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PARATHËNIE 
 

Kryeepiskop Visarioni ka qenë pararendësi i përpjekjeve për autoqefalinë e 
Kishës Ortodokse, prandaj meriton vendin që i takon karahas patriotëve të tjerë që 
sakrifikuan për këtë çështje madhore të kombit tonë. Imzot Visarioni ka lindur  më 
një maj të vitit 1887 në Lagjen Kala të Elbasanit. Studimet e mesme i kreu në 
Shkollën Kishtare të Athinës. Në vitet 1911-1914 ndoqi studimet e larta për Teologji 
në Universitetin e Athinës. Më pas vijoi me studimet pasuniversitare, në përfundim të 
të cilave mori titullin "Doktor" dhe në vitin 1918 u emërua Lektor në Fakultetin 
Teologjik të Universitetit të Athinës. Po këtë vit dorëzohet në gradën priftërore nga 
Mitropoliti Jakov dhe pas një viti filloi punën misionare duke shkuar në Sofje të 
Bullgarisë. Më 1919 gjendet misionar Rumani për të organizuar komunitetin shqiptar. 
Gjatë predikimeve të tij, kleriku Visarion përpiqej që të ngjallte ndjenjën e  
patriotizmit dhe të autoqefalisë. Në 29 nëntor të vitit 1919 Visarioni mori ofiqin e 
Arkimandritit. Tashmë ishte kandidat i mundshëm për gradën episkopale. Në shtator 
të vitit 1922 e gjejmë pjesëmarrës 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 ishte në krye të të gjitha përpjekjeve që 
bëheshin për njohjen e autoqefalisë dhe për organizimin strukturor hierarkik të kishës 
shqiptare. Mendimet dhe pikëpamjet e tij për këtë problem i botoi më 1926 në veprën 
në dy pjesë me titullin: “Çështje politiko-religjoze, Kostandinopojë - Tiranë”. 

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 vitet 1925-1926 qeveria shqiptare filloi negociatat me Patriarkanën 
Ekumenike për njohjen e autoqefalisë. Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës atëherë vendosi 
të njohë një autonomi të kufizuar të Kishës Ortodokse  të Shqipërisë. Në vitin 1926 
Patriarkana Ekumenike dërgoi në Shqipëri Mitropolitin e Trapezuntës Krisanthin si 
eksark patriarkal që të bisedonte për çështjen e autoqefalisë, por pa ndonjë rezultat 
konkret sepse qeveria shqiptare kërkonte autoqefalinë e plotë dhe pa kushte. Në vitin 
1929 kur Imzot Jerotheu u detyrua të largohej nga Shqipëria për t`u vendosur në 
Malin Athos, ndërsa Imzot Kristofor Kisi vendosi që të qëndronte vetëm si murg i 
thjeshtë, do t’i vinte 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 paktën dy mitropolitë, prandaj u kërkua ndihma e episkopit serb Imzot 
Viktorit (i cili ishte Vikar i Patrikut Dhimitër në qytetin e Shkodrës).  
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Kështu më 12 shkurt të vitit 1929 u bë dorëzimi i episkopëve dhe disa ditë më 
vonë më 18 shkurt 1929 Imzot Visarioni me mbështetjen e qeverisë shqiptare do të 
formonte 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 Agathangjel Çamçe, Mitropolit i Beratit, 
Imzot Efthim Eugjeni, Mitropolit  ndihmës i Kryeepiskopit dhe Imzot Ambrosi, 
Mitropolit i Drinopulit (Gjirokastrës). Mesha e parë episkopale u celebrua më 24 
shkurt të vitit 1929 në Kishën e Shën Gjergjit në Korçë.  

Fortlumturia e Tij Visarioni menjëherë filloi të konsolidonte strukturat e 
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Kështu më 16 qershor të vitit 1929 thirri 
Kongresin e dytë Kleriko-laik në qytetin e Korçës, i cili plotësoi Statutin e Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë të miratuar në Kongresin e Beratit. Kongresi i 
Korçës vendosi krijimin e një këshilli për administrimin e pasurive të kishës. U 
vendos ndarja kishtare në bazë dioqeze duke formuar dioqezat e Korçës, Durrësit, 
Beratit dhe të Gjirokastrës. Prej vitit 1922 e deri më 1929 qendra kishtare ishte Korça, 
ndërsa duke filluar nga viti 1930 kaloi në Tiranë, duke marrë emrin Mitropolia e 
Tiranës, Durrësit dhe e Elbasanit. Kryeepiskop Visarioni, vazhdoi punën me 
organizimin e strukturave të kishës duke çelur në Durrës një kurs për përgatitjen e 
priftërinjve, i cili më 1930 u kthye në një Seminar katërvjeçar. Dërgoi studentë nëpër 
Universitetet Teologjike jashtë shtetit dhe më pas krijoi një komision  për përkthimin 
dhe botimin e librave liturgjikë në gjuhën shqipe etj. 

Në vitin 1931 Fortlumturia e Tij, Visarioni me ftesë të Lordit Dikson mori 
pjesë në Kongresin e Aleancës Ndërkombëtare për Paqe në Kembrixh të Anglisë. Në 
vitin 1932 u prit në audiencë nga Mbreti i Rumanisë Karoli II. Gjithashtu mori pjesë 
në Konferencën e Bashkimit Botëror të Kristianizmit që u mbajt në Bukuresht, ku 
zhvilloi bisedime me Patrikun Miron, i cili shprehu  simpati për Kishën e Shqipërisë. 
Në shtator të vitit 1933 Kryeepiskop Visarionin e ftojnë në mbledhjen e Këshillit 
Botëror për Miqësinë e Popujve që u mbajt në Sofje të Bullgarisë. Gjatë ditëve të 
qëndrimit në Sofje, Fortlumturia e Tij Visarioni u dekorua nga Mbreti i Bullgarisë 
Boris me urdhërin "Kryqi i madh kombëtar i Bullgarëve". Në 30 qershor të vitit 1935 
Kryeepiskop Visarioni referoi për "Gjendjen aktuale të kishës me shtetin dhe 
influenca e kishës në shoqërinë kristiane të Shqipërisë" në Konferencën e Kishave të 
Ballkanit që u mbajt në Herzegnov të Jugosllavisë. Pjesëmarrës në mbledhjen e 
Përbotshme të Kishave në Montreux të Zvicrës që u mbajt në gusht të vitit 1935. Në 
saje të aktivizimit të Kryeepiskop Visarionit nëpër aktivitetet ndërkombëtare, 
qëndrimi i disa kishave ortodokse ndaj kishës sonë filloi të ndryshojë. Kjo u duk në 
telegramet e urimit për Krishtlindjet e vitit 1935 që mori Fortlumturia e Tij, nga 
primatët e kishave të Serbisë, Rumanisë, Polonisë dhe të Bullgarisë.  

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 dërgoi 
një telegram Patriarkanës Ekumenike me anën e të cilit kërkonte ndjesë, por asnjëherë 
nuk mori përgjigje. Patriarkana kërkonte me çdo kusht dorëheqjen e tij, derisa në vitin 
1936 Kryeepiskop Visarioni dha vetë dorëheqjen nga kryesia e kishës. 
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Në vitin 1942 Visarion Xhuvani u dorëzua në Mitropolit i Beratit, Myzeqesë, 
Vlorës dhe Kaninës. Në këtë detyrë qëndroi deri në vitin 1947 kur e arrestuan dhe e 
burgosën. Akuzat ndaj Mitropolitit Visarion qenë nga më të ndryshmet, të artikuluara 
nga njerëzit e sigurimit të shtetit në bashkëpunim me ata të kishës. Ata e akuzonin 
sikur kishte punuar për rrëzimin e pushtetit popullor duke ngjallur pakënaqësi te 
besimtarët ortodoksë, sikur kishte dekonspiruar letrat e kryesisë së kishës, abuzime në 
detyrë gjatë kohës që ishte Mitropolit i Beratit etj. Më 23 dhjetor të vitit 1948 u bë 
gjyqi, gjatë të cilit Mitropoliti Visarion u dënua me 20 vjet heqje lirie dhe humbje të 
të drejtave politike për 5 vjet. Gjatë 15 vjetëve të dënimit në burgun e Burrelit, 
ndonëse në moshë të thyer, Mitropoliti Visarion qëndroi me burrëri. 

Shkrimtari Agim Musta në librin "Mandelat e Shqipërisë" ka shkruar për 
Visarion Xhuvanin: “Nuk kisha veçse dy javë që ndodhesha në burgun e Burrelit, kur 
një mbrëmje dallova në sfondin e korridorit një njeri me raso të zezë, fytyrë dhe flokë 
të bardhë si dëbora, një Abat Faria i gjallë, që ecte i kërrusur nga pesha e viteve dhe e 
vuajtjeve”. Gjatë kohës së qëndrimit në burg, besimtarët dhe të afërmit druheshin të 
shkonin për vizitë te Visarioni, por kishte edhe nga ata që duke marrë parasysh të 
gjitha pasojat venin dhe i shpinin ushqime, si për shembull Papa Kozmai i Bestrovës 
dhe besimtari Vangjel Manushi. Kur doli nga burgu më vitin 1962 Visarioni ishte në 
moshën 75-vjeçare. Njeriu që iu gjend në këto momente kritike ishte Atë Erazmi 
Jorgo, i cili u kujdes për të duke i dhënë veshjet e veta klerikale. Në vjeshtën e vitit 
1962 Visarionin e çuan në Manastirin e Shën Gjonit pranë Elbasanit, ku kaloi vitet e 
fundit të jetës së tij, derisa ia dorëzoi shpirtin Perëndisë më 15 dhjetor të vitit 1965. 
Në përkujtim të jetës dhe veprës së Kryeepiskopit Visarion janë organizuar sesione 
shkencore, artikuj të shumtë janë botuar në shtypin periodik etj. Varrit të tij, që 
gjendet në manastirin e Shën Gjon Vladimirit në Elbasan, në vitin 1996 i vunë Kryqin 
e graniltë dhe në pllakën përkujtimore është shkruar: Visarion Xhuvani. Kryeepiskop 
i Shqipërisë 1929-1937. Mitropolit i Beratit 1942-1945. 
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KREU I PARË 
VISARION XHUVANI, KRYEPESHKOP I SHQIPËRISË 

