κρατό δέ τόν ναών τόν θείον μετά πόθου τήν άρχή(ν) γάρ άνήγιρα 

έκ / βάθρου τέ κ(αϊ) κόπου μέχρι στόν μ(άρτιον) λά τοίς θελούση σωθείναι λύς(ας) γαρ Πολλών κρυμάτω(ν). “O 

mbret i pafillim, Krishti im, Logos, prano lutjen time të mjerë, i përvuajtur peshkop Nimfoni mbaj tempullin  hyjnor 

me dëshirë, e kam ndërtuar në fillim që nga themeli dhe me përpjekje deri më 31 mars. Ata që duan të shpëtojnë 

lirije prej shumë mëkateve”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 292, faqe 152-153; 

Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 290, faqe 151-152; Theofan Popa, Mbishkrime të 

kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 291, faqe 152; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα 

Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 222. 
582-Emrin e Mitropolitit të Korçës, Josifit e hasim në një dokument nga një mbledhje që është  bërë  me pjesëmarrjen 

e gjithë pëshkopëve të Kryepeshkopatës së Ohrit, më 13 mars 1552. Peshkopët janë mbledhur për të gjykuar dhe 

anatemuar peshkopin Pavël, i cili donte të shkëputej nga Kryepeshkopata e Ohrit dhe të bashkohej me atë të Pejës. 

Protokolli i mbledhjes është firmosur nga këta peshkopë: Mitrofani i Bitolit, Theofili i Avlonës, Kirilli i Belgradit, 

Josifi i Korçës etj. Thoma Kaçori, Mbishkrime sllavo-bullgare në ndihmë të historisë shqiptare, Tempulli, Nr. 1, 

Korçë 2000, faqe 26. 
583-Joasafi ka lindur në Voskopojë në vitin 1660. Në moshë të re iu përkushtua kishës duke kaluar gradualisht 

shkallët e hierarkisë kishtare. Kështu më 1706 u dorëzua episkop i Prespës, më 1709 u dorëzzua Mitropolit i Korçës, 

Ndërsa në vitet 1719-1745 u ngjit në fronin e patrikut të Ohrit, ndërkohë që mbajti edhe fronin e Mitropolitit të 

Korçës dhe Selasforit. Në vitet e Joasafit në Korçë dhe në Voskopojë u ndërtuan mjaft kasha dhe institucione 

arsimore. Joasafi vdiq në Ohër më 1745. Materiale Dokumentare për Shqipërinë Juglindore të shekullit XVIII- 

fillimi i shekullit XX, (Kodiku i Korcës dhe i Selasforit), Vëll. II, Akademia e shkencave, Tiranë 1981, faqe 165. 
584-Gjenadhi është zgjedhur Mitropolit i Mitropolisë së Korçës dhe Selasforit më 6 tetor 1766 dhe ndenji si i tillë 

derisa vdiq më 1779. Kodiku i Manastirit të Shën Prodhromit të Voskopojës këtë hierark e përmend me titullin 

“Mitropolit i Korçës dhe i Voskopojës. Materiale Dokumentare për Shqipërinë Juglindore të shekullit XVIII- fillimi 

i shekullit XX, (Kodiku i Korcës dhe i Selasforit), Vëll. II, Akademia e shkencave, Tiranë 1981, faqe 165. 
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1845-1874 †Neofiti (gjirokastriti) 

 1874 †Dhorotheu585 

 1874-1885 †Dhorothe Kristidhi 

1885-1892 †Fillothe Kostandinidhi 

1892 †Kristiadhi, (i cili nuk erdhi në Korçë) 

 1892 †Grigori, (i cili nuk erdhi në Korçë) 

 1892-1894 †Anthimi Caco (i cili më vonë u ngjit në fronin e patrikut të Konstandinopojës) 

 1894-1902 †Gjerasi  Orogollaj 

1902-1906 † Foti 

1906-1910 †Gjervas Serositi 

1910-1916 †Germano Anastasiadhi 

1919 †Joaqim Strompi 

1919-1921 †Jakovi 

1922 †Jerotheu586  (Fig.1) nga Çarshova e Përmetit, eksark patriarkal dhe Mitropolit i Korçës.  

1929 †Visarion Xhuvani587 Zëvendës Mitropolit i Korçës588 dhe Kryetar i Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë. 

                                                 
585-Më 8 maj të vitit 1875 Mitropoliti i Korçës, Dhorothe Evelpidhi u mbyt në Vjosë. Trupi i tij u gjet pas një jave në 

fshatin Peshtan. Imzot Dhorotheu kishte vendosur që Pashkët e atij viti t’i celebronte në fshatrat e Përmetit, por nuk 

mundi që ta realizonte misionin e tij. Ndërsa po kthehej për në Përmet, e zuri një shi i stuhishëm dhe i pafuqishëm 

që t’i rezistonte rrymës u mbyt në Vjosë. Besimtarët menjëherë e përjetësuan në vargje: Në përrua të Velçishtit/Seç 

u mbyt veqil i Krishtit, Lipsani i tij u varros në hieroren e Kishës së Shën Kollit në Përmet. Imzot Dhorotheu përpara 

se të bëhej Mitropolit i Korçës ka pasur një funksion shumë të rëndësishëm atë të Protosingjelit të Madh të 

Patriarkanës Ekumenike.Stilian Adhami, Vështrim mbi kulturën popullore të trevës së Përmetit, Tiranë 2002, faqe 

221-222; Materiale Dokumentare për Shqipërinë Juglindore të shekullit XVIII- fillimi i shekullit XX, (Kodiku i 

Korcës dhe i Selasforit), Vëll. II, Akademia e shkencave, Tiranë 1981, faqe 94. 
586-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. 

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. 
587-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 
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 1934-1937 †Kristofor Kisi589 

                                                                                                                                                             
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. 
588-Më 18 shkurt 1929 Këshilli i Lartë Kishtar formoi Sinodin e Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të 

Shqipërisë. Mitropolia e Korçës kishte mbetur pa mitropolit, prandaj Pleqësia Kishtare vendosi që Hirësi Visarioni 

të ishte zëvendësisht Mitropolit i Korçës. 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. 
589-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 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 
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1937-1939 †Evllogjio Kurilla590  

1939-1946 †Agathangjel Çamçe591 

                                                                                                                                                             
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. 
590-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; Materiale Dokumentare për 

Shqipërinë Juglindore të shekullit XVIII- fillimi i shekullit XX, (Kodiku i Korcës dhe i Selasforit), Vëll. II, Akademia 

e shkencave, Tiranë 1981, faqe 164-165. 
591-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. 
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1947-1949 †Paisi Vodica592 (Fig.2)  

1949-1952 †Sofron Borova593 (Fig.3) 

1952-1962 †Fillothe Duni 

1962-1965 †Damian (Dhimitër) Kokoneshi594 (Fig.4) 

                                                                                                                                                             
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. 
592-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 1947 

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. 
593-Sofron Borova ka lindur në Borovë të Kolonjës më 1881. Në moshë të re shkoi në Athos ku u qeth murg. Pasi u 

kthye ne atdhe ka shërbyer si klerik në rrethin e Korçës. Në tetor 1952 u dorëzua në gradën episkopale, detyrë të 

cilën e kreu deri më 3 gusht 1962 ku fjeti përgjithmonë. Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, 

Neraida, Tiranë 2004, faqe 40-41. 
594-Dhimitër Kokoneshi ka lindur më 26 tetor të vitit 1886 në fshatin Llëngë të Pogradecit. Shkollën fillore e kreu në 

vendlindje dhe në vijim studioi në shkollën Normale të Manastirit, të cilën e përfundoi më 1906. Pasi u kthye në 

atdhe filloi veprimtarinë patriotike duke u lidhur me lëvizjen e Fan Nolit. Në vitin 1925 Dhimitër Kokoneshi 

përfundoi Seminarin në Janinë të Greqisë dhe pas dy vjetësh më 1927 u dorëzua prift nga Kryeepiskop Visarion 

Xhuvani. Atë Dhimitër Kokoneshin e emëruan në kishën e Shën Marenës në manastirin e Llëngës. Veprimtaria e tij 

patriotike është vlerësuar nga instancat më të larta të vendit. Presidiumi i Kuvendit Popullor e ka dekoruar me 

urdhërin “Ylli i kuq”, “Medaljen e kujtimit”, “Medaljen e trimërisë” etj. Gjithashtu nga Këshilli i Qarkut të Korçës i 

është dhënë titulli i lartë “Qytetar Nderi” me këtë motivacion: “Për kontributin e tij të shquar në kultivimin e 

tolerancës dhe mirëkuptimit ndërmjet komuniteteve të Qarkut të Korçës si dhe rritjen e Autoqefalisë së Kishës 

Shqiptare. Pjesëmarrës në Luftën Nacional-çlirimtare dhe i zgjedhur në organet e pushtetit për disa vite rrjesht”. 

Dhimitër Kokoneshi u shqua në tri fronte; 1) Ka marrë pjesë aktive në Luftën Nacional-Çlirimtare dhe është shquar 

për trimëri. 2) Ka treguar aftësi organizative në drejtimin e pushtetit vendor. 3) Si primat i Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë. Dhimitër Kokoneshit, ndonëse ishte klerik më 30 gusht të vitit 1944 iu besua detyra e 

Kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të rrethit të Pogradecit, në një situatë shumë të vështirë për vendin. Atë Dhimitër 

Kokoneshi gjatë viteve që drejtoi Komitetin Ekzekutiv të rrethit të Pogradecit u shqua për aftësi drejtuese. Me 

interesimin e tij të drejtpërdrejtë u zgjidhën shumë probleme të kohës. Duke pasur të veshur veladonin e priftit 

autoritetet e kohës i kërkuan të kryente vetëm një detyrë. Kështu Dhimitër Kokoneshi la kolltukun e butë të Kryetarit 

të Komitetit Ekzekutiv dhe përqafoi udhën plot kryqe të klerikut ortodoks. Këtë zgjedhje e bëri për t’i shërbyer më 

mirë popullit të Pogradecit, të cilët e donin dhe e respektonin pa masë. Me fjetjen e bashkëshortes në vitin 1939 Atë 

Dhimitër Kokoneshi mori ofiqin e arkimandritit. Ndërkohë mori emrin Damiano. Në tetor të vitit 1947 Arkimandrit 

Dhimitër Kokoneshi u dorëzua në gradën episkopale prej Hirësisë së Tij, Paisit dhe Hirësisë së Tij, Kristoforit dhe u 

emërua Mitropolit i Gjirokastrës, ndërsa më 1966 Hirësia e tij, Damjani u fronëzua mitropolit i Korçës. Me vdekjen 

e Kryeepiskopit Pais Vodica më 4 mars të vitit 1966 Episkopi i Korcës Damiani u fronëzua Kryeepiskop i Kishës 

Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Emri i tij si Kryeepiskop i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë u 

përmend për herë të parë gjatë hyrjes së madhe në meshën e datës 13 qershor 1966. Fortlumturia e Tij, Kryeepiskopi 



141 
 

1965-1967 †Qirill Naslazi (Fig.5)  

1992-1998 †Kristodhulos Mustaka595 
1998- †Joan Pelushi596 (Fig.6) 

Këta qenë Mitropolitët597 që kanë shërbyer në Mitropolinë e Korçës. Një figurë e 

rëndësishme për Mitropolinë e Korçës, por jo vetëm, ka qenë edhe Ikonomi i Madh Stavrofor 

†Vasil Marku598, (Fig.7) i cili ka qenë pjesë e disa prej sinodeve episkopale të Kishës Ortodokse 

                                                                                                                                                             
i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Damjan Kokoneshi përballoi me urtësi mbyllen e kishave. Sekuestrimi i 

librave fetarë dhe sendeve të shenjta shkaktoi një brengë të madhe në shpirtin e Damjan Kokoneshit. Para se të 

ndërronte jetë më 18 tetor të vitit 1973 u la amanet fëmijëve që kryqin dhe veshjet klerikale t’ia vinin në varr, sepse 

pranë tyre do ta ndjente veten gjithnjë në shërbim të Perëndisë. Dhimitër Kokoneshi vdiq më 18 tetor të vitit 1973 

kur ishte në moshën 87-vjeçare. Pilo Peristeri, Vdiq Dhimitër Kokoneshi, Bashkimi, 19 tetor 1973, faqe 2; Kristofor 

Beduli, Dhimitër Beduli bir i zgjedhur dhe i përkushtuar i kishës sonë, Ngjallja, Tiranë 2015, faqe 78.Andrea 

Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 68-69; Andrea Llukani, Atë Dhimitër 

Kokoneshi figurë e shquar e kombit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2010, faqe 4-5. 
595-Më 24 qershor 1992 Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës zgjodhi Predikuesin e 

Mitropolisë së Trikës dhe Sinagon, njohësin e gjuhës vllahe, Arqimandritin Kristodhulos Mustaka si Mitropolit të 

Korçës. Përfaqësia e Patriarkanës Ekumenike e përbërë nga Mitropoliti i Pergjit Evangjelos, Mitropoliti i Filadelfias 

Melitoni dhe shqiptaro-amerikani Atë Ilia Katro më datën 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 Greqia. Më 28 korrik 1996, në prani të Patrikut 

Ekumenik Bartolomeut, në Kishën Patriarkale të “Shën Gjergjit” u bë dorëzimi i Mitropolitit të Korçës Kristodhulos 

Mustakas. Pas trazirave të vitit 1997 Mitropoliti i Korçës Kristodhuli në krye të një karvani me ndihma mundi të 

kalonte Kapshticën dhe të vendosej në Korçë. Ndërkohë qeveria shqiptare e shpalli si "Person të Padëshirueshëm" 

dhe u pengua qëndrimi i tij. 
596-Joan Pelushi (1956- ) ka lindur në Tiranë më 1 Janar të vitit 1956. Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në 

Tiranë. Në vitin 1975, kur Joani ishte në vitin e fundit të gjimnazit një shok i dha një Bilël në frëngjisht. Leximi i 

Shkrimit të Shenjtë dhe librave të tjerë fetarë bëri që Joani të pranonte krishterimin. Në vitin 1979 u pagëzua në 

fshehtësi nga prifti i patrembur Atë Kozmai, në shtëpinë e këtij të fundit. Joani filloi të merte pjesë në takimet që 

organizonin të krishterët e fshehtë. Pas përfundimit të gjimnazit punon në Spitalin Psiqiatrik të Tiranës. Në vitin 

1990, ai shkoi në SHBA dhe kreu studime teologjike në Fakultetin e “Kryqit të Nderuar" në Boston falë një të drejte 

studimi të caktuar nga shqiptarët e Amerikës në përkujtim të Imzot Fan Nolit. Kur ishte student ai hyri në kontakt 

me Kryeepiskopin Anastas, i cili u bë ati i tij shpirtëror. Më 1993 u gradua nga kjo shkollë Master në studimet 

teologjike dhe më pas u kthye në Shqipëri, ku filloi të kontribuojë në Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, 

duke dhënë mësim në Seminarin Teologjik “Ngjallja”. Imzot Joani ka dhënë lëndën e Dogmatikës dhe të Dhiatës së 

Vjetër. Më 27 shkurt 1994 u hirotonis dhjak nga Kryeepiskopi Anastas dhe më 4 dhjetor 1996 u dorëzua në gradën 

priftërore. Më 1995 u kthye në SHBA për të ndjekur studimet pasuniversitare në Fakultetin e “Kryqit të Nderuar”, 

me bursë nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë dhe në vitin 1996 mori Masterin e dytë në teologji. Më 19 

nëntor 1996 ai u bë Arkimandrit dhe përveçse jepte mësim në Akademinë Teologjike, ku ishte dhe nëndrejtor i saj, 

punoi në shumë detyra kishtare. Më 18 korrik 1998 u hirotonis dhe më 20 korrik 1998 u fronëzua si Mitropolit i 

Korçës. Imzot Joani ka përkthyer shqip disa libra teologjikë. Gjithashtu Mitropoliti i Korçës Joani  ka botuar artikuj 

të shumtë në gazetën “Ngjallja”, ka referuar kumtesa nëpër simpoziume shkencore brenda dhe jashtë vendit duke 

përfaqsuar me dinjitet Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Me kujdesin e tij del revista “Tempulli”, me 

nivel të pëlqyeshëm. Andrea Llukani, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, (Nga vitet apostolike deri në ditët 

tona), Tekno Paper, Tiranë 2005, faqe 247-248. 
597-Arben Gjata, Mitropolia e Korçës, Tempulli, Nr. 5, Korçë 2002, faqe 46-48. 
598-Vasil Marku (1888-1949) është nga Borova e Kolonjës. Që në moshë të re emigroi në Amerikë, ku u dorëzua 

prift në Sant Louis. Në vitin 1919 së bashku me Agathangjel Çamçen erdhën në Shqipëri dhe morrën pjesë aktive në 
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Autoqefale të Shqipërisë. Në shkurt të vitit 1929, †Vasil Marku mori ofiqin e Ikonomit të Madh 

Mitrofor dhe u caktua anëtar i Sinodit të Shenjtë, në cilësinë e titullarit të Mitropolisë së Korçës. 

Nuk mund të lemë pa përmendur Protoprezviterin Jani Trebicka599, i cili që prej vitit 1998 ka 

qenë Kryesekretar i Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. 

 

 

KLERIKËT, PSALTËT DHE KORET KISHTARË 
 

Klerikët e Mitropolisë së Korçës aktualisht janë: Imzot Joani, atë Jani Trebicka, atë 

Spiro Katundi, atë Pandeli Kosta, atë Viktor Konomi, atë Dhimitër Veriga, atë Ilia Kotnani600, 

atë Sotiraq Dinka, atë Andrea Mihali, atë Pandeli Plaku, atë Thoma Samara, atë Kristaq Viso, atë 

                                                                                                                                                             
përpjekjet për autoqefalinë e kishës. Në vitin 1922 Kongresi historik i Beratit e zgjodhi Kryetar të Këshillit të Lartë. 

Më 1923 Atë Vasil Marku ka kryesuar përfaqësinë e kishës shqiptare, e cila shkoi në Kostandinopojë për çështjen e 

autoqefalisë. Më 24 shkurt 1929 Atë Vasil Marku mori ofiqin e Ikonomit të Madh Mitrofor dhe u caktua anëtar i 

Sinodit të Shenjtë, në cilësinë e titullarit të dioqezës së Korçës. Ceremonia u zhvillua në Kishën e Shën Gjergjit në 

Korçë. Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 

1992, faqe 45-46; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 59; 

Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 90; Andrea Llukani, Enciklopedia e 

krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 290. 
599-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. 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. 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. 
600-Atë Ilia është i biri i Ikonom Stavrofor Kosta Kotnanit, që ka lindur në Polenë të Korçës, më 25 prill të vitit 1907. 

Në vitin 1964 u dorëzua prift nga Imzot Damjani dhe shërbeu në Korçë deri në mbylljen e kishave më 1967. Rihapja 

e kishave e gjeti në moshën 85-vjeçare, megjithatë Atë Kosta ka qenë shumë aktiv në celebrimin e shërbesave të 

para fetare. Bashkë me Sotir Bambulin, Dhimitra Cicon, Jani Trebickën, Andrea Velon dhe Berta Dhimitrin, Atë 

Kosta Kotnani ka zhvilluar për herë të parë pas persekutimit Shërbesën e Ujit të Bekuar. Për gjithë shërbimet e 

çmuara që i ofroi kishës në kohë të vështira ai u nderua me ofiqin Ikonom Stavrofor. Atë Kosta Kotnani fjeti 

përgjithmonë më 21 dhjetor 1999. Veprën e tij sot e vazhdon i biri Atë Ilia Kotnani, me të cilin kam studiuar në 

Seminarin e Durrësit. Fjeti Ikonom Stavrofor Kosta Kotnani, Ngjallja, shkurt 1999, faqe 11. 
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Sotiraq Bili, atë Todi Jovani, atë Vasil Vasili, atë Klimo Paço, atë Vasil Skordileva, atë Mihal 

Lara, atë Aleks Themelko, atë Mihal Sonellari, etj.  

Psaltët. Në Korçë protopsalt i Mitropolisë ka qenë Pandi Progri. Dhimitër Antoniadhi ka 

shkruar në vitin 1936 “Librezë muzike kishtare”, e cila përmbante himnet e Shërbesës së 

Mëngjesores, lavdërime të Pesëdhjetores etj. Dorëshkrimi i pjesëve bizantine të kompozuara prej 

Antoniadhit është në Arkivin e Kryepiskopatës601. Profesorët e shquar të muzikës Kristaq Kono 

dhe Sotir Kosmo kanë drejtuar koret kishtare në qytetin e Korçës602. 

Jorgji Kroi ka drejtuar korin e Mitropolisë nga vitet 1922-1923. Me origjinë nga Vithkuqi 

i Korçës Jorgji u rrit duke luajtur në violinë, të cilën nuk e ndau për asnjë moment. Studioi në 

Universitetin e Athinës në vitin 1896. Pas studimeve ka punuar për 18 vjet në Shkollën e 

Mitropolisë së Korçës. Kori kishtar i Mitropolisë përbëhej prej nxënësve të qytetit. Jorgji Kroi ka 

kompozuar edhe shumë këngë karakteristike korçare, prej të cilave mund të veçonim “Burimi i 

Çardhakut”. Jorgji fjeti më 25 janar të vitit 1945.  

Kori miks i Kishës së Shën Gjergjit drejtohej nga Dhimitër Kostandini603, ndërsa kori 

miks i kishës së Shën Ilisë drejtohej prej Spiro Kondës. Në vitin 1932 kori i kishës së Shën 

Gjergjit është drejtuar nga Ilo Mosko. Pjesëmarrës në këtë kor kishtar kanë qenë: Vangjush 

Kondi, Loni Sofroni, Dhimitraq Trajçe, Foni Thano, Lisimak Kondi, Angjeli Mite, Vangjo 

Grabocka, Leksi Thano, Vasil Ballço, Andrea Thano, Pandi Tates, Androkli Kostallari, Llambi 

Treska, Gaqo Grabocka, Pandi Theodhosi, Maqo Pani, Ilkë Simo.  

Në vitet 1937-1938 Ilo Mosko ka drejtuar korin kishtar e Katedrales Burimi Jetëdhënës. 

Nga pjesëmarrësit mund të veçojmë: Maqo Frashëri, Anesti Kristo, Mishel Cico, Kostaq 

Osmanlli etj. (Fig.8) Kori miks i Katedrales Burimi Jetëdhënës në vitet 1943-1944 është drejtuar 

prej Kostaq Oamanlliut. Ky i fundit ka qenë edhe drejtues i korit Lira të Korçës. (Fig.9)  

Dhimitra Cico ia ka përkushtuar tërë jetën e saj lutjeve dhe himneve drejtuar Perëndisë. 

Me nismën e saj në vitin 1939 u krijua kori i Kishës së Shën Gjergjit. Dhimitra bënte pjesë në 

grupin e të krishterëve të fshehtë, të cilët edhe gjatë diktaturës vazhdonin që të kryenin 

ceremonitë dhe ritet fetare. Zëri i saj melodioz nuk rreshti së psaluri për Perëndinë. Dhimitra 

Cico604 fjeti më 21 shtator të vitit 1996.  

Në vitin 1991 Dhimitër Kondakçi krijoi korin kishtar në përbërje të së cilit janë: Mihallaq 

Zallëmi, Thanas Konini, Koço Grameno, Thanas Bicolli, Nesti Ceci, Guri Kotnani, Ilo Furxhi, 

Vaskë Pula, Mihallaq Sovjani, Piro Ceta, Tomi Tomço, Gjergj Terezi, Koço Tërova, Vangjo 

Fara, Nesti Furxhi, Niko Ropi. Në vitin 1997 me nismën e atë Spiro Katundit u krijua kori 

kishtar me këta anëtarë: Sotiraq Vangjeli, Neli Morava, Anesti Luarasi, Vaso Qirinxhi, Vangjush 

                                                 
601-Kristofor Beduli, Mbi muzikën dhe koret në kishën tonë Ortodokse, Tempulli, Nr.11, Korçë 2005, faqe 13-25; 

Dhimitër Beduli, Kishë dhe Kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 18. 
602-Kristofor Beduli, Mbi muzikën dhe koret në kishën tonë ortodokse, Tempulli, Nr. 11, Korçë 2005, faqe 17. 
603-Drejtuesi i korit Dhimitër Konstandini ka qenë i verbër. Ai kishte mbaruar shkollën e të verbërve në Athinë. Në 

korin e drejtuar nga Dhimitër Konstandini merrte pjesë edhe soprano Anthulla Sholla, e cila ishte e verbër. Kristofor 

Beduli, Mbi muzikën dhe koret në kishën tonë ortodokse, Tempulli, Nr. 11, Korçë 2005, faqe 22-23; Dhimitër Taqi 

Fundo, Disa shënime dhe kujtime mbi muzikën në Korçë, Tempulli, Nr. 1, Korçë 2000, faqe 51. 
604-Protoprezviter Jani Trebicka, Një jetë e kushtuar Perëndisë, Ngjallja, tetor 1996, faqe 2. 
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Sara, Vani Trako, Odhise Polena, Thanas Konini, Llazi Balashi, Koço Grameno, Tomi Tomço, 

Nesti Ceci, Zhani Nase, Gjergji Terezi, Serafim Xhane, Niko Raci, Ylli Naço. Drejtues i korit 

është mjeshtri Jorgaq Nano.  

Në vitin 1999 u krijua kori i kishës së Shën Thanasit, të cilin e drejton Vani Trako. Në 

përbërje të korit janë: Gjergj Peleshi, Ilia Teneqexhi, Aleko Manushi, Thanas Kondili, Aristidh 

Themeli, Guri Napoloni, Thoma Sterjo, Ilia Vinjau, Ritvan Shëllira, Pandi Luarasi, Mihallaq 

Kamburi. Gjithashtu në vitin 1999 u krijua kori i Kishës Katedrale të Korçës, i cili drejtohet nga 

Mira Mançka605.  

