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Andrea Llukani

PËRNDJEKJA NDAJ KISHËS
NË VITET E DIKTATURËS KOMUNISTE

(1967-1990)

Abstrakt

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”.

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.
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Nën udhëheqjen e aktivistëve fanatikë të organizatave të
rinisë dhe sipas udhëzimeve të komiteteve të partisë ata
filluan vinin dorë mbi kishat. Klerikët dhe 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 bëheshin.

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 socialiste. Shkatërrimi i objekteve
të kultit fillimisht u kamuflua si një nismë e rinisë dhe
gradualisht mori përmasa kombëtare. Në Kongresin V të
PPSh-së që u mbajt më 30 nëntor 1969 u dekretua se
Shqipëria ishte vendi i parë ateist i botës.

Hyrje

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
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ideologjisë fetare, paragjykimeve, besytnive dhe zakoneve
prapanike”1.

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-leninist2.

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 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

1-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.
2-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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udhëheqësi kryesor i Partisë së Punës do të ndërhynte me
autoritetin e tij për të ndaluar barbarizmat që po bëheshin3.

Më 11 prill 1967, Presidiumi i Kuvendit Popullor nxori
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 socialiste4.

Me dekretin nr. 4337, të datës 13.11.1967 të Presidiumit
të Kuvendit Popullor, u shfuqizuan të gjitha dekretet5 që
aprovonin veprimtarinë fetare në vend6 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

3-Dashnor Kaloçi, Genta Popa, Viti 1967, kur Tirana zyrtare i shpalli
luftë Zotit, Shqip, 9 dhjetor 2007, faqe 18-19.
4-Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të fesë në komunizëm, Instituti i
Studimeve të Krimeve dhe pasojave të Komunizmit, Tiranë 2012, faqe
110.
5-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.
6-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.



84

i objekteve të kultit fillimisht u kamuflua si një nismë e rinisë
dhe gradualisht mori përmasa kombëtare. Në Kongresin V
të PPSh-së që u mbajt më 30 nëntor 1969 u dekretua se
Shqipëria ishte vendi i parë ateist i botës.

Klerikët të sistemohen në punë

Persekutimi filloi me reduktimin e numrit të kishave dhe
të personelit që shërbente në to. Më 1 janar 1967
funksiononin vetëm pesë kisha, një në Tiranë, një në Durrës,
një në Berat, një në Kavajë, dhe një në Shkodër, ndërsa të
tjerat kishin kaluar në pronësi të Komiteteve Ekzekutive dhe
të kooperativave bujqësore. Gjithashtu u reduktua ndjeshëm
personeli. Në atë kohë personeli përbëhej nga 194 vetë dhe
u reduktua në 10 vetë. Madje udhëzimi ishte që Kisha
Ortodokse të ekzistonte vetëm për efekte protokollare me
një personel prej tre vetësh (kryetari, një sekretar dhe një
person tjetër për shërbime të ndryshme)7.

Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefalë të
Shqipërisë në një mbledhje të posaçme të datës 22 shkurt të
vitit 1967 vendosi që klerikët të hiqnin rasot. Mbledhja
kryesohej nga Kryeepiskopi Damiano, me pjesëmarrjen e
anëtarëve të Sinodit të Shenjtë, Episkopin e Beratit
Spiridhonin dhe Episkopin ndihmës Dhanilin si dhe
Sekretarin e Sinodit të Shenjtë Z. Niko Çane. Episkopi i
Korçës, Kirili për arsye shëndetësore nuk ishte i pranishëm
në mbledhjen e Sinodit, por dha pëlqimin me shkrim, me
anën e shkresës me numër protokolli 13, datë 24 mars 1967.
Sipas Urdhëresës së Sinodit të Shenjtë klerikët duhet të hiqnin

7-Ben Andoni, Pronat e klerit. Lista e pasurive të katër komuniteteve
fetare, Java, 7 shtator 2013, faqe 7-9.
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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”8.

Më 18 prill 1967, Zija Beqiri, kreu i ri i Komitetit Klerik
zhvilloi një takim me krerët e bashësive fetare. Në takim
Kryeepiskopi Damjan Kokoneshi shprehu shqetësimin që
fondi klerik të mos prekej, sepse kishte të bënte me pensionet
e klerikëve që nuk qenë në moshë pune. Ndër të tjera
Kokoneshi theksoi se llogaritë e kishave qenë krijuar me të
ardhurat e vetë klerit, prandaj nuk duhet të prekeshin.
Përfundimisht në takim u vendos që komunitetet fetare do
të bashkonin llogaritë bankare në një llogari të vetme. Në
qershor 1976 me urdhër të Ministrisë së Financave, Banka e
Shtetit e krijoi këtë llogari9.  Nuk vonoi shumë dhe Kryesia
e Kishës nxori njoftimin drejtuar arkave të kursimeve mbi
faljen e obligacioneve shtetit10.