 
RRETHI FAMILJAR I VISARION XHUVANIT 

 
Visarion Xhuvani (Fig.1) ka lindur më një maj të vitit 1887 në Lagjen Kala, të 

Elbasanit. Prindërit e tij Jovan dhe Eftimi Xhuvani (Fig.2) patën katër djem: Petrin 
(Visarionin), Vladimirin, Kostaqin dhe Prokopin. Jovani vdiq herët, kështu që me 
rritjen dhe edukimin e fëmijëve u mor e ëma, Eftimia. Në atë kohë Eftimia bëri të 
pamundurën që djalin e madh, Petrin (Visarionin) ta arsimonte dhe më pas t’ia 
kushtonte kishës. Djalin e dytë Vladimirin, e pajtoi çirak tek një këpucar. Të tretin, 
Kostaqin e futi në një kurs për mësues, që patën hapur austriakët në atë kohë. Djalin e 
vogël, Prokopin e dërgoi për të studiuar në Austri. Eftimia ishte një nënë e dhembshur 
dhe më shumë mund e sakrifica mundi ti arsimonte fëmijët dhe ti bënte të vlefshëm 
për jetën e tyre dhe për kombin. (Fig.3) Duhet theksuar se Eftimia (Fig.4) kishte 
lidhje fisnore me Kostandin Kristoforidhin. Në formimin e karakterit të Petrit 
(Visarionit) ndikoi shkolla e lagjes Dryni Kala. Me ndërhyrjen e dhespot Visarit plak, 
më 1906 Petri (Visarioni) iu regjistrua në shkollën e mesme kishtare “Rizario” të 
Athinës. Në vitet 1911-1914 ndoqi studimet e larta për Teologji në Universitetin 
“Kapodistria” të Athinës. Më pas vijoi me studimet pasuniversitare, në përfundim të 
të cilave mori titullin "Doktor" dhe në vitin 1918 u emërua Lektor në Fakultetin 
Teologjik të Universitetit të Athinës. Po këtë vit dorëzohet në gradën priftërore nga 
Mitropoliti Jakov dhe pas një viti filloi punën misionare duke shkuar në Sofje të 
Bullgarisë. Më 1919 gjendet misionar Rumani për të organizuar komunitetin shqiptar. 
(Fig.5) Gjatë predikimeve të tij, kleriku Visarion përpiqej që të ngjallte ndjenjën e  
patriotizmit dhe të autoqefalisë. Në 29 nëntor të vitit 1919 Visarioni mori ofiqin e 
Arkimandritit1. 

Arkimandrit Visar Xhuvani, menjëherë u kthye në Shqipëri për të ofruar 
shërbimet e tij. Ai u prit shumë mirë nga banorët e Elbasanit2, Tiranës3, Kavajës dhe 

1-Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, 
faqe 7-12. 
2-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 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. 
3-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 
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të Pogradecit. Tek arkimandriti i ri ata 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 Durrësit4. (Fig.6) Arkimandrit Visari futi shërbesat në gjuhën shqipe në kishat e 
Durrësit, Kavajës dhe të Elbasanit5. 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 letre6, 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 shqiptar7 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 Marko, atë Vangjel Çamçe dhe atë Gjergji meshtari i kishës së "Ungjillëzimit". 
Më 16 prill 1921 atë Vasil Marko 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 Gjergjit8, 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 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.  
 
 
 

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. 
4-“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.  
5-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. 
6-Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 3. 
7-Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 142. 
8-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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KONGRESI I BERATIT 
 
Nismëtari për mbledhjen e kongresit ishte kryetari i Bashkisë së Durrësit, 

Kostë Paftali. Ky i fundit duke u nisur nga qëllimi i mirë për eleminimin e përçarjes9 
midis ortodoksëve shqiptarë10 mori nismën, që të organizonte kongresin. Për këtë 
qëllim u dërgoi telegrame11 qarqeve ortodokse të prefekturave dhe nënprefekturave të 
Korçës, Beratit, Gjirokastrës, Vlorës, Elbasanit, Durrësit dhe Shkodrës. Çdo rreth 
zgjodhi dy delegatë dhe u tregua kujdes i veçantë që ata t’i përfaqësonin denjësisht. 
Peshën më të rëndë nga ana organizative dhe kanonike e mbajti Visarion Xhuvani, 
(Fig.7) si njohës i mirë i kanoneve kishtare dhe i ligjeve të shtetit, si anëtar i Këshillit 
Kombëtar i zgjedhur nga Kongresi i Lushnjës.  

Më 10 shtator të vitit 1922, në sallën e shkollës qendrore të qytetit të Beratit, u  
mblodhën delegatët e kongresit kishtar12, që ishin dërguar nga ortodoksët e 
prefekturave dhe të nënprefekturave për të paraqitur letër kredencialet. Për verifikimin 

9-Noli nuk mori pjesë në Kongresin e Beratit, që të mos kishte përplasje midis rrymave kishtare. 
Qëllimi i kongresit ishte që të bindte Patriarkanën Ekumenike të pranonte një përfaqësi nga kisha 
shqiptare për të diskutuar për çështjen e dhënies së autoqefalisë. Prandaj në marrëveshje me qeverinë 
Noli qëndroi i mënjanuar, sepse pjesëmarrja e një episkopi të vetëshpallur do të ngjallte reagimin e 
Patriarkanës Ekumenike. Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 115. 
10-Dy rrymat midis delegatëve të kongresit qenë: 1-Fanolistët, që përfaqësoheshin nga delegatët e 
Mitropolisë së Korçës atë Josif Qirici, Dhosi Havjari, atë Jorgji, Anastas Çekrezi, Oshënar Sofroni, 
Dhimitri Ndini, atë Vangjel Çamçe, Thomo Prifti, Stathi Kondi, Vasil Zoto, Vasil Marku etj. 2-
Përkrahësit e Visar Xhuvanit qenë: Gjergj Manushi, Kostë Paftali, Leonidha Nishku, Rist Gjybabiç, 
Gjok Nikolliç etj. Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 118. 
11-Në telegram shkruhej: “I nënshkruemi tue marrë parasysh përçamjen dhe mosmarrëveshjet që po 
vazhdojnë ndërmjet vëllezënve shqiptarë ortodoksë mbi çashtje që i përkasin kishës ortodokse, me që 
kjo gjendje po damton jo vetëm çashtjen fetare ortodokse por damton rreptësisht edhe shtetin tonë 
shqiptar si dhe kombin, po marr leje me i propozue vëllezënve shqiptarë që të formohet sa ma parë nji 
kongres për me shërue këtë plagë të hapun dhe në mbrojtje të dinjitetit si komb e si fe”. Arkivi Qendror 
i Shtetit, Fondi 647, Dosja nr. 206, fl. 1-2. 
12-Delegatët qenë sipas rretheve: Korça - Ikonom Papa Josifin dhe Dhori Havjarin. Pogradeci - Atë 
Vasil Marku dhe Thanas P. Kërxhallin. Bilishti - Atë Josifin dhe Anastas Çekrezin. Kolonja – Oshënar 
Sofronin dhe Dhimitër P. Ninin. Leskoviku – Atë Vangjel Çamçen dhe Thanas Priftin. Berati – Perikli 
Konën dhe Dhimitër Tutulanin. Fieri – Loni Xhoxhën dhe Dhimitër Qilicën. Durrësi – Arkimandrit 
Visar  Xhuvanin dhe Gjergji Manushin. Përmeti – Dr. Kondin dhe Vasil Kotën. Vlora – Tol Arapin 
dhe Jani Seranin. Lushnja – Tun Gjergjin dhe Llazar Bozon. Kavaja – Pal Xhumarin dhe Andrea 
Ikonomin. Tirana – Papa Simonin dhe Mark Hobdarin. Elbasani – Vasil Llapushin (Fig.6) dhe Simon 
Shuteriqin. Shpati – Taq Budën dhe Dhimitër Papariston. Dibra – Leonidha Nishkun dhe Kostë 
Paftalin. Libohova – Spiro Katin. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, 
Tiranë 1926, faqe 7-8; Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 
2008, faqe 57; Visarion Xhuvani, në kishë, në parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, 
faqe 56; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Si nisi lëvizja për shqiptarizimin e kishës ortodokse 
autoqefale, Tema, 10-11 prill 2005, faqe 9; Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, 
Tiranë, 2016; faqe 119; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, 
Tiranë 2011, faqe 187; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 
85-86; Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i 
K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 22; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe 
komunikimit, Tiranë 2006, faqe 47. 
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e tyre u zgjodh një komision i posaçëm me kryetar Perikli Konën, sekretar Vasil 
Llapushin dhe anëtarë atë Vangjel Çamçen, Stathi Kondin dhe Taq Budën. 