Në Pogradec më 17 prill 1921 u mbajt mesha e parë shqip nga arkimandrit Agathangjel 

Çamçe dhe ikonom Josif Marku. Në meshë psalën Thanas Kenxholli, Dhimitër Tushemishti dhe 

Llambi Thoma. Gjithashtu në Pogradec njohës të mirë të muzikës bizantine qenë dy arsimtarë 

Fondi Burnazi dhe Jorgji Papajani606. 

 

 

SEMINARI, BOTIMET DHE SHOQATAT FETARE 
 

            Seminari “Jovan Banga” u çel në Korçë, më 1937. Drejtor i seminarit ka qenë Dr. Vasil 

Joanidhi607. Seminari u çel pas marrëveshjes që bëri Kryesia e Kishës me titullarin e Mitropolisë 

së Korçës608 dhe me këshillin administrativ të administrimit të testamentit të filantropit Jovan 

Banga609. Sipas revistës Predikimi610 në vitin shkollor 1937-1938 në Seminar studionin 27 

nxënës: 7 qenë nga Korça, 6 nga qarku i Korçës, 3 nga Erseka, 4 nga Përmeti, 6 nga Gjirokastra 

dhe 1 nga Vlora. Spiro Konda jepte lëndët e gjuhës shqipe dhe asaj greke, Dhimitër Mano lëndën 

Etërit e Shenjtë, Nella Bosa jepte gjuhën ftënge etj. Lëndën e muzikës kishtare e jepnin Paskal 

Banda dhe Miçua i verbër611. Seminari “Jovan Banga” funksionoi deri në vitin 1941. Më pas u 

mbyll nga shkaku i luftës612.  

                                                 
605-Fori Tërpini, Si e gjeta rrugën e dritës, Kotti, Korçë 2001, faqe 246-250. 
606-Dhimitër Beduli, Kishë dhe Kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 18. 
607-Teologu Vasil Joanidhi ishte me origjinë nga Përmeti. Ai ishte diplomuar në Shkollën Patriarkale të Halkit në 

vitin 1917. Në vijim ka qenë profesor në fakutetin teologjik të Selanikut. 
608-Mitropoliti i Korçës Evllogjio Kurilla  bëri shumë përpjekje për zhbllokimin e fondit të filantropit Jovan Banga, i 

cili qe i bllokuar në Bankën Kombëtare të Greqisë. Shuma vjetore që përdorej për të mbajtur gjimnazin ishte 800 lira 

turke. Arben Gjata, Shkollat e Mitropolisë së Shenjtë të Korçës, Tempulli, Nr. 11, Korçë 2005, faqe 68. 
609-Mitropiliti i Korçës me anën e një letre falënderimi i shprehte Jovan Bangës mirënjohjen e thellë të qytetarëve 

korçarë për këtë gjest human kaq bujar. Për nder të tij gjimnazi i Korçë mori emrin e tij, duke u quajtur gjimnazi 

“Jovan Banga”. Alma Gjermani, Dhuruesit korçarë të shek. XIX, Tempulli, Nr. 13, Korçë 2008, faqe 21.  
610-Predikimi, Nr.10, Viti V (tetor-nëntor 1938). 
611-Dhimitër Taqi Fundo, Disa shënime dhe kujtime mbi muzikën në Korçë, Tempulli, Nr. 1, Korçë 2000,faqe 51; 

Kristofor Beduli, Mbi muzikën dhe koret në kishën tonë ortodokse, Tempulli, Nr. 11, Korçë 2005, faqe 16. 
612-Kristofor Beduli, Shkollat Teologjike-Hieratike, Neraida, Tiranë 2001, faqe 44-45; Dhimitër Beduli, Kisha 

Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë gjer në vitin 1944, Tiranë, 1992, faqe 32-33; Dhimitër Beduli, Kishë dhe 

Kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 52. 
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           Revista “Zëri i Orthodhoksisë”. (Fig.10) Me interesimin e Imzot Jerotheut u botua 

revista “Zëri i Orthodhoksisë”. Kjo revistë u botua në qytetin e Korçës ndërmjet viteve 1924-

1925. “Zëri i Orthodhoksisë” ka qenë revista e parë e Kishës Ortodokse. Drejtor dhe 

kryeredaktor i revistës ka qenë Pandeli Kotoku. Nga revista “Zëri i Orthodhoksisë” u botuan 

vetëm tre numra. 

Revista “Kisha Ortodokse Shqiptare”. Më 1 mars 1930 doli numri i parë i revistës së 

përdyjavshme “Kisha Ortodokse Shqiptare”. Kjo revistë botohej në qytetin e Korçës, sepse në atë 

kohë ishte rezidenca e Kryesisë së Kishës. Me transferimin e zyrave të Kryesisë së Kishës nga 

Korça në Tiranë më 27 korrik të vitit 1930 revista u botua përsëri, por me emrin “Kisha 

Kombëtare”. Administrator-Redaktor i kësaj reviste ishte V. Xhaxhka. Këtë rradhë ishte revistë e 

përjavshme dhe botohej në shtypshkronjën “Dielli” në Tiranë. 

Revista “Tempulli”. Me interesimin e Imzot Joanit prej vitit 2000, Mitropolia e Korçës 

boton revistën periodike kulturore “Tempulli”, e cila është e pajisur me ISSN. Kolegjiumi i 

revistës përbëhej nga: Imzot Joan Pelushi, Prof. Dr. Gjergji Pendavinji, Kostaq Duka, Dr. Pandi 

Bello, Vangjush Simaku dhe Vangjush Ziko. Promovimi i numrit të parë të “Tempullit” u 

zhvillua më 27 korrik 2000, në një nga sallat e bibliotekës “Thimi Mitko” të qytetit të Korçës. 

Revista botohet në Shtypshkronjën Kotti në Korçë613.  

Klubi “Vëllazëria e Miqve të të Vobektëve” u themelua më 25 tetor 1879. Kryetar i 

klubit u zgjodh Perikli Theodhosi. Klubi ka ndihmuar të varfërit dhe të të burgosurit, pavarësisht 

nga përkatësia fetare. Anëtarë të klubit qenë edhe pesëmbëdhjetë myslimanë. Midis tyre ishte 

edhe qeveritari Asim Pasha. Klubi ndërtoi foshnjoren e parë në qytetin e Korçës614, ngriti në 

Pogradec një shkollë fillore etj615. 

Shoqëria “Lidhja Orthodhokse”. Sekretar i shoqërisë “Drita” ka qenë Mihal 

Grameno616,  i cili pasi u kthye në atdhe më 1 shkurt të vitit 1909 themeloi në Korçë shoqërinë 

"Lidhja Orthodhokse"617. Mbledhja u zhvillua në shtëpinë e Tasi Ilos. Lidhja Orthodhokse 

                                                 
613-Tempulli, si një realitet, Ngjallja, shtator 2000, faqe 4; Sokrat Sheperi, Apostol Bitraku, Ndihmesa e Korçës në 

gazetarinë shqiptare, Tempulli, Nr. 11, Korçë 2005, faqe 62. 
614-Foshnjorja gjendej në sheshin e kishës “Burimi jetëdhënës”, në lindje të gjimnazit “Jovan Banga”, aty ku sot 

është palestra e shkollës “Sevasti Qirjazi”. Ajo u financua nga “Vëllazëria e miqve të të vobëgtëve”. Për ndërtimin e 

foshnjores kontribuoi Mitropolia e Korçës bashkë me popullin, të cilët mblodhën 400 lira. Ndërsa filantropi Vasil 

Caci Limoni kontrobuoi me 100 lira. Foshnjorja kishte një kapacitet për të mbajtur 300 fëmijë. Arben Gjata, Shkollat 

e Mitropolisë së Shenjtë të Korçës, Tempulli, Nr. 11, Korçë 2005, faqe 69. 
615-Materiale Dokumentare për Shqipërinë Juglindore të shekullit XVIII- fillimi i shekullit XX, (Kodiku i Korcës dhe 

i Selasforit), Vëll. II, Akademia e shkencave, Tiranë 1981, faqe 81-82. 
616-Atdhetari Mihal Grameno (1871-1931) ka lindur në Korçë. Në moshë të re emigroi në Bukuresht, ku u lidh me 

shoqërinë “Drita”. Ai ka qenë luftëtar i çetës së vëllezërve Çerçiz dhe Bajo Topulli. Më 1909 mori pjesë ën 

Kongresin e manastirit. Ai ka qenë publicist dhe themelues i gazetave “Lidhja Orthodhokse” (1909-1910)  dhe 

“Koha” (1911-1926). Gjithashtu ka botuar librat “Oxhaku”, (1904-1905) “E puthura”, (1909) “Varri i pagëzimit” 

91909) etj. Thanas Gjika, Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë 2008, faqe 

782-783. 
617-Stefanaq Pollo, Problemi i  Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare gjatë Rilindjes, 70-vjet të Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e Shkencave, Tiranë 1993, faqe 27. 
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zgjodhi pleqësinë: Kryetar, Mina Frashëri, nënkryetar, Mihal Grameno, arkëtar Thoma Adam 

dhe sekretar, Pandeli Cale. Gjithashtu anëtarë të pleqësisë qenë: Thoma Eqimi, Ilo Furçi, Llambi 

Ramiz dhe Llambi Bilbili. Në vijim u miratua kanonizma e Lidhjes Orthodhokse. Menjëherë një 

përfaqësi e Lidhjes Orthodhokse shkoi në Mitripoli dhe i Kërkoi Mitropolitit të Korçës që 

priftërinjtë Ungjillin, Apostullin dhe Paqësoret ti lëçisin në gjuhën shqipe. Përgjigjja e 

Mitropolitit të Korçës ishte se nuk mund ta lejonte këtë gjë nëse nuk kishte miratimin e 

Patriarkanës Ekumenike. Kjo shoqëri patriotike botoi gazetën e përdyjavshme fetare dhe letrare, 

nëpërmjet së cilës zhvilloi propagandën e saj. Qëllimi kryesor i kësaj shoqërie atdhetare ishte 

përdorimi i gjuhës shqipe nëpër  shërbesat fetare. Shumë shpejt kjo shoqëri krijoi degët e saj në 

Elbasan, Durrës, Berat e gjetkë618.  

Shoqata “Vëllezërit mbë Krishtin” u krijua në qytetin e Korçës, më 1940. Qëllimi i 

shoqatës ishte: Plotësimi i porosive të Krishtit sipas Dhiatës së Re si dhe bamirësi të ndryshme. 

Në përbërje të shoqatës kishte edhe figura të njohura si Mitrofori Atë Vasil Marku, Dr. Leonidha 

Naçi, Prof. Spiro Konda etj. Shoqata kishte anëtarët e korit të Shën Gjergjit, të cilët meshonin 

dhe njëkohësisht zhvillonin aktivitetin bamirës të kishës. Ndër anëtarët e kësaj shoqate të 

krishterë mund të përmendim: Sotir Tërova, Kiço Raci, Taqo Plaku, Sterjo Krushova, Maqo 

Guri, Taqo Stamuli, Vanthulla Sinica, Katina Tërpini, Parashqevi Cico, Persefoni Treni, Fani 

Poçari, Llazi Jarazi, Stavri Tira, Petraq Dimço, Josif Dhamiano, Guri Kotnani, Spiro Tërpini, 

Dhionis Furxhi, Kiço Panariti, Argjir Papavangjeli, Berta Naumi, Todi Dardha, Andrea Adhami, 

Jorgji Papailia, Minella Preveza, Atë Sotir Leka, Stavrofor Thoma Shkurti, Atë Kristo Katundi, 

Atë Thanas Grapshi, Atë Mihallaq Tërova, Sotir Tërpini, Kristaq Treska, Dhimitër Leka, 

Dhimitër Mano, Petraq Turtulli, Sotiraq Asllani, Petrqa Joga, Atë Petro Janaqi, Andrea Cico etj. 

Në vitin 1944 Shoqata “Vëllezërit mbë Krishtin” çeli shkollën e të verbërve, e cila u vendos në 

shtëpinë e Dhimitër Konstandinit619.  

 

 

POPULLSIA DHE RAPORTET FETARE 
  

Qeveritë e formuara pas 28 nëntorit 1912 nuk mundën të bënin një regjistrim të saktë të 

popullsisë. Më 1916 prefekturat e Beratit, Durrësit, Elbasanit dhe Shkodrës qenë në 

administrimin e Austro-Hungarisë. Autoritetet e monarkisë Austro-Hungareze ngritën një zyrë të 

posaçme që merrej me regjistrimin e popullsisë, emrat e fshatrave të ndarë sipas prefekturave 

etj620. Me interes është se regjistrimi në territoret e pushtuara nga ushtria Austro-Hungareze u bë 

                                                 
618-Vepror Hasani, Rrofshin priftërinjtë e Elbasanit, të parët që iu lutën Zotit shqip, Standard, 19 tetor 2013, faqe 18-

19; Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 

1992, faqe 16; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 44; 

Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 73-74. 
619-Fori Tërpini, Si e gjeta rrugën e dritës, Kotti, Korçë 2001, faqe 231. 
620-Në krye të Zyrës së Regjistrimit ishte Franz Seiner. Pranë zyrës u punësua edhe personel shqiptar. Zyra e 

Regjistrimit u mor me regjistrimin e emrave të zonave të banimit dhe organizimin e materialit për censusin. Puna 

përgatitore për censusin ishte e madhe. Shtëpive të banimit iu vunë numrat, gjë që nuk ekzistonte më parë. Puna 
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edhe në bazë të përkatësisë etnike dhe fetare621. Puna e zyrës së regjistrimit në vitin 1920 është 

botuar në një broshurë të vogël, por jo të plotë. Pas Kongresit të Lushnjës, qeveritë e formuara në 

vitet 1920-1921 nuk u morën fare me regjistrimin e popullsisë. I vetmi regjistrim zyrtar i saktë i 

bërë nga qeveria shqiptare është ai i vitit 1923. Të dhënat e këtij regjistrimi janë botuar në librin 

e Teki Selenicës, “Shqipëria më 1923”, prej të cilit kemi mundur të shkëpusim materialin që na 

intereson në lidhje me popullsinë e Korçës. Sipas Teki Selenicës në vitin 1923 Prefektura e 

Korçës zinte një sipërfaqe prej 3312,10 km2. Ajo kishte 4 nënprefektura, 3 krahina, 307 katunde 

dhe 21066 shtëpi. (Fig.11) Numri i përgjithshëm i popullsisë ishte 114250 banorë prej të cilëve 

65083 i përkisnn besimit islam dhe 49176 i përkisnin besimit ortodoks622. (Fig.12)  

Sipas Nuçi Naçit, Korça kishte dy lagje të mëdha, Varoshin ku banonin të krishterët dhe 

Kasabajnë ku banonin myslimanët. Lagja e Varoshit ndahej në dy pjesë, në Varoshin e Sipërm, 

që kishte tetë mëhalla, të Panços, Manos, Mantos, Qiros, Barçit, mëhallën e re dhe atë të Kalasë, 

ndërsa Varoshi i Poshtëm kishte mëhallën e Shën Mërisë. Megjithatë tregu ishte i përbashkët si 

për të krishterët ashtu edhe për myslimanët623. Ndërsa sipas Teki Selenicës, vite më pas, Korça 

qe ndarë në 14 lagje, të cilat kishin 4253 shtëpi dhe 25598 frymë624. Me dekretin e këshillit të 

Naltë, datë 15 prill 1944 Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ndahej në shtatë dioqeza. Çdo 

dioqezë administrohej nga mitropoliti përkatës. Në krye të çdo dioqeze qëndronte përfaqësuesi i 

mitropolitit, i ndihmuar nga Dhimojerondia (Këshilli Kishtar), e cila përbëhej pre gjashtë 

personash. Këta zgjidheshin prej besimtarëve në krye të dy vjetëve dhe dekretoheshin nga 

titullari i mitropolisë. Çdo dioqezë kishtare ndahej në zëvendësira, prej të cilave vareshin 

famullitë e qytetit dhe të fshatrave të rrethit. Në krye të çdo famullie qëndronte prifti famullitar i 

ndihmuar nga pleqësia kishtare. Në vitin 1944 Mitropolia e Korçës625 kishte 5 zëvendësi, 109 

famulli dhe 94 famullitarë. Në fshatrat e Korçës si në Kamenicë, Boboshticë, Mborje, Drenovë, 

Polenë etj një pjesë e popullsisë është me origjinë vllahe. Vllehë626 ka edhe në Devoll, Kolonjë 

                                                                                                                                                             
vojoi me caktimin e kufijve të komunave. Franz Seiner hartoi një indeks me emrat e fshatrave, qytezave dhe 

qyteteve. Në vijim u punua për të bindur popullsinë vendase të jepte të dhëna të sakta dhe të mos fshifte asnjë 

anëtarë të familjes, sidomos numrin e femrave. Dita e regjistrimit u caktua 1 marsi i vitit 1918. Fleta e regjistrimit 

përmbante 24 kolona të shkruara në gjermanisht dhe shqip. Enriketa Pandelejmoni, Franz Seiner dhe Regjistrimi i 

Popullsisë në Shqipëri gjatë Luftës së Parë Botërore 1916-1918, botuar në: Austro-Hungaria dhe Shqipëria 1916-

1918, Tiranë 2019, faqe 139-141. 
621-Gentiana Kera, Aspekte demografike në zonën e pushtimit austro-hungarez  gjatë Luftës së Parë Botërore, botuar 

në: Austro-Hungaria dhe Shqipëria 1916-1918, Tiranë 2019, faqe 146. 
622-Teki Selenica, Shqipëria më 1923, Shtypshkronja Tirana, Tiranë 1923, faqe 4-7. 
623-Vepror Hasani, Dy lagjet e para Varosh e Kasaba me tetë mëhallat, Metropol, 15 mars 2007, faqe 16. 
624-Teki Selenica, Shqipëria më 1927, Shtypshkronja Tirana, Tiranë 1928, faqe 340. 
625-Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë gjer në vitin 1944, Tiranë, 1992, faqe 29-31; 

Dhimitër Beduli, Kishë dhe Kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 51. 
626-Vllehët quhen ndryshe Aromën, fjalë që e përkthyer më shqip ka kuptimin jashtë kufinjve të Rumanisë. Ata i 

gjejmë në Malet e Pindit të Greqisë, në Shkup, Tiranë, Korçë, Durrës, Fier, Vlorë etj. Fjala Aromën nënkupton 

kombin Roman, i cili shquhet për virtyte të larta dhe gjuhë moderne. Faktorët e ndryshëm historikë e kanë detyruar 

këtë komb që të jetojë larg vendit të origjinës. Arumunët janë shfaqur si fise nomade blektoriale, të cilat me kalimin 

e kohës kanë kaluar në aktivitete të tjera ekonomike duke u marrë me bujqësi, zejtari etj. Të dhëna rreth numrit të 

arumunëve të Shqipërisë kemi nga regjistrimi i vitit 1950, ku janë të regjistruar 2.318 banorë. Në regjistrimin e vitit 
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etj. Në zonën e Korçës, të Devollit dhe në Liqenas një pjesë e popullsisë i përkasin minoritetit 

maqedonas627. Popullsi minoritare ka edhe nëpër fshatrat e Gollobordës628. Në vitin 1950 në 

Gollobordë kishte rreth 154 familje që i përkisnin besimit ortodoks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
1955 numri i arumunëve është 4.249 banorë, ndërsa në regjistrimin e vitit 1989 rezultojnë 782 banorë. Sipas një 

studimi të bërë më 25 tetor 2006, nga INSTAT në bashkëpunim me Drejtorinë e Minoriteteve pranë Ministrisë së 

Punëve të Jashtme rezulton se pakicat kombëtare arumune janë 992 banorë, të cilët përbëjnë 0.03 për qind të 

minoriteteve aktuale që jetojnë në territorin e Shqipërisë. Vllehët i kanë dhënë kombit shumë figura të shquara ndër 

të cilët mund të përmendim Aleksandër Moisiun, Tefta Tashko Koçon, Sandër Prosin, Prokop Mimën, Nasho 

Jorgaqin, Dionis Bubanin etj. Tahir Gaxhenji, Vllahët, bij të kombit të zhdukur Romen, Sot, 27 dhjetor 2003, faqe 

12-13; Tedi Blushi, Shifrat zyrtare të minoriteteve, Standard, 11 nëntor 2006, faqe 17; Fiqiri Shahinllari, Arumunët 

janë bërë pjesë e pandarë e popullit shqiptar, Republika, 15 nëntor 2006, faqe 11. 
627-Minoriteti maqedonas përbëhet prej rreth pesë mijë banorëve, ose 0.14 për qind të gjithë pakicave kombëtare që 

jetojnë në Shqipëri. Gjatë viteve të diktaturës fshatit Pustec iu dha emri Liqenas. Ndryshimi i emrit është bërë në 

vitin 1970, me dekret të Presidiumit të Kuvendit Popullor. Pushteti i atëhershëm vendosi të ndryshojë emrin e fshatit 

në kuadër të luftës kundër ndikimeve të huaja. Fejzi Braushi, Fshati e mori emrin Liqenas në vitin 1970, me dekret 

të Haxhi Lleshit, si lëvizje kundër ndikimeve të huaja, Shekulli, 15 prill 2009, faqe 4.  
628-Fshatrat kryesore të Gollobordës janë: Klenja, Vërnica, Erbeli, Pasinka, Gjinoveci, Stebleva, Ostreni i Vogël, 

Trebishti, Kërçishti i Sipërm etj. Nëpër këto fshatra ka pasur shumë kisha ortodokse. Në Klenjë ka qenë kisha e 

Shën e Premtes, e cila është ndërtuar në vitin 1885, në Steblevë ka qenë kisha e Shën Nikollës, në Gjinovec kisha e 

Shën Nikollës dhe paraklisi i Shën Ilias, në Vërnicë kisha e Shën Gjergjit, në Pasinkë kisha e Shën Joan 

Përdëllimtarit, në Ostren të Vogël kisha e Shën Nikollës, në Trebisht kisha e Shën e Premtes, në Erbel kisha e Shën 

Sotirit, në kërçishtin e Sipërm kisha e Analipsit (Svesti Spas) etj. Kristofor Beduli, Ortodoksët e Gollobordës, 

Neraida, Tiranë 2009, faqe 14-34. 
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KREU I GJASHTË 
DOKUMENTE 

 

KANONIZMI I LLASOS 

 
Kapitulli I 

Mbi të drejtat e zotërimit të tij 

 

Neni 1. Llasoja ishte, është dhe do të jetë përgjithmonë pasuri e patjetërsueshme e shkollave të 

përbashkëta të qytetit, duke mos pasur të drejtë askush të prekë mbi të, në asnjë pretekst, të 

drejtën e zotërimit të tyre të shkollave. Çdo qytetar, që respekton qëllimin e shenjtë të 

themeluesve dhe që e ndien ndikimin e dritave mbi destinacionin e njeriut, ka për detyrë që, jo 

vetëm ta mbrojë me tërë fuqinë, por edhe të kontribuojë në mbarëvajtjen e saj. Dhe ai që synon 

në shtimin dhe përmirparimin e saj, ke të jetë i bekuar nga ana e Perëndisë, dhënësit të dritave, 

kurse ai që synon në shkatërrimin e saj, le të jetë anatema e atdheut, në brezat e brezave. 

 
Kapitulli II 

Mbi qëllimin 

 

Neni 2. Qëlli i themelimit të llasos është mbajtja e shkollave të përbashkëta të qytetit përhapjen e 

arsimit në gjuhën greke dhe të dritave të kulturës në të gjitha klasat e qytetarëve të secilit seks, 

vetëm nga kamatat e saj duke mbetur kapitalet të paprekura. 

 

Kapitulli III 

Mbi burimet e të ardhurave 

 

Neni 3. Burime të ardhurash të llasos janë: 

a. Dhuratat shpirtërore të qytetarëve, kudo që ndodhen dhe e çdo arsimdashësi. 

b. Kamatat e kapitalit që kanë ekzistuar qysh më parë. 

c. Tepricat e të ardhurave të kishave. 

ç. Të ardhurat nga pronat e paluajshme të kishave të hirshme. 

 

Kapitulli IV 

Mbi sigurimin 

 

Neni 4. Kapitalet e llasos duhet të depozitohën të gjitha në bankë të sigurt nën titullin: pasuri e 

institucioneve arsimore të Korçës si më poshtë: 



150 
 

a. 6%-shi i pjesës së shlyerjes së borxhit të kapitalit që qarkullon këtu çdo vit me anë senetesh. 

Në qoftë se ndonjë nga debitorët do të paguajë më shumë ng apjesa e shlyerjes vjetore e borxhit, 

ose dhe tërë shumën për të cilën është debitor, edhe këto të dërgohen në bankën në fjalë.  

b. E ardhura nga dhuratat shpirtërore. 

c. teprica e kamatave që mbetet pas shpenzimeve për mbajtjen e shkollave. 

ç. Ato të holla që vijnë ngatepricat e të ardhurave të kishave. 

d. Të ardhurat nga pronat e paluajtshme të kishës. 

Neni 5. Këtej e tutje, nga llasoja nuk bëhet asnjë hua e re. 

Neni 6. Senetet e këtushëm duhet të ndërrohen çdo vit, duke pasur dorëzënës të denjë për besim 

dhe të paguajnë çdo vit kamatat dhe pjesën prej 6% të shlyerjes së borxhit. 

Neni 7. Kur senet nuk përtërihet çdo vit edhe debitori edhe dorëzënësi i tij, duhet të ndiqen me 

anë gjyqi. 

 

Kapitulli V 

Mbi administrimin 

 

Neni 8. Llasoja administrohet ng anjë këshill (efori) prej tre anëtarësh, e cila zgjidhet çdo vit në 

mbledhje të përgjithshme nga radhët e qytetarëve me më shumë konsideratë dhe që gëzojnë 

besimin e përgjithshëm. 