Diktatori Enver Hoxha theksonte: “Në propagandën
kundër fesë, riteve, dogmave dhe institucioneve fetare duhet
të kemi parasysh që të mos futemi në luftë të hapët me masat
e popullit, sepse në popull do të ketë edhe njerëz të ndershëm
të lidhur me Partinë dhe patriotë të flaktë, të cilët do ta ruajnë
në ndërgjegjen e tyre besimin”11.

8-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536,
Dosja Nr. 1367, Viti 1967, fl.4.
9-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS,
Tiranë, 2017, faqe 277.
10-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536,
Dosja nr. 1382, viti 1967, fl.1-2.
11-Enveri, vendimi që hoqi festën e Bajramit dhe Pashkët, Metropol, 7
shkurt 2005, faqe 27.
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Në një raport të Sigurimit të Shtetit në nëntor 1967 në
rrethin e Përmetit përshkruhet se nga 13 klerikët që qenë në
këtë rreth asnjë nuk vazhdon ta kryejë funksionin fetar12.
Një pjesë e klerikëve qenë sistemuar në punë të ndryshme,
ndërsa klerikët e moshuar patën dalë në pension. Megjithatë
klerikët dhe anëtarët e këshillave kishtarë mbaheshin në
survejim nga sigurimi. Në relacion theksohet se gjatë vitit
1967 kleri reaksionar në rrethin e Përmetit e ka shtuar
veprimtarinë e tij në agjitacion e propagandë kundër masave
që ka marrë partia e populli kundër fesë13.

Pasojat e përndjekjes

Si pasojë e përndjekjes u sheshuan rreth 600 kisha
ortodokse, ndërsa të tjerat u kthyen në ofiçina mekanike,
magazina, stalla, salla kinemaje apo klube. U shkatërruan

12-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 79, Dosja
Nr. 275, viti 1967: Relacion mbi veprimtarinë e klerit dhe besimtarëve
reaksionarë, nëntor 1967; Xhafer Sadiku, Skenarë të përgjakur, (Përmeti
1943-1990), Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të
Komunizmit, Tiranë 2016, faqe 375.
13-Sipas të dhënave të Sigurimit të Shtetit klerikët që bënin agjitacion e
propagandë qenë: Jani Kovaçi, ish-klerik nga Qilarishti, i vënë në
kontroll operativ 2-A; Vasil Boçi, nga Çarshova, i vënë në kontroll
operativ 2-B; Jani Gaqe nga Strëmbeci, ish-klerik, i vënë në kontroll
operativ 2-B; Llazi Lipe, ish-epitrop nga Kaludhi; Apostol Tatazi,
besimtar nga Qilarishti; Kano Dhionisi nga Përmeti; Avram Prifti, ish-
klerik nga Përmeti; Sotir Sevo, besimtar nga Këlcyra. Xhafer Sadiku,
Skenarë të përgjakur, (Përmeti 1943-1990), Instituti i Studimeve të
Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Tiranë 2016 faqe 375-376; Arkivi
Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 79, Dosja Nr.
275, viti 1967: Relacion mbi veprimtarinë e klerit dhe besimtarëve
reaksionarë, nëntor 1967.
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me qindra ikona 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
ushtarake.