 Mbas një pune serioze dhe cilësore përgatitore, Kongresi u mblodh në sallën e 
shkollës së Mangalemit ditën e hënë më 11 shtator 1922. Kryetari i komisionit të 
mandateve Perikli Kona ia dha fjalën Kryetarit të Bashkisë së Beratit, i cili u uroi të 
pranishmëve mirëseardhjen. Mbas fjalës përshëndetëse të iniciatorit Kostë Paftali e 
mori fjalën përfaqësuesi i qeverisë Zenel Prodani, mbas tij arkimandrit Visarion 
Xhuvani dhe mbas tij delegati i Pogradecit, atë Vasil Marku13. Punimet e Kongresit u 
kryesuan nga atë Josif Qirici nga Korça në shenjë respekti për atë qytet që ishte 
pararendësi i përpjekjeve për autoqefalinë e kishës shqiptare. Atë Josifi njoftoi të 
pranishmit se qëllimi i mbledhjes së Kongresit të Beratit ishte shpallja e Kishës 
Autoqefale Ortodokse Kombëtare.  
 Menjëherë pas tij, arkimandrit Visar Xhuvani shpalli pavarësinë 
administrative të Kishës Ortodokse të Shqipërisë sipas vendimit: "Të gjithë Delegatët 
e Kongresit, Klerik e Laik, me një zë dhe entuzjazëm në emër të gjithë klerit dhe 
popullit ortodoks shqiptar, duke u bazuar edhe në faktin se Shqipëria u njoh prej 
gjithë shteteve të botës si një shtet i pavarur dhe sovran dhe mbi këtë bazë sipas 
kanoneve të shenjta të të Kishës Ortodokse në shtet të pavarur - kishë e pavarur, duke 
pasur për shembull edhe kishat autoqefale të Rusisë, Greqisë, Rumanisë etj, 
deklarojmë në emrin e Trinisë së Shenjtë të njëqenishme dhe të pandarë Autoqefalinë 
e Kishës Ortodokse të Shqipërisë, "de fakto" sepse "de jure" ka qenë që prej ditës së 
shpalljes së indipendencës politike të shtetit shqiptar, duke mbajtur  lidhje shpirtërore, 
dogmatike e apostolike me Patriarkanën Ekumenike dhe me kishat e tjera ortodokse 
autoqefale të botës. Rroftë Kisha Autoqefale"14. Të pranishmit u ngritën më këmbë 
dhe brohoritën "Rroftë Kisha Autoqefale" dhe në vijim nënshkruan. Sipas veendimit 
të Kongresit të Beratit Kisha Ortodokse e Shqipërisë ishte autoqefale prej vitit 1912, 
atëherë kur u shpall pavarësia e Shqipërisë. Ky fakt bazohej në parimin "kishë e 
pavarur në shtet të pavarur". Problemi ishte që nuk kishte asnjë episkop në Shqipëri. 
Që një kishë të ishte autoqefale duhej të kishte të paktën katër episkopë të dorëzuar në 
mënyrë kanonike. Kongresi i Beratit kërkoi edhe ndihmën e qeverisë që t’i bëhej 
kërkesë Patriarkanës Ekumenike për njohjen e pavarësisë së Kishës Ortodokse të 
Shqipërisë, si dhe për emërimin e dy mitropolitëve me origjinë shqiptare të propozuar 
nga këshilli.  

Në ditën e tretë të punimeve Kongresi votoi Statutin15 e parë të Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, i cili përbëhej nga 14 artikuj. Në nenin I, Statuti 

13-Kaliopi Naska, Kongresi themeltar i Kishës Ortodokse Autoqefale në Berat, në 70-vjet të Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e shkencave, Tiranë 1993, faqe 14-15. 
14-Fletore Zyrtare, Nr. 49, datë 26.10.1922; Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja 
Tirana, Tiranë 1926, faqe 7; Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 
1944, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 22-23; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i 
dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 47-48. 
15-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Dhori Koti, Korçë 1923; Visarion Xhuvani, 
Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 8-10; Visarion Xhuvani, në Kishë, 
në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 57-59; Nos Xhuvani, Pavli 
Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 58-60; Nos Xhuvani & Pavli 
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përcaktonte se Kisha Ortodokse Autoqefale Kombëtare e Shqipërisë ishte pjesë e 
pandarë e Kishës së Përgjithshme Ortodokse. Ajo përbëhej nga ortodoksët e shtetit 
shqiptar dhe sundohej prej episkopëve kanonikë, duke ruajtur kanonet e shenjta 
apostolike e sinodike. Statuti përcaktonte se kisha do të drejtohej nga sinodi i cili do 
të përbëhej prej peshkopësh kanonikë nën kryesinë e një mitropoliti. Ky sinod do të 
kishte titullin e Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale Kombëtare të 
Shqipërisë. Kisha do të drejtohej nga Këshilli i Lartë Kishtar, derisa të zgjidheshin 
episkopët kanonikë me pëlqimin nga Patriarkana Ekumenike ose nga kishat e tjera 
simotra vrenda dy vjetëve. Episkopët që do të dorëzoheshin do të qenë anëtarë të 
Këshillit të Lartë Kishtar pasi të betoheshin me ndërgjegje priftërore para Perëndisë 
për besnikëri ndaj shtetit shqiptar dhe Kishës Ortodokse Autoqefale Kombëtare të 
Shqipërisë. Në nenin X, Statuti përcaktonte se gjuha e kishës qe shqipja. Meqenëse 
mungonin përkthimet kishtare Paqësoret16, Ungjilli17, Apostulli18 dhe lutja Ati ynë do 
të lëçiteshin detyrimisht në shqip. Këshilli i Lartë Kishtar do të bashkonte të gjitha 
episkopatat e atyre viseve që patën mbetur jashtë kufirit të shtetit shqiptar. Librat për 
përdorimin liturgjik do të njiheshin vetëm nëse kishin vulën e Këshillit të Lartë 
Kishtar. Duhet theksuar se deri në atë kohë qenë përkthyer këta libra liturgjikë 
kishtarë nga Fan Noli: "Shërbesat e Javës së Madhe"19, “Librë i shërbesave të Shënjta 

Haxhillazi, Si nisi lëvizja për shqiptarizimin e kishës ortodokse autoqefale, Tema, 10-11 prill 2005, 
faqe 9; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Si betoheshin episkopët e kishës ortodokse shqiptare, Tema, 
12 prill 2005, faqe 9; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, 
Tiranë 2011, faqe 184-186; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, 
faqe 87-90. 
16-Paqesoret janë lutje, të cilat fillojnë me fjalët “me paqe” ose “për paqen”. Quhen paqesore, sepse 
nëpërmjet tyre kërkojmë paqen e Perëndisë. Me anën e paqesoreve lutemi për shpëtimin e shpirtrave, 
për qëndrimin e mirë të kishave të Perëndisë dhe për bashkimin e të gjithëve, për ata që hyjnë në kishë 
me shprestari dhe frikë Perëndie. Lutemi për peshkopët, priftërinjtë, dhiakonët dhe për gjithë popullin, 
për kombin, presidentin, qytetin dhe vendin, për begatinë e pemëve, për udhëtarët, për të sëmurët, 
vuajtësit dhe robërit. Dhiaku: Me paqe le t’i lutemi Zotit. Dhiaku fton besmirët që t’i luten Zotit me 
paqe, qetësi dhe në heshtje. Besimtarët duhet të jenë të përkushtuar tek Perëndia dhe të ndjekin 
paqësisht lutjen e përbashkët. Andrea Llukani, Si kusari thërres, komenti i liturgjisë hyjnore të Joan 
Gojartit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2010, faqe 8-9.      
17-Me Ungjill kuptojmë librin liturgjik të kishës, i cili përmban pjesë nga të katër librat e shenjtë atë të 
Matheut, Markut, Lukës dhe Joanit, të cilët flasin për jetën dhe mësimdhënien e Isu Krishtit. Pjesët 
ungjillore lëçiten gjatë Liturgjisë Hyjnore ose nëpër shërbesa të tjera të kishës. Ungjilli simbolizon 
Krishtin, prandaj vendoset mbi Tryezën e Shenjtë. Andrea Llukani, Si kusari thërres, komenti i 
liturgjisë hyjnore të Joan Gojartit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2010, faqe 21-22.      
18-Apostulli përmban pjesë nga Veprat e Apostujve dhe letrat e Dhiatës së Re, për të dielat, të kremtet, 
ditët e zakonshme dhe për shërbesa të ndryshme. Kisha ka një seri të caktuar të këndimeve të 
Apostullit për çdo ditë të vitit, me përjashtim të ditëve të javës së Kreshmeve të Mëdha. Apostulli 
zakonisht lëçitet prej lexuesit (anagnostit)  nga solea e kishës. Pas mbarimit të “Shenjt Perëndi ...” 
dhiaku del te Dera e Bukur. Lexuesi (anagnosti) thotë vargun e parë të Apostullit. Andrea Llukani, Si 
kusari thërres, komenti i liturgjisë hyjnore të Joan Gojartit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2010, faqe 20-21.      
19-Në vitin 1908 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Shërbesat e Javës së Madhe", 103 faqe, 
botuar nga Kisha Ortodokse shqiptare në Amerikë. Ky libër përmban himne dhe lexime të Javës së 
Madhe dhe të Pashkëve. 
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të Kishës Orthodoxe”20, "Të kremtet e mëdha të Kishës Orthodhokse"21, "Triodi i 
vogël"22, "Lutësorja"23 dhe "Pesëdhjetore e vogël"24. Tre muaj pasi të qe krijuar 
Sinodi i Shënjtë, një Asamble Kishtare do të mblidhej për të miratuar statutin dhe 
rregulloren përfundimtare. Statuti u këndua para kongresit dhe u pëlqye e u nënshkrua 
nga delegatët pjesëmarrës.  