Neni 9. Detyrat e eforëve janë: 

a.Të ndjekin me zell dhe vetëmohim interesat e llasos në përgjithësi. 

b. Të përtërijnë çdo vit senetet e kapitaleve që qarkullojnë këtu. 

c. Të vjelin kamatat vjetore prej 12% për shumat që qarkullojnë këtu. 

ç. Të vjelin nga debotorët e këtushëm pjesën e shlyerjes së borxhit të caktuar më 6% në vit. 

d. Të paguajnë rregullisht rrogat e mësuesve dhe shpenzimet e tjera të nevojshme të shkollave, 

me anë mandatesh të eforisë së shkollave. 

dh. Të marrin në dorëzim dhuratat shpirtërore, që bëhen ng aqytetarët dhe nga çdo mik i dritave 

dhe ti regjistrojnë me emër në kodikun e llasos. 

e. Të dërgojnë dhuratat shpirtërore, pjesën nga shlyerje borxhesh, tepricën dhe të ardhurat e 

kishave dhe të ardhurat nga pronat e kishave, bashkë me tepricat nga kamatat, në një bankë të 

sigurtë.  

ë. Të hedhin në libra të rregullt në një libër të përditshëm dhe në një të përditshme, llogaritë e 

llasos dhe të mbajnë libër të procesverbaleve të eforisë. Të gjithë librave tu vihet numër dhe të 

aprovohen nga arkiereu. 

f. Të sigurojnë përkohësisht në një apo më shumë persona që gëzojnë garanci solvable, me 

llogari të hapur me kamatë, çdo tepricë eventuale ng akamatat e vjalura për shpenzimin e 

nëvojshëm të shkollave, me aprovim dhe të Dhimojerondisë. 

g. Të përcaktojnë, fill pas zgjedhjes, me anë procesverbali të veçantë dhe të parë, punën që do ti 

ngarkohet secilit. 
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gj. Të japin llogari në përgjegjësi në mbledhje të përgjithshme, aty nga fundi i vitit, për veprimet 

e tyre. 

h. Pesëmbëdhjetë ditë para mbarimit të vitit, eforët duke mbyllur llogaritë duhet të dorëzojnë 

librat në komisionin kontrollues. 

Neni 10. Të drejtat e eforëve janë: 

a. Eforët duke ekzistuar si të tillë në emër të qytetarëve, kanë të drejtë të përfaqësojnë të gjithë 

qytetarët përpara çdo autoriteti dhe çdo gjykate, për interesat e llasos qoftë si paditës, qoftë si të 

paditur dhe vendimet e gjykatave pro dhe kundër tyre, i japin të drejtë apo ngarkojnë llason dhe 

jo personalisht eforët. 

b. Shpenzimet e eforëve, qoftë në gjykata, qoftë në udhëtime rëndojnë mbi llason. 

c. Eforët kanë të drejtë si dhe detyrë t ëndjekin me anë gjyqi çdo debitor, që nuk ndërron për vit 

senetin, ose garantin e tij apo dhe të dy. 

ç. Ata që nuk kanë ndërruar prej shumë vjetësh senetin, ti padisin menjëherë, bashkë me garantët 

e tyre, ose n ëmungesë të debitorëve të padisin garantët. 

Neni 11. Më 30 janar, ditën e tre hierarkëve, bëhet meshë arkieratike dhe lexohet në kishë, 

kodiku i dhuratave shpirtërore. 

Neni 12. Të dielën, fill pas së kremtes të tre Hierarkëve bëhet dhënia e llogarisë.  
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KANONIZMI I KISHAVE 

 
Kapitulli I 

Mbi kishat në përgjithësi 

 

Neni 1. Kishat e qytetit tonë janë të përbashkëta për banorët e krishterë ortodoksë të saj. 

Neni 2. Veshjet e hirshme dhe orenditë që ndodhen në to janë pasuri kishtare. 

Neni 3. Ato që janë bërë, prej kohësh dhuratë shpirtërore d.m.th ara, vreshta, dyqane, shtëpi, 

truall dhe të tjera të paluajtëshme, si edhe ato që do të dhurohen pas kësaj, janë pasuri të kishave. 

Neni 4. Të ardhurat nga qiratë dhe nga uzufrukti i pronave dhe ato që mblidhen ng adhisqet, 

ceremonitë dhe shërbesat të hirshme janë pasuri të kishave. 

Neni 5. Të ardhurat e të gjitha kishave, depozitohen në arkën e kishës katedrale “Burimi 

jetëdhënës”.  

 

Kapitulli II 

Mbi përdorimin e të ardhurave 

 

Neni 6. Nga të ardhurat: 

a. Mbahen në mënyrë të përshtatshme me hirshmërinë e tyre. 

c. Paguhen rrogat e nëpunësve kishtarë. 

c. Bëhen meremetimet e tyre, absolutisht të nevojshme. 

ç. Jepen lëmosha në të varfër, në të burgosur, në udhëtarë dhe në raste vdekjesh kisha i varros. 

d. bëhen shpenzime për rrjetet ujësjellëse të qytetit. 

Neni 7. Shpenzimet e mësipërme bëhej drejtpërdjet nga epitripët. 

Neni 8. Meremetimet që lypin shpenzime deri në pesëqind groshë, vendosen vetëm nga 

epitropët, deri në dy mijë groshë vendosen nga Dhimojerondia, me propozim të epitropëve. 

Neni 9. Shpenzimet në meremetime ose ndërtime që i kalojnë të dy mijë groshët vendosen nga 

mbledhja e përgjithshme e qytetarëve.  

Neni 10. Epitropët me vetë pëlqimin e tyre, të dielave mund të bëjnë lëmosha të vogla të 

shumtën deri në pesëqind groshë për tërë vitin. 

Neni 11. Lëmoshat në kohën e pashkës e të krishtlindjeve jepen me aprovim të Dhimojerondisë, 

deri në tre mijë groshë. 

Neni 12. Shpenzimet e çezmave të qytetit bëhen si vijon: 

a. Rroga e çezmaxhinjve paguhet për çezmat e përbashkëta të qytetit, ng aana e kishës, kurse për 

ato privatet d.m.th ato që ndodhen brenda shtëpive paguhet analogjia e tyre nga ana e atyre që i 

kanë. 

b. Shpenzimet e jashtëzakonshme për meremetimin e ujësjellësit të përgjithshëm paguhen nga 

ana e kishës. 

c. Shpenzimet për meremetimin e ujësjelësve brenda qytetit paguhen sipas zakonit për çdo çezmë 

nga lagjja përkatëse. 
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Kapitulli III 

Mbi qeverisjen 

 

Neni 13. Për të qeverisur kishat, zgjidhen çdo vit në mbledhje të përgjithshme të qytetarëve dy 

epitropë nga ata me më shumë konsideratë dhe që gëzojnë besimin e përgjithshëm dhe këta 

bashkë me Dhimojerondinë zgjedhin dy epitropë për kishën e Shën Mërisë. Parakliset qeverisen 

nga dy të parët. 

Neni 14. Detyra të epitropëve janë: 

a. Të jenë vigjilentë e të zellshëm për ruajtjen e interesave të kishave. 

b. Të mbikqyrin nëpunësit në zbatimin e detyrave të tyre. 

c. Të jenë vigjilentë në mbajtjen e rregullit dhe në paraqitjen e mirë të kishës. 

ç. Epitropët kanë për detyrë të merren vesh me arkiereun për akoluthitë e natës. 

d. Epitropët mbajnë me anë libri të rregullt veshjet e hirshme dhe orenditë e kishës. 

dh. Mbajnë kodikun e dhuratave shpirtërore në të cilin regjistrojnë rregullisht çdo dhuratë 

shpirtërore. 

e. Kanë për detyrë të mbajnë llogari të regullta në libra me faqe të numëruara dhe të bëra zyrtare 

me anën e nënshkrimit të epitropëve dhe të vërtetimit të arkiereut. 

ë. Epitropët bashkë me Dhimojerondinë emërojnë dhe pushojnë nëpunësit e kishës në përgjithësi. 

f. Nëpunësit ndodhen nën urdhërat e drejtopërdrejta të epitropëve dhe ng akëta marrin rregullisht 

rrogat e tyre sipas marrëveshjes që kanë bërë. 

g. Epitropët lëshojnë me qira pronat e kishave, vjelin qiratë dhe kujdesen për meremetimin e 

ndërtesave. 

gj. Çifligu lëshohet me qira nga epitropët dhe Dhimojerondia me anë ankandi publik brenda një 

kohe të caktuar. Po të mos gjenden ndonjëherë qiramarrës me garanci të sigurtë solvable, atëherë 

çifligu kultivohet për llogari të kishave, me anën e një komisioni të posaçëm për këtë punë, të 

emëruar nga epitropët dhe Dhimojerondia. 

h. Epitropët nuk mund të shesin me asnjë pretekst pronat e kishave. 

i. Në qoftë se epitropët e shikojnë se ka interes të shite një pronë, ia propozojnë mendimin e tyre 

Dhimojerondisë dhe në qoftë se kjo nuk e aprovon mendimin e epitropëve, thirret mbledhje e 

përgjithshme e qytetarëve që të vendosin për shitjen. Vendimin e qytetarëve e zbaton 

Dhimojerondia bashkë me epitropët, me anë ankandi publik brenda një kohe të caktuar, jo më 

pak se një muaj; kundër vlefta e tyre dorëzohet menjëherë në eforinë e llasos; kundrejt një 

dëftese, me qëllim që të blihet një pronë tjetër më e dobishme dhe me të ardhura më të shumta, 

në emër të së njëjtës kishë. 

Neni 15. Të dielën fill pas 30 janarit epitropët i nënshtrohen dhënies së llogarisë, duke dorëzuar 

para disa ditëve librat në komisionin kontrollues dhe pas dhënies së llogarisë, lënë librat dhe 

çelësat mbi tryezën e ndodhur në mes të sallës së mbledhjes së përgjithshme. 
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Neni 16. Çdo tepricë të arkës së kishës, epitropët kanë për detyrë ta dorëzojnë në eforinë e llasos 

para dhënies së llogarisë, kurse ato që mblidhen gjatë kohës ndërmjetëse i dorëzojnë ditën e 

dhënies së llogarisë. 

Neni 17. Të dielën e Ortodoksisë, bëhet meshë arkieratike dhe lexohet në kishë, kodiku i 

dhuratave shpirtërore. 
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KANONIZMI I DHIMOJERONDISË 

 
Kapitulli I 

Përcaktim i Dhimojerondisë 

 

Neni 1. Dhimojerondia është forumi më i lartë që mbikqyr të gjithë institucionet e përbashkëta 

dhe përbën gjykatën e mitropolisë, nën kryesinë e hirësisë së tij mitropolitit i cili është kryetari i 

natyrshëm dhe i përhershëm dhe i Dhimojerondisë dhe i eforive e i epitropëve të tjera dhe i çdo 

mbledhjeje dhe të përgjithshme dhe të pjesshme.  

 

Kapitulli II 

Mbi formimin e saj 

 

Neni 2. Dhimojerondia përbëhet ng atetë anëtarë, të cilët zgjidhen çdo vit në mbledhje të 

përgjithshme, nga ata më me përvojë dhe që gëzojnë më shumë besimin e përgjithshëm të 

qytetarëve. 

Neni 3. Nga të tetë aanëtarët, tre mund të zgjidhen nga një për secilin prej tre formimeve të tjera, 

kurse anëtarët që mbeten nga të tetë anëtarët zgjidhen ng aradhët e qytetarëve të tjerë. 

Neni 4. Dhimojerondia mblidhet në mitropolinë e hirshme zakonisht një herë në javë, dutën e 

mërkurë dhe në raste të jashtëzakonshme sa herë e gjykon të nevojshme Hirësia e Tij, Kryetari. 

Neni 5. Dhimojerondia vendos kur janë prezent tre të katërtat e anëtarëve dhe në qoftë se gjatë 

kohës së vitit do të mungojnë apo do të japin dorëheqjen deri në katër anëtarë, katër anëtarët që 

mbeten përbëjnë Dhimojerondinë për këtë vit. Në qoftë se do të mungojnë më shumë se katër 

anëtarë, anëtarët që mungojnë zëvendësohen duke u zgjedhur në mbledhje të përgjithshme. 

 

Kapitulli III 

Mbi punimet e saj 

 

Neni 6. Dhimojerondia gjykon çdo mosmarrëveshje drejtuar mitropolisë me përjashtim të atyre 

thjeshtë spirituale dhe të atyre për shkurorëzime, të cilat i referohen akskluzivisht juridiksionit të 

arkiereut dhe të gjykatës spirituale. 

Neni 7. Çështjet i paraqiten gjithmonë me anë kërkese të të interesuarve. Kërkesat i dorëzohen 

kryetarit për ti referuar në mbledhjen e Dhimojerondisë. 

Neni 8. Asnjë çështje nuk referohet pa lutje me shkrim, me përjashtim të disa çështjeve 

spirituale, për të cilat arkiereu mund të marrë njoftim dhe gojarisht. 

Neni 9. Çështjet shqyrtohen sipas rendit kronologjik dhe numrit rendor të protokolleve. 

Neni 10. Çështjet gjykohen duke u paraqitur personalisht të interesuarit, ose me anë 

përfaqësuesish të emëruar rregullisht. 
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Neni 11. Vendimet e Dhimojerondisë mbi çështjet që i referohen kompetencës së saj, me 

përjashtim të atyre shpirtërore, bazohen mbi dispozitat kanonike të Armenopullit dhe të  drejtave 

zakonore kishtare ose kryhen si në gjykatën e paqit. 

Neni 12. Vendimet merren në bazë shumice votash dhe në rast barazie votash, vendos vota e 

kryetarit. 

Neni 13. Vendimet e Dhimojerondisë i vë në përmbarim protosingjelia. 

Neni 14. Dhimojerondia vërteton shkresa kujdestarie, testamente, dokumente likuidimi, 

certifikata etj. 

Neni 15. Një nga anëtarët e Dhimojerondisë, i zgjedhur nga ata vetë emërohet arkëtar i saj. 

Neni 16. Dhimojerondia duhet të ketë sekretar më vete, të zgjedhur prej saj me rrogë të caktuar 

em marrëveshje për një vit. 

Neni 17. Sekretari duhet:  

a) Të ketë cilësitë e aftësitë për punët e zyrës. 

b) Të jetë i një moraliteti dhe besimi të njohur. 

c) Të marrë pjesë në mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme; dy ditë para çdo 

mbledhjeje të marrë në dorëzim dhe të protokollojë kërkesat. 

ç) Të përpilojë procesverbalet duke marrë gjatë mbledhjeve shënimet besnike të diskutimeve. 

d) në mbledhjen e ardhme të paraqesë procesverbalet në rregull të mirë. 

dh) Të paraqesë të protokolluara, kërkesat që kanë për tiu ngarkuar. 

e) Të mos marrë pjesë në bisedimet, veç po të pyetet nga ana e kryetarit. 

ë) Të mbajë amzat e qytetit, procesverbalet e mbledhjeve të përgjithshme, procesverbalet e 

Dhimojerondisë, librin e protokolleve atë të përmbarimeve dhe të gjitha shkresat përkatëse, duke 

pasur zyrë të veçantë në mitropolinë e hirshme dhe të ruajë me siguri çdo shkresë duke qenë  

përgjegjës për humbjen e një shkrese të tillë.  

f) Të mos i komunikojë askujt as procesverbale, as vendime, as të nxjerrë nga zyra shkresë pa 

lejen e kryetarit. 

g) Të përpilojë vendimet dhe t’ia dorëzojë protosingjelisë të hedhur në librat e protokolleve dhe 

të përmbarimeve. 

gj) Të vjelë të drejtat (taksat) dhe shpenzimet gjyqësore sipas tarifës (të ndodhur) qysh vjen në 

fuqi me shtesën që për testamentet do të merren taksa njëzet deri njëqind groshë, të cilat duhet ti 

kalojë në libër të rregullt dhe t’i dorëzojë tek arkëtari. 

h) Të ruajë me rreptësi detyrat e tij dhe në rast shkeljeje në fillim i bëhen vërejtjet e duhura ng 

aana e kryetarit. Po ta përsërisë shkeljen qortohet nga i gjithë forumi në qoftë së nuk ndreqet, 

dëbohet. 

Kapitulli IV 

Mbi detyrat e saj 

 

Neni 18. Dhimojerondia i nënshtrohet çdo vit dhënies së raportit përpara mbledhjes së 

përgjithshme të qytetarëve në ditën që jepen raportet e tjera, duke i dorëzuar llogaritë komisionit 

kontrollues para dhënies së raportit.  
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KODIKËT E KISHAVE TË VITHKUQIT 
 

KODIKU NR. 1 

 

Gjatë punës për studimin e objekteve që gjenden nëpër stendat e Muzeut Historik Kombëtar, na 

tërhoqën vëmendjen dy kodikë. Kodiku nr. 1 përmban historikun dhe inventarin e kishave të 

Vithkuqit. Ai fillon nga data 1 janar i vitit 1943. Ka 206 fletë. Kodiku nis me përshkrimin e 

kishës së Shën e Premtes (faqe 1-11), vijon me përshkrimin e kishës së Shën Mërisë (faqe 11-

21), kishën e Shën Gjergjit (faqe 21-30), kishën e Kryeengjëjve Mihail dhe Gavril (faqe 30-41), 

kishën e Shën Kollit (faqe 41-51), kishën e Shën Kostandinit (faqe 51-61), kishën e Ungjillëzimit 

(faqe 61-71), kishën e Shën Minait (faqe 71-81), kishën e Shën Pandeleimonit (faqe 81-91) si 

edhe kishën e Joan Teologut (faqe 101).  

Faqe 1 

Ky libër regjistrimi është filluar më datë 1 janar të vitit 1943 dhe përmban dyqind e gjashtë fletë, 

ku janë shënuar njëmbëdhjetë kishat e katundit Vithkuq, qëkur janë ngritur dhe sa herë janë 

rindërtuar dhe të gjitha sendet që ndodhen në to, si ikona të shenjta, libra të meshës etj. Duke 

shënuar dhe nga një numër vargor dhe çdo send që është dhuruar, shënohet dhe emri i dhuruesit, 

data e viti; ashtu, çdo gjë që shton këshilli, regjistrohet në radhën duke shënuar datën, vitin kur 

blihet. Gjithashtu, në faqen tjetër, që është faqe çregjistrimi, shënohet, kur ndodh ndonjë 

fatkeqësi që ndonjë kishë rrënohet e digjet dhe ndonjë send prishet ose humbet, data e prishjes 

ose e humbjes dhe shkaku i humbjes, emri i humbësit në qoftë se humbet ndonjë person nga 

kujdestarët e kishave. 

Përveç këtyre që thamë më sipër, në këtë libër do të shënohen dhe pasuritë kishtare të 

paluajtshme, si korie, ara e luadhe, vendi ku ndodhen, çfarë sipërfaqe kanë, duke matur me metro 

dhe me cilët persona kufizohen. 

Kjo këshillë, që vendosi këtë regjistrim, mendoi që pasuritë kishtare të jenë të shënuara për të 

mos u grabitur nga ndokush që mund t‘ia thotë zemra ta bëjë këtë punë. Ju lutet këshillave të 

ardhshme që këtë libër ta ruajnë dhe ta vazhdojnë edhe më në regull për të mirën e kishave dhe 

nderin e katundit tonë të famshëm, Vithkuq. 

Vithkuq më 1 janar 1943. 

Famullitari i katundit Vithkuq 

Si kryetar i këshillit kishtar, Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Këtu poshtë po shënojmë se qysh më datë 28.08.1943 u sulmua katundi ynë prej ushtrisë italiane 

dhe dogji gjithë fshatin. Ashtu edhe katër kisha: Shën Kollin, Shën Thanasin, Shën Joanin dhe 

Shën e Premten. Në këtë kishë ndodheshin gjithë sendet që shënohen në këtë inventar dhe 

pothuajse u dogjën të gjitha, përveçse disa sendeve më të vlefshme, si një petrahil që është 

regjistruar me nr. rendor 32 dhe kryqi i madh që është regjistruar me nr. rendor 31, si edhe dy 
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ungjij që janë regjistruar nr. rendor 1, të cilat u ndodhën të mbuluara në një vend të posaçëm dhe 

mundën të shpëtonin. Këto sende kanë një vlerë të madhe, ndërsa gjithë të tjerat u dogjën. 

 

Faqe 8 

Regjistrimi i tokave, luadheve, arave dhe korijeve të kishës së qendrës Shën e Premte 

1-Një korije (pyll) që ndodhet në jugëperëndim të kishës omonime me sipërfaqe prej 910 metra 

katrorë, që përmban dru ahu, dushku e pak borigë dhe kufizohet nga lindja me përroin, nga 

perëndimi me udhën, nga veriu me përroin dhe nga jugu me Naqo Dhimitër Panaritin dhe 

përroin. 

2-Kjo kishë zotëron dhe një copë pyll (korije), që ndodhet në lindje të kishës omonime, me 

sipërfaqe tetëqind e gjashtëdhjetë metër katrorë, që përmban vetëm dru dushku. Ajo kufizohet 

nga lindja me udhën publike dhe vëllazërinë Koviftoja, nga perëndimi me kopshtin e shkollës 

dhe nga veriu me bregun e konizmës, plevicën e Loni Kulmit dhe luadhin e kishës. Nga jugu 

kufizohet me udhën publike. 

Këto korije pylli (tapi) dokumenta gjer sot nuk kanë, vetëm akt njoftjeje, d.m.th, një vendim të 

gjyqit të paqit që janë herë më anë të pesë dëshmitarëve siç na urdhëronte Kryesia e Kishës me 

anë të një Qarkoreje Nr. 967, datë 5 maj 1942 dhe numri i akti njoftjes (522) datë 13.06.1942. 

3-Një luadh mbas shkollës nga ana e veriut nga dy kile farë i kufizuar nga lindja me përroin dhe 

bregun e konizmës, nga perëndimi me rrugën. Nga jugu me shkollën dhe sheshin e kishës dhe 

nga veriu me rrugën publike. 

Vithkuq, më 2 janar 1943. 

Famullitari i katundit Vithkuq  

Si kryetar i këshillit kishtar Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Faqe 11 

Regjistrimi i kishës Shën Mërisë (Zonja e Madhe), që ndodhet në lindje të lagjes Dukas të 

katundit tonë. Është ndërtuar në vitin (Α Χ Π), d.m.th në vitin 1670 se shkronja e fundit nuk 

njihet, por brenda vitit 1670 e deri në vitin 1680 dhe shkronjat nuk mund të lëçiten se prej kujt 

është ndërtuar dhe me kujdestarinë e cilit është bërë, mbasi kjo kishë është djegur një pjesë e 

tempullit brenda dhe është nxirë zografisja dhe djegia është bërë rreth viteve 1909-1910 prej një 

personi që rrinte në konakët pranë kishës. Emri i personit quheshe Dhori nga katundet e Epirit 

dhe zjarri i shkaktuar duket nga një qiri që kishte harruar personi i sipërshënuar ndezur në krahë 

pranë ikonës së Shën Mërisë. Personi që atë natë që ka shkaktuar zjarrin është zhdukur nga 

katundi. Në këtë kishë ndodhen këto sende të shenjta. 

1-Në ajodhimë (hierore) një ungjill në gjuhën elenishte, shtypur në vitin 1697. 

2-Një ungjill në shqip, shtypur në Tiranë, në vitin 1930. 

3-Një antimis i shenjtë, shenjtëruar në vitin 1774. 

4-Dy libra të meshës në gjuhën shqipe, shtypur në Korçë, në vitin 1929. 

5-Një palë rroba të meshës, të vjetra, pa petrahil. 
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6-Një potir i shenjtë me gjithë veglat e tjera komplet, pa datë. 

7-Një temjanicë, një mangall, një mashë, një xhezve për zeon. 

8-Në derën e bukur, një muthamen me pikturën e Jesu Krishtit, dhuruar prej Kostandin Thimi 

Bendos prej këtij katundi, bërë në vitin 1932. 

9-Dy shandanë prej tunxhi. 

10-Një libër Lutësore, në gjuhën elenisht, shtypur në Veneti, në vitin 1770. 

10-Një libër Orollogj, në gjuhën elenisht, shtypur në Veneti, data e shtypjes i mungon. 

11-Një libër Apostull, në gjuhën elenisht, shtypur në Athinë, në vitin 1925. 

12-Ikona në tempull të shenjtë 6 në anë të djathtë. Ikona e Jesu Krishtit pa datë. 

13-Ikona e Shpërfytyrimit (Metamorfozës) Shën Sotirit, pa datë. 

14-Ikona e Shën Joan Pagëzorit, pa datë. 

15-Ikona e Shën Gjergjit, dëshmorit të madh, pa datë. 

16-Në anë të mëngjër, ikona e Shën Mërisë, pa datë. 

17-Ikona e një dëshmori, pa emër. 

18-Në anë të veriut, ikonë tjetër e Shën Mërisë, pa datë. 

19-Gjithnjë në atë anë ikona e Shën Gjergjit, pa datë. 

20-Gjithnjë në atë anë të murit, ikona të vogla tetë dhe prej karte gjashtë, pa datë. 

21-Një ikonë e vogël prej argjendi e Shën Mërisë, dhuruar prej Preksitheri N. Emekinit (1930). 

22-Dy manale (mangalle)  prej tunxhi, një poliel prej qelqi dhe i thyer pak. 

23-Një ikonë e Jesu Krishtit, në fronin dhespotik, pa datë. 

24-Në kishën e grave, dy manale (mangalle) të hekurt, dhjetë ikona të vjetra e të prishura. 

25-Në derën e dytë të tempullit, ikona të vogla dhjetë, të zografisura. 

26-Në derën e tretë janë gjashtë..... 

Deri në këtë datë kjo kishë ka këto sende që shënohen këtu sipër. 

Famullitari i katundit Vithkuq 

Si kryetar i këshillit kishtar 

Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Faqe 18 

Regjistrimi i kishës së Shën Mërisë (Zonja e Madhe). 