Rreth viteve 1950 manastiri i Zvërnecit u vu në
dispozicion të Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke u
kthyer në vend internimi për elementët antiparti14. Me
interesimin e Theofan Popës kisha e “Fjetjes së Hyjlindëses”
është shpallur monument kulture15 në vitin 1963. Më 1962 u
mbyll kisha e “Aleksandër Nevskit”16 në Shkodër. Mbi
truallin e kishës u ndërtua Shtëpia e Oficerëve. Në Korçë,
më 1960 punonjësit e Pallatit të Kulturës patën kërkuar
shtetëzimin e kishës katedrale të “Shën Gjergjit” me preteksin
se kisha qe dëmtuar si pasojë e tërmetit, që ra në maj të vitit
1960. Në fakt qenë dëmtuar vetëm dy këmbanoret e larta si
dhe një pjesë e kubesë. Blloqet e kishës17 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”18, me
14-Kastriot Dervishi, Burgjet dhe kampet e Shqipërisë komuniste, Instituti
i Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Tiranë 2015, faqe 47-51.
15-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të
Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53; Trashëgimia Kulturore akte ligjore
dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 86.
16-Spiro Mëhilli, Ndalimi i fesë: Stalini rrafshoi katedralet, Enveri u
vuri dinamitin, Telegraf, 23 shkurt 2011, faqe 18.
17-Arben Gjata, Kisha e Shën Gjergjit, Tempulli, Nr. 8, Korçë 2003,
faqe 14-15.
18-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536,
Dosja Nr. 1156, viti 1961, fl.7.
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preteksin e parkut që do të ndërtohej aty. Këshilli Kishtar
me në krye Stavro Kanxherin e kundërshtuan këtë veprim.
Mëgjithatë 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 telekomit19.
Në maj të vitit 1964 u prish kisha e “Shën Mërisë”20 në Korçë.
Ndërtesa e Mitropolisë së Korçës vazhdoi të funksionojë deri
në vitin 1967 kur u sekuestrua21.

Në vitin 1963 mbi karabinanë e kishës së “Shën Mërisë
së Pazarit” në Përmet u ndërtua Pallati i Kulturës së qyetit të
Përmetit. Në ceremoninë e inagurimit të Pallatit të Kulturës
ka marrë pjesë edhe Kryeepiskopi Paisi Vodica22. Muret
mbajtës të kishës deri në një farë lartësie u ruajtën të
paprekura, por u shkatërrua pjesa e sipërme e tyre. U mbyllën
dritaret dhe hyrjet ekzistuese të kishës dhe u hapën dritare
dhe hyrje të reja. Pjesa që u prish nga muret e kishës u shtua
rreth dy metra me tulla të kuqe. Megjithë ndërhyrjet kanë
mbetur format origjinale të ndërtimit të kishës. Në lartësinë

19-Arben Gjata, Kisha e Profetit Ilia, Tempulli, Nr. 10, Korçë 2005,
faqe 16.
20-Arben Gjata, Kisha e Fjetja e Hyjlindëses së Përmbishenjtë Mari,
Tempulli, Nr. 4, Korçë 2001, faqe 25.
21-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.
22-Apostol Kotani, Ndërtimi i Pallatit të Kulturës me miratimin e
mitropolitit të qytetit dhe të këshillit kishtar, Sot, 1 nëntor 2013,
faqe 12.
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e murit perëndimor mund të shquhet forma e kambanerisë23.
Kisha “Fjetja e Shën Mërisë”24 në Peshtan, pas vitit 1967 u
shkatërrua dhe u kthye në stallë bagëtish. Gjithashtu në vitin
1967 u gremis edhe kisha e “Shën Thanasit” në Peshtan25.

Në shënimet e tij atë Marko Papajani thotë se më 25 maj
1960 në Kryesinë e Kishës u zhvillua një mbledhje, në të
cilën Kryeepiskop Paisi u komunikoi vendimin e qeverisë
në lidhje me prishjen e kishës së “Shën Prokopit” në Tiranë.
“...meqenëse në këtë vend tashti i thonë kodra e “Dëshmorëve
të Kombit”, vend në të cilin ndodhet edhe kisha, parashikohet
që të bëhet një park i madh për kryeqytetin me liqenin