Autoriteti më i lartë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ishte 
Këshilli i Lartë ose siç quhej ndryshe Sinodi Provizor. Ky Këshill do të merrej me 
çështjet e drejtimit të kishës deri në krijimin e Sinodit Episkopal. Kryetar i Këshillit të 
Lartë Kishtar u zgjodh delegati i Pogradecit, atë Vasil Marku25. Këshilli i Lartë 
Kishtar përbëhej nga katër klerikë dhe katër laikë. Anëtarët klerikë të Këshillit të 
Lartë Kishtar (1922-1923) qenë: Kryetar Atë Vasil Marku, Anëtarë klerikë: 
zëvendësmitropoliti i Durrësit, Arkimandrit Visar Xhuvani, zëvendësmitropoliti i 
Korçës, Atë Josif Qirici, zëvendësmitropoliti i Beratit Atë Anastasi dhe 
zëvendësmitropoliti i Gjirokastrës Atë Pano Çuçi. Anëtarët laikë qenë: Z. Simon 
Shuteriqi për mitropolinë e Durrësit, Z. Dhosi Havari për mitropolinë e  Korçës, Z. 

20-“Librë i shërbesave të Shënjta të Kishës Orthodoxe” është përkthyer prej të përndershmit At 
Theofan Nolit dhe është botuar në Boston Mass të Amerikës në vitin 1909. Libri përmban shërbesat e 
Mbrëmësores, Mëngjesores, Blata e Hyjshme, Mesha e Gojartit, Pagëzimi, Martesa, Rrëfimi, Prehja 
për të vdekurin, Bekimi i Vogël i Ujit, Hymne prej Lutjesores, dhe Zbritësoret e Motit. Në fund të librit 
gjendet një fjalor i termave të kishës, i cili jep shpjegimin e termave teologjikë shqip-greqisht. Libri 
përfundon me listën e ndihmëtarëve. Në parathënien e librit lexojmë: “Po u fal shqiptarëve Ortodoxë 
këtë librë e cila ësht’ e dyta, dhe pandeh që përdorja e saj do t’i siellë një shërbim vëndit tonë. I kam 
dhënë zotim kombit t’im t’u ap vëllezërve të mi bashkëfetarë librat më të nevojshme për të praktikuar 
faljen e tyre më gjuhën kombëtare, dhe zotimin t’im do t’a mbaroj ndofta brënda në pak kohë, në qoftë 
se Shqipëtarët janë gati të më ndihin, sikundër më ndihnë më të shtypurit e këtyre dy librave. Më të 
kthyer të kësaj libre u përpoqa të mos largohem nga texti gërqisht dhe besoj që u dhashë Shqipëtarëve 
një kthim exakt të lutjeve të kishës Orthodoxe...”. Kthenjësi. Librë e Shërbesave të shënta të Kishës 
Orthodoxe, kthyer nga gërqishtja prej priftit Orthdox Fan S. Noli, Boston Mass 1909; Mehmet 
Gëzhilli, Fan S. Noli, Argeta LMG, Tiranë 2003, faqe 20. 
21-Në vitin 1911 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Të kremtet e mëdha të Kishës Orthodhokse", 
318 faqe, botuar nga Kisha Ortodokse shqiptare në Amerikë. Ky libër përmban himne dhe lexime të të 
kremteve kryesore.  
22-Në vitin 1913 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Triodi i vogël", 270 faqe, botuar nga qeveria 
rumune në Bukuresht dhe përmban himne dhe lexime të Kreshmëve të dhe Pashkëve. 
23-Në vitin 1914 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Lutësorja", 96 faqe, botuar nga Kisha 
Ortodokse shqiptare në Amerikë. Ky libër përmban himnet e së Dielës në tetë zëra, Kanunin e Vogël 
dhe Kanunin e Madh të Shën Mërisë. Në përkushtimin e librit lexojmë: "Motrës s'ime të dashur Shirma 
Noli, me lutje që të gjejë në qiell lumturinë që i mohoi kjo botë. Këtë vepër i detikoj". 
24-Në vitin 1914 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Pesëdhjetore e vogël", 94 faqe, botuar nga 
Kisha Ortodokse shqiptare në Amerikë. Ky libër përmban himnet dhe leximet e të Dielave nga Pashkët 
deri te Rushajet dhe të Dielën e gjithë Shenjtorëve. Në përkushtimin e librit lexojmë: "Tim eti që më 
rriti e më mësoj, dhe që vdiq i lënduar se më pa prift, i detikoj këtë libër duke i lypur ndjesë". Fan Noli, 
Pesëdhjetore e Vogël, Boston, Mass 1914, faqe 3. 
25-Fanolistët propozuan emrin e atë Vangjel Çamçes për kryetar të Këshillit të Lartë Kishtar. 
Arkimandrit Visar Xhuvani ishte një kandidaturë tjetër e mundshme. Megjithatë qeveria dhe fanolistët 
u pajtuan me kandidaturën e atë Vasil Markut. Ky i fundit ishte prift i martuar dhe nuk mund të 
pretendonte për gradën episkopale. Kjo ishte edhe arsyeja që Visar Xhuvani pranoi që atë Vasil Marku 
të zgjidhej kryetar i Këshillit të Lartë Kishtar. Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, 
Tiranë, 2016, faqe 121. 
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Tol Arapi për mitropolinë e Beratit dhe Z. Stathi Kondi për mitropolinë e 
Gjirokastrës26.  

Në Kongresin e Beratit u diskutua edhe për Rregulloren27 e Kishës Shqiptare, 
ku u bënë propozime të ndryshme, që kishin të bënin me të ardhurat e kishave dhe të 
manastireve, duke zgjedhur një komision për kontrollin e tyre. Në nenin I, 
Rregullorja përcaktonte se Kisha Ortodokse Autoqefale Kombëtare e Shqipërisë 
përbëhej nga katë episkopatat: të Korçës, të Durrësit, të Beratit dhe të Gjirokastrës. 
Episkopatat do të vepronin sipas rregulloreve të Patriarkanës Ekumenike; zëvendësitë 
lokale do ti drejtoheshin zëvendësmitropolitit dhe ky i fundit Këshillit të Lartë 
Kishtar. Në nenin 3 të Rregullores përcaktoheshin detyrat e kryetarit të Këshillit të 
Lartë Kishtar. Mbledhjet e Këshillit do të drejtoheshin nga kryetari ose në rast 
mungese të tij, nga ai që e pasonte në shkallë kryepriftërore. Mbledhjet që të 
quheshin të ligjshme duhet të kishin më shumë se gjysmën e anëtarëve. Vendimet e 
mbledhjeve duhet të miratoheshin me shumicë votash dhe në rast barazie fitonte ana 
e kryetarit. Një anëtar i Këshillit nëse mungonte pa arsye në dy mbledhje shpallej i 
rrëzuar dhe vendin e tij e zinte një tjetër. Në kopetencë të këshillit qe zgjedhja e 
arkëtarit, ndërsa me emërimet e personelit merrej kryetari.  Arkëtari nuk duhej të 
bënte pagesa pa nënshkrimin e kryetarit, ndërsa kryetari nuk duhej të urdhëronte 
pagesa pa vendimin e këshillit. Neni 9 dhe i fundit përcaktonte pagesat e anëtarëve të 
këshillit dhe të personelit kishtar. 

Kongresi u mor me çështjen se ku do të vendosej selia e Këshillit të Lartë 
Kishtar. Delegati i Kavajës, Pal Xhumari propozoi që si qendër e Kishës Ortodokse 
Autoqefale të Shqipërisë të ishte qyteti i Korçës28. Ky propozim u aprovua njëzëri 
nga kongresi. Në përfundim atë Josif Qirici nënshkroi telegramin, me anë të së cilit 
njoftoheshin kishat autoqefale se Kongresi i Beratit shpalli Kishën Autoqefale 
Ortodokse Kombëtare të Shqipërisë. Në fletoren zyrtare të Shtetit Shqiptar të vitit 
1922 shpallja e Kongresit u quajt ditë historike.  

Megjithatë, zbatimi i vendimeve të Kongresit të Beratit nuk eci me atë 
shpejtësi që kërkonte koha. Përplasjet e brendshme filluan të përçanin anëtarët e 
Këshillit të Lartë Kishtar. Përfaqësuesi laik i Mitropolisë së Durrësit në Këshillin e 
Lartë Kishtar, Simon Shuteriqi me anën e një telegrami i kërkoi pleqësive kishtare të 
zgjidhnin një zëvendësmitropolit tjetër në vendin e Visar Xhuvanit29. Pleqësitë 

26-Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 11; Ardit Bido, 
Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 124; Andrea Llukani, Kanonet dhe 
statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 184. 
27-Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 10-11; 
Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 59-60; 
Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 61-62; 
Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 188-
189. 
28-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 162. 
29-Në telegram është shkruar: Dhimogjerondisë, Zgjidhni antarin klerik, Zv Mitr. të Përgj. të Dioqezës 
së Durrësit tjetër në vend të Arqimandrit Vissar Xhuvanit. Simon Shuteriqi. Visarion Xhuvani, Kujtim 
vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 12; Visarion Xhuvani, në Kishë, në 
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zgjodhën atë Dhimitër Dhimitrukën30. Në muajin nëntor 1922 Xhuvani shkoi në 
Korçë për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Lartë Kishtar, por atë Vasil 
Marku nuk e pranoi me pretendimin se qe i shkarkuar. Visar Xhuvani e kundërshtoi, 
duke ia bërë të qartë se asnjë anëtar i këshillit nuk do të zgjidhej nëse pyeteshin 
pleqësitë kishtare. Zgjedhja e tij ishte bërë nga delegatët e Kongresit të Beratit. Nuk 
vonoi shumë dhe kryepleqtë e fshatrave të Shpatit kërkuan riemërimin e arkimandrit 
Visar Xhuvanit si zëvendësmitropolit i Durrësit31. Edhe pleqësia kishtare e lagjes 
Shën Koll të Elbasanit e mbështeti fuqishën Visarin. Gjithashtu edhe 100 besimtarë 
nga Lagjja Kala e Elbasanit, e mbështetën Xhuvanin. Ndër ta kishte emra të njohur si: 
Aleksandër Xhuvani, Dhimitër Taja, Jeftimi Buda, Jan Nosi etj32. Në këtë situatë 
Këshilli i Lartë Kishtar vendosi të mos pranonte asnjë anëtar klerik nga Mitropolia e 
Durrësit derisa të zgjidhej mosmarrëveshja. Kështu prej 26 dhjetorit 1922 deri më 1 
janar 1924 Mitropolia e Durrësit mbeti pa zëvendësmitropolit. 