Këtu poshtë po shënojmë tokat, si korije, ara e luadhe. 

1-Një korjie në verilindje të kishës omonime, sipërfaqja prej gjashtëqind e tetëdhjetë (680) metra 

katrore që përmban vetëm dru dushku dhe kufizohet nga lindja me arat e saj, nga perëndimi me 

kishën dhe arat e saj, nga veriu me udhën dhe nga jugu me Koli Monin dhe vëllazërinë Kristo 

Rënxe. 

2-Një arë në vendin që quhet Plepi në lindje të kishës omonime, me sipërfaqe 2 ½ dy e gjysmë 

killë dhe kufizohet nga lindja me rrugën, nga perëndimi me bregun e kishës dhe korijen, nga jugu 

me rrugën publike dhe vëllazërinë Metku dhe nga veriu me përroin. 
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3-Një luadh me emeris arat e gjatën me sipërfaqe dhjetë killë 10 dhe kufizohet nga lindja me 

përroin dhe nga perëndimi me rrugën publike, nga veriu me rrugën publike dhe nga jugu me 

përroin. 

Vithkuq, më 2 janar 1943. 

Famullitari i katundit Vithkuq  

Si kryetar i këshillit kishtar Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Faqe 21 

Regjistrimi i kishës së Shën Gjergjit 

Kësaj kishe të shenjtë, data e ndërtimit i mungon për shkak se është rrëzuar nga dëbora e madhe 

që ka rënë në vitin 1895 dhe 1896. Kështu është prishur gjithë zografia. I ka mbetur vetëm në 

faqen e murit nga ana e lindjes. Kisha është ndërtuar përsëri në vitin 1896, ku është lyer, suva 

dhe një thollo prej dërrasash dhe e lyer me gëlqere. Ka tempull shumë të bukur me ikona të mira 

dhe me një ngjyrë floriri shumë të çmuar. Në këtë kishë, që ndodhet në lindje të lagjes Grekas 

pranë rrugës publike, ndodhen këto sende të shenjta të luajtëshme. 

1-Në ajodhimë (hierore) një ungjill në gjuhën elenishte, shtypur në Janinë, në vitin 1719. 

2-Një antimis i shenjtë, i vjetër por i përkryer, vetëm me një kryq të shenjtë, dhuruar në vitin 

1768. 

3-Dy shandanë të tunxhtë, një temjanicë, dy shtroja në altarin e shenjtë, njëra prej pambuku, 

dhuruar prej Gaqo Sotirit dhe tjetra prej mëndafshi, dhuruar prej Sotir Pano Tolës. 

5-Në proskomidhi, dy ikona të vogla, një me Jesu Krishtin dhe tjetra me Shën Mërinë, Shën 

Gjergjin dhe Shën Mitrin. Në tempull ka 10 ikona në anën e djathtë. 

6-Një ikonë e Jesu Krishtit, e Shën Joan Pagëzorit, pa datë. 

7-Ikonë e Shën Mitrit pa datë, e Shën Thanasit e vjetër dhe pak e prishur. 

8-Ikona të tre hierarkëve, Shën Vasilit, Shën Grigorit dhe Shën Joan Gojartit, bërë me ndihmën e 

bakenjve të Korçës, më 27 mars të vitit 1767. 

9-Në anë të mëngjër, ikona e Shën Mërisë dhe e Shën Gjergjit, të dyja pa datë. 

10-Ikona e kryeengjëllit Mihail, e Shën Kollit, pa datë. 

11-Ikona e Shën Joan Pagëzorit dhe një ikonë e Shën Mërisë, e vjetër. Ka një shkrim që shënon 

se është konizmë e kishës së madhe të shpërfytyrimit, që ka qenë pranë katundit Nikolicë dhe 

është bërë në vitin 1595. 

12-Një ikonë e Jesu Krishtit në fron të dhespotit, pa datë. 

13-Një ikonë e Shën Joan Theologut. Në fundin e saj janë këta shenjtorë: Shën Pjetri e Shën 

Pavli dhe dy etërit e mëdhenj......dhe një ikonë e vogël që mban fytyrën e lindjes së Jesu Krishtit. 

 

Faqe 30 

Regjistrimi i kishës së kryeengjëjve Mihail e Gavril 

Kjo kishë është në veriperëndim të lagjes Grekas dhe ka këto shkronja në gjuhën elenishte, që 

shënojnë vitin e ndërtimit: Ανηγέρθη έκ βάθρων γής έπί έτους αχπβ καί άνιστορήθη ό θείος καί 
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πάνσεπτος ούτος τών παμμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ, διά έξόδου τών 

εύπρεθέντων χριστιανών τής πολιτείας ταύτης καί διά συνδρομής κόπου κ(αί) μόχθου Σταύρου 

ίερέως καί οίκονόμου κ(αί) έπιτρόπου άρχιερατεύοντος τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 

Καστο(ρ)ί(ας) Κυρίου Κυρίου Χρυσάνθου ίερατεύοντος τών εύλαβεστάτων ίερέων έπί έτους 

αψκη (=1728) Οκτωβρίου ά. Shpjegimi në gjuhën shqipe të shkrimit që shënohet më lart është: 

“U ndërtua prej themeli në vitin 1682 dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i 

taksiarkëve të mëdhenj, Mihael e Gabriel, me shpenzimet e të krishterëve që gjenden në këtë 

qytet dhe me kontributin, përpjekjet dhe mundimet e prift Stavrit, ekonom dhe epitrop, në kohën 

e peshkopatit të gjithëhirshmit mitropolitit të Kosturit, zotit Krisanth, në kohën kur ishin 

famullitarë priftërinjtë e shumëdevotshëm, në vitin 1728, tetor 1”. Këtu poshtë do të shënojmë 

gjithë sendet e shenjta që ndodhen në këtë kishë si ikona, libra të tjerë dhe kush nga këto ka dhe 

datë kur është bërë. 

1-Në altar të shenjtë, një ungjill në gjuhë elenisht, pa datë. 

2-Një antimis i shenjtë, i shenjtëruar prej arkimandritit Simeon të varrit të shenjtë në vitin 1751. 

3-Një libër i meshës në gjuhën elenisht, shtypur në Athinë, në vitin 1924. 

4-Një libër i meshës në gjuhën shqip, shtypur në Korçë, në vitin 1930. 

5-Dy shandanë prej tunxhi, dy shtrosa, një prej pambuku, dhuruar prej Gaqo Sotirit dhe tjetra 

prej mëndafshi artificial, dhuruar prej Sotir Pano Tolës. 

6-Një palë kungishte me gjithë mbulesat, potiri i shenjtë, dhuruar prej familjes Konstandini në 

vitin 1919. 

7-Një temjanicë e vjetër, një palë rroba të meshës të vjetra, një mangall. 

8-Një kaci hekuri, një mashë, dy disqe, punuar dhe dhuruar prej Nuçi Koli Kitës në vitin 1938. 

9-Një ikonë e Shën Mërisë që ndodhet në proskomidhi. 

10-Në tempull, ikona të mëdha 10 në të djathtë Jesu Krishti e Shën Joan Pagëzori, e Shën Kollit, 

e Shën Gjergjit, e Shën Thanasit pa datë. 

12-Në anë të mëngjër, ikonat e Shën Mërisë e Shën Mihailit, Shën Anargjendërt Kozma dhe 

Dhamiano, e Shën Mitrit, e Shën e Premtes, të gjitha pa datë. 

13-Në sërën e dytë, ikona të vogla me fytyra të ndryshme. 

14-Në sërën e tretë, ikona të vogla të pikturuara në dërrasë të madhe. Jesu Krishti, Shën Mëria, 

Joan Pagëzori dhe 12 apostujve dhe të profetëve. 

15-Një kryq i madh mbi tempullin më një anë dhe më anën tjetër, Joan Theollogu.  

16-Në proskinitar në anë të djathtë një ikonë me Jesu Krishtin dhe me kryeengjëjt e gjithë 

shenjtorët, të bëra për kujtim të Kristo Dukës, epitropit në vitin 1778. 

17-Dy ikona të vogla, njëra me Jesu Krishtin mes popullit të hypur në gomar, duke vajtur në 

Jerusalem, ku qe pritur me nderim të madh dhe tjetra Jesu Krishti, e Diela e Shën Thomait, që ka 

vënë dorën në brinjë kur e pa të ngjallur prej së vdekurësh. 

18-Në proskinitar më të mëngjër, një ikonë mbledhja e të patrupëve, d.m.th e kryeengjëjve 

Mihail e Gavril dhe të fuqive të tyre ëngjëllore dhe me Jesu Krishtin në mes, bërë në vitin 

(ΑΩΙΖ). 
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19-Dy ikona në një dërrasë, një e Shën Trinisë dhe një me Shën Marinë me Jesu Krishtin në 

kraharor, këto pa datë. 

20-Më të djathtë të proskinitarit, një dërrasë me një kryq në mest dhe me Krishtin të kryqëzuar 

dhe në një cep, kryeengjëlli Mihail dhe në tjetrin cep dëshmorët e mëdhenj Shën Gjergji dhe 

Shën Mitri. Në cepat e poshtëm në një anë, Shën Joan Theollogu dhe në anën tjetër, Shën Mëria 

dhe poshtë, Shën Kolli e Shën e Premtja. 

21-Dy mangallë prej tunxhi dhe dy prej hekuri për qirinj. 

22-Dy poliele prej tunxhi, një Lutjesor në gjuhën elenisht pa datë. 

23-Një Apostull në gjuhën shqip, shtypur në Firence, në vitin 1931. 

24-Një libër i meshës në gjuhën shqip, shtypur në Korçë, në vitin 1930. 

25-Një Tipiko në gjuhën elenisht, shtypur në Veneti, në vitin 1884. 

Deri në këtë datë kjo kishë ka këto sende të luajtshme që shënohen më lart. 

Vithkuq, më 3 janar 1943. 

Famullitari i katundit Vithkuq  

Si kryetar i këshillit kishtar Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Faqe 37 

Këtu poshtë po shënojmë tokat e kësaj kishe, si korije, ara e luadhe. 

1-Kjo kishë zotëron një korije (pyll) që ndodhet në verilindje të kishës omonime, me sipërfaqe 

prej 1170 metra katrore, që përmban vetëm dru dushku dhe kufizozhet nga lindja me përroin dhe 

Milto Kitën, ndërsa nga jugu me udhën publike. 

2-Kjo kishë zotëron edhe një luadh, që ndodhet në vendin që quhet Guret e Kishës në jug të 

kishës omonime dhe është në sipërfaqe nga dy killë farë dhe kufizohet nga lindja me rrugën 

publike, nga perëndimi me gurët e fushës dhe vëllezërinë Lloshore, nga veriu me sheshin e 

pleqve dhe nga jugu me rrugën publike. 

Vithkuq, më 3 janar 1943. 

Famullitari i katundit Vithkuq  

Si kryetar i këshillit kishtar Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Faqe 41 

Regjistrimi i manastirit të Shën Kollit 

Te ky manastir shkrimet janë fshirë edhe nuk mund të lëçiten. Viti, që është ndërtuar, ka këto 

shkronja (ξ Ρ ξ Α). Sendet e shenjta që ndodhen në këtë manastir janë në ajodhimë. 

1-Në alltar të shenjtë, një ungjill në gjuhën elenisht, shtypur në vitin 1768. 

2-Një andimis i shenjtë, i shenjtëruar në vitin 1733. 

3-Një shtrojë plaçë e kuqe, dy shandanë prej tunxhi, një mbulesë për ungjillin. 

4-Në proskomidhi, një potir i shenjtë, i bërë në vitin 1766 për kujtim të shërbëtorit të Perëndisë 

Kristofor, themelonjësit të manastirit. 
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5-Një dhiskar me gjithë veglat e tjera e mbulesat e një palë rroba të vjetra të meshës. 

6-Një lipsan i shenjtë i jerodëshmorit Theodhor ku shkruhet rreth kutisë se: Ky lipsan është i 

manastirit Shën Kollë dhe mban vitin 1800. 

7-Një kryq prej dhoge (dërrase) i mermë, me fytyrën e Jesu Krishtit. 

8-Një ikonë e varur në të djathtë të altarit të shenjtë, në krye ka fytyrën e Shën Triadhës dhe 

shumë shenjtorë të tjerë, pa datë. 

9-Një shtrojë e jeshiltë në paravënie dhe një epitaf prej karte, ngjitur në mur. Një shandan prej 

teneqeje, dy dhisqe për naforën, një sënduk i vjetër. 

10-Në tempull janë ikona të mëdha; në anë të djathtë ikona e Jesu Krishtit bërë me dorën e 

zografit Kostandinit nga Korça, në vitin 1774. 

11-Ikona e Joan Pagëzorit, bërë më 27 mars të vitit 1774. 

12-Ikona e Shën Kollit, bërë prej jeromonak Prokopit, në vitin 1788. 

13-Në anën e mëngjër, ikona e Shën Mërisë, bërë prej dorës së zografit Kostandin nga Korça, në 

vitin 1774. 

14-Ikona e Shën Mitrit, bërë në vitin 1774. 

15-Mbas murit më të mëngjër, ikona e Shën Gjergjit, pa datë. 

16-Ikona e anargjendëve Kozma e Dhamjan, pa datë. 

17-Një ikonë me Jesu Krishtin në mes në fron dhe Joan Pagëzorin në të djathtë e Shën Mëria në 

të mëngjër. Në mes të ikonës, Shën Spiridhoni, Shën Harallambi, Shën Thanasi e Shën Kolli e në 

fund të ikonës, dëshmorët e mëdhënj, Shën Gjergji e Shën Mitri. 

18-Një ikonë e vogël e Shën Mitrit, pa datë. 

19-Në anën e djathtë pas murit nga jugu, një ikonë e Shën Kollit, pa datë. 

20-Në derë të bukur, një ikonë e Shën Kollit prej mushamaje. 

21-Në derë të veriut, një ikonë e Shën Mërisë, pa datë. 

22-Në derën e dytë, një ikonë e Jesu Krishtit, në mest, Shën Joan Pagëzori e Shën Mëria, të dy 

kryeengjëjt dhe dymbëdhjetë apostujt, pa datë. 

23-Në derën e tretë, kryqi i madh në mest, edhe dhjetë ikona të vogla pa datë. 

24-Në fron të dhespotit, një ikonë e Shpërfytyrimit të Shpëtimtarit. 

26-Pas murit nga ana e veriut, një ikonë e vjetër me lloj shumë fytyrash shenjtorësh. Dy 

mangallë të hekurt, një poliele prej tunxhi. 

Vërtetohet se në kishën e lartpërmendur ndodheshin sendet e shënuara më lart deri në këtë datë. 

Vithkuq, më 4 janar 1943. 

Famullitari i katundit Vithkuq  

Si kryetar i këshillit kishtar Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Faqe 41 

Çregjistrimi i manastirit të Shën Kollit 

Këtu poshtë po shkruajmë çregjistrimin e manastirit Shën Koll, i cili që më datën 28.08.1943 u 

dogj prej ushtarëve italianë, që sulmuan katundin tonë. Pas shkurtit, që siç dihet ,në gjithë botën 
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që njerëzia plasën nga shtypjet e sunduesve të partisë fashiste e naziste dhe bënë lidhje dhe 

formuan partinë nacionale çlirimtare, pra edhe katundi ynë i famshëm nuk ndenji neutral se 

dëshëronte çlirimin dhe u bë qendra më e madhe për këtë punë; prandaj dhe cmira e njerëzimit e 

dogji krejt katundin dhe katër kisha: Shën Kollin, Shën Thanasin, Shën e Premten dhe Shën 

Joanin. Këtu me kishat e treguan më hapur ligësinë e tyre, siç janë fashistët italianë dhe 

tradhëtarët e vendit tonë, që i ushqenin këta trima të çquar të botës. 

Nga ky manastir i vogël nuk shpëtoi asgjë, u dogj i gjithë, si kisha, ashtu edhe disa dhoma që 

ndodheshin aty pranë kishës. 

 

Faqe 51 

Regjistrimi i kishës së profetit Ilia 

Kjo kishë e shenjtë ndodhet në jugperëndim të lagjes Saraq, mbi një breg të pyllëzuar e të 

stolisur me bukuri natyrale. Kësaj kishe nuk i dihet data dhe koha kur është ngritur për arsye se 

në kishat e malit nuk kanë bërë zografi dhe nuk kemi gjetur ndonjë shkresë që të shkruante mbi 

datimin e saj. Nëse kanë pasur të tilla shkresa priftërinjtë e katundit tonë, ato janë zhdukur. Siç 

kuptohet, lipset të jetë mjaft e vjetër. Kjo vërtetohet nga korija që ka rrotull saj, mbasi në këtë 

korije ndodhen shumë drurë të vjetër e ata janë mbrojtur që në kohën që është ngritur kisha. Kjo 

kishë u dogj aksidentalisht në vitin 1937, në muajin nëntor dhe u rindërtua në vitin 1938, në 

muajin korrik dhe u meshua në ditën e festës më 20 të këtij muaji. Ishte bërë shumë e madhe se 

çka qenë. Kujdestarë të kishës qenë z.z. Tushi V. Koleci, Loni V. Kulmi, Isak V. Riska e Miti K. 

Rënxa, të cilët treguan kujdesnë më të madh për rindërtimin e kësaj kishe, që është në atë vend 

aqë të bukur. Në këtë kishë ndodhen këto pak sende. 

1-Kora të shënjta, në anë të djathtë, një ikonë e Jesu Krishtit, e blerë në vitin 1921 dhe e dhuruar 

prej Rako e Lipe Mial Tili. 

2-Një korë e Shën Joan Pagëzorit, blerë në vitin 1938, dhuruar prej Ilo e Luxi Spiro Gjilos. 

3-Një korë e Shën Profitit Ilia, blerë prej jeromonakut Atë Kozma. 

4-Një korë e Shën Mëhillit, dhuruar prej Mihail Ligor Stratit. 

5-Në anë të mëngjër, një korë e Shën Mërisë, e vjetër. 

6-Një korë e Shën Gjergjit dhe të vogla dy, njëra e Shën Vasilit, dhuruar prej Vasil Guri Rrapos 

dhe një e Shën Profitit Ilia e vjetër. 

Për sa shkruam më lart, vërtetohet se sot ndodhen në kishë.  

Vithkuq, më 5 janar 1943. 

Famullitari i katundit Vithkuq  

Si kryetar i këshillit kishtar Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Faqe 61 

Regjistrimi i kishës së Shën Kostandinit 

Kjo kishë ndodhet në veri të lagjes Grekas, mbi një breg të Llurit. Ishte ngritur në kohët kur ka 

qenë lagjja Tataç dhe siç e rrëfejnë edhe shenjat e varreve të vjetra, këtë kishë e kanë patur për 
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varrime mbi kishën e Shën Vangjelizmoit, që ndodhet në veriperëndim të lagjes Tataç. Nuk ka 

vend për varreza dhe mund të jetë ngritur dhe më pas se që të dyjave u mungon data e ngritjes në 

këtë kishë të vogël, por piktoreske. Sot ndodhet pjesa e kishës së burrave, me zografi të pikturave 

të shenjtorëve vetëm pak pjesë janë prishur dhe pjesa e kishës së grave është në gjendje të 

shëndoshë. Në këtë kishë ndodhen këto sende të shenjta.  

1-Në jerore, në proskomidhi, konizma me fytyrën e Shën Gjergjit, pa datë. 

2-Në tempull, në anë të djathtë, ikona e Jesu Krishtit, pa datë. 

3-Pas saj, ikona e Shën Kollit. 

4-Më tej, ikona e Shën Kostandinit dhe Shën Elenës. 

5-Në anë të mëngjër, ikona e Shën Mërisë. 

Vërtetohet se deri në këtë datë sendet e lartshënuara ndodhen.  

Vithkuq, më 7 janar 1943. 

Famullitari i katundit Vithkuq  

Si kryetar i këshillit kishtar Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Faqe 81 

Regjistrimi i kishës së Shën Minait 

Kjo kishë ndodhet në veriperëndim të lagjes Grekas dhe në mes të lagjes së vjetër të Vithkuqit të 

parë, Lias. Kjo kishë është mjaft e vjetër, siç duket, por data e ndërtimit i mungon. Mund ta ketë 

pasur, por duket se është prishur, mbasi mbi shumë vite është zografisur. Kisha e burrave është e 

zografisur me piktura të shumta shenjtorësh, ashtu dhe anë e murit nga lindja në kishën e grave 

është e zografisur. Në këtë kishë ndodhen këto sende të shenjta, që poshtë shënohen. 

1-Në templon, në anë të djathtë, ikona e Jesu Krishtit, pa datë. 

2-Në templon, në anë të djathtë, ikona e Joan Pagezorit, pa datë. 

3-Në templon, në anën e djathtë, ikona e Kryeengjëllit Mihail, pa datë. 

4-Në anë të mëngjër, ikona e Shën Mërisë, pa datë. 

5-Në anë të mëngjër, ikona e Shën Minait. 

Në derën e dytë, mbi ikonat e mëdha janë në mest ikona e Jesu Krishtit, e Shën Joan Pagëzorit 

dhe e Shën Marisë dhe 12 apostujve. Mbi to është kryqi më fytyrën e Jesu Krishtit të mbërthyer. 

Vërtetohet se deri në këtë datë sendet e naltshënuara ndodhen.  

Vithkuq, më 7 janar 1943. 

Famullitari i katundit Vithkuq  

Si kryetar i këshillit kishtar Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Faqe 82 

Regjistrimi i kishës së Shën Pandelejmonit 

Kjo kishë ndodhet në perëndim të lagjes Grekas, në mal, pranë vendit që quhet Guri i Lules, në 

një breg shkëmbi dhe është ngritur prej kohëve të para, por ndonjë datë nuk dimë me saktësi, por 
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merret vesh se ishte mjaft e vjetër. Këtë e tregon një copë tjegull. Kanë qënë aty rreth kishës që 

është mbrojtur natyrisht që kur është ngritur. Kështu, mbasi njerëzit e moçëm atje ku ndërtonin 

ndonjë kishë, nuk i prisnin drurët, por i ruanin për bukurinë e nderin e kishës. Në këtë kishë 

ndodhen ikona të shënjta e në tempull, në anë të djathtë ikona e Jesu Krishtit, pa datë. Ikona e 

Shën Pandelejmonit e vogël. Në anë të mëngjër, një ikonë e Shën Marisë. 

Vërtetohet se deri në këtë datë sendet e naltshënuara ndodhen.  

Vithkuq, më 7 janar 1943. 

Famullitari i katundit Vithkuq  

Si kryetar i këshillit kishtar Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Faqe 101 

Regjistrimi i kishës së Shën Joan Theologut 

Kjo kishë ka qenë e vjetër, që në kohën e sundimit të Turqisë dhe prapë është rindërtuar...Kështu 

disa ikona të shenjta që kishin qenë më parë në të i shpunë në kishën e Shën Gjergjit, që është 

pranë saj. Kjo kishë ndodhet në lindje të lagjes Grekas 

Vithkuq, më 7 janar 1943. 

Famullitari i katundit Vithkuq  

Si kryetar i këshillit kishtar Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 
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KODIKU NR. 2 

 

Kodiku nr. 2 përmban: panairin e Shën Pjetrit, në Vithkuq, regjistrimin e kishës së manastirit, 

regjistrimin e librave të shenjtë, regjistrimin e librave të bibliotekës, regjistrimin e ndërtesave të 

manastirit, regjistrimin e sendeve, regjistrimin e tokave të manastirit, regjistrimin e pasurisë së 

paluajtshme, si edhe regjistrimin e kishës së Shën Thanasit. 

 

Faqe 1 

Panairi i manastirit historik Shën Pjetër, Vithkuq 

Bëhet e ditur të nderçmit publik që të hënën që vjen, 29 Qershor, këtë vit kremtohet panairi i 

përvitshëm dhe i zakonshëm i Manastirit të famëshmë Shën Pjetër, dymbëdhjetë apostojtë. 

Imzot Agathangjeli, Episkop i Beratit, Vlorës dhe Kaninës do të kryesojë meshën manastiriale. 

Janë, pra të lutur gjithë besnikët të vizitojnë këtë manastir piktoresk. 

Korçë, më 25 Qershor 1936.  

Nga manastiri i Shën Pjetrit. 

 

Faqe 1 

Regjistrimi i kishës së manastirit të Shën Pjetrit 

Këtu poshtë po shënojmë sendet e shenjta që ndodhen në kishë, si libra e ikona të shenjta e të 

tjera. 

1-Një ungjill në gjuhën elenishte, shtypur në vitin 1760. 

2-Një ungjill në gjuhën shqip, shtypur në Tiranë në vitin 1930. 

3-Një antimis i shenjtë, i shenjtëruar prej patrikut igumenik të Stambollit, z.z Meletios, në vitin 

1845, në muajin gusht. 

4-Një epitaf i bërë më 21 mars të vitit 1737. 

5-Një epitaf i ri, i bërë dhuratë prej igumenit të manastirit të këtyre kohëve, jeromonakut Atë 

Kozma Krëshova, në vitin 1936. 

6-Një shtroje prej pambuku me lule. 

7-Një shtroje prej mëndafshi artificial, dhuruar prej Sotir Tolës. 

8-Një libër meshe në gjuhën elinisht, shtypur në Patrikanë më dhjetor, 1884. 

9-Dy libra të meshës në gjuhën shqipe, shtypur në Korçë në vitin 1930. 

10-Dy kryqe, një prej argjendi e tjatri prej ..... 

11-Një kuti prej druri (artofor), d.m.th, kungimmbajtëse. 

12-Një kryq i Jesu Krishtit i vogël, në një anë Joan Pagëzori dhe në anë tjetër Shën Mëria. 

13-Kundrejt altarit një gur prej mermeri, i gdhendur bukur..... 

14-Dy kandila, njëra prej argjendi dhuruar prej Koli Mitros nga Panariti dhe një tunxhi. Një palë 

rroba të meshës të vjetra. 