23-Muret e kishës janë të ndryshëm nga ata të Pallatit të Kulturës si nga
gjerësia ashtu edhe nga materialet e përdorur për ndërtimin e tyre.
Gjithashtu edhe ekzistenca e harkut të pjesës lindore të kishës përbën
faktin kryesor të ruajtjes së skeletit të kishës me gjithë transformimet
e bëra. Kostandinos Gjakumis, Joan Stratobërdha, Kisha e Lindjes
së Hyjlindëses tek Pazari i Përmetit, Tempulli, Nr. 9, Korçë, 2004,
faqe 27.
24-Andrea Llukani, Erion Prifti, Peshtani, rrënjë të thella në traditën
ortodokse, Ngjallja, qershor 2001, faqe 10.
25-Interesante është historia e kambanës së kësaj kishe. Pas vitit 1967
kambana u hoq nga kisha dhe përfundoi në fshatin Luftinjë, ku e
përdornin për të mbledhur anëtarët e kooperativës. Në vitet e
demokracisë me prishjen e sistemit kooperativist kambana u hoq nga
pema ku kishte qëndruar e varur për shumë vjet. Kambanën e mori
Hajro Latifi dhe e ruajti në shtëpinë e tij. Në vitin 1995 besimtari i
devotshën Llukan Stavro u interesua dhe e gjeti kambanën, duke e sjellë
në Tepelenë. Pasi e mbajti ca kohë në shtëpinë e tij ai e dorëzoi kambanën
tek autoritetet kishtare të Tepelenës. Kambanës i mungojnë dy veshë
nga katër që ka pasur dikur. Gjithashtu i mungon edhe pjesa metalike,
që godiste kambanën për lëshimin e tingullit. Mbi kambanë gjendet
mbishkrimi: Industria shqiptare, Korçë, Spiro V. Naçe. Kambana e
Katundit Peshtan Tepelenë 17.4.1938. Llukan Stavro, Vasil Rrapi,
Toponimet e Peshtanit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2009, faqe 37.
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artificial, kopshtin zoologjik, ambiente të tjera sportive
dhe për dëfrime, hotele, bufera etj....me një fjalë kisha e
“Shën Prokopit”, nuk mund të qëndrojë më në atë vend,
ku është ndërtuar dhe aq më tepër që do të bëhet më shumë
vend dëfrimi dhe hareje, se sa vend faljeje, gjë kjo që e
humbet kuptimin e adhurimit e faljes.... “. Më 20 tetor
1960 u hartua akti zyrtar i shpronësimit dhe menjëherë
filloi zbrazja e kishës nga orenditë. Të gjitha objektet e
shenjta, si ikonat, veshjet klerikale, disko-potirat, triqerët
etj, u shpunë në kishën e “Ungjillëzimit”. Froni dhespotik
gjithashtu u vendos në kishën e “Ungjillëzimit”26. Në mars
të vitit 1965 për shkak të planit urbanistik të qytetit u
prish kisha e “Ungjillëzimit” në Tiranë. Mbi truallin e
kishës u ngrit hoteli pesëmbëdhjetë katësh. Ndërsa më 21
mars 1965, u  bë shenjtërimi i kishës së “Ungjillëzimit”27

në Tiranë. Kisha u ndërtua nga ndërmarrja “21
Dhjetori”me shpenzimet e shtetit si kompensim i kishës
me të njejtin emër që u prish nga plani rregullues i qytetit.
Madje, Komiteti Ekzekutiv u urdhërua që të ndërtonte
edhe selinë e kryesisë së kishës. Kisha u kthye në palestër

26-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij,
Neraida, Tiranë 2004, faqe 55-60; Andrea Llukani, Historiku i
kishës së Shën Prokopit, Le Radici, Anno 15, n.3, Giugno 2017,
pagina 17.
27-Shenjtërimi i kishës së “Ungjillëzimit të Hyjlindëses” në Tiranë
u bë me pjesëmarrjen e Kryeepiskop Paisit, Mitropolitit të
Gjirokastrës Damjanit, Mitropolitit të Beratit Qirillit dhe të
Episkopit Stefan Lasko. Gjithashtu mernin pjesë ikonom Marko
Papajani, ikonom Thanas Grapshi, saqellar Petro Doçi etj.
Besimtarët të paraprirë nga klerikët bënë tre litani dhe u futën
në kishë, ku u zhvillua shërbesa e shenjtërimit. Projekti i kishës
së re u realizua nga ing. Skënder Luarasi.
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ku stërviteshin gjimnastët e klubit sportiv “17 Nëntori”28.
Në Elbasan, kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit,

Miti Rapo, me preteksin për të shmangur sëmundjen e
brucelozës, më 3-4 qershor 1964 nuk lejoi të zhvillohej
panairi në manastirin e Shën Gjon Vladimirit. Jo vetëm
besimtarët nuk u lejuan të shkonin, por edhe personeli i
manastirit nuk u lejua të meshonte29. Në vitin 1948 Instituti
i Shkencave shpalli një listë paraprake me monumentet e
kulturës që mbroheshin nga shteti30. Ndërmjet tyre ka qenë
edhe manastiri i Shën Gjon Vladimirit në Elbasan. Ndonëse
vendimi i Rektoratit të Universitetit të Tiranës i vitit 1963 e
përfshiu kishën e manastirit të Shën Gjon Vladimirit në listën
e monumenteve, që mbroheshin nga shteti, megjithatë në
vitin 1967, manastiri i Gjon Vladimirit u kthye në repart
ushtarak. Në ambientet e konakëve të manastirit kanë qenë
rezervat e shtetit.