Patriarkana Ekumenike e informuar për zhvillimet që po ndodhnin në 
Shqipëri, më 11 shtator 1922 vendosi krijimin e një komisioni që do të shqyrtonte 
çështjen shqiptare. Në përbërje të komisionit qenë katër ish-mitropolitët e dioqezave 
shqiptare, ndërsa kryetar u zgjodh Mitropoliti i Rodhit. Një nga anëtarët e komisionit, 
Joakim Martiniani33 vuri në dijeni anëtarin e Këshillit të Lartë të Shtetit, Sotir Pecin. 

Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 62; Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na 
flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 64. 
30-Në telegram është shkruar: Kryesisë së Kishës. Korçë. Në vend të Arqimandrit Vissar Xhuvanit 
kemi zgjedhur Papa Dhimitrukën anëtar Klerik të Këshillit të Lartë Kishtar si dhe për Zv. Mitrop. të 
Përgj. të Dioqezës së Durrësit. Dhimogjerondia. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, 
shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 12; Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, 
Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 62; Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, 
Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 64. 
31-Pamë në gazetën “Post’ e Korçës” që shkruente se Elbasani ka protestuemun zgjedhjen e 
Arkimandrit Xhuvanit si zavendës i Përgjithshëm të Mitropolitit të Durrësit. Kjo nuk asht e drejtë se 
Dhimogjerondia e lagjes Kala nuk përfaqëson edhe lagjen e Shinkollit e Krahinën e Shpatit, të cilat pas 
vendimit të Kongresit Kishtar të Beratit në nyjën 4 të statutit pranojnë si zavendës të përgjithshëm të 
Mitropolisë së Durrësit Arqimandrit Xhuvanin. Vijojnë firmat e kryepleqve.  
32-Pamë në gazetën “Post’ e Korçës” se populli Orthodhoks i Elbasanit ka protestuemun zgjedhjen e 
Hirsisë së Tij Vissar Xhuvanit për zavendës të përgjithshëm të Mitropolitit të Durrësit që e zgjodhi 
Kongresi Kishtar i Beratit. Ky protestim nuk asht i vërtetë dhe ne të nënshkruemit populli Orthodhoks i 
lagjes Kala t’Elbasanit qëndrojmë në vendimin e Kongresit të Beratit dhe njofim për zavendës të 
përgjithshëm Mitropoliti të Mitropolisë sonë të Durrësit Hirsinë e Tij Arkimandrit Vissar Xhuvanin 
dhe as ndonji pleqësi (Dhimogjerondi) etj, nuk njofim kompetent për me veprue kundra këtij emnimi të 
Arkimandritit të përmendun dhe këtë kemi vendosë edhe më 1919; dhe vazhdimi në detyrën e sipërme 
të Arkimandritit V. Xhuvani asht dëshira jonë. Vijojnë firmat. 
33-Joakim Martiniani ka lindur në Voskopojë, më 1875. Studimet e larta i ndoqi në shkollën teologjike 
të Halkit. Në vitin 1903 u dorëzua dhjak në kishën patriarkale të Shën Gjergjit, nga Patriku Ekumenik 
Joakimi III. Më 4 korrik të vitit 1911 Joakim Martiniani u zgjodh mitropolit i Beratit, ndërsa ceremonia 
e fronëzimit u celebrua më 10 korrik 1911. Sapo mbërriti në Berat, mitropoliti Joakim ngriti një 
shkollë hierartike në manastirin e Ardenicës. Në Vlorë ngriti shtypshkronjën, ku botonte një gazetë të 
përjavshme. Mitropoliti Joakim iventarizoi pasuritë e paluajtshme të manastireve. Me interesimin e tij 
u restaurua manastiri i Zvërnecit. Gjithashtu ndërtoi një bibliotekë të pasur në mitropolinë e Beratit, e 
cila u dogj më 14 shtator të vitit 1913. Në vitin 1920 vajti në Korfuz dhe nuk e jeluan të kthehej në 
mitropolinë e tij. Dr. Dion Tushi, Joakim Martiniani, Kërkim, Nr. 6, Tiranë 2010, faqe 59-62. 

 13 

                                                                                                                                                                      



 
 
 
Ish-mitopoliti i Beratit, Joakimi rendi në zyrën e Konsullatës Shqiptare, në Stamboll 
dhe njoftoi konsullin Nezir Leskovikun se komisioni kërkonte dërgimin e një 
përfaqësie nga ortodoksët e Shqipërisë. Gjithashtu, e bëri me dije se Patriarkana 
Ekuemnike kishte vendosur të dërgonte Mitropolitin e Meletit, Jerotheun34 (Fig.8) si 
eksark patriarkal në Shqipëri. Jerotheu mbërriti në Korçë më 30 nëntor 1922, ku u 
takua me anëtarët e Këshillit të Lartë Kishtar dhe deputetët ortodoksë që kishin dalë 
për ta pritur.  Më 2 dhjetor 1922 Jerotheu meshoi në kishën e Shën Gjergjit në Korçë. 
Në fjalën e tij tha se ishte i dërguar nga patriku Meleti IV për çështjen e autoqefalësë 
së kishës shqiptare. Jerotheu i dërgoi Patriarkanës Ekumenike raportin përkatës dhe i 
kërkoi dërgimin e një delegacioni nga kisha shqiptare për t`u sqaruar35. Delegacioni u 
nis në maj të vitit 1923 dhe kryesohej nga Kryetari i Këshillit të Lartë atë Vasil 
Marku, i cili i paraqiti Patriarkanës Ekumenike vendimet e Kongresit të Beratit, si dhe 
u parashtroi dëshirën e shtetit shqiptar për krijimin e një kishe autoqefale, sikundër qe 
vepruar në Greqi, Serbi dhe Rumani. Në këtë pikë Patriku Ekumenik, Meleti IV 
kundërshtoi njësimin me shtetet e tjera, pasi Shqipëria nuk kishte shumicë të 

34-Jerotheu (+1956) ka lindur në fshatin Çarshovë të Përmetit. I ati quhej Andon Jaho dhe e ëma 
Kostandina. Janaqi vitet e fëmijërisë i kaloi në vendlindje. Në moshën e rinisë vajti tek i ati në 
Stamboll për të ndjekur studimet e larta në Shkollën Teologjike të Halkit, të cilat i përfundoi në vitin 
1907. Tema me të cilën mbrojti diplomën ishte: “Hirotonia dhe zgjedhja kanonike e Fotit”. Pas 
përfundimit të studimeve përqafon jetën monakale dhe ushtrohet në Skitin e Shën Anës duke marrë 
emrin Jerothe. Vite më vonë e gjejmë Kryefamulltar në Kalqedoni të Stambollit. Duke ngjitur njëra pas 
tjetrës shkallët e hierarkisë kishtare arriti që më 12 janar të vitit 1914 të hirotoniset Episkop i 
Melitopojës. Pas Kongresit të Beratit, Patriarkana Ekumenike vendosi të dërgonte Mitropolitin e 
Melitopojës, Jerotheun si eksark patriarkal, i cili mbërriti në Korçë më 27 nëntor 1922. Hirësia e Tij 
Jerotheu i dërgoi Patriarkanës Ekumenike raportin përkatës më 8 dhjetor 1922 duke i kërkuar që të 
dërgonte në Shqipëri Mitropolitin e Sinadonit Kristofor Kisin. Me ardhjen e këtij të fundit, më 4 
dhjetor 1923 Jerotheu dhe Kristofori dorëzuan në gradën episkopale Theofan Nolin në Kishën e Shën 
Gjergjit në Korçë. Imzot Jerotheu u zgjodh Mitropolit i Beratit. Me interesimin e Imzot Jerotheut u 
botua Revista “Zëri i Orthodhoksisë”. Kjo revistë u botua në qytetin e Korçës ndërmjet viteve 1924-
1925. Kjo ishte edhe revista e parë e Kishës Orthodhokse. Dhimitër Beduli, Teologë me origjinë 
shqiptare që janë diplomuar në Institutin Teologjik të Halkit, Ngjallja, tetor 1996, faqe 10; Ilia Spiro 
Vasili, Si e gjeta Episkopin Jerotheos, Ngjallja, gusht 1996, faqe 9; Ilia Spiro Vasili, Jeta dhe 
veprimtaria e dhespotit Jerotheos, Ngjallja,  maj 2003, faqe 9,10; Kristofor Beduli, Revista Zëri i 
Orthodhoksisë, Ngjallja, qershor 2002, faqe 4; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon 
Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 133-134. 
35-Në letrën që i dërgoi Kryetarit të Këshillit të Lartë, eksarku patriarkal Jerotheu ka shkruar: Fort i 
përndershëm! Duke bekuar vendimet dhe statutin e Kongresit Kishtar që u mblodh në Berat në shtator 
të vitit 1922, sipas qarkores së imët që bëri kleri dhe populli ortodoks i Shqipërisë, si Eksark Patriarkal 
që jam i them dhe e shtyj Atërisht Këshillin Kishtar të Përzier, që ndodhet në veprim dhe punon si e do 
puna me goditje, i them pra këtij Këshilli të shkojë me çapa të fortë e të sinqertë udhës që ka hapur 
Kongresi i Beratit me anën e Statutit, i cili u vërtetua plotësisht nga Qeveria e Ndershme Shqiptare. 
Urime të dala nga thellësia e zemrës së Patrikut Ekumenik për forcimin dhe përparimin e Qeverisë 
Shqiptare dhe të Kishës Ortodokse të Shqipërisë u shfaqën dhe po shfaqen me anën time zyrtarisht si 
Eksark Patriarkal që jam dhe kam besim të patronditur se në kohën që e do puna Kisha e Madhe e 
Krishtit ka për ta njohur edhe Kishën Ortodokse të Shqipërisë, e cila sapo u lind duke e siguruar këtë 
plotësisht sipas zakonit me anë të Tomit Kishtar sikundër urdhërojnë Kanonet e Shenjta. Korçë 
19.12.1922. Urimtar i flaktë me Krishtin ndaj Perëndisë. Eksarku Patriarkal Jerotheu, i Melitopojës. 
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 141, Dosja nr. 438, viti 1922. 
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popullsisë ortodokse. Delegacioni u kthye në Shqipëri pa rënë dakort me autonominë 
e pjesshme që parashikonte Patriarkana, gjë që ishte në kundërshtim me vendimet e 
Kongresit të Beratit.  