15-Në proskomidhi, një ......me gjithë yll dhe lugën e kungimit, shtizën e shenjtë të argjendtë. 

16-Dy temjanica njera prej argjendi e tjetra prej tunxhi. 

17-Një xhevze për zeon (ujin e nxehtë), një ikonë Burimi Jetëdhënës, pa datë. 
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18-Një ikonë, e Diela e Shën Thomait, bërë në vitin 1773. 

19-Një ikonë e Vangjelizmoit, pa datë, një korë e Papandisë, bërë në vitin 1773. 

20-Një korë e Shën Lazrit, bërë në vitin 1618. 

21-Një korë me Jesu Krishtin, një me Shën Pjetrin dhe një me Shën Pavlin. 

22-Një.... pambuku, një .... e vogël...dy ....të vjetër. Një dollap, dy sënduqe, një temjanicë e 

madhe e papërdorur. Një kandil prej qelqi, një...me fytyrat e të 12 apostujve. Katër copë 

konizma, dy me xham, një korë e vogël e kryqëzimit. Një korë prej karte me fytyrën e Shën 

Mërisë. 

Faqe 2. 

23-Kora në të djathtë, korë e Jesu Krishtit, bërë në vitin 1762. 

24-Kora e Shën Joan Pagëzorit, bërë në vitin 1762. 

25-Kora e kryeengjëjve, bërë në vitin 1762. 

26-Kora e Shën Mërisë Burimi Jetëdhënës, bërë në vitin 1762. 

27-Në anën e mëngjër, kora e Shën Mërisë, bërë në vitin 1762. 

28-Kora e dymbëdhjetë apostujve, bërë në vitin 1762. 

29-Kora e tre kryepriftërinjve Shën Kolli, Shën Spiridhoni dhe Shën Harallambi, bërë në vitin 

1762. 

30-Kora e Shën Trinisë me gjithë shenjtorët, bërë në vitin 1762. 

31-Në sërën e dytë: 1) Kryqëzimi i Krishtit. 2) Zbritja në ferr. 3) E diela e dafinave. 4) Hyrja e 

Shën Mërisë në kishë (21 nëntor). 5) Tre hierarkët. 6) Jesu Krishti në fron. 7) Lindja e Shën 

Marisë. 8) Pesëdhjetore (Pendikosti). 9) Shpërfytyrimi (6 gusht). 10) Shestja (Analipsi). 11) 

Darka mistike (E enjte e madhe). 12) Shën Lazëri. 13) Pagëzimi i Jesu Krishtit. 14) Shën Trifoni. 

15) Shën Vangjelizmoi. 16) Lindja e Krishtit. 17) Hyrja e Shën Mërisë në kishë. 18) Rrethprerja 

e Jesu Krishtit (Peritomi).  

37-Në sërën e tretë. Kryqi ...me një apostull, Joan Teologu dhe në anën tjetër, Shën Maria.  
38-Në proskinitar, një korë e Shën Mërisë dhe në fund, pikturuar Jesu Krishti dhe rreth korës 

dymbëdhjetë profetër. 

39-Një korë e vogël e Shën Mërisë prej.... brenda dhe sipër prej argjendi. 

40-Një korë e dy kryeapostujve, Shën Pjetër dhe Pavël, bërë në vitin 1755. 

41-Proskinitari prej druri arre, punuar mirë, i skalitur me shumë lule e në majë me një shkabonjë 

dykrenore, mbi kryet e saj një kryq të lyer me bojë krisafi. 

42-Proskinitari në anë të mëngjër, i skalitur mirë dhe i lyer me bojë krisafi. Në të, një kryq, një 

korë e Shën Pjetrit përbrenda prej karte dhe sipër teneqe e mirë dhe xham mbi të, dhuruar prej 

Fani dhe Minella Noçkës (1933). 

43-Kandil prej argjendi...prej qelqi, kandili i kryqit prej argjendi katër copë..... 

44-Tri poliele tunxhi, një e madhe e dy të vogla. Froni dhespotik prej dru arre, i skalitur mirë, me 

kube. Një korë e Jesu Krishtit e varur ,me rrobat e meshës e ndenjur në fron, bërë në vitin 1710. 

45-Në proskinitar kundrejt fronit dhespotik, kora e Fjetjes së Shën Mërisë, bërë prej dorës së 

zografit Vasil Frataniti për kujtim dhe ndjesë të Dhespinë e Mari Fugës në vitin 1919. Gjithë 

fytyrat e korës kanë kurorë prej argjendi. 
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46-Një korë e vogël e Shpërfytyrimit të Shpëtimtarit, pa datë. 

47-Një korë, Ngjallja e Jesu Krishtit, dhuruar prej Stavre Fonit, bërë në vitin 1924. 

48-Një korë prej karte e Shën Mërisë me xham, bërë në Malin e Shenjtë Athos prej Nifon M. 

Kafsokalivit. 

49-Në anën e djathtë, pas murit, një korë e vjetër fort, që përmban një fytyrë të një kryeprifti që 

pjesën e surratit e ka të prishur. 

50-Një korë e Shën Mërisë dhe rrotull korës, 12 profitër dhe 12 apostujt, e çarë në mes e në 

fund...shtatë skena. 

51-Një korë e vogël e vjetër shumë e Shën Kollit, një korë e Shën Spiridhonit, e vogël dhe e 

vjetër shumë, e çarë përmes. 

52-Një kryq prej druri të vjetër me Jesu Krishtin në mest dhe anëve, Shën Joan Pagëzorin dhe 

Shën Mërinë në anën tjetër. 

53-Në anë të mëngjër pas murit, një korë Rrethprerja e Jesu Krishtit dhe në fund të kësaj kore 

fytyra e Shën Vasilit. 

54-Një korë e Jesu Krishtit, ndenjur mbi pulisht gomareje (e diela e dafinës). 

55-Një korë e Shën Marisë, e vogël në formë që mbyllet dhe në anën tjetër ka fytyra shenjtorësh, 

profetin Ilia dhe disa të tjerë. 

56-Në kolonën e fundit, në anë të mëngjër, një korë e kryeengjëllit Shën Mihail që mban në dorë 

peshën e drejtësisë. Një korë e vogël e vjetër e Shën Kollit. 

57-Në penxheren që është nga kisha e grave, dy kora, njëra me dymbëdhjetë apostujt dhe tjetra e 

Shën Joan Pagëzorit, e vjetër e pa datë. 

58-Tre kandila prej tunxhi e dy prej hekuri, të vegjël. 

59-Në pjesën e kishës së grave, mbas murit nga ana e lindjes, varur në të djathtë, një korë me 

mbërthimin në kryq të Jesu Krishtit, bërë në vitin 1818. 

60-Një korë e Ngritjes së profetit Ilia në qiell, pa datë. 

61-Në anë të mëngjër, një korë me Lindjen e Jesu Krishtit. Magët që po vijnë me dhurata. Një 

korë me Ipapandinë. 

62-Një korë me Rushajet dhe një me kryqëzimin e Jesu Krishtit dhe me një anë, Joan Theologun 

dhe në anë tjetër, Shën Mërinë. 

 

Faqe 4 

Regjistrimi i librave të shenjtë të kishës së manastirit 

Këtu poshtë po shënojmë librat që përmbajnë shërbesat e shenjta. Cilado libër çë përmban dhe ku 

është shtypur edhe në çë vit, në qoftë se ka fletën e sipërme që shënon vitin. 

1-Një Lutësore (Paraklitiki), në gjuhë elenisht, shtypur në Veneti, në vitin 1869. 

2-Dy Triodhë që përmbajnë këndimet e kreshmëve, datat u mungojnë. 

3-Një Pesëdhjetore (Pendikostar) në gjuhën elenisht, që përmban këndimet e Ngjalljes së Krishtit 

dhe deri në Rushajet shtypur në Veneti, në vitin 1873. 

4-Një mujore e dhjetorit në gjuhën elenisht, shtypur në Athinë, në vitin 1896. 

5- Një mujore e janarit në gjuhën elenisht, shtypur në Athinë, në vitin 1896. 
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6-Një mujore e shkurtit në gjuhën elenisht, shtypur në Athinë, në vitin 1896. 

7-Një mujore e marsit në gjuhën elenisht, shtypur në Athinë, në vitin 1896. 

8-Një mujore e prillit në gjuhën elenisht, shtypur në Athinë, në vitin 1896. 

9-Një mujore e majit në gjuhën elenisht, shtypur në Athinë, në vitin 1896. 

10-Një mujore e qershorit në gjuhën elenisht, shtypur në Athinë, në vitin 1896. 

11-Një mujore e korrikut në gjuhën elenisht, shtypur në Athinë, në vitin 1896. 

12-Një mujore e gushtit në gjuhën elenisht, shtypur në Athinë, në vitin 1896. 

13-Një mujore e dhjetorit, shtypur në Veneti, në vitin 1732. 

14-Një mujore e oktomvrit, shtypur në Veneti, në vitin 1684. 

15-Një mujore e noemvrit, shtypur në Veneti, në vitin 1659. 

16-Një mujore e qershorit, shtypur në Veneti, në vitin 1770. 

17-Një mujore e majit, shtypur në Veneti, në vitin 1755. 

18-Një mujore e gushtit, shtypur në Veneti, në vitin 1798. 

19-Një mujore e prillit, shtypur në Veneti, në vitin 1777. 

20-Një mujore e oktomvrit, shtypur në Veneti, në vitin 1754. 

21-Një mujore e septemvrit, shtypur në Veneti, në vitin 1754. 

22-Një mujore e gushtit, shtypur në Veneti, në vitin 1636. 

24-Një libër Orollogji, dhuruar prej Sotir Mborjes, data i mungon. 

25-Një Apostull në gjuhën shqip, shtypur në Tiranë, në vitin 1931. 

26-Një mujore e muajit Nëntor, shtypur në Veneti, në vitin 1735. 

27-Një Sinaksaristis që përmban jetët e shenjtorëve të gjithë vitit, shtypur në Veneti, në vitin 

1819. 

28-Një libër, Ungjilli i vjetër, data i mungon. 

Faqe 5 

29-Një mujore e muajit prill, shtypur në Veneti, në vitin 1761. 

30-Një Pesëdhjetore (Pendikostar) e vjetër, data i mungon. 

31-Një mujore e septemvrit, shtypur në Veneti, në vitin 1678. 

32-Një mujore e shkurtit, shtypur në Veneti, në vitin 1689. 

33-Një mujore e oktomvrit, i vjetër, data i mungon. 

34-Një libër Triodhi, i vjetër, data i mungon. 

35-Një mujore e shkurtit, shtypur në Veneti, në vitin 1732. 

36-Një mujore e nëntorit, shtypur në Veneti, në vitin 1778. 

37-Një mujore e oktovrit, shtypur në Veneti, në vitin 1689. 

38-Një mujore e majit, shtypur në Veneti, në vitin 1678. 

39-Një libër Tipiko i vjetër, pa datë. 

40-Një libër i vjetër pa datë. 

41-Një mujore e janarit pa datë. 

42-Një mujore e gushtit, shtypur në Veneti, në vitin 1772. 

43-Një libër Triodhi, i vjetër pa datë. 

44-Një mujore e marsit, shtypur në Veneti, në vitin 1722. 
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45-Një mujore e janarit, shtypur në Veneti, në vitin 1684. 

46-Një mujore e marsit, shtypur në Veneti, në vitin 1675. 

47-Një libër Tipikojë (Rregullatore), shtypur në Veneti, në vitin 1685. 

 

Faqe 5 

Regjistrimi i librave të bibliotekës së manastirit 

Këtu poshtë po shënojmë librat që ndodhen në bibliotekën, duke dhënë numrin vargor, numër që 

do të jetë edhe në libër, ashtu dhe mesin e librës ku është e shtypur dhe në çë vit. 

1-Libri i shkrojtur prej Ohnës Orologjitit në gjuhë elenisht e latinisht, shtypur në Veneti, në vitin 

1756. 

2-Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos secundis, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. 

3-Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos primos, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. 

4-Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos secundis, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. 

5-Dialog Historik i Palladhiut episkopit Elinopolis, pa datë. 

6-Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos oktanus, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. 

7-Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos quindus, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. 

8-Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos decimus, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. 

9-Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos tertius, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. 

10-Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos sectus, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. 

11-Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos secundis, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. 

12-Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos extant, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. 

13-Libri i Shën Joan Gojartit, Tomos nonus, shrypur në Veneti, në vitin MDCC XXXIV. 

14-Libri i Shën Dionis Aeropagitit, Tomus secundis, MDCC XXXIV. 

Librat e sipërpërmendur janë gjysmat në elenisht dhe gjysmat në latinisht. Dy të Shën Dionis 

Aeropagitit, episkopit të Athinës dhe dymbëdhjetë janë të Joan Gojartit, kryepiskopit të 

Kostandinopojës. Të gjitha përgjysmë, elenishte dhe latinisht. 

15-Libër, fjalor tregjuhësh elenisht, Tomi i dytë, shtypur në Athinë, në vitin 1891. 

16-Librat e shërbesës së Shën Visarionit, episkopit të Larisës, çudibërësit. Të këtillë libra janë 

copë njëqind e trembëdhjetë (113), shtypur në Voskopojë në vitin 1744. 

17-Libri fjalor, Tomi i parë, si i sipërpërmenduri, shtypur në Athinë, në vitin 1891. 

18-Libër, Jeta e Jesu Krishtit, shtypur në Athinë në vitin 1893. 

19-Të katër ungjijtë në gjuhën elenisht, data u mungon. 

20-Histori kishtare prej Meletios, mitropolitit të Athinës, shtypur në Veneti në vitin 1783. 

21-Gjimnastikë shpirtërore prej monak Nikodhimit, shtypur në Veneti  në vitin 1800. 

22-Libër, i quajtur Katekizma prej zotit Qirill, shtypur në Lipsi  në vitin 1758. 

23-Libër kishtar prej Dhositheut të Jeruzalemit, data i mungon. 

24-Libër Dhiatë e Vjetër, që përmban Të bërët dhe gjithë Dhiatën e Vjetër, data i mungon. 

25-Një Ungjill prej Theofilaktit, kryepeshkopit të Vollogarisë, data i mungon. 

26-Libri prej Krisanthit, patrikut të Jeruzalemit, që flet për dhenë e shënjtë të Palestinës, shtypur 

në Hio, në vitin 1726. 
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27-Libri i Krisanthit, noterit prift dhe arkimandrit, patrik i Jeruzalemit që flet për shkronjë e 

rrumbullakët e dheut, libër me matëse gjeomentike, shtypur në Paris në vitin 1716. 

28-Libri i Simeonit, kryepeshkopit të Thesalonikës, shtypur në Moldavi në vitin 1683. 

29-12 copë libra, shtypur në Voskopojë në vitin 1744. 

30-Libri Neos Klimakos (shkallët e reja), shtypur në Veneti, në vitin 1693. 

31-Një libër i vjetër pa datë. 

32-Një libër dogmatike, pa datë. 

33-Një libër fjalimesh, pa datë. 

Deri në këtë datë vërtetohet se në manastirin e Shën Pjetrit ndodhen sendet e naltshënuara. 

Shën Pjetër, më 1 janar 1943. 

Igumeni jeromonak At Kozma 

Famullitari i katundit Vithkuq  

Si kryetar i këshillit kishtar, Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Faqe 9 

Regjistrimi i ndërtesave të manastirit  

Këtu poshtë po shënojmë ndërtesat e kohën e dhuruesit, ashtu dhe gjithë dhomat e tjera, duke 

përshkruar në çë gjendje janë sot dhe përse përdoren dhe duke vënë nga një numër përbri derës 

së çdo dhome, dhe ay numur që ka dhoma është i shënuar edhe në lëtë libër numër vargor. 

1-Kisha e manastirit është në gjendje të mirë, veç nga ana e rrugës që është muri në dhe është 

prishur zografia. 

2-Kur del nga kthesa dhe shkon për nga lindja, janë dhomat e vjetra që rrinin kallogjerët 

(murgjit) dhe janë regulluar. Tash përdoren për ......dhe përposh për bodrum me qemer çmërsi. 

3-Karshi derës së kishës është një derë me qemer që zbret në haurët që janë ngritur dhomat dhe 

mbi to edhe mbi kohërat e moçme përdoreshin për kafshët, por sot rrinë bosh se kafshët rrinë 

poshtë në hauret ngritur thuajse të rinj. 

4-Kur del nga kisha dhe vazhdon nga perëndimi në anë të djathtë dhe mu pranë sterës (pusit) nuk 

është në gjendje të mirë dhe përdoret për të vënë sende. 

5-Dhoma pas kësaj dhe kjo nuk është në gjendje aqë të mirë, shumë e vjetër. 

6-Dhoma pas kësaj është si e mësipërmja e pandërtuar. 

7-Kjo dhomë është sipër me qemer prej çmërsi në vend të tavanit dhe është përdorur për 

depozitimin e bereqetit, meqenëse nuk ka patur hambarë për drithërat. Kjo dhomë është lojtur 

muri nga ana e veriut dhe është forcuar me anë të murit të fortë që është për t‘u shënuar që është 

bërë në vitin 1924, kur igumen ka qenë i përndershmi Atë Zaharia nga katundi Kulurit dhe si 

këshillë ka qenë z.z. Nuçi V. Tona e Ilo Kov Deti dhe Ilo Jorgji Prifti. 

8-Dhomë e vogël e pandrequr dhe përdoret sot si depo për qereste. 

9-Haur që ndodhet pas shkallëve dhe përdoret për dru. 

10-Haur që ndodhet nënë shkallët që përdoret për kafshët që rrinë lart dhe sipër është me qemer 

çmërsi. 
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11-Dhomë e pandërtuar mirë me qemer sipër prej çmërsi dhe me qenë se nga ana jugore ndodhet 

në dhe, përdoret për bulmet. 

12-Kjo përdoret për kishë për gratë. Tavanin e ka ndërtuar aqë mirë të sipërshënuarit Jani. Kati i 

poshtëm rreth oborrit së kishës. 

Faqe 10. 

Këtu po shënojmë dhomat e katit të dytë. 

13-Dhoma në krye të shkallëve është e vjetër me tavan prej dhoge (dërrasë) dhe përdoret si depo 

për sende ushqimore. 

14-Kjo dhomë është pa dysheme, është në truall të vjetër e pandërtuar mirë dhe tavan me gëlqere 

në kohët e para përdorej si gjelltore. 

15-Kjo dhomë është pas shkallëve më të mëngjër. Nuk është fare e ndrequr mbi tavan gëlqere në 

dorë të dytë. 

16-Pas kësaj gjithë si sipërfaqe jo fare keq. 

17-Pas kësaj si sipërfaqe, si e mësipërmja. 

18-Pas kësaj si sipërfaqe, si e mësipërmja. 

19-Kjo dhomë ndodhet mbi kubenë që është pas derës së kishës dhe në vend të tavanit është me 

kube (qemer) prej çmërsi dhe përdoret për bibliotekë. 

20-Kjo dhomë është në gjendje të mirë, tavan me dërrasa, edhe i thonë dhoma e dhespotit. 

21-Si e mësipërmja, tavan me dërrasa e dhoga. 

22-Si e mësipërmja, tavan me dërrasa e dhoga. 

23-Si e mësipërmja, tavan me dërrasa e dhoga. 

24-Kjo dhomë është e pandërtuar me tavan. 

25-Kjo dhomë me emër është dhoma e papa Sevos. Jo e keqe, tavan me gëlqere. 

26-Dhe pas kësaj dhoma është një tullë e ngushtë që del në ballkon nga ana e Shën Thanasit e 

nga Borishti. 

27-Si e mësipërmja. 

28-Si e mësipërmja. 

Këtu poshtë po shënojmë dhomat e katit të tretë. Këto dhoma janë ndërtuar prej banorëve 

vithkuqarë që kanë qenë në mërgim jashtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1907, të 

cilët mblodhën ndihma prej bashkatdhetarëve dhe u dërguan në dorë të zz. Vangjel Tasi e Isak 

Vasil Rikës, që u ngarkuan me kujdestarinë për ndërtimin e këtyre dhomave dhe u ndërtuan në 

vitin 1908. 

29-Kjo dhomë është në krye të shkallëve dhe është në gjendje të mirë. Tavanin me gëlqere dhe 

mban emrin dhoma e igumenit. 

30-Dhoma mbi portën përdoret si sallon pritjeje dhe mbi të është një dhomë e pandërtuar që 

është bërë për kambanerinë. 

Faqe 11. 

Vazhdon kati i tretë. 

31-Kjo dhomë është e vogël e ngushtë për fjetje. Është në gjendje të mirë. 

32-Pas kësaj dhome e ndërtuar mirë me tavan gëlqereje. 
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33-Gjithë si e mësipërmja në gjendje të mirë. 

34-Gjithë si e mësipërmja në gjendje të mirë. 

35-Gjithë si e mësipërmja në gjendje të mirë. 

36-Dhomë e ndërtuar mirë dhe përdoret për pritje vizitorësh dhe që mban emrin dhoma e 

epitropëve (kujdestarëve) për arsye se këtu mblidhet këshilli igumenal. 

Shtojmë se në katin e parë ndodhet një hajat i punuar me kollona me gurë dhe me qemerë prej 

çmërsi që është rreth e përqark oborrit. Në ditën e panairit rrinë çestërxhitë. Gjithashtu edhe në 

katin e dytë mbi këtë hajat është një divan (sallë) që shërben si rrugë për të vajtur për tek dhomat. 

Edhe në katin e tretë përpara dhomave është një divan (sallë) por ky sallon është i mbyllur me 

xhamllëk dhe me tavan prej dërrase. 

37-Në katin e dytë nga ana jugore, kur del nga dera, është një sallë e madhe mbi atë të epitropëve 

që përdoret për të mbajtur depozitat e ujit pijës. 

38-Më të mëngjër të kësaj salle është ndërtuar ndërtesa e gjelltores, e pandërtuar mirë, ku 

ndodhet edhe furra për pjekjen e bukës. 

Vërtetohet se deri në këtë datë vërtetohet manastiri ka pasur këto dhoma që shënohen këtu.   

Shën Pjetër, më 1 janar 1943. 

Igumeni jeromonak Atë Kozma 

Famullitari i katundit Vithkuq  

Si kryetar i këshillit kishtar, Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Faqe 12 

Regjistrimi i sendeve të manastirit 

Këtu poshtë po shënojmë sendet që ndodhen sot në manastir, si rroba, qilima, enurina e të tjera.  

1-Velenxa të bardha, të reja e të vjetra, gjithsej copë 12. 

2-Velenxa të kuqe, katër të mëdha e një e vogël, gjithsej 5 copë. 

3-Qilima të rinj e të vjetër, copë gjithsej 10. 

4-Qilima këndje të rinj e të vjetër, copë 8. 

5-Dyshekë të rinj e të vjetër, copë 2. 

6-Jastëkë të leshtë 15. 

7-Jorganë 2, një i madh e një i vogël. 

8-Krevate 3, njëri pa sustë. 

9-Karekla 49 dhe 1 kolltuk. 

10-Trapeza të mëdha 11. 

11-Trapeza të vogla 10 dhe një prej hekuri. 

12-Perde penxheresh 17. 

13-Senduqe, një i madh dhe tre të rinj. 

14-Senduqe të vegjël 13. 

15-Sofra të gjata 8. 

16-Kupa uji 28, prej rakije 15. 
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17-Një dollap me xham e dy të mesëm. 

18-Kana prej furfurie 5 dhe një prej çingoje. 

19-Llampa prej qelqi 23. 

20-Një pasqyrë dhe një kramastar. 

21-Pjata prej furfurie 37, çingoje 17. 

22-Çanakë copë 29. 

23-Tavë prej bakëri 2 copë, njera me doreza. 

24-Tavë prej balte 5 copë. 

25-Tiganë bakëri 3. 

26-Tepsi bakëri 8, prej çingoje 3. 

27-Kazanë tre. 

28-Gjyma 3, dy të mëdhenj dhe një i vogël. 

29-Lugë prej çingoje të mëdha 26. 

30-Thika copë 12. 

31-Filxhanë copë 20, një çajnik. 

Faqe 13. 

32-Tenxhere bakëri 3, dy të mëdha dhe një e vogël. 

33-Kungull uji një. 

34-Dhisqe prej çingoje 6 dhe 2 prej teneqeje. 

35-Stoma të mëdha 14. 

36-Kade të mëdha e të vogla 13. 

37-Turdje, dy të mëdha e të vogla 13. 

38-Një satër për mish dhe një fener për mish. 

39-Teneqe qumështi 4. 

40-Teneqe për ujë 4. 

41-Fuçi benzine 1, vozë vere 2. 

42-Dermoj 2, shosha 3, sita 4. 

43-Govatë 1, shinik 1, lopatë furre 1. 

44-Një saç, një sofë e vjetër. 

45-Kanistra 8, rrogozë 12. 

46-Frone të gjatë 9. 

47-Hambarë 2, njeri me gjithë magje. 

48-Magje e vogël një dhe katër dërrasa buke. 

49-Kanape me stromë 1. 

50-Fenerë, 2 të mëdhenj dhe një i vogël. 

51-Zile të mëdha. 

52-Hirku dy sëpatë. 

53-Thasë, shtatë prej lino dhe një prej leshi. 

54-Një hartë e Europës. 

55-Kripore 3, mastrapa 3. 
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56-Një kornizë që përmban njohjen e autoqefalisë së kishës sonë. 

57-Zengji një, pulë me vulën (shtypës). 

58-Një petromaks (femer) që përdoret ditën e panairit. 

Vërtetohet se në manastirin Shën Pjetër ndodheshin deri në këtë datë sendet e sipërshënuara.   

Igumeni jeromonak Atë Kozma 

Famullitari i katundit Vithkuq  

Si kryetar i Këshillit Kishtar Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Faqe 27 

Regjistrimi i tokave të manastirit 

Këtu poshtë po shënojmë tokat e manastirit Shën Pjetër të ndara truall e korije ato që janë aty 

rrotull dhe ato që ku në katundin Leshnjë. 