Më shkurt të vitit 1967 të rinjtë durrsakë, të nxitur nga
Komiteti Qendror i Partisë, duke zbatuar dekretin “Për luftën
kundër fesë dhe paragjykimeve fetare” i vunë kazmën
manastirit të Shën Vlasit, duke e shkatërruar atë plotësisht.

28-Atë Marko Papajani në  kujtimet e tij ka shkruar për mbylljen e kishës
së “Ungjillëzimit” në Tiranë: “Më datën 20 mars 1967 në mbrëmje kisha
u mbyll, ndërsa më 7 prill 1967 u rihap duke i kryer rregullisht shërbesat
për tu mbyllur përfundimisht më 31 maj 1967”. Kristofor Beduli, At
Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 41-44.
29-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536,
Dosja Nr. 1228, viti 1964, faqe 2; Melsi Labi, Gjon Vladimiri, princi që
u bë shenjt, MHK, Tiranë, 2015, faqe 64-65; Melsi Labi, Joan Vladimir,
the prince that became saint, MHK, Tirana 2016, page 71-72.
30-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të
Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 25; Trashëgimia Kulturore akte ligjore
dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003,
faqe 68.
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Manastiri u kthye në repart ushtarak.Gjithashtu për ta shuar
nga kujtesa e popullit emrin e manastirit, ia ndërruan emrin
fshatit nga Shën Vlash në Vrinë. Manastiri i Llëngës në
rrethin e Pogradecit në vitin 1948 është shpallur monument
kulture31, por me prishjen e kishave në vitin 1967 në mjediset
e manastirit u vendos një repart ushtarak dhe vite më vonë
zyrat e ndërmarrjes pyjore32.

Në vitin 1967 një grup të rinjsh nga Fieri shkuan për të
shkatërruar manastirin e Ardenicës, por ai u mbrojt prej Imzot
Irine Banushit33, i cili ndodhej i internuar në Ardenicë.
Vendosja e repartit ushtarak në të i solli mjaft dëme. Përsëri
me ndërhyrjen e Imzot Irineut, manastiri u shpall monument
kulture në mbrojtjen e shtetit. Meritë ka edhe teologu Theofan
Popa, i cili në atë kohë punonte në Institutin e Monumenteve
të Kulturës dhe kontribuoi mjaft për ruajtjen e kishave. Rreth
vitit 1988-89 manastiri u hap si qendër turistike, ku kisha
shërbente si muze, ndërsa godinat rrethuese të tij si bar,
restorant, hotel, madje edhe disko.

Kisha e “Shën Kollit” në Elbasan në vitin 1980 u prish
nga themelet dhe në truallin e saj u ndërtua një pallat banimi.

Më 14 korrik 1964 Kryeepiskopi Paisi Vodica i ka
dërguar një letër kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut
Mehmet Shehu, me anën e së cilës e vinte në dijeni mbi disa

31-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, faqe 79.
32-Gjergji Gusho, Mbi përhapjen e krishtërimit dhe të kishave në rrethin
e Pogradecit, Pogradec 2000, faqe 111-118.
33-Irine Banushi u tha gjimnazistëve: “Historia nuk do të na e falë.  Ky
manastir nuk ka vetëm vlera fetare për kombin tonë, por edhe historike,
pasi në 10 maj të vitit 1451 në manastir janë kurorëzuar heroi ynë
kombëtar Gjergj Kastrioti me Donikën”. Të rinjtë dhe mësuesit e tyre u
bindën dhe manastiri shpëtoi nga shkatërrimi.
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ngjarje që kishin ngjarë nëpër kishat dhe manastiret e
Shqipërisë. Kryeepiskopi e vinte në dijeni Kryeministrin për
një ngjarje të shëmtuar që kishte ndodhur ditën e Pashkës së
vitit 1964 në Berat, ku disa policë u futën në altar dhe donit
të arrestonin priftin me preteksin se i kishte rënë kambanës
në orë jo të përshtatshme. Episkopi i Beratit erdhi në Tiranë
dhe i raportoi Komitetit për Çështjet Klerikale. Në Divjakë
është thirrur prifti nga sekretari i organizatës bazë të partisë
dhe në prani të kryetarit të këshillit popullor është urdhëruar
të mos i bjeri më kambanës dhe të mos meshojë në kishën
kryesore. Një ngjarje tjetër e shëmtuar ka ndodhur në
manastirin e Shën Vlashit në Durrës. Dashnor Mamaqi i
shoqëruar nga një oficer policie i quajtur Qerim Muka kanë
hyrë në kishë dhe u tallën me sendet e shenjta dhe klerikët.
Madje Dashnor Mamaqi e pyeti priftin: -Përse vijnë gratë
këtu që të mbarsen? Jo, u përgjigj prifti. Ato mbarsem me
burrat e tyre, këtu vijnë vetëm për tu lutur. Në fshatin Vrakë
të rrethit të Shkodrës fshatarët shpërthyen dyert e kishës dhe
e bënë hambar për të futur bereqetin.....34"