Për të fuqizuar kishën ortodokse me kandidatë për episkopë, Jerotheu më 15 
dhjetor 1922 ngriti atë Vangjel Çamçen në rangun e arkimandritit. Ndërkohë, Patriku 
Meleti IV thirri Jerotheun në Stamboll, duke e njoftuar se misioni i tij në Shqipëri 
kishte mbaruar. Jerotheu u dëshpërua pa masë. Disa muaj pas kthimit të delegacionit 
në Shqipëri, më 17 gusht të vitit 1923 Mitropoliti i Sinadës, Kristofor Kisi erdhi 
vullnetarisht për t`i shërbyer çështjes së kishës shqiptare. Patriarkana urdhëroi 
ndalimin e çdo lloj veprimtarie kishtare të Kisit. Mirëpo as Jerotheu dhe as Kisi nuk 
iu bindën urdhërit të Patriarkanës36. 

Në tetor 1923 Këshilli i Lartë Kishtar kishte emëruar Jerotheun, Mitropolit të 
Korçës dhe Kristofor Kisin, Mitropolit të Beratit. Në muajin nëntor 1923 u bë 
fronëzimi i tyre. Më 4 dhjetor 1923 Jerotheu dhe Kristofori dorëzuan në gradën 
episkopale Theofan Nolin në kishën e Shën Gjergjit në Korçë. Shërbesa u zhvillua me 
pjesëmarrjen e Ministrit të Jashtëm, Pandeli Evangjeli, kryebashkiakut Vasil Avrami, 
si dhe të mjaft personaliteteve të tjerë. Pas dorëzimit në gradën episkopale, Theofan 
Noli do të fronëzohej në fillim të janarit 1924. Vetëm Mitropolia e Gjirokastrës mbetej 
pa episkop.  

Këshilli i Lartë Kishtar në vitet 1923-1925 përbëhej nga: Atë Vasil Marku, 
Kryetar; Anëtarët klerikë: Mitropoliti i Durrësit, Hirësi Theofan Noli; Mitropoliti i 
Korçës, Hirësi Jerothe Jaho; Mitropoliti i Beratit, Hirësi Kristofor Kisi; 
Zëvendësmitropoliti i Gjirokastrës, Atë Thanas Nikolla. Anëtarët laikë: për Durrësin, 
Simon Shuteriqi; për Korçën Dhosi Havjari; për Beratin, Tol Arapi dhe për 
Gjirokastrën, Stathi Kondi37.  

Menjëherë pas dorëzimit, Imzot Theofani mori në dorë drejtimin e lëvizjes 
kishtare shqiptare. Tashmë tre mitropolitët e kishës shqiptare i dërguan Patriarkanës 
Ekumenike vendimin për krijimin e sinodit me pjesëmarrjen e Theofan Nolit, 
Mitropolit të Durrësit; Hirësi Kristoforit, Mitropolit i Beratit dhe Hirësi Jerotheut, 
Mitropolit i Korçës. Qenë plotësuar kushtet për dorëzimin e mitropolitit të katër, që 
ishte Arkimandrit Vangjel Çamçe, i cili do të dorëzohej Mitropilit i Gjirokastrës, duke 
formuar Sinodin e Shenjtë me pjesëmarrjen e katër mitropolitëve: Theofanit, 
Jerotheut, Kristoforit dhe Vangjelit. Ndërkohë me trazirat e vitit 1924, Imzot Theofani 
u detyrua të largohej nga Shqipëria38, vetëm pak ditë përpara se të fronëzohej 
Kryeepiskop. Kjo ishte brenga më e madhe e Nolit. 
 
 

36-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 131-138. 
37-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 139. 
38-Fan S. Noli, Vepra II, Zgjedhur dhe përgatitur nga prof. Nasho Jorgaqi, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 
350; Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i 
K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 25; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe 
komunikimit, Tiranë 2006, faqe 49; Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, 
faqe 164. 
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DORËZIMI I VISARIONIT 
 NË GRADËN EPISKOPALE 

 
Më 24 mars 1925 Ministria e Brendshme i kërkoi Këshillit të Lartë Kishtar, që 

në vendin e Theofan Nolit të emërohej arkimandrit Visar Xhuvani. Besimtarët e 
Elbasanit39, Pogradecit40 dhe  të Tiranës41, kërkonin emërimin e Visarit. Këshilli i Lartë 
Kishtar duke marrë parasysh kërkesën e tyre më 28 mars 1925 e emëroi arkimandrit 
Visar Xhuvanin zëvendësmitropolit të Durrësit, Gorës dhe Shpatit. Me emërimin e 
Visar Xhuvanit, Këshilli i Lartë Kishtar në vitet 1925-1925 përbëhej: Kryetar: Atë 
Vasil Marku; Anëtarë Klerikë: Zëvendësmitropolit i Durrësit, arkimandrit Visar 
Xhuvani; atë Vangjel Çamçe, Mitropolit i Korçës, Hirësi Jerotheu; Mitropolit i Beratit, 
Hirësi Kristofori; Zëvendësmitropolit i Gjirokastrës, atë Thanas Nikolla. Anëtarë laikë: 
Simon Shuteriqi për Durrësin; Vasil Rusi; Dhosi Havjari për Korçën; Tol Arapi për 
Beratin dhe Stathi Kondi për Gjirokastrën42.  

Në prill 1925 Visar Xhuvani iu drejtua dy episkopëve Jerotheut dhe Kisit, nëse 
ata qenë të gatshëm ta dorëzonin në gradën episkopale. Përgjigja e Jerotheut ishte se 
nuk mund të dorëzonte asnjë episkop pa lejen e Patriarkanës Ekumenike, ndërsa 
Kristofori pranoi me kushtin që të gjendej një episkop kanonik, për kryerjen e 
dorëzimit. Në këto kushte Visar Xhuvani më 3 maj 1925, duke marrë bekimin e 
patrikut të Serbisë, Dhimitrit u dorëzua në gradën episkopale në Manastirin e Savinës 
në Kotorr prej dy episkopëve rusë; Ermogenit të Ekaterinosllavit dhe Mihailit të 
Aleksandrovskit. (Fig.8) Pas dorëzimit episkop mori emrin Visarion. Ai pasi lëçiti 

39-Sot më 8 Mars 1925 u mblodh Dhimogjerondija nën Kryesinë e Zavendës Mitropolitit Ikonom At 
Dhimitrukës, dhe pasi bisedoi gjatë e gjanë, vendosi me zana të përbashkëta, sa vijon: Tue marrë 
parasysh dëshirën e nevojat fetare të popullit të qytetit e të rrethit t’Elbasanit, të çfaqun edhe dy herë 
ma parë me vendime të posaçme, bamun në muejt Shtatuer e Nanduer të vitit 1919, si dhe propozimin 
e bamun në Kongresin Orthodhoks të Beratit, ashtu edhe cilsinat e duhuna të Hirsisë së Tij 
Arkimandrit Dr. Vissar Xhuvanit, të kërkohet prej Këshillit të Naltë Kishtar dorzimi i Tij sa ma shpejt 
si Episkop për Episkopatën Tonë. Për me i mbërri këtij qëllimi, t’i njoftohet ky vendim 
Dhimogjerondinavet të qytetevet tjera t’Episkopatës me lutje që ta përkrahin këtë inisiativë, tue i u 
drejtue edhe ato Këshillit të Naltë Kishtar në Korçë. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, 
shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 21. 
40-Tue marrë parasysh dëshirën e nevojat fetare të popullit të qytetit tonë dhe të rrethit të Pogradecit 
dhe tue marrë parasysh cilësinat e duhuna të Hirsisë së Tij Arqimandrit Dr. Vissar Xhuvanit, të 
kërkohet prej Këshillit të Naltë Kishtar dorzimi i Tij sa ma shpejt si Episkop i Episkopatës sonë. Për 
me i a mbërri këti qëllimi t’i njoftohet ky vendim Dhimogjerondinavet të qyteteve të tjera t’ 
Episkopatës me lutje që ta përkrahin këtë inisiativë, tue i-u drejtue së bashku Këshillit të Naltë Kishtar 
në Korçë. Pogradec 14-III-925. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, 
Tiranë 1926, faqe 21-22. 
41-Sot më 19-III-925 të nënshkruemit me dëshirë vllaznore si pas vendimit t’Elbasanit D. 8-III-925 dhe 
Pogradecit d. 14-III-925 vendosën sa vijon: Tue marrë parasysh nevojat fetare të qytetit tonë Tiranës 
dhe tue marrë parasysh cilsinat e duhuna të Hirësisë së Tij Arqimandritit Dr. Vissar Xhuvanit, të 
kërkohet prej Këshillit të Naltë Kishtar dorzimi i Tij sa ma shpejt si Episkop t’Episkopatës sonë. Për 
me ai mri këti qëllimi ti njoftohet ky vendim qyteteve të tjera të Episkopatës me lutje që ta përkrahin 
këtë inisiativë, tue iu drejtue edhe këshillit të Naltë Kishtar në Korçë për këtë punë. Parësia dhe populli 
i Tiranës. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 19-20. 
42-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 157. 
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dëshminë kanonike të besimit u betua: “Kam me qenë ruejtës besnik i të gjitha 
dogmavet, kanonevet dhe rregullavet të shenjta të Kishës Orthodhokse që përmblidhen 
në Shkrimet e Shenjta, në gojdhanat e Hyjnueshme dhe në vendimet e shtatë sinodhevet 
Ekumenike, si dhe në mësimet e Etënve të Shenjtë të Kishës së Shenjtë Orthodhokse, 
dhe siguroj me ndërgjegjen Time fetare se kam me qenë gjith jetën Time besnik i Kishës 
Autoqefale Orthodhokse kombëtare të Shqipnisë të kryesueme sot prej Këshillit të Naltë 
të saj; dhe nuk kam me iu përulë asnji fuqie që mund të kërcënohet ndonjiherë kundra 
detyrave të mija të Shenjta Episkopale, si pjestar i Kishës së sipërmërmendun. I Lutemi 
Përendisë për Këshillin e Naltë Kishtar të Shqipnisë, për Republikën Shqiptare, si dhe 
për paqen e gjithë botës dhe bashkimin e të gjithëve. Lavdi qoftë mbi të madhin 
Perëndi”43.  