1-Një korije (pyll) rrotull kishës që mund të jetë ......me njëzet kille farë dhe që ka dru lisi, 

mullizi, kreka etj. 

2-Një korije (pyll) përtej nga Bodrishta që mund të vijë sipërfaqe prej 18 kille farë dhe përmban 

dy........ 

3-Toka të punuara (ara) në vendin që quhet Nano, një arë prej gjashtë (6) kille farë dhe kufizohet 

nga lindja me rrugën publike, nga perëndimi është përroi i Nanos, nga veriu një pjesë e luadhit të 

manastirit dhe nga jugu me vijën e mullirit. 

4-Në mes të kësaj are është dhe pjesë që e ndan rrugën e Fambriku Elektrik, dy killa farrë 

përmbrenda në këta kufi. 

5-Një arë tek vendi Varri i Bramkës, në sipërfaqe prej (5) pesë kille farë, kufizohet nga lindja me 

përroin e Nakos, nga perëndimi prej vijës së ujit, nga veriu ...që ndan arat e tjera, nga jugu me 

Miti K. Renxa dhe lumi. 

6-Një arë në dërrasë prej 1 1/2 farë kufizohet nga lindja Përroi i Thatë, nga perëndimi rruga, nga 

veriu mali i Drrasës dhe jugu rruga. 

7-Një prapa kishës Shën Thanas dhe me rrugën një vete në burim të Borishtit dhe poshtë me arat 

me luadhe një sipërfaqe prej 14 kille farë dhe kufizohet nga lindja me rrugën që shkon bagëtia e 

fshatit, nga perëndimi me rrugën e Bodrishtit dhe Shën Thanasin, nga veriu korija (pylli) dhe nga 

jugu me rrugën që shkon për Leshnjë. 

8-Një arë mbi udhë të Bodrishtit me sipërfaqe 2 kille farë dhe kufizohet nga lindja me përroin, 

nga perëndimi me bregun, nga veriu përroin dhe nga jugu me vijën e ujit. 

9-Një pjesë are në vendin Arat e Igumenit me sipërfaqe prej 10 kille farrë dhe kufizohet nga 

lindja me rrugën dhe malin, nga jugu.... 

Faqe 28, 

10-Ara në grupi i Thanës, me sipërfaqe 1 ½ kille farë dhe kufizohet nga lindja me malin, nga 

perëndimi me malin, nga jugu me lumin dhe veriu me malin. 

11-Luadhi në Shën Thanas, me sipërfaqe prej 2 kille farë dhe kufizohet nga lindja me rrugën dhe 

bregun e Shën Thanasit, nga veriu me bregun dhe nga jugu me rrugën publike. 
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12-Një pjesë luadh në rrugën, 1 një kille farë. 

Këtu poshtë po shënojmë tokat që ka manastiri në katundin Leshnjë që mund të jenë ara nga 

dyqind kille farë dhe luadhe ndonjë pesëdhjetë kille farë, për të cilën toka manastiri ka zotërimin 

për arsye të ketë tokë e ka blerë nga bej nga Frashëri që ka patur çiflig këtë katund, të cilin Titra 

ndodhen në vëllazëria K. Turtulli në Korçë, mban ata kanë qenë kujdestarë në tokat më parë, të 

cilat dokumentet tregojnë mbi saktesinë e sipërfaqes gjithashtu dhe kufizinin e tyre. 

Vërtetohet se deri në këtë datë manastiri Shën Pjetër ka pasur tokat e naltpërmendura. 

Shën Pjetër, më 1 janar 1943. 

Igumeni jeromonak Atë Kozma 

Famullitari i katundit Vithkuq  

Si kryetar i këshillit kishtar Atë Gjergji Deti. 

Anëtarët. 

 

Faqe 66 

Regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të manastirit 

Këtu poshtë po shënojmë pasurinë e manastirit tonë Shën Pjetër, që ndodhet në Nartë të Vlorës, 

si ullinj, sa rrënjë në çë sipërfaqe toke, në çë persona kufizohen nga çdo anë.  

1-Baçe, që ndodhet në vendin Mizo ndodhen rrënjë ullinj 21, kufizohet nga lindja me Petro Papa, 

Vasil dhe është Mitro 82. Në veri kufizohet me Shën Tafon (Varrin e Shënjtë) dhe është metra 

15. Në jugë kufizohet me Jani Spiro Donin dhe është metra 15. 

2-Në vendin Buvillta është një baçe që ndodhet në të 14 rrënjë ullinj dhe kufizohet nga lindja me 

Petro Zogën dhe Theodhor Zogën dhe është metro 40. Nga perëndimi kufizohet me Nasho 

Barlarin dhe është metro 40. Nga veriu kufizohet më Shën Joan Prodhromin dhe metro 50. Nga 

jugu kufizohet me Goli Vidën dhe Shën Naumin e Pogradecit dhe është metro 50. 

3-Në vendin që quhet Llako, në vreshtat e Qendro Gervenit ndodhet një rrënjë ulliri.  

4-Në vendin ipso në krye të baçes Sloj Andreu ndodhen dy rrënjë ullinj. 

5-Në vendin ipso në vreshtit të Vangjel Sevës ndodhen tre rrënjë ullinj. 

6-Në baçe të Nako Qirkos ndodhet një rrënjë ulliri. 

7-Në vreshtin e Kron Paskos ndodhen tre rrënjë ulliri. 

Faqe 67. 

8-Në baçe të Nikolla Konomit ndodhet një rrënjë ulliri. 

9-Në vreshtë të Andrea Xhaxho ndodhen pesë rrënjë ulliri. Të mbillej edhe një agrilidhe gjithsej 

6. 

10-Në baçen e Filip Qirkos ndodhen dy rrënjë ullinj. 

Shuma e përgjithshme është 55. 

Ky regjistrim është bërë prej Atë Gjergj Detit, famullitarit të katundit Vithkuq me rastin që 

udhëtova nga ana e Vlorës për në Konispol për të bërë atje një fushatë në bagëti për manastirin 

tonë të shumëdëmtuar nga lufta dhe për të më treguar ullinjtë e sipërpërmendur kam pasur marrë 

shokun Nasho Zilo nga katundi Nartë e Vlorës, që më rrëfen vendet ku ndohen ullinjtë dhe me 

cilin person kufizohen përveç dy baçeve private që janë shënuar me nr. 1 e 2 në faqen 66 të këtij 
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libri. Të tjerë për baçen private dhe ... por të gjashtë rrënjët që ndodhen në vreshtin e Andrea 

Xhaxhos, që në numrin vargor 9 nuk ngjan që vendi të jetë i tija dhe ullinjtë e manastirit, pasi 

thuajse toka ishte e papunuar nga gjashtë rrënjë ullinj dhe këta që duket se ky person duke 

mbjellë vreshtën atje në vendin e manastirit thotë se e ka të tijën dhe me qenë se kjo pasuri ka 

qenë e pakontrolluar prej këshillave të mëparshme të manastirit ngjan të jenë bërë ndryshime në 

tokat. Neve në këtë rast kaqë mundëm të bëjmë, por që ishte nevoja të kqyret mirë kjo pasuri 

sipas mendimit tim ku unë kuptova nga ky rast dhe në kqyrjen që mund të bëhet duhet që 

regjistrimi ta vërtetojë dhe këshilla e katundit Nartë, ku ndodhet pasuria për mos bërë ndryshim 

me tokën e naltpërmendur. 

Ky regjistrim u bë më 9 prill të vitit 1945. 

Famullitari i katundit Vithkuq dhe sot 

Kryetari i këshillit manastirial 

Atë Gjergji Deti 

 

Faqe 70 

Regjistrimi i kishës së Shën Thanasit 

Këtu poshtë po shënojmë mbi kishën e Shën Thanasit. Kjo kishë është ndërtuar në vitin 

(Λ.Ρ.Ξ.Β). Këto shkronja përmbajnë vitin e ndërtimit të kësaj kishe. Ka edhe shkronja të tjera, 

por nuk lëçiten dot mirë për arsye se janë të gjuhës helenishte të vjetër dhe një pjesë e tyre është 

prishur nga mosmirëmbajtja. Këto ndodhen në pjesën e kishës së grave mbi derën që hyn në 

kishën e burrave. Merret vesh si nga shkronjat që janë më të vjetra se të kishëve të tjera dhe nga 

gojëdhëna e më pleqve që thonë se në këtë vend rrotull kësaj kishe në Bodrisht e Nanut ka filluar 

katundi Vithkuq. Në këtë kishë ndodhen sot këto sende të shenjta. 

1-Në jerore, nuk ka gjë tjetër veçse një temjanicë prej hekuri. 

2-Në tempull në anë të djathtë, kora e Jesu Krishtit, pa datë. 

3-Kora e Shën Joan Pagëzorit dhe e kryeengjëllit Mihail, pa datë. 

4-Në anë të mëngjër, kora e Shën Marisë, e Shën Thanasit, e Shën Mitrit, pa datë. 

5-Kora e Shën Kollit dhe e Shën Profitit Ilia. Këto të dyja janë zografisur mbi suvanë e gëlqeles, 

d.m.th nuk janë në drrasë. 

6-Në sërën e dytë, 17 kora të vogla, Jesu Krishti në mal dhe Shën Joan Pagëzori e Shën Maria 

dhe të dy kryeengjëjt dhe të dymbëdhjetë apostujtë. 

7-Në sërën e tretë nëntë kora që përmbajnë fytyrat e profitëve dhe kryqi i madh mbi to me 

Krishtin e Kryqëzuar. 

8-Nga ana e djathtë, kora e Shën Joan Theollogut. 

9-Tri kandile, dy makale të hekurt. 

Kisha ka edhe zografi nëpër muret por pjesërisht janë prishur nga vjetëria që ka kjo kishë. Kisha 

ka historinë e fshatit Vithkuq. Pranë kësaj kishe ndodhen edhe konakët e ........ dhe hauret e 

kafshëve dhe plevicën e lëmi i manastirit që pothuajse këto janë bërë të gjitha të reja. 
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Faqe 70 

Çregjistrimi i kishës së Shën Thanasit 

Këtu poshtë po shënojmë me keqardhje çregjistrimin e kishës së Shën Thanasit, e cila u dogj më 

datë 28.08.1943 prej ushtrisë italiane që sulmoi katundin tonë. 

Kjo kishë historike ka qenë më e vjetra kishë e katundit tonë dhe vetëm deri në këto kohë ka 

mundur të shpëtojë. Të mos jetë prishur fare vendi ku shkronjat datë e viti i ngritjes së kësaj 

kishe, për të cilën jami interesuar dhe i kemi bërë njëfarë mbrojtje për të mos u lagur nga shirat, 

mbasi shkrimi ishte bërë mbi suvanë e gëlqeres që ndodhet mbi derën e kishës së grave në 

perëndim të kishës së burrave. Por me largimin e ushtarëve çkatërrimtarë të 

kohës......Shpresojmë se besnikët kristianë me gjithë shoqërinë shqiptare nuk do ta kursejnë 

mundimin për ta rindërtuar këtë kishë historike e antike për Shqipërinë e re demokratike. 

Vithkuq, më 13.1.1945 

Famullitari i katundit Vithkuq 

Atë Gjergji Deti 

 

Faqe 192 

Vendimi i këshillit manastirial për një fushatë për bagëti 

Në lidhje me vendimin e këshillit manastirial nr.5, datë 19-III-1945 që flet mbi një fushatë në 

bagëti për rimëkëmbjen e mamastirit tonë, Shën Pjetër, për këtë punë kjo këshillë ngarkoi të 

përndershmin famullitarin e katundit tonë Vithkuq, i cili sot kryeson edhe këshillin manastirial 

dhe janë lutur gjithë dashamirësit që do të kenë mirësinë për rimëkëmbjen e manastirit tonë që 

është dëmtuar aqë rëndë nga okupatorët nazisto-fashistë që të shënojë me dorën e tij dhuratën që 

do të japi secili në këtë libër të inventarit, libër i cili do të ruhet me kujdes prej gjithë këshillave 

të ardhshëm edhe  emrat e dhuronjësve do të shënohen në listat që do të vihen në sallonin e 

pritjes që do të ketë manastiri. 

Vithkuq 20-III-1945 

Këshilli Manastirial 

Atë Gjergji Deti 

Sotir Duni 

Ligor Nasi 

E Shenjta Episkopatë e Korçës vërteton. 

Episkopi Agathangjel 

Firma dhe vula629. 

 

 
 

 

                                                 
629-Andrea Llukani, Kodiku i kishave të Vithkuqit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018; Melsi Labi, Kishat e manastiret e 

Vithkuqit, (Sipas kodikëve të Muzeut Historik Kombëtar), Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2015. 
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SHËRBESA E  

 NIKODHIM VITHKUQARIT  
 

PARATHËNIE 

 
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 myslimane dhe për hir të saj u kthye në fenë islame630. 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 ekzekutonin631.  

Shenjtërimi i Nikodhim Vithkuqarit  

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. 

Në vitin 1721 me anën e një dekreti të posaçëm Kryeepiskopi Joasaf shpalli shenjtërimin e 

Nikodhimit, 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 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 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 Nikodhim Vithkuqari 

                                                 
630-Anthony Bryer, Kultet e tre shenjtorëve martirë në Shqipëri, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, 

Tiranë 2003, faqe 55-57. 
631-Κωνσταντινος Δεσποτης, Αγιοι της Ηπειρου, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 164-167.  
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paraqitet bashkë me Shën Naumin, ndërsa në kishën e Apostujve të Shenjtë në Vithkuq të 

Korçës, që është vendlindja e tij paraqitet i vetëm632.  

Shërbesa e shenjtit 

Kryeepiskopi i Ohrit Joasafi, porositi të shkruhej jëtëshkrimi dhe bëmat e tij. I pari që 

shkroi për Nikodhimin ishte Nektar Tërpo, i cili në librin Πιστις (Besimi) që e botoi më 1731, 

përmend bëmat e shenjtit633. Shërbesa kushtuar shenjtit u shkrua nga Grigor Voskopojari në 

greqisht dhe është shtypur në Akademinë e 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 Voskopojari634, në Voskopojë 

më 1742). Grigor Voskopojari ka shkruar parathënien dhe megalinaret e shërbesës të Nikodhim 

Vithkuqarit635.  

Në shërbesën kushtuar Nikodhimit, 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 tij636. 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”637.  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”638.  

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 

Nikodhim Vithkuqarit. 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 Nikodhimi e ka ndërmarrë Dhimitër Përmeti639, por përkthimi i tij nuk mundi të 

                                                 
632-Nedai Thëllimi, Një shenjt shqiptar, Tempulli, Nr. 12, Korçë 2007, faqe 107-109. 
633-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. 
634-Grigor Voskopojari dhe rrëfimet e tij për Nikodimin e Ri të Vithkuqit, Tema, 15 korrik 2005, faqe 15. 
635-Max Demeter Peyfuss, Shtypshkronja e Voskopojës, Vienë 1996, faqe 83-90. 
636-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. 
637-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. 
638-Dhimitër Beduli, Shën Nikodhimi i Beratit, Ngjallja, Qershor 1993, faqe 6. 
639-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.   
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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 Simsia640 nga 

Berati. Gjithashtu teologu Dhimitër Beduli641 ka përkthyer Përleshoren, Shkurtoren dhe 

Madhërimin e shenjtit. 

Lipsanet e shenjtit 

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 dërgohet në 

kishën e Shën Mëhillit, prej Llazar Koçit, i cili e ruan me fanatizëm në shtëpinë e tij642. 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.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
640-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. 
641-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 Dhimitër Bedulit në fushën e muzikës bizantine 

është shumë i vyer. Beduli radhitet pas Nolit, përsa i përket kompozimeve dhe përkthimeve të himneve kishtare. 
642-Abedin Kaja, Jorgji Bendi, Shën Nikodhimi, shenjti i Beratit, Ngjallja, qershor 2007, faqe 9, 10. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

 

 

 
ΤΟΥ  ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 
του μαρτυρήσαντος έν τή πόλη Βελεγράδων 

 

 

 

 

 ποιηθεισα τού έν ιερομονάχοις 

 ΓΡΙΓΟΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΤΟΥ 
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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 
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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. 

 

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. 
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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 
 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 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. 
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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 
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. 
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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 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. 



193 
 

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. 

 

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. 
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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 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 



195 
 

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 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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STATUTI I KISHËS ORTHODHOKSE 

 AUTOQEFALE TË SHQIPËRISË 

KORÇË 1929 

 
Gjithë kleri dhe populli Orthodhoks i Mbretërisë Shqiptare, i përfaqësuar prej Delegatëve 

fuqiplotë të mbledhur në Kongresin e Dytë që u mbajt në Korçë, voton me një zë statutin 

definitiv të Kishës Orthodhokse Shqiptare, të prokllamuar Autoqefale në Kongresin e Beratit më 

datë 12 Shtator 1922. 

 

KAPTINA  I 

KISHA 

 

 Art. 1. Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë, pjesë e pandarë e së Shenjtës Kishë 

të Përgjithshme dhe Apostolike, përbëhet prej tërë banorëve të Mbretërisë Shqiptare që i besojnë 

Krishtit dhe pohojnë Simbolin e Shenjtë të Fesë Orthodhokse (to simvolon tis pisteos) dhe ruan 

të patundshme gjith sa pranon Kisha e Shenjtë  Lindore e Krishtit, Themelonjës e Krye i së cilës 

është Zoti dhe Perëndia jonë Jisu Krishti. 

 Art. 2. Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë është e bashkuar dogmatisht dhe 

shpirtërisht me të gjitha Patriarhit’ e Shenjta dhe me Kishat Orthodhokse Autoqefale dhe ruan, 

pa ndonjë ndryshim, si të gjitha Kishat e tjera Orthodhokse të Krishtit, burimet e besimit, 

shkrimet e shenjta dhe gojëdhanat e Hirshme (Again Grafin qe Hieran Paradhosin) si dhe 

kanonet e Shenjta Apostolike dhe Sinodike. 

 Art. 3. Gjuha zyrtare e Kishës është Shqipja. 

 Art. 4. Autoriteti më i lartë i Kishës Orthodhokse Autoqefale Shqiptare është Sinodhi i 

Shenjtë Peshkopal i përbërë prej Peshkopëve aktivë të çdo Dhioqeze, prej Ikonomit të Madh 

Mitrofor dhe i kryesuar prej Mitropolitit të Qendrës, Kryepeshkopit të gjithë Shqipërisë. 

 Titulli zyrtar i Sinodhit është: “Sinodhi i Shenjtë i Kishës Orthodhokse Autoqefale të 

Shqipërisë”. Peshkopata e Qendrës merr titullin “Mitropoli” dhe titullari i saj quhet Mitropolit i 

asaj Dhioqeze dhe Kryepeshkop i gjithë Shqipërisë, Peshkopët e tjerë mbajnë titullin Peshkop 

dhe Dhioqezat e tyre Peshkopata. 

 Art. 5. Kisha Orthodhokse Shqiptare është person juridik dhe trashëgon të gjithë titujt dhe 

të drejtat e komuniteteve Orthodhokse të gjertanishme. 

 

KAPTINA  II 

SINODHI I SHENJTË DHE DETYRAT E TIJ 

 

Art. 6. Sinodhi i Shenjtë: Rregullon Kishën Autoqefale të Shqipërisë për sa i përket 

besimit, adhurimit (Latria), disiplinës Kishtare, organizimit dhe administrimit të brendshëm të 

Kishës në bazë të dogmave dhe të kanoneve të Shenjta dhe në konformitet me Ligjet e Shtetit; 
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Ushtron kontrollimin mbi veprimet e Peshkopëve dhe të organeve të Kishës, sipas 

rregullave Kishtare; themelon dhe mban Shkolla Fetare; 

Harton programet e tyre dhe i mbikëqyr me anën e Peshkopëve; 

Përkujdeset për edukatën fetaro-Kombëtare, për kulturën dhe për të kryerit e detyrave të 

Klerikëve e të Murgjve; 

Kujdeset për edukatën fetare të popullit Orthodhoks me anën e predikimeve Kishtare, të 

mësimeve Fetare edhe të redaktimit e të botimit të librave dhe të revistave Fetare. 

Art. 7. Asnjë libër nuk mund të përdoret në Kishë pa pëlqimin zyrtar të Sinodhit, kështu 

dhe në shkollë për mësimet e fesë Orthodhokse pa pëlqimin zyrtar të Sinodhit dhe të Ministrisë 

s’Arësimit. 

Art. 8. Librat e Kishës që janë përkthyer do të këqyren prej Sinodhit, i cili e ka për detyrë 

të kujdeset sa më shpejt për përkthimin dhe botimin e atyre librave të Kishës që mungojnë. 

Art. 9. Sinodhi i Shenjtë detyrohet të vejë re që çdo vepër e paraqitur me anë botimesh, 

gravurash, çfaqjesh theatrale ose kinematografike dhe konferencash publike të mos cënojë ose 

çnderojë dogmat dhe dispozitat e Orthodhoksisë ose përgjithësisht Klerin si dhe format e tij dhe, 

n’e paftë t’arsyeshme të kërkojë ndërhyrjen e autoritetevet në konformitet me ligjet e Shtetit. 

Kryesia e Sinodhit me pëlqimin e anëtarëvet vendos t’u japë diploma merite atyre që i 

kanë shërbyer çështjes Kishtare. 

 

MBLEDHJA E SINODHIT TË SHENJTË 

 

Art. 10. Sinodhi mblidhet rregullisht dhe medoemos një herë në vit. Koha e mbledhjes 

është ipso fakto data 1 Tetor. Mbledhja do të mbajë jo më pak se 15 ditë dhe jo më tepër se një 

muaj. Kryepeshkopi, për nevoja të domosdoshme dhe me pëlqimin e shumicës së anëtarëve, 

provokon dhe mbledhje të jashtëzakonshme të Sinodhit. Kryetari çel dhe mbyll mbledhjet. 

Art. 11. 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. 

Në mungesë të Kryepeshkopit, në rast që ky është pushuar, Sinodhi kryesohet prej më të 

vjetrit në dorëzim; në raste të tjera Sinodhi kryesohet prej Peshkopit t’autorizuar nga Kryetari me 

kompetencë të caktuar. 

Art. 12. Vendimet e Sinodhit merren me shumicë votash.  

Në rast njësie provokohet një mbledhje e dytë, në të cilën, në qoftë se ka përsëri njësi 

votash, paravlen ana e Kryetarit. 

Art. 13. Sinodhi ka dhe një Sekretar të Përgjithshëm, i cili proponohet prej Sinodhit dhe 

emërohet me dekret të Kryepeshkopit. Cilësit’e Sekretarit të Përgjithshëm caktohen në 

Rregulloren e Administrimit të përgjithshëm. 
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KAPTINA  III 

PESHKOPATAT 

 

Art. 14. Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë ndahet në katër Peshkopata: 

a) Peshkopata e Korçës, Përmetit, Voskopojës, Leskovikut dhe Kolonjës. 

b) Peshkopata e Durrësit, Tiranës, Shkodrës, Kavajës, Elbasanit, Shpatit, Gorës, Mokrës, 

Pogradecit dhe Dibrës. 

c) Peshkopata e Beratit, Vlorës, Myzeqesë dhe Kaninës.  

ç) Peshkopata e Gjinokastrës, Delvinës, Dropullit, Pogonit dhe Himarës, me kufijtë që ka 

pasë gjer më sot gjithsecila prej këtyre. 

Kufijtë e Peshkopatave mund të ndryshohen me proponimin e Sinodhit, me pëlqimin e 

Qeverisë dhe me dekret Mbretnor. 

Qendra e Kishës Autoqefale caktohet me dekret mbretnor. Gjersa të dalë dekreti relativ 

Kryesia e Kishës qëndron në Korçë. 

Peshkopë pa Dhioqezë nuk mund të jenë më tepër se dy. 

Art. 15. Kryepeshkopi zgjidhet prej Sinodhit për gjithë jetën e tij. Në rast që 

Kryepeshkopi i zgjedhur prej Sinodhit nuk pëlqehet prej Mbretit, Sinodhi detyrohet të zgjedhë 

një tjetër, të cilin i a paraqit Mbretit për pëlqim dhe dekretim. Të gjithë këto veprime për 

zgjedhje, propozim dhe refuzim mbahen sekrete. 

Gjithë në këtë mënyrë zgjidhen dhe Peshkopët e tjerë. 

 

CILËSITË E PESHKOPËVE 

 

 Art. 16. Kryepeshkopi, Peshkopët, Zëvendësit e tyre lokalë, Ikonomi i Madh Mitrofor, 

Sekretari i Përgjithshëm i Sinodhit, si dhe ndihmësit e Zëvendësit Klerikë të Kryepeshkopit dhe 

të Peshkopëve, duhet të jenë prej gjaku e gjuhe Shqiptarë, si edhe të kenë nënshtetsinë Shqiptare. 

 Art. 17. Kryepeshkopi dhe Peshkopët e Shqipërisë që do të dorëzohen, përveç cilësive 

t’Artikullit 16 duhet të kenë dhe cilësitë që kërkojnë kanonet e Kishës, si dhe të kenë mbaruar një 

Fakultet Theollogjie. 

 Në rast nevoje, gjer më pesë vjet pas hyrjes në fuqi të këtij Statuti, mund të dorëzohet 

Peshkop edhe ay që ka dipllomë fakulteti drejtësie, filologjie ose të një Seminari Orthodhoks në 

gradë Liceu. 

 Art. 18. Kryepeshkopi dhe Peshkopët e tjerë më parë se të fillojnë në detyrën e tyre 

detyrohen të bëjnë betimet e shënuara më poshtë, një përpara Mbretit, një përpara Sinodhit të 

Shenjtë. 