Në Mitropolinë e Gjirokastrës manastiret e Dragotit,
Cepos35, Pepelit, Vanistrës etj., kanë shërbyer si reparte
ushtarake. Madje manastiri i Dragotit vazhdon edhe sot e
kësaj dite të shërbejë si pikë e grumbullimit të makinave të
sekuestruara nga policia e shtetit36. Ndërkohë që një numër i
konsiderueshëm i kishave u shkatërruan nga themelet: Kisha
e Shën Nikollës në Paleokastër, kisha e Shën Athanasit në
34-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Dosja Nr. 1228,
viti 1964, fl.1-2.
35-Engjëll Serjani, Përtej Gurit të Lartë të Manastirit të Cepos, “Shqip”,
21 mars 2008, faqe 28.
36-Engjëll Serjani, Lugina e Drinos, vendi i shenjtëruar i manastireve,
Shqip, 21 gusht 2014, faqe 21.
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Mashkullorë, kisha e Fjetjes së Tërëshenjtës në Hundëkuq,
Kisha e Shën Parashqevisë në Karjan, kisha e Shën Nikollës
në Kakoz, kisha e Shën Parashqevisë në Dhoksat, kisha e
Fjetjes së Tërëshenjtës në Këllëz, kisha e Fjetjes së
Tërëshenjtës në Qestorat, kisha e Shën Minait në
Tranoshishtë, kisha e Shën Nikollës në Stegopul, kisha e
Shën Parashqevisë në Suhë, kisha e Trinisë së Shenjtë në
Peshkëpinë e Poshtme, kisha e Taksiarkëve në Kakavi, kisha
e Shën Athanasit në Dropull, kisha e Shën Nikollës në
Haskovë, kisha e Fjetjes së Tërëshenjtës në Krioner të
Dropullit, kisha e Shën Nikollës në Llongo të Dropullit etj37.

Në Mitropolinë e Beratit nga furtuna e egër ateiste e vitit
1967 janë prishur këto kisha: Kisha e Shën Dhimitrit në Berat,
që ishte dhe kisha katedrale e qytetit, kisha e Shën Kollit në
Sinjë, kisha e Shën Kostandinit dhe Helenës në Kondas, kisha
e Shën Thanasit në Vërtop, kisha Fjetja e Hyjlindëses në
Mbreshtan, kisha e Shën Sotirot në Konezbaltë, kisha e Shën
Pjetrit dhe Pavlit në Poshnjë38.

Propaganda ateiste

Më 2 mars 1946, në Drejtorinë e Shtypit dhe Propagandës
pranë Ministrisë së Shtypit, Propagandës dhe Kulturës
Popullore, u krijua një komision, i cili u jepte “leje
qarkullimi” librave të botuar deri në atë kohë në Shqipëri, si
dhe atyre që vinin nga jashtë. Në përbërje të komisionit qenë
Mahmut Meqemeja, punonjës në Ministrinë e Punëve të

37-Kisha të shkatërruara të Mitropolisë së Hirshme të Gjirokastrës,
Ngjallja, dhjetor 2014, faqe 4.
38-Kastriot Dervishi, Kishat e shkatërruara orthodhokse në Mitropolinë
e Beratit, Kërkim, Nr. 15, Tiranë 2017, faqe 82-91.
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Brendshme, Vasil Llazari, punonjës i Ministrisë së Kulturës,
Dhimitër Shuteriqi, nga Lidhja e Shkrimtarëve dhe Flamur
Nishani, punonjës i Mesagjerisë së Shtypit. Më 2 mars 1948
Gjykata e Rrethit të Tiranës, ndaloi qarkullimin e mbi 155
titujve, të cilët kishin përmbajtje “të dëmshme për popullin”
dhe qenë kundra frymës së re demokratike. Tek titujt e
ndaluar qenë edhe shumë libra fetarë. Ndërsa më 27.02.1950,
Presidiumi i Kuvendit Popullor nxorri vendimin nr. 1150
për bllokimin e të gjitha llibrave të botuar apo të hyrë në
Shqipëri përpara 29 nëntorit të vitit 1944. U lejua vetëm
kalendari fetar, i cili botohej në shtypshkronjën shtetërore
“Mihal Duri” në Tiranë.