Dorëzimi i Visarionit në gradën episkopale solli pështjellime në kishë, sepse 
nuk ishte emëruar nga Këshilli i Lartë Kishtar, kryetari i të cilit Atë Vasil Marku nuk e 
njohu dorëzimin. Madje, ai njoftoi ministrin e Drejtësisë, Petro Poga, se dorëzimi ishte i 
paligjshëm. Atë Vasil Marku kërkoi ndalimin e Xhuvanit nga shërbesat fetare. Më 16 
maj 1925 erdhi përgjigja nga ministri Poga, i cili theksonte se Xhuvani nuk duhej të 
lejohej të meshonte si episkop. Në këto kushte Këshilli i Lartë Kishtar emëroi anëtari 
laik të Këshillit të Lartë Kishtar Vasil Rusi si zëvendësmitropolit të Durrësit. Më 19 
qershor 1925 Pleqësia Kishtare e Elbasanit44 kërkoi emërimin e Visarionit, Mitropolit 
të Durrësit. 
 

PROTOKOLLI I TIRANËS 
 
Në vitin 1926 Patriarkana Ekumenike, me ndërmjetësinë e qeverisë greke dërgoi 

në Shqipëri Mitropolitin e Trapezuntës Krisanthin si eksark patriarkal, që të bisedonte 
për çështjen e autoqefalisë. Patriku Ekumenik Vasili, më 13 prill 1926 i shkroi një letër 
Ahmet Zogut, ku theksonte përkujdesjen atërore patriarkale ndaj ortodoksëve shqiptarë. 
Krisanthi mbërriti në Tiranë në fillimmaji të vitit 1926. Këshilli i Ministrave ngriti një 
komision të posaçëm për të biseduar me Krisanthin. Në përbërje të komisionit qenë: 
Kreu i Senatit, Pandeli Evangjeli, Kryetari i Dhomës së Deputetëve, Koço Kota, 
senatorët Pilo Papa, Andon Beça, deputetët Mihal Kaso, Vasil Rusi, Dr. Simonidhi dhe 

43-Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 33; Nos 
Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 99; Visarion 
Xhuvani, në kishë, në parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 89; Andrea 
Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 97. 
44-Sot më 19 Qershor 1925, u mblodh Dhimogjerondija e Elbasanit dhe mbasi bisedoi mbi bazë të 
vendimevet të saj, dhanun ma parë, si dhe tue marrun para sysh dëshirën e gjithë popullit të qytetit e të 
qarkut bashkë me atë të krahinës së Shpatit, vendosi me zana të përbashkëta, që të kërkojë nga kryesia 
e Kishës, njohjen e Hirsisë së Tij Episkop Vissarion Xhuvanit si Episkop dhe emnimin e Tij për 
Mitropolit t’Episkopatës sonë. Dhe për këtë qëllim vendosi që n’emnin e kësaj Dhimogjerondije, t’i 
drejtohet Kryesisë së Kishës kjo lutje telegrafike: “Të shtyemun nga dëshira e gjithë popullit 
Orthodhoks të qytetit e të qarkut së bashku me krahinën e Shpatit, i paraqisim rishtazi Qendrës sonë 
Shpirtnore lutjen për me pranue në gji të Kishës së Shenjtë Episkopin Vissarion Xhuvani, tue e emnue 
Mitropolit t’Episkopatës së Durrsit”. Elbasan më 19 Qershuer 1925. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre 
dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 31. 
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Vasil Bamiha. Bisedimet nisën më 24 maj 1926 dhe zgjatën 40 ditë. Më 6 qershor 
1926, komisioni i deputetëve dhe senatorëve dhe Mitropoliti i Trapezuntës, Krisanthi 
nënshkruan marrëveshjen përfundimtare, që u quajt Protokolli i Tiranës45. Marrëveshja 
përcaktonte krijimin e Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Protokolli i Tiranës 
kishte tetë nene si edhe një shtojcë. Neni i parë përcaktonte se Kisha Ortodokse 
Shqiptare do të përbëhej nga pesë mitropoli, të cilat qenë: e Tiranës, e Korçës, e 
Gjirokastrës, e Beratit dhe e Durrësit. Neni i dytë theksonte se:  Mitropoliti i Tiranës, 
do të ishte Kryeepiskopi i Kishës Ortodokse Shqiptare dhe njëkohësisht Kryetar i 
Sinodit të Shenjtë. Neni tre përcaktonte se në mitropolitë e paplotësuara me mitropolitë 
komisioni i posaçëm ortodoks do të propozonte tre emra, të cilët do të emëroheshin nga 
Patriku Ekumenik. Neni i katërt theksonte për bashkësitë ortodokse se do të përdorej 
gjuha amtare, që ishte shqipja. Protokolli i Tiranës theksonte gjithashtu, se të drejtat e 
pakicës etnike greke  do të përmbusheshin nga Shpallja për Mbrojtjen e Pakicave, që qe 
dorëzuar në Lidhjen e Kombeve. Neni i shtatë përcaktonte se Shqipëria do të 
dëmshpërblente Patriarkanën Ekumenike për manastiret stavropigjike46, të cilat kalonin 
në varësinë e Kishës Ortodokse Shqiptare. Neni i tetë theksonte se Patriarkana 
Ekemenike do të bekonte autoqefalinë e kishës, duke dorëzuar Tomosin përkatës. 
Shtojca e Protokollit të Tiranës bënte fjalë për tre emrat e propozuar në tre mitropolitë 
vakante për të formuar Sinodin e Shenjtë47. Krisanthi ia kishte bërë të ditur qeverisë 
shqiptare se Tomosi do ti dorrëzohej në Lidhjen e Kombeve. Gjithashtu si parakusht qe 
shfuqizimi i Statutit të miratuar në Kongresin e Beratit dhe i Këshillit të Lartë Kishtar. 
Heqja nga detyra e Mitropolitit të Durrësit, Theofan Nolit etj. Krisanthi ishte takuar 
edhe me Visarion Xhuvanin në Tiranë. Në bisetë me të Visarioni kishte pranuar se 
kishte shkelur kanonet, por jo deri në atë shkallë sa vetëshpallja e Nolit. Mitropoliti i 
Trapezuntës, Krisanthi u largua nga Shqipëria më 17 qershor 1926. Gjatë kohës së 
bisedimeve Visarion Xhuvani botoi dy vëllimet e librit "Çashtje politiko-religjoze 
Kostandinopoli-Tiranë". Në vëllimin e parë48 (Fig.9) argumentonte përse Kisha në 
Shqipëri duhej të ishte kombëtare, ndërsa në vëllimin e dytë49 (Fig.10) sqaronte përse 
Kisha Shqiptare duhet të ishte autoqefale. Visarion Xhuvani50 në atë kohë ka shkruar 

45-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 62. 
46-Manastiret që administroheshin direkt nga Patriku i Kostandinopojës dhe gëzonin statusin e 
manastirit stavropigjik në Shqipëri qenë: manastiri i Cepos, manastiri i Kamenës, manastiri i Spilesë në 
Saraqinisht, manastiri i Prodhromit në Voskopojë dhe manastiri i Drianos në Zervat të Dropullit. 
Andrea Llukani, Ndihmesa e Theofan Popës për shpëtimin e mbishkrimeve dhe objekteve liturgjike 
kishtare, (Monografi), Trifon Xhagjika, Tiranë 2019. 
47-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 170-171. 
48-Visarion Xhuvani, Çashtje politiko-religjoze Kostandinopoli-Tiranë, Pjesa I, shtypshkronja Tirana, 
Tiranë 1926. 
49-Visarion Xhuvani, Çashtje politiko-religjoze Kostandinopoli-Tiranë, Pjesa II, shtypshkronja Tirana, 
Tiranë 1926. 
50-Xhuvani në broshurën Kujtim vepre dhe intrige duke përshkruar gjendjen e kishës ka shkruar: 1) 
Shumica e Priftnavet t’Episkopatës së Gjinokastrës në Shqipni meshtojnë në Kishë n’emën të ish 
Mitropolitit të Gjinokastrës Vasilit, që Kongresi Kishtar i Beratit e ka rrëzue zyrtarisht si antishqiptar. 
Këtë përmendin për kryefetar rrethi i katundevet të Prefekturës së Gjinokastrës edhe sot. 2) Në 
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për gjendjen e mjeruar të Kishës Ortodokse Shqiptare. Më 19 maj 1927 Sinodi i Shenjtë 
i Patriarkanës Ekumenike kishte vendosur për dhënien e Autoqefalisë së Kishës 
Shqiptare, sipas protokollit të Tiranës. Patriku Ekumenik, Vasili sqaronte se ishte e 
rëndësishme të ruhej fryma e nenit të pestë të Protokollit, që siguronte pavarësinë e 
plotë të Kishës Ortodokse Shqiptare. Pranimi i marrëveshjes do të shoqërohej me 
dorëzimin e pesë mitropolitëve. Pas kësaj një përfaqësi do të dërgohej në Stamboll për 
të marrë pjesë në ceremoninë e dorëzimit të Tomosit. Ndërkohë që komisioni i posaçëm 
ortodoks falënderoi Patriarkanën Ekumenike për pranimin e Protokollit të Tiranës, i cili 
i jepte zgjidhje çështjes kishtare. Mitropoliti i Trapezuntës, Krisanthi i dërgoi një letër 
Patrikut Ekumenik, Vasilit, ku i thoshte që ta zvarriste çështjen. Në këto rrethana, 
qeveria shqiptare kishte vetëm dy zgjidhje. E para ishte të priste kërkesat e reja që do të 
paraqiste Krisanthi, të cilat do të shqyrtoheshin nga komisioni i posaçëm, do të 
miratoheshin nga Këshilli i Ministrave dhe më pas do ti përcilleshin Patriarkanës 
Ekumenike për miratim. Ndërsa zgjidhja e dytë ishte krijimi i Sinodit të Shenjtë, duke e 
vënë Patriarkanën Ekumenike para një fakti të kryer51. 
 