 Betimi përpara Mbretit është: 

 Betohem dhe premtoj mbi nderin t’im (si Kryepeshkop ose Peshkop) përpara Perëndisë 

se do të jem kurdoherë besnik i Mbretit të Shqiptarëvet, i Atdheut dhe i Statutit të Mbretërisë. 

Detyrohem të ve në be në këtë mënyrë dhe gjithë Klerikët që do të dorëzohen prej meje. 

 Betimi përpara Sinodhit është: 
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 Betohem mbi ndërgjegjen t’ime (Kryepeshkopale ose Peshkopale) përpara Perëndisë se 

do të ruaj besnikërinë kundrejt dogmave, kanoneve dhe rregullave Kishtare që përmbajnë 

bashkimin dogmatik fetar dhe soilidarësinë me Patriarhitë dhe Kishat Orthodhokse Autoqefale të 

botës. 

 

TRANSFERIME 

 

 Art. 19. Kryepeshkopi dhe Peshkopët janë të përjetshëm në Dhioqezat e tyre përveç 

rasteve të parashikuara në këtë Statut. 

 Art. 20. Peshkopët mund të transferohen me vendimin e Sinodhit dhe pas pëlqimit e 

dekretimit Mbretëror. 

PUSHIME 

 

 Atr. 21. Pushimi i Kryepeshkopit, i Peshkopëvet dhe i Ikonomit të Madh Mitrofor bëhet 

për faje të rënda dogmatike dhe kanonike, për faje ordinare dhe për arësye ekstraordinare.  

 a) Për faje të rënda dogmatike e kanonike gjykohen prej një këshille dymbëdhjetë vetash, 

përveç Kryetarit, të përbërë prej gjithë anëtarëve të Sinodhit të Shenjtë, përveç të akuzuarit prej 

Peshkopëve Titullarë dhe prej graduatësh Klerikë gjer në numrin e sipërcaktuar, gjashtë prej të 

cilëve i zgjedh i akuzuari. Vendimi jepet me tri të katërtat e votavet e me vota të fshehta, pasi të 

dëgjohet më parë apologjia e të akuzuarit.  

 b) Për faje ordinare Kryepeshkopi, Peshkopët dhe Ikonomi Madh Mitrofor pushohen në 

rast dënimi kundër lirisë personale në një ndëshkim më tepër se një vit dhe sikur këtij ndëshkimi 

të mos i jetë shtuar ndalimi nga ofiqet publike; dhe kur dënohen me burgim të rëndë, ose me 

dënime të fajeve relative për fallsifikim, vjedhje, mashtrim, keqpërdorim besimi dhe atentate 

kundër zakoneve të mira. 

 Në këto raste dhe Sinodhi detyrimisht vendos pushimin e tyre. 

 c) Për arsye ekstraordinare, të shpjeguara drejt për drejt e me dekret mbretëror 

Kryepeshkopi, Peshkopët dhe Ikonomi i Madh Mitrofor, për veç rasteve të përmendura në 

paragrafin e sipërm, largohen me një herë nga detyra me dekret mbretëror. 

 Në rast dekretimi largimi prej detyre i Kryepeshkopit, ky zëvendësohet me një herë prej 

Peshkopit më të vjetër në dorëzim; në rast dekretim largimi të një Peshkopi, Kryepeshkopi 

emëron me një herë Zëvëndësin e përgjithshëm. 

 Në rast pushimi të tillë brenda dyzet ditëve ipso fakto, mblidhet Sinodhi i cili bashkë me 

pushimin e të larguarit, vendos zgjedhjen e Peshkopit për përmbushjen e Dhioqezës vakante. 

 Në rast pushimi të Kryepeshkopit, për çfarëdo arësye, ky ka të drejtë të marrë një rrogë të 

përmuajshme prej pesëqind frangash ari. 

 Gjithashtu në rast pushimi për çfarëdo arsye të Peshkopëvet dhe të Ikonomit të Madh 

Mitrofor, këta marrin nga një rrogë të përmuajshme prej 300 fr. ari. 

 Art. 22. 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 
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drejtë t’i paraqisin kanonikisht dhe me të shkruar dorëheqjen e tyre Sinodhit, i cili vendos. Po 

Sinodhi mundet edhe motu proprio të çfaqi mejtimin mbi sëmundjen ose pleqërinë e tyre pas një 

raporti prej pesë mjekësh të zgjedhur dy prej Sinodhit vetë, dy prej të sëmurit dhe një prej 

Drejtorisë së P. të Shëndetësisë. 

 Në qoftë se Kryepeshkopi ose Peshkopët nuk japin dorëheqjen brenda dy javëve prej 

datës së komunikimit, Sinodhi me një herë emëron një ndihmës Peshkop, i cili merr përsipër 

administrimin e Peshkopatës. Kryepeshkopi dhe Peshkopët të deklaruar të pamundur mbajnë 

titullin e tyre dhe përmenden në Kishë e në ceremonitë e Shenjta prej ndihmësit Peshkop dhe prej 

gjithë Klerit, po nuk ushtrojnë asnjë veprim administrativ dhe nuk marrin asnjë pjesë aktive 

n’administrimin e Kishës. Në qoftë se Doktorët raportojnë pamundërinë e tyre, ata japin 

dorëheqjen duke marrë nga arka e përgjithshme e Kishës një shpërblim të përmuajshëm për 

Kryepeshkopin gjashtëqind franga ari, dhe për Peshkopët katërqind fr. ar. 

 

DETYRAT E PESHKOPËVE 

 

 Art. 23. Kryepeshkopi dhe Peshkopët në Dhioqezat e tyre janë autoriteti Kishtar dhe 

ushtrojnë të gjitha detyrat që janë caktuar në kanonet e Shenjta, në rregulloret Kishtare dhe në 

këtë Statut. Ata janë në juridiksionin e Sinodhit dhe ekzekutojnë vendimet dhe urdhërat e tij, 

sipas dispozitave të këtij Statuti. 

 Për çdo kundërvajtje ose pakujdesi në detyrat e tyre Kishtare janë përgjegjës përpara 

Sinodhit. Në gusht të çdo viti janë të detyruar të paraqesin një raport të veprimeve të tyre dhe të 

gjendjes së Peshkopatës. Ky raport këndohet përpara Sinodhit dhe mosparaqitja e tij 

konsiderohet si një shkelje detyre. 

 Art. 24. Kryepeshkopi dhe Peshkopët  në Dhioqezat e tyre, si në Qendër ashtu dhe në 

rrethet e saj, ushtrojnë të gjitha detyrat të imponuara prej kanοneve Kishtare; Celebrojnë Misteret 

e Shenjta; Predikojnë fjalën e Shenjtë; konsakrojnë Kishat e Shenjta; përkujdesen që të 

përmbushin të gjitha shërbesat fetare, sipas dispozitave tipike relative; përkujdesen për 

zbukurimin e hijshëm të Kishave si dhe të Ikonave të Shenjta, vendosja e të cilave kërkon 

autorizimin e tyre të mëparshëm; përkujdesen për enët e petkat e Shenjta dhe për çdo gjë tjetër që 

përdoret në Kishë. 

 Art. 25. Kryepeshkopi dhe Peshkopët detyrohen të shëtisin një herë në vit nëpër 

Dhioqezat e tyre për përmbushjen e detyrave Peshkopale. 

 Kryepeshkopi për Dhioqezën e tij mund t’ia ngarkojë këtë detyrë ndihmësve Peshkopë 

ose në mungesë Zëvendësit të tij. 

 Art. 26. Asnjë Peshkop nuk mund të largohet prej Dhioqezës së vet pa marrë leje nga 

Kryetari i Sinodhit dhe gjithashtu nuk mund të qëndrojë në Peshkopatën e një peshkopi tjetër pa 

autorizimin e këtij. 

 Art. 27. Kryepeshkopi dhe Peshkopët emërojnë Zëvendësit e Tyre në konformitet me 

Artikullin  gjashtëmbëdhjetë (16) të këtij Statuti. 
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 Art. 28. Ikonomi i Madh Mitrofor është i detyruar të kryej çdo mision që i ngarkohet prej 

Sinodhit dhe merr pjesë në të me të gjitha të drejtat e çdo anëtari. 

 Në rast që mbetet vakant vendi i Ikonomit të Madh Mitrofor, nuk zëvendësohet me tjetër 

person dhe ky ofiq suprimohet. 

 

KAPTINA  IV 

MASA DISIPLINORE 

 

 Art. 29. Kryepeshkopi dhe Peshkopët, për gabime të lehta Kishtare të Klerikëve dhe të 

Murgjve që ndodhen në juridiksionin e tyre, pasi të dëgjohet më parë i akuzuari, kanë të drejtë të 

ndëshkojnë në mënyrë të prerë dhe pa tjetër formalitet procedure: 

a) me qortim; 

b) me pezullim (argji) nga çdo shërbim fetar gjer më pesëmbëdhjetë ditë. 

Për këto ndëshkime Peshkopi mban një procesverbal, i cili ruhet në arkivat e 

Peshkopatës. 

 Art. 30. Në qendrën e çdo Peshkopate ekziston një Këshillë Kishtare disiplinore, e cila 

gjykon fillimisht për faje fetare Klerikët dhe Murgjit që ndodhen në juridiksionin e saj ose 

qëndrojnë n’atë Peshkopatë. Kjo Këshillë Kishtare përbëhet prej Peshkopit vetë si kryetar dhe 

prej katër Priftërinjve si anëtarë. Këta emërohen dhe pushohen prej Peshkopit dhe emërimi ose 

pushimi i tyre i njoftohet Sinodhit. 

 Kryepeshkopi dhe Peshkopët mund të formojnë Këshillën Kishtare disiplinore edhe 

jashtë Qendrës. Vendimet merren me shumicë votash. Kur Kryepeshkopi dhe Peshkopët 

ndodhen të penguar, vendin e tyre e zënë zëvendësit Klerikë. Kjo Këshillë përbëhet kurdoherë 

prej pesë anëtarësh dhe plotësohet në mungesë  me ndonjë prej tyre.  

 Art. 31. Këshilla Kishtare ka të drejtë të japë këto ndëshkime: 

a) Qortim 

b) Pezullim (argji) nga çdo shërbesë fetare jo më tepër se një vit; 

c) Prerje rroge të shoqëruar me ose pa pezullim gjer në një vit. 

Ndëshkimet me qortim dhe me pezullim (argji) gjer më 40 ditë janë të prera; të tjerat janë 

të apelueshme nga ana e t’akuzuarit përpara Këshillës disiplinore të përhershme në qendrën e 

Kishës. 

Në qoftë se një klerik akuzohet për një faj të rëndë që provokon skandal, Kryepeshkopi 

ose Peshkopi mund t’a ndalojë këtë me një herë nga shërbesa fetare po jo më tepër se dy muaj. 

 

KAPTINA  V 

KËSHILLA DISIPLINORE E PËRHERSHME 

 

Art. 32. Në qendrën e Kishës krijohet një Këshillë Disiplinore e përhershme që përbëhet 

prej Kryepeshkopit si Kryetar dhe prej katër anëtarëve, Peshkopë ose Klerikë graduatë, të 
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zgjedhur prej Sinodhit. Ky zgjedh katër anëtarë suplementarë për të zëvendësuar anëtarët në rast 

mungese. 

Kur Sinodhi ndodhet i hapur, detyrën e kësaj Këshille e përmbush ai vetë. 

Të gjitha vendimet e Këshillës Disiplinore të përhershme merren me shumicë votash. 

Art. 33. Këshilla Disiplinore e përhershme gjykon: 

a) Apelisht dhe defitinivisht vendimet e apelueshme të këshillave disiplinore të 

Peshkopatave; 

b) Fillimisht fajet e rënda të cilat, pas vendimit të Këshillës Disiplinore Peshkopale, 

sjellin dënime më të mëdha se ato të shënuara në artikullin 30, si dhe fillimisht çgradimin 

definitiv (katheresin). 

Vendimet e dhëna fillimisht prej Këshillës Disiplinore të përhershme apelohen përpara 

Sinodhit.  

Art. 34. Apeli i vendimeve të dhëna prej Këshillës Disiplinore të peshkopatave dhe të 

Këshillës disiplinore të përhershme bëhet brenda 30 ditëve prej datës në të cilën i komunikohet të 

dënuarit vendimi. Ky komunikim do t’i bëhet të interesuarit brenda 15 ditëve prej datës së 

vendimit. 

Kërkesa e apelit i dorëzohet Kryetarit të Këshillës që dha vendimin, i cili brenda 15 

ditëve e dërgon në Këshillën Disiplinore të përhershme. 

Art. 35. Sinodhi gjykon a) Apelisht dhe definitivisht të gjitha vendimet e dhëna Këshillës 

Disiplinore të përhershme; b) Peshkopët dhe Ikonomin e Madh Mitrofor për faje të lehta. 

Vendimet e dhëna prej Këshillave Disiplinore me pezullim zbatohen menjëherë. 

Art. 36. Kryepeshkopi për faje të lehta dhe të rënda Kishtare gjykohet përpara Këshillës 

së formuar sipas artikullit 21 a. 

Art. 37. Të gjitha vendimet që sjellin pushimin e Kryepeshkopit, të Peshkopëve dhe të 

Ikonomit të Madh Mitrofor i paraqiten Mbretit për dekretim. 

Art. 38. Ekzekutimi i dënimit për çgradim (katheresis) të klerikëve bëhet sipas kanonevet 

Kishtare dhe i dënuari me çgradim detyrohet të nxjerrë petkat fetare dhe shenjat e tjera të ofiqit, 

për ndryshe dënohet në bazë të artikullit 214 të Kodit Penal. 

 

KAPTINA  VI 

ORGANIZIMI I ADMINISTRIMIT TË PASURISË 

 

Art. 39. Kishat, Manastiret dhe pasuritë e tyre të tundshme dhe të patundshme si dhe ato 

të komunitetit Orthodhoks janë të siguruara në komformitet me ligjet e Shtetit. 

Art. 40. Burime financiare të Kishës janë: 

a) Të ardhurat e Kishave dhe të Manastireve si dhe të pasurive të komunitetit 

Orthodhoks; 

b) Subvensioni i dhënë prej shtetit për ndihmën e kishës; 

c) Pagesa fakultative si dhe çdofarë dhurate ose ndihme e dhënë prej Shqiptarëve. 
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Art. 41. Kryepeshkopi dhe Peshkopët e çdo Dhioqeze kanë të drejtë të mbledhin ndihmat 

fakultative të zakonshme për dobinë e Kishës ose personale të tyre nga çdo familje Orthodhokse, 

siç do të caktohet në rregullore. 

Art. 42. Asnjë pasuri e patundshme kishtare ose manastiriale si edhe e komunitetit 

Orthodhoks nuk mund të jetërsohet pa vendimin e Këshillës Mikst, për ndryshe jetërsimi është i 

pavlefshëm. 

Mënyra e administrimit dhe e çfrytëzimit të pasurive të tundshme dhe të patundshme si 

edhe mënyra e shitjes së pasurive të tundshme të Kishave, Manastireve dhe komuniteteve 

Orthodhokse caktohet në Rregulloren e përgjithshme t’administrimit. 

Art. 43. Autoritetet e Kishës Autoqefale detyrohen t’i paraqesin kur të kërkohen, 

inspektorit të Ministrisë së Drejtësisë të gjitha llogaritë e t’ardhurave e të të prishurave. Në rast 

që konstatohet se është bërë abuzim, kundërvepronjësit dërgohen në gjyq prej Ministrisë së 

Drejtësisë dhe dënohen sipas dispozitave të Kodit Penal. 

 

KAPTINA VII 

KËSHILLA MIKST 

 

Art. 44. Për administrimin dhe kontrollimin e pasurive të Kishave, të Manastireve, të 

komuniteteve Orthodhokse të çdo lloji dhurate dhe ndihme si dhe të subvensionit të shtetit 

krijohet në Qendrën e Kishës një këshillë me emrin “Këshilla Mikst” e përbërë prej të gjithë 

anëtarëve të Sinodhit dhe prej katër Laikësh, një për çdo Dhioqezë, nën kryesinë e 

Kryepeshkopit. 

Të zgjedhurit e Laikëvet në fjalë dhe kompetenca si dhe të drejtat e tyre do të caktohen në 

Rregulloren e administrimit të Kishës Orthodhokse Autoqefale. 

Për këtë herë katër anëtarët laikë zgjidhen prej kongresit. 

Rregullorja e administrimit të përgjithshëm do të elaborohet prej Këshillës Mikst së cilës 

do t’i shtohen edhe katër anëtarë laikë një prej çdo Dhioqeze të zgjedhur po prej këtij kongresi. 

Në Rregulloren do të caktohen rrogat dhe shpërblimet e Kryepeshkopit, Peshkopëve dhe 

Ikonomit të Madh Mitrofor si dhe të nëpunësve të tjerë klerikë dhe laikë; do të formulohet 

mënyra e zgjedhjeve të Pleqësive Kishtare (Dhimogjerondive) dhe të kujdestarëve të Kishave e 

të Manastireve. 

Kjo Rregullore do të elaborohet prej Këshillës Mikst, të formuar si më sipër, brenda 

gjashtë muajve pas datës së dekretimit të këtij Statuti. 

Art. 45. Këshilla Mikst harton për çdo vit buxhetin preventiv të përgjithshëm të Kishës, 

një kopje e të cilit i paraqitet Ministrisë së Drejtësisë për veprimet e parapara në dispozitat e 

Rregullores së përgjithshme t’administrimit. 

Art. 46. Pasuritë e tundshme dhe të patundshme që u janë lënë komunitetevet 

Orthodhokse, Kishave ose Manastireve me një qëllim mirëbërës të caktuar, ndodhen nën 

kontrollimin e Kishës e cila përkujdeset për të kryerit e qëllimit dhe për ekzekutimin e dëshirës 

së dhuronjësit. 
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 Art. 47. Pranë Kryekishës krijohet Arka e përgjithshme në të cilën hyjnë të gjitha të 

ardhurat e Kishës sipas artikullit 40 dhe prej kësaj bëhen pagesat sipas Rregullores së 

administrimit. 

 Art. 48. Çdo zëvendës lokal bashkë me Pleqsinë Kishtare harton Buxhetin preventiv të 

përvitshëm për të gjitha të ardhurat dhe të prishurat të juridiksionit të tij për pasuritë e 

komunitetevet Orthodhokse dhe për pasuritë dhe të ardhurat e Kishavet. Ky buxhet i dërgohet 

Peshkopatës kompetente gjer më një gusht. Peshkopata, pasi të mbledhë buxhetet e të gjithë 

Dhioqezës së saj, me vërejtjet e duhura, ia dërgon Qendrës brenda 30 ditëve. 

 Art. 49. Për çdo Manastir hartohet një buxhet i veçantë, i cili më një gusht i paraqitet 

Peshkopatës dhe kjo ia dërgon Qendrës me vërejtjet e duhura dhe bashkë me buxhetet e tjera për 

aprovim. 

 Art. 50. Viti financiar i Kishës fillon më një janar dhe buxheti preventiv i dërgohet çdo 

Peshkopate përpara kësaj date. 

 Buxheti konsumativ hartohet brenda muajit mars për të ardhurat dhe të prishurat e vitit të 

shkuar. Ky buxhet, bashkë me tepricën e t’ardhuravet, i dërgohet çdo Peshkopate brenda muajit 

mars. Teprica e t’ardhurave të Manastireve i dërgohet Qendrës në çdo 6 muaj. 

 Art. 51. Në qendrën e Kishës ndodhet një Këshillë ekonomike e përhershme që përbëhet 

prej Kryepeshkopit dhe katër laikëve. Këta të fundit zgjidhen prej Këshillës Mikst dhe detyrat e 

tyre caktohen në Rregullore. 

 Art. 52. Në Arkën e Përgjithshme të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë nuk 

mund të mbahen më tepër se katër mijë fr. ari, teprica depozitohet në një nga Bankat Shqiptare 

n’emrin e saj dhe tërhiqet sipas dispozitave të Regullores s’administritimit. 

Art. 53. Rregullorja e Administrimit të përgjithshëm për të hyrë në fuqi, duhet të 

aprovohet nga Ministria e Drejtësisë. 

 

KAPTINA VIII 

 

 Art. 54. Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë detyrohet në çdo meshë të bëjë lutje 

për Mbretin, për gjithë Kombin Shqiptar dhe për ushtrinë. 

 Art. 55. Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë n’asnjë mënyrë nuk mund të 

pranojë, në çdo emër qoftë, dhurata nga një fuqi e huaj dhe veprimi i kundërt shkakton zbatimin 

e dispozitave të ligjës mbi fajet politike. 

 Art. 56. Sinodhi do të veprojë për përmirësimin që kërkojnë konditat shoqërore të sotme 

mbi sa u përket zakoneve fetare. 

 Art. 57. Asnjë klerik nuk mund të funksionojë fenë orthodhokse në Shqipëri pa qenë i 

emëruar dhe i lidhur me Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. 

 Art. 58. Të gjithë ata Klerikë për të cilët flet artikulli 16 dhe që ndodhen në shërbim të 

Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, të cilët nuk kanë konditat e lypura prej atij 

artikulli, që ditën e aprovimit të këtij Statuti janë të pushuar nga funksioni Fetar klerikal. 



205 
 

 Art. 59. Asnjë laik ose Murg nuk mund të dorëzohet Prift ose Dhjak pa pasur pëlqimin e 

Sinodhit dhe pa pasur diplomën e Seminarit Orthodhoks. 

 Art. 60. Të gjitha marrëdhëniet që do të ketë Kisha Autoqefale e Shqipërisë me Qeverinë 

Mbretërore do të bëhen me anën e Ministrisë së Drejtësisë. 

 Art. 61. Çdo Peshkopatë ka vulën e saj në të cilën do të jetë shkruar: Peshkopata e (Emri i 

Dhioqezës). 

 

DISPOZITAT E FUNDIT 

 

 Art. 62. Në rast herezie të një pjese ose të gjithë popullsisë Orthodhokse të një krahine, 

Kishat, Manastiret dhe pasuritë e tyre i mbeten Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. 

 Art. 63. Në asnjë mënyrë nuk mund të ndryshohen, të modifikohen ose të abrogohen 

artikujt 1,2, e 3. 

 Art. 64. Mund të ndryshohen me vendim të Këshillës Mikst bashkë me Këshillën e 

përhershme artikujt: 10; 14 a, b; 25; 40; 48; 49; 52 e 60. 

 Dispozitat e tjera të këtij Statuti mund të ndryshohen me vendim të një kongresi tjetër. 

Ky statut i paraqitet Qeverisë për të marrë formën ligjore. 

Korçë, 29 Qershor, 1929. 
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RREGULLORJA  

E ADMINISTRIMIT TË PËRGJITHSHËM TË KISHËS 
 

Organizimi i brendshëm i Kishës dhe administrimi i pasurive të manastireve, të kishave 

dhe të komuniteteve fetare, si dhe të çdo lloj dhurate ose ndihme që bëhen sipas dispozitave të 

kësaj Rregulloreje. 

 

KAPTINA I 

KËSHILLI MIKST 

 

 Art. 1-Autoriteti m’i lartë për administrimin dhe kontrollimin e pasurive është Këshilli 

Mikst, i cili e ushtron kompetencën e tij me anën e Këshillit Ekonomik të Përhershëm, sipas 

detyrave dhe të drejtave që i caktohen në këtë Rregullore. 

 Art. 2.-Këshilli Mikst formohet sipas dispozitave relative të Statutit. 

 Anëtarët laikë zgjidhen në këtë mënyrë: 

Peshkopi i çdo Dioqeze një muaj më parë se të mbarojë periudha e anëtarëve të Këshillit 

Mikst, provokon, me anë deklarate, kandidaturën e çdo besniku që ka cilësitë e kërkuara prej 

artikullit 3 për anëtar të Këshillit Mikst. Kandidaturat pranohen brenda 15 ditëve prej datës së 

deklaratës. 

Peshkopi emrat e kandidatëve u a komunikon të gjitha pleqësive kishtare të Dioqezës së 

tij me anën e zevendësve lokalë. 

Pleqësitë kishtare, me vendim të tyre, zgjedhin një prej kandidatëve të paraqitur.  

Vendimi i dërgohet Qendrës së Peshkopatës me anë të zëvendësve. 

Pleqësia Kishtare e Qendrës së Peshkopatës (Dhimogjerondia) deklaron për anëtar’të 

Këshillit Mikst kandidatin që ka fituar shumicën e votave. Në rast njësie votash, Pleqësia 

Kishtare e Qendrës heq shortin midis atyreve që kanë vota të njëshme. 

Çdo anëtar zgjidhet për dy vjet dhe mund të rizgjidhet për periudhën e dytë po jo dhe për 

të tretën. 

Art.3.-Anëtarët laikë duhet të kenë mbaruar një shkollë të mesme të plotë dhe të kenë të 

gjitha cilësitë që kërkohen për nëpunësit e Shtetit. 

Art.4.-Kompetenca e Këshillit Mikst është: 

a) të caktojë mënyrën e përgjithshme për administrimin e pasurive të Kishave, të 

Manastireve, të komuniteteve Orthodhokse, të çdo lloj dhurate dhe ndihme si dhe të subvencionit 

të Shtetit; 

b) të kontrollojë të gjitha veprimet e Këshillit Ekonomik të Përhershëm; 

c) të vendosë mbi jetërsimin e pasurive; 

ç) të hartojë buxhetin preventiv të përgjithshëm të Kishës, një kopje e të cilit i paraqitet 

Ministrisë së Drejtësisë në konformitet me dispozitat e ligjës së administrimit të pasurive të 

komuniteteve për aprovim. 
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MBLEDHJET E KËSHILLIT MIKST 

 

Art. 5.-Këshilli Mikst detyrohet të mblidhet një herë në vit në kohën kur ndodhet i 

mbledhur Sinodhi, sipas thirrjes së Kryetarit. 

Kryepeshkopi, në rast pune të jashtëzakonshme, që i përket kompetencës së Këshillit 

Mikst, e mbledh këtë pasi të marrë pëlqimin e shumicës së anëtarëve. 