Në prill të vitit 1945 Ministria e Arsimit lëshoi një
qarkore, me anën e së cilës theksonte se mësimi i fesë nëpër
shkolla nuk ishte i detyrueshëm. Gjithashtu mësuesit e fesë
nuk do të ishin pjesë e stafit pedagogjik dhe pagesa e tyre do
të bëhej në bazë të orëve të mësimdhënies nga komitetet
ekzekutive. Disa muaj më vonë u miratuan tekstet që do të
përdoreshin. Nuk kaloi shumë kohë dhe më 27 mars 1946
Ministria e Arsimit urdhëronte heqjen e mësimit të fesë dhe
zëvendësimin e tij me lëndën e “Darvinizmit” dhe atë të
“Njohuri të Marksizëm-Leninizmit”, ndërsa më 6 qershor
1946 Këshilli i Ministrave me anën e një dekreti të posaçëm
urdhëronte mbylljen e të gjitha institucioneve arsimore
fetare39.

Në vitin 1962, sektori i kulturës së partisë, i cili drejtohej
nga Nexhmije Hoxha ndërmori shpërndarjen e literaturës
antifetare, të shoqëruar me një sërë botimesh me përmbajtje
ateiste si p.sh: Hulusi Hako, Feja e parë nën dritën e shkencës

39-Pirro Kondili, Kisha Orthodhokse e Shqipërisë në vitet e diktaturës
komuniste, Ngjallja, gusht 2007, faqe 3-4.
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(1962), Arif Gashi, Parajsa dhe ferri (1963), Feja është
opium për popullin (1964), Shkenca dhe feja (1964), Ulvi
Vehbiu, Hipnoza dhe feja (1964), Darvinizmi dhe feja (1967),
Feja lakuriq (1967), Mina Qirici, Çudirat e fesë (1967), Dom
Lleshi dhe Zigur Efendiu (1967), Zihni Sako, Populli dhe
feja (1967), Sotir Melka, Shkenca dhe feja janë të
papajtueshme (1968), Dëmet e riteve dhe festave fetare
(1967), Hulusi Hako, Akuzojmë fenë (1968), Gruaja dhe
fëmija - viktimat më të ndjeshme të ideologjisë fetare (1968),
Ulvi Vehbiu, Të ruajmë shëndetin: Sëmundjet psihike dhe
feja (1968), Sami Leka, Biseda mbi fenë dhe dijen (1970),
Hulusi Hako, Gjyq Zotit (1972), Iljaz Gogaj, Mbi rolin
reaksionar të klerit në fushën e arsimit 1878-1939 (1972),
Arif Gashi, Lufta kundër fesë është luftë për formimin e
njeriut të ri (1974), Hulusi Hako, Ateizmi shkencor (1983),
Hamit Beqja, Lufta për shkollën ateiste shqiptare (1984),
Edlira Çela, Tradita afetare të popullit shqiptar (1991) etj40.

Në një takim që pati me intelektualët e Tiranës në tetor
1962 diktatori Enver Hoxha e trajtoi fenë si të papajtueshme
me shkencën. Ai e cilësonte fenë si burimin e të gjitha
zakoneve prapanike41. Porosia e Enver Hoxhës ishte e prerë:
“Qëndrimi ndaj fesë për komunistët ishte çështje parimore.
Çdo komunist duhet të jetë ateist, sepse botëkuptimi fetar
është i papajtueshëm me botëkuptimin marksist-leninist”.
Më 27 shkurt 1967, Enver Hoxha u drejtoi një letër
komiteteve të partisë në rrethe “Mbi luftën kundër fesë,

40-Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të fesë në komunizëm, Tiranë 2012,
faqe 16-17.
41-Enver Hoxha, Kundër fesë dhe zakoneve prapanike kërkohet një punë
e organizuar, në Enver Hoxha, Vepra, nr. 23, Shtëpia botuese “8
Nëntori”, Tiranë 1977, faqe 237.
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paragjykimeve e zakoneve fetare”, me anën e së cilës i porosiste
që të bindnin çdo njeri se “feja është opium për popullin”42.

Në shtypin e kohës u botuan artikuj të shumtë, me anën
e të cilëve demaskohej feja dhe klerikët. Ja disa prej tyre:
“Feja na ka gënjyer tërë jetën”, botuar tek revista “Shqiptarja
e re”, Nr. 4, viti 1967, “Populli gjithmonë ka  qenë ateist”,
botuar në gazetën “Puna”, 28 mars të vitit 1968, “Mbi
paragjykimet fetare në krijimin e familjes së re”, botuar në
gazetën “Zëri i Popullit”, 13 mars 1969, “Fakte që
demaskojnë klerin reaksionar”, botuar në gazetën
“Bashkimi”, 10 qershor 1973, etj43.

Më 11 maj të vitit 1971, në Tiranë u zhvillua një miting
madhështor për miqësinë shqiptaro-kineze. Afrimi me Kinën
komuniste shënoi kinezërimin e jetës së brendshme në
Shqipëri, sipas modelit të revolucionit kinez. Masat që u
morën në këtë drejtim qenë: kufizimi i televizioneve të huaja,
ndalimi i mbajtjes së mjekrës dhe flokëve të gjatë etj, pasi të
gjitha këto vinin në kundërshtim me moralin socialist. Me
imitimin e revolucionit kulturor kinez drejtuesit komunistë
filluan një luftë intensive me anën e fletërrufeve, për të
diskretituar klerikët dhe njerëzit që vazhdonin të kryenin ritet
fetare në fshehtësi. Gjatë kësaj kohe u shkatërruan shumë
objekte kulti44.

Më 9 qershor të vitit 1973 në qytetin verior të Shkodrës

42-Letër e KQ të PPSh drejtuar komiteteve të partisë të rretheve “Mbi
luftën kundër fesë, paragjykimeve e zakoneve fetare”, në Dokumente
kryesore të PPSh, vëll. V, 1966-1970, Instituti i Studimeve Marksiste-
Leniniste pranë KQ të PPSh, “8 Nëntori”, Tiranë, 1974.
43-Kastriot Dervishi, Kur kërkohej krijimi i një feje komuniste, 55, 25
tetor 2005, faqe 12-13.
44-Fjalimi që solli revolucionin kulturor kinez në Shqipëri, 55, 5 shkurt
2007, faqe 16-17.
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u çel “Muzeu Ateist”, i cili ishte në axhendën e delegacioneve
të huaja45 që vinin në Shqipëri. Kushtetuta e vitit 1976
saksionoi me ligj të posaçëm: “Shteti nuk njeh asnjë fe dhe
përkrah propagandën ateisto-shkencore”46. 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 vjet47.
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Abstract
The persecution of the church

in the years of communist dictatorship (1967-1990)

In January 1967 in Durrës, the youth of “Naim Frashëri”
high school, declared the initiative: “To fight to the end
religious ideology, superstitions and backward customs”,
while on February 6th, 1967 Enver Hoxha, in a joint meeting
of some party organizations in Tirana, gave a speech on the
topic: “Further revolutionization of the party and power.”
Shortly afterwards, the newspaper “Zeri i Popullit” of
February 7th, 1967 published the article: “By the sharp sword
of the party ideology, against religious ideology, prejudices,
superstitions and backward customs.”
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The PPSh Central Committee issued an informative
report on the measures to be taken to eradicate the religious
worldview. As a result of this war, some of the cult objects
were completely destroyed, while some others were
transformed into warehouses, cultural centers, etc. They
seized icons, liturgical books and other religious items.
Schoolchildren and military units were sent to vandalize the
churches. They began to take over churches under the
leadership of fanatical activists of youth organizations and
under the guidance of party committees. The clerics and
believers thought that the destruction of the cult objects was
indeed an initiative of the youth organization, so they started
sending letters to Enver Hoxha, through which they
demanded the cessation of the destructive campaign. They
hoped that the foremost leader would use his authority to
stop these barbarities.

On April 11th, 1967, the Presidium of the People’s
Assembly issued the decree no. 4263 “On Religious
Communities”, by which it removed all legal security and
completely expropriated them. All their movable or
immovable property had to be distributed to socialist
organizations. The demolition of cult objects was initially
camouflaged as a youth initiative and gradually took on
national proportions. At the 5th Congress of the PPSH, held
on November 30th (1969), Albania was decreed as the first
atheist country in the world.
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