Art. 6.-Mbledhjet e Këshillit Mikst kryesohen prej Kryepeshkopit. 

Këshilli Mikst ka quorum kur ndodhen tre laikë dhe tre klerikë midis të cilëve 

përmblidhet dhe Kryetari. 

Vendimet merren me shumicë votash. Në rast njësie, paravlen ana e Kryetarit. 

 

KAPTINA II 

KËSHILLI  EKONOMIK I PËRHERSHËM 

 

Art. 7.-Këshilli Ekonomik i Përhershëm formohet sipas artikullit 51 të Statutit dhe 

anëtarët e tij zgjidhen për tre vjet. 

Pas mbarimit të këtij afati, anëtarët laikë mund të zgjidhen pasi të kalojë një periudhë tre 

vjetësh prej ditës së mbarimit të afatit të tyre. 

Anëtarët laikë duhet të kenë të gjitha cilësitë që kërkohen për nëpunësit e Shtetit. 

Art. 8.-Këshilli Ekonomik i Përhershëm emëron administratorët e Manastireve të cilët 

janë klerikë dhe mbajnë titullin Igumen. Kryetari dekreton emërimin e tyre, duke pasur vetëm 

arsye shpirtërore. 

Igumeni merr rrogën që caktohet në buxhet. 

 

KAPTINA III 

KËSHILLI IGUMENAL 

 

Art. 9. –Këshilli Igumenal përbëhet prej Igumenit dhe dy laikëve, një prej qytetit dhe një 

prej fshatit më t’afërm të manastirit. 

Anëtarët laikë të këtij këshilli zgjidhen si pason:  

Peshkopi paraqet gjashtë kandidatë, tre prej fshatit në të cilin ndodhet Manastiri dhe tre 

prej qytetit më t’afërm, Qendër Peshkopate ose Qendër zëvendësie. Kandidatët e fshatrave i 

paraqiten pleqësive të fshatrave përkatëse të cilat prej të treve zgjedhin dy; kandidatët e qyteteve 

i paraqiten pleqësive kishtare të qytetit përkatës dhe ajo prej të treve zgjedh dy. Të katër 

kandidatët të zgjedhur në këtë mënyrë i paraqiten Këshillit Ekonomik të Përhershëm, i cili prej 

tyre zgjedh dy, një prej qytetit dhe një prej fshatit. 

Art. 10. – Kompetenca e Këshillit Igumenal është: 

a) të kqyrë mbarëvajtjen dhe rregullin e Manastirit, të administrojë pasuritë e tij, sipas 

urdhërave hierarkike; 

b) të vërë në ankand çdo shfrytëzim pasurie të tundshme dhe të patundshme; 
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c) të shesë në ankand, sipas ligjeve të ankandeve, produktet dhe frytet e përmotshme. Në 

rast nevoje, Këshilli Igumenal mban të drejtën të bëjë shitje pa ankand të produkteve dhe të 

fryteve të përmotshme një herë në çdo 2 muaj dhe vetëm kur shuma nuk kapërcen të 150 

(njëqind e pesëdhjetë) fr. ari. 

ç) të mbledhë të ardhurat, arkëtar i të cilëve do të jetë anëtari laik prej qytetit. Ky paguan 

me urdhër-pagese të nënshkruar prej Igumenit, në bazë të vendimit të Këshillit Igumenal, i cili e 

ka për kompetencë të caktojë shumën e përmuajshme për nevojat e ditës. 

d) të mbajë libra kontabilteti të rregullshme për të cilat ka një ndihmës llogaritar me 

shpërblim të caktuar në buxhetin e Manastirit; 

 dh) të vendosë mbi nevojën e jetërsimit të pasurive të patundshme, i cili përmbarohet pasi 

vendimi të aprovohet prej Këshillit Mikst. 

 Këshilli Igumenal dorëzon në çdo gjashtë muaj t’ardhurat në Arkën e Përgjithshme dhe 

gjithashtu paraqet një raport relativ. 

 Art. 11.- Në fund të çdo adjudikate Këshilli kompetent, me anën e Kryetarit të tij, duhet 

të lidhë kontratë me sipërmarrësin dhe ta vërtetojë në noteri. Shpenzimet përkatëse rëndojnë mbi 

sipërmarrësin me gjithë taksat shtetërore dhe komunale të lypura prej ligjeve. 

 

MBLEDHJET E KËSHILLIT IGUMENAL 

 

 Art. 12. – Këshilli Igumenal mblidhet një herë në muaj rregullisht dhe, në rast nevoje, dy 

herë. 

 Art 13. – Peshkopi ruan mbi Igumenin të gjitha të drejtat kanonike për disiplinën kishtare 

si dhe për lejimin ose pushimin e meshimit për arësye kanonike dhe të justifikuara. 

 

KAPTINA IV 

PLEQËSITË KISHTARE 

 

 Art. 14. – Pleqësitë kishtare (Dhimogjeronditë) të qytetit përbëhen prej gjashtë vetash dhe 

zgjidhen për dy vjet. 

 Zgjedhja e këtyre Pleqësive bëhet në mënyrën indirekte si pason: 

Prej 1 gjer më 1000 frymë zgjidhen katër për çdo 250 frymë; 

Prej 1001 gjer më 2000 frymë zgjidhen tre për çdo 250 frymë; 

Prej 2001 gjer më 3000 frymë zgjidhen dy për çdo 250 frymë; 

Prej 3001 e lart zgjidhet një për çdo 250 frymë; 

 Art. 15. – Zgjedhësit e parë që të mundin të votojnë duhet të kenë të gjitha ato cilësi që 

kanë zgjedhësit e parë në zgjedhjen parlamentare dhe të jenë në rregull me pagesat fakultative 

dhe llogaritë kishtare. 

 Art. 16. – Zgjedhësit e dytë duhet të dinë të shkruajnë dhe të këndojnë gjuhën shqipe dhe 

të jenë 25 vjeç e lart. 
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 Art. 17. – Pleqtë (dhimogjerondët) duhet të dinë të shkruajnë dhe të këndojnë gjuhën 

shqipe dhe të jenë 30 vjeç e lart. 

 Art. 18. – Pleqësitë Kishtare të katundevet përbëhen prej priftit të fshatit dhe dy laikësh. 

Këta të fundit zgjidhen prej popullit të katundit për dy vjet dhe zgjedhjet e tyre konfirmohen prej 

Peshkopit. 

 Mbledhjet e Pleqësive Kishtare të fshatrave mbahen nën kryesinë e priftit. 

 Kompetenca e tyre është si ajo e Pleqësive të qyteteve. 

 Pleqësitë kishtare të katundeve zgjedhin dy kandidatë për kujdestar. Këta i paraqiten 

Peshkopit, i cili emëron një prej tyre.  

 Art. 19. – Administrimi i pasurivet të kishave dhe të komunitetevet fetare bëhet prej 

Peshkopit ose Zëvendësit të tij së bashku me Këshillat Kishtarë të qytetevet ose të katundeve. 

 Art. 20. – Kompetenca e Pleqësive Kishtare është: 

a) të emërojë kujdestarët (epitropët e Kishave) 

b) të zgjedhë priftërinjtë dhe dhjakët duke votuar për këtë punë dhe kujdestarët e Kishës 

përkatëse në të cilën emërohen prifti ose dhjaku; 

c) të kqyrë mbarëvajtjen dhe rregullin e Kishës, të administrojë pasuritë e saj sipas 

urdhërit hirarkik dhe të veprojë sipas artikullit 10 të kësaj Rregulloreje. 

Në emërimin e priftërinjve dhe të dhjakëve, Peshkopi mban veton për arësye shpirtërore, 

të cilat nuk  detyrohet t’i bëjë të njohur asnjeriu dhe në asnjë mënyrë. 

 ç) të hartojë buxhetin preventiv të çdo viti dhe t’ia dërgojë Peshkopatës sipas artikullit 48 

të Statutit. 

 Art. 21.- Në rast neglizhence të rëndë ose mosmarrëveshjeje të Pleqësive, dërgohet si 

inspektor një prej Qendrës mbi raportin e të cilit Këshilli Ekonomik i Përhershëm vendos duke 

pasur të drejtë të shpërndajë Pleqësinë e vjetër dhe të zgjedhë një të re. 

 Kujdestarët e Qendrave të Peshkopatës pushohen për neglizhencë të rëndë prej Pleqësisë 

Kishtare dhe ata jashtë Qendrës prej Peshkopit, pas propozimit të Këshillave Kishtare lokale. 

 Art. 22. – Pleqësitë Kishtare si dhe ato Igumenale veprojnë sipas buxhetit të përgjithshëm 

t’aprovuar prej Këshillit Mikst. 

 Art. 23. – Peshkopi ruan veton për psaltët dhe kishtarët. 

 

KAPTINA V 

KUJDESTARËT 

 

 Art. 24. – Kujdestarët e Kishave të qyteteve dhe të katundeve emërohen prej Pleqësive 

Kishtare relative, dekretohen prej Peshkopit kompetent dhe janë dy për secilën kishë. Në kishat 

që kanë popullsi të madhe emërohen dhe dy ndihmës kujdestarë. Koha e vazhdimit të tyre është 

dy vjet dhe shërbejnë darovisht. 

 Art. 25. – Të drejtat e kujdestarëve janë: 

a) të marrin pjesë në Këshillin e Pleqësive Kishtare për zgjedhjen e priftërinjve dhe të 

dhjakëve; 
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b) të emërojë dhe të pushojë, së bashku me Pleqësitë Kishtare, psaltët dhe kishtarët; 

Vendimet dekretohen prej Peshkopit kompetent. Organizimi i Koreve mbetet në 

kompetencën e Peshkopëve. 

c) të kujdesen për mirëmbajtjen e Kishës, të shpenzojnë  sipas buxhetit të caktuar dhe të 

kujdesen për shtimin e t’ardhurave; 

ç)  t’inkasojë t’ardhurat dhe çdo katër muaj të paraqesë një raport për gjendjen e Kishës 

dhe të personelit të saj. 

Kujdestarët e kishave të katundeve si dhe arkëtarët e Këshillës së kujdestarëve të qyteteve 

janë të detyruar t’i dorëzojnë të hollat në çdo tre muaj Arkëtarit të Pleqësisë Kishtare të vendit. 

Arkëtarët e Pleqësisë Kishtare tepricat e të gjitha të ardhurave ia dërgojnë Arkëtarit të 

Qendrës së Peshkopatës në fund të çdo viti. 

Në rast që teprica kalon 2000 (dy mijë) fr. ari, këto depozitohen në një nga Bankat 

shqiptare më të afërme. 

Regjistrat do të bëhen prej Qendrës në formë të njëshme, do të shpërndahen ndër Dioqeza 

dhe do të vërtetohen prej Peshkopit. 

Art. 26. – Çdo Pleqësi Kishtare emëron prej gjirit të saj arkëtarin. Kur kujdestarët janë më 

tepër se një, Peshkopi emëron arkëtar njërin prej tyre; në rast se është i vetëm, ky ipso facto 

mbetet arkëtar. 

 Arkëtari i Këshillit të kujdestarëve do t’i dorëzojë tepricat e kishës, sipas buxhetit, në 

Arkën e Pleqësisë kishtare lokale. Kjo ia dorëzon Arkës së Qendrës së Dioqezës, e cila ia 

dorëzon Arkës së Përgjithshme. Peshkopët tepricat i dorëzojnë një herë në vit në Qendër. 

 Art. 27. – Kujdestarët detyrohen të regjistrojnë të gjitha të ardhurat hollësisht në libra 

zyrtare të dërguara posaçërisht prej Kryesisë. 

 Art. 28. – Priftërinjtë mund të transferohen për arësye të jashtëzakonshme prej Peshkopit 

të Dioqezës dhe me pëlqim të Kryepeshkopit. 

 

KAPTINA VII 

ANËTARËT E SINODHIT 

 

 Art. 29. – Mitropoliti i Qendrës dhe Kryepeshkopi merr një rrogë të përmuajshme prej 

800 (tetëqind) fr. ari  dhe një shpërblim përfaqësimi prej 300 (treqind) fr. ari në muaj. 

 Peshkopët kanë nga një rrogë të përmuajshme prej 600 (gjashtëqind) fr. ari. 

 Ikonomi i Madh Mitrofor ka një rrogë të përmuajshme prej 400 (katërqind) fr. ari dhe 100 

(njëqind) franga ari si shpërblim i anëtarit të Sinodhit të Shenjtë. 

 Peshkopët titullarë (pa Dioqezë) kanë një rrogë prej 400 (katërqind) fr. ari në muaj. 

 Në rast se një Peshkop mban zëvendësinë e një Peshkopate tjetër, merr dhe gjysmën e 

rrogës së Peshkopit që zëvendëson. 
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PERSONELI 

 

 Art. 30. – Sekretari i Përgjithshëm ka rrogë të përmuajshme fr. ari 300 (treqind)  në muaj. 

 Llogaritari i Përgjithshëm ka rrogë të përmuajshme 250 (dyqind e pesëdhjetë) fr.ari.  

 Sekretari 160 (njëqindegjashtëdhjetë); 

 Kopisti 150 (njëqind e pesëdhjetë); 

 Dhjaku ose nën Dhjaku i kryesisë 120 (njëqind e njëzet); 

Dy shërbëtorët nga 100 për çdo njeri; 

 Predikonjësi i Përgjithshëm 300 (treqind). 

 

PERSONELI I KËSHILLIT MIKST 

 

 Art. 31. – Për mbledhjet e rregullshme të Këshillit Mikst çdo anëtar laik për shpërblim 

dhe shpenzimet e udhëtimit  merr 400 (katërqind) fr.ari. 

 Për mbledhjet e jashtëzakonshme çdo anëtar laik merr shpenzimet e udhëtimit dhe 20 

(njëzet) fr.ari. në ditë. 

 

ANËTARËT E KËSHILLIT EKONOMIK  

TË PËRHERSHËM 

 

 Art. 32.- Çdo anëtar  i Këshillit Ekonomik të Përhershëm merr 10 (dhjetë) fr. ari për çdo 

mbledhje. 

 

PERSONELI I PESHKOPATAVE 

 

 Art. 33. – Sekretari i Peshkopatave merr një rrogë të përmuajshme prej 200 (dyqind) fr. 

ari; 

 Dhjaku ose nëndhjaku i çdo Peshkopate 100 (njëqind); 

Shërbëtorët 80 (tetëdhjetë). 

 Zëvendësit lokalë klerikë marrin nga 30 (tridhjetë) fr. ari. 

 Për subvencionin e priftërinjvet vihet në dispozitë një shumë prej 30.000 (tridhjetmijë) fr. 

ari. 

 Për përmbushjet e Seminarit lihen në dispozitë 40.000 (dyzetmijë) fr. ari. 

 Art. 34. –Këshilli Mikst në hartimin e buxhetit është i detyruar të caktojë shumën e të 

hollave të duhura për të dërguar dhe për të përmbajtur në një nga fakultetet theollogjike dy gjer 

më katër studentë. 

Për botimin e revistës lihen në dispozitë 600 (gjashtëqind) fr. ari. 
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CILËSITË  E PERSONELIT 

 

Art. 35 – Predikonjësi i Përgjithshëm dhe Instruktori duhet të jetë i diplomuar prej një 

fakulteti theollogjie dhe, në rast nevoje, këtë vend mund  t’a zerë dhe një nga graduatët klerikë të 

provuar në zotësi. 

Art. 36 – Sekretari i Përgjithshëm duhet të ketë mbaruar një shkollë të mesme dhe duhet 

të dijë një gjuhë të huaj të Oksidentit. 

 Llogaritari i Përgjithshëm duhet të ketë mbaruar një shkollë tregtare ose një shkollë të 

mesme; 

 Sekretari duhet të ketë mbaruar një shkollë qytetëse; 

 Sekretari i Dioqezave duhet të ketë mbaruar një shkollë qytetëse. 

 

EMËRIMET 

 

Art. 37 – Predikonjësi i Përgjithshëm emërohet me vendimin e Sinodhit dhe me 

dekretimin e Kryepeshkopit. 

Sekretari i Përgjithshëm emërohet dhe pushohet sipas Statutit. 

 Llogaritari i Përgjithshëm emërohet dhe pushohet prej Këshillit Ekonomik të Përhershëm. 

 Dhjaku ose nën Dhjaku i Kryesisë, kopisti dhe shërbëtorët emërohen dhe pushohen prej 

Kryepeshkopit. 

 Sekretarët e Dioqezave emërohen dhe pushohen prej Pleqësive Kishtare dhe dekretohen 

prej Peshkopit kompetent. 

 Dhjaku ose nëndhjaku dhe shërbëtorët emërohen dhe pushohen prej Peshkopit. 

 

DETYRAT E TYRE 

 

Art. 38. – Detyrat e Predikonjësit të Përgjithshëm dhe të Instruktorit të klerit janë: 

a) të predikojë Fjalën e Perëndisë, sipas instruksioneve të marra nga Kryesia; 

b) të stërvitë klerin në gjuhën amtare dhe në rregullën kishtare për sa u përket 

shërbesave të hirshme; 

c) të përmbushë çdo mision për inspektimin e manastireve dhe kishave si dhe çdo 

mision tjetër kishtar të ngarkuar prej Kryesisë. 

Art. 39. – Detyrat e Sekretarit të Përgjithshëm janë: 

a) të rregullojë të gjitha veprimet e sekretarisë për të cilat është përgjegjës përpara 

Kryetarit; 

b) të mbajë procesverbalet e mbledhjeve si dhe të gjithë korrespodencën 

c) të përkujdeset për mirëmbajtjen e arkivave dhe të protokollit me anën e dipendeteve 

të tij. 

Art. 40. – Detyrat e Sekretarit janë: 

a) të zbatojë urdhërat e Sekretarit të Përgjithshëm; 
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b) të mbajë në rregull arkivat dhe protokollin; 

c) të mbajë korrespondencën private të Kryesisë dhe të përmbajë çdo punë që i përket 

Zyrës së tij. 

Art. 41. – Detyrat e Llogaritarit të Përgjithshëm janë: 

a) të zbatojë urdhërat e Sekretarit të Përgjithshëm për sa u përket të ardhurave dhe të 

prishurave; 

b) të përkujdeset për zbatimin e plotë të buxhetit. 

c) të jetë në dispozitë të Këshillit Mikst dhe të Këshillit Ekonomik të Përhershëm për sa 

u përket llogarive; 

ç)  të mbajë në rregull regjistra dhe dëftesë-pagesat për mungesën e të cilave    është 

përgjegjës; 

d) të jetë në korrespondencë me Dioqezat për sa i përket buxhetit; 

dh) të lëshojë dëftesë-pagesat në bazë të vendimeve të Këshillave përkatëse. Dëftesë-pagesat 

duhet të jenë të nënshkruara prej tij dhe prej Kryepeshkopit. Gjithashtu nënshkruhen prej tij 

dhe prej Kryepeshkopit urdhër-pagesat ose urdhër-marrjet. 

Art. 42. – Kopisti ekzekuton të gjitha urdhërat që merr prej Kryesekretarit. 

Art. 43. – Të gjithë funksionarët e Kishës janë të detyruar të punojnë sipas orarit të zyrave 

qeveritare. 

Art. 44. – Arkëtari inkason të ardhurat dhe paguan me mandat-pagese si më sipër. 

Art. 45. – Për shkak mospërmbushjeje detyre, autoritetet kompetente për emërimin e tyre 

kanë të drejtë të përdorin më parë qortimin, pastaj gjobitjen me një pjesë të rrogës dhe më në 

fund pushimin prej pune. 

 

KAPTINA VIII 

PAGESAT FAKULTATIVE 

 

 Art. 46. – Pagesat fakultative shkojnë në Arkën e Përgjithshme të Kishës. 

Peshkopët janë përgjegjës për mbledhjen e pagesave fakultative. 

 Për të përmbushur sa më mirë dhe në mënyrën më efikase këtë detyrë, këta do të jenë në 

bashkëpunim me Pleqësitë Kishtare të Qendrave si dhe të katundeve. 

 Art. 47. – Pagesat fakultative do të paguhen prej çdo Orthodhoksi të Krishterë të martuar. 

 Art. 48. – Pagesat fakultative do të jenë një gjer më pesë fr. ari. në mot. 

 Klasat e komunitetit orthodhoks që paguajnë janë: e para, e dyta, e treta. Përveç këtyre, 

Këshillat Kishtare caktojnë dhe një klasë nderi. Klasa e parë paguan pagesë-fakultative pesë 

fr.ari, klasa e dytë dy franga ari dhe e treta një fr. ari. 

 Klasa e nderit paguan sipas dëshirës. 

 Art. 49. – Klasat e ndryshme caktohen prej Pleqësive Kishtare, të cilat i dërgojnë 

përfundimin Këshillit Ekonomik të Përhershëm. 
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 Art. 50. – Pagesat mblidhen prej klerikësh ose laikësh që do të caktohen prej Peshkopit. 

Prej të ardhurave fakultative 10 (dhjetë) për qind i mban Peshkopi dhe 10 (dhjetë) përqind 

kleriku ose laiku që ngarkohet për mbledhje. 

 

TË  NDRYSHME 

 

 Art. 51. –Klerikët të çdo grade të cilët ndodhen pa punë dhe që s’kanë mjetet e jetesës së 

tyre dhe jetojnë duke lypur ose në një mënyrë që cënon dinjitetin e gradës së tyre, dërgohen me 

vendim të Këshillit Disiplinor peshkopal në një nga Manastiret. 

 Art. 52. –Manastiret që nuk janë në gjendje financiare të përmbajnë Igumenin dhe t’u 

bëjnë ballë shpenzimeve të ndryshme, pasuritë e tyre të tundshme dhe të patundshme deklarohen 

me vendim të Këshillit Ekonomik të përhershëm, si pjesë e pandarë e  Manastirit më t’afërm. 

 Art. 53. –Priftërinjtë që janë në shkallë të përdorin gjuhën shqipe në meshë, në rast që 

nuk konformohen me urdhërat e Kryetarit të Sinodhit për përdorimin e gjuhës shqipe në Kishë, 

pushohen nga shërbimi i tyre administrativisht dhe humbasin çdo të drejtë relative me shërbimin 

e tyre të gjertanishëm. 

 Ky pushim bëhet me vendim Kryepeshkopal. 

 Art. 54. –Psaltët dhe koret, në rast që nuk konformohen me urdhërat e Kryetarit të 

Sinodhit për përdorimin e gjuhës shqipe në kishë, pushohen menjëherë nga shërbimi i tyre. 

 Art. 55. – Kjo Rregullore, pas tre vjetësh, mund të modifikohet prej Këshillit Mikst së 

bashku me Këshillin Ekonomik të përhershëm në konformitet me Statutin. 

 Art. 56. – Kjo Rregullore i paraqitet Ministrisë së Drejtësisë për aprovim.  

Korçë, 20 korrik 1929 
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Fig.16. Manastiri i Shën Naumit në vitin 1863

Fig.17. Manastiri i Shën Naumit në vitin 1829
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Fig.18. Manastiri i Prodhromit, Voskopojë

Fig.19. Manastiri i Shën Pjetrit, Vithkuq
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Fig.1. Shpellat e eremitëve

Fig.2. Shpellat e eremitëve
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Fig.2. “Farëmbjellësi”

Fig.1. Ktitori i kishës së Shën Kollit, Haxhi Jorgji
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Fig.3.  Ikona “Hyrja e Hyjlindëses në Tempull”
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Fig.4. Ikona “Shpërfytyrimi”
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Fig.5. Ikona “Shën Nikolla”
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Fig.6. Ikona “Profeti Ilia me qerre”
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Fig.7. Ikona “Mbledhja e Kryeengjëjve”
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Fig.8. Ikona e “Shën Gjon Vladimirit”
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Fig.9. Ikona “Kryqëzimi i Krishtit”
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Fig.10. Ikona e “Shën Marinës me skena”
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Fig.11. Ikona “Krishti Pandokrator”
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Fig.12. Ikona “Shën Mëria me Krishtin”
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Fig.13. Ikona “Mbledhja e Apostujve”
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Fig.1. Jerotheu, eksark patriarkal dhe Mitropolit i Korçës
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Fig.2. Paisi Vodica, Mitropolit i Korçës, 1947-1949
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Fig.3. Sofron Borova, Mitropolit i Korçës, 1949-1952
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Fig.4. Damjan Kokoneshi, Mitropolit i Korçës, 1962-1965
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Fig.5. Qirill Naslazi, Mitropolit i Korçës, 1965-1967
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Fig.6. Joan Pelushi, Mitropolit i Korçës, 1998-
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Fig.7. Ikonomi i Madh Stavrofor Vasil Marku
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Fig.9. Pashkët në Mitropolinë e Korçës

Fig.8. Agathangjeli me korin e Katedrales Burimi Jetëdhënës
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Fig.10. Revista “Zëri i Orthodhoksisë”
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Fig.11. Të dhëna për Prefektura e Korçës në vitin 1923
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Fig.12. Të dhëna për Prefektura e Korçës në vitin 1923
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Fig.1. Fleta 11 e kodikut Nr.1
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Fig.2. Fleta 18 e kodikut Nr.1
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Fig.3. Fleta 31 e kodikut Nr.1
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Fig.5. Fleta 1 e kodikut Nr.2
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Fig.6. Fleta 192 e kodikut Nr.2
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Fig.7. Martesa e Thimi Zengos, viti 1926

Fig.8. Certifikatë leje për martesë e vitit 1930
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Fig.9. Uji i Bekuar në Korçë, në vitet 30

Fig.10. Uji i Bekuar në Dardhë, në vitet 30
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Fig.11. Kompleksi Mitropolitan, Kisha e Madhe, Shën Harallambi, Selia e Mitropolisë dhe shkollat.

Fig.12. Kompleksi Mitropolitan, Kisha e Madhe, Shën Harallambi, Selia e Mitropolisë dhe shkollat.
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