 
 
 
 
 

Episkopatën e Beratit-Vlonë, Episkopi Em. Kristofori përmend (kujton) në meshë rregullisht Patrikun 
e Kostandinopojës edhe çdo Episkop t’Orthodhoksëvet deri sot. 3) Në Episkopatën e Korçës-Përmet, 
Episkopi Emz. Ierotheu meshton gjithashtu si i sipërmi në emën të Patrikut të Kostandinopojës, dhe 
vetëm në emën të Tij. 4) Në Episkopatën e Durrsit-Tiranë-Elbasan kleri meshton në emën të çdo 
Episkopie Orthodhokse (që do me thanë në emën të nji kishe indipendente po pa Episkop kryetar dhe 
pa Episkop të kësaj Episkopate, të Durrsit). 5) Në Shkodër kleri meshton në emën të Patriarhut të 
Serbisë. 6) Në qytetin Korçë mbrenda At Vasil Markoja, nji Prift që asht Kryetar i Kishës Orthodhokse 
Kombëtare Autoqefale të Shqipnisë (d.m.th. ka gradën e Patrikut, përveç titullit), dhe ky, kur meshton 
atje përmend edhe Episkop Ierotheun, i cili si thamë meshton në emën të Patrikut të Kostandinopojës. 
7) Imz. Ierotheu dhe Imz. Kristofori a) erdhën në Shqipni, b) morën Episkopata të cilave Episkopë 
ishin të tjerë sipas pikpamjes kanonike të Patriarhisë së Kostandinopojës, - dhe c) dorzuen Episkop Fan 
Nolin, pa lejen e patriarhisë, kishës, nga e cila kur erdhën këtu urdhënoheshin, dhe nën juridiksionin e 
së cilës ishin kur erdhën këtu, si edhe sot prej Patriarhisë së Kostandinopojës njifen për Episkopë të 
asaj kishe. Por ajo Patriarhi nuk bani asnji veprim kundra tyne tash 5 vjet, sa do që Eksarhu, delegati 
Patriarhal Imz. Krisanthi, kto ditë në Shqipni tha se Patriarhia Imz. Ierothenë dhe Kristoforin i njef për 
Episkopë që vepruen në Shqipni kundra rregullavet dhe kanonevet Ierarhike disiplinore. 8) Statuti i 
Kishës dhe vendimet themeltare të Kongresit Kishtar të Beratit, si u spjegue në kët libër, u shkelën keq, 
sidomos nyji i 10-të që i përket gjuhës shqipe në Meshë. 9) Vendimi i Kongresit Kishtar të Beratit për 
zv. Mitropolit të Gjinokastrës dhe antar klerik në Këshillin e N.K. të asaj dioqeze u shkel prej Këshillit 
të Naltë Kishtar. 10) Vendimi i Kongresit K. të Beratit që na emnonte ne provizorisht Zv. Mitropolit të 
përgjithshëm të dioqezës së Durrsit dhe pasandaj për Mitropolit definitiv, si u spjegue në kët libërzë, u 
shkel. 11) Mbasi Imz. Ierotheu, Imz. Kristofori dhe Këshilli i Naltë Kishtar e lanë Kishën 4 vjet pa 
Sinodh Episkopal pse nuk donin të dorzonin nji Episkop të katërt që të mos formohet kështu Sinodhi 
Episkopal Shqiptar. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, 
faqe 22-23. 
51-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 182-186. 
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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 kishë52.  

 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 Eugjen53. 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 
Shenjtë54 të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, (Fig.11) 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 Korçës55. 
52-Zoi Xoxa, Kujtimet e një gazetari, 55, Tiranë 2007, faqe 126. 
53-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.  
54-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. 
55-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, 
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Në mbledhjen e parë të Sinodit, pas votimit të anëtarëve të zgjedhur 
Fortlumturia e tij, Visarioni u zgjodh kryetar i Sinodit të Shenjtë të Kishës së 
Shqipërisë. Hirësi Eugjeni u emërua ndihmës i Kryeepiskopit, si Episkop i 
Peshkopisë. Dr. Zoi Xoxa u emërua Sekretar i Sonodit. Rezidenca e Sinodit të 
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 shkrese56 iu drejtua Kryeministrit Koço Kota. 
Mesha e parë episkopale u celebrua më 24 shkurt 1929, në Kishën e Shën Gjergjit në 
Korçë. Gjatë meshën atë Vasil Marku u dorëzua Ikonom i Madh Mitrofor. Në 
përfundim të liturgjisë atë Vasil Marku i dorëzoi Fortlumturisë së Tij, Visarionit, 
kryqin historik të Kongresit të Beratit. Kjo ishte shenja simbolike e dorëzimit 
përfundimtar të kryesisë së kishës.  

Sipas ligjit për bashkësitë fetare dhe Statutit të Kongresit të Beratit duhej që 
Sinodi i Shenjtë të pëlqehej nga Mbreti dhe anëtarët duhet të betoheshin para tij. Më 
26 shkurt të vitit 1929, Sinodi i Shenjtë bëri betimin para Naltmadhnisë së Tij, 
Mbretit Zog I dhe u dekretua nga Qeveria Shqiptare. 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 

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. 
56-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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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"57.  

Më 21 shkurt 1929 Patriarku Ekumenik, Vasili u dërgoi një letër kishave 
autoqefale që qenë në varësinë e tij, me anën e së cilës i njoftonte se një prift 
kundërshtar duke bashkëpunuar me një episkop të huaj kanë bërë dorëzimin e 
parregullt të episkopëve, në kundërshtim me Protokollin e Tiranës, pavarësisht se nga 
kisha mëmë qenë bërë të gjitha përpjekjet për shpalljen kanonike të autoqefalisë. 
Patriarkana Ekumenike, si pushteti më i lartë kishtar i quajti antikanonike dorëzimet e 
Visarion Xhuvanit, Agathangjelit, Eugjenit dhe Ambrozit. Në mbledhjen e radhës së 
Sinodit të Shenjtë të patriarkanës Elumenike, që u mbajt më 5 mars 1929 u vendos 
mosnjohja e Ikonomit të madh Mitrofor Vasil Marku58. Sinodi theksonte se qeveria 
shqiptare kishte izoluar Imzot Kristoforin dhe kishte dëbuar Imzot Jerotheun59. 

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 Boston60 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 

57-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.  
58-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 230-231. 
59-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. 
60-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. 
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drejtuar nga episkopë shqiptarë, me gjuhë meshimi shqipen, por i frikësohej një 
sundimi të mundshëm të shumicës myslimane mbi pakicën ortodokse61.  
 
 

KONGRESI I KORÇËS 
 

Imzot Visarioni menjëherë filloi të konsolidonte strukturat e Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Ai thirri Kongresin e dytë62 (Fig.11) Kleriko-
laik në qytetin e Korçës më 16 qershor të vitit 1929. Organizimi i Kongresit kishte 
nevojë për fonde dhe ato në pjesën më të madhe u siguruan nga shteti shqiptar i 
kohës. Në Kongres (Fig.16) u zgjodhën intelektualët e shquar të vendit63, klerikë me 
merita kishtare, tregtarë dhe zanatçinj, të gjithë bij të bindur dhe besimtarë të aftë për 
të mbrojtur Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.  

Platforma kishtare e Kongresit u përcaktua me vëmendje të madhe nga 
Visarion Xhuvani. Në të u parashikuan vendimet e pritshme, detyrat e komisioneve 
për organizimin e Kongresit dhe ceremonitë festive. Bazën kryesore të Kongresit e 
përbënte zgjidhja e drejtë e interesave fetaro-kombëtare, sigurimi i indipendencës dhe 
i tërësisë territoriale të vendit. Vendimet e tij duhej të mos lejonin në të ardhmen 
asnjë veprim që të binte ndesh me interesat kishtaro-kombëtare dhe brezat e rinj të 

61-Koço Tasi, Shqiptarëvet të Krishten bashkëpunëtorë të Muhamendanëvet, Athinë 1929. 
62-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. 
63-Delegatët e këtij Kongresi qenë: Delegat i Tiranës Kryepeshkop Visarioni d.v. Delegat i Tiranës Dr 
Athanas Shundi d.v. Delegat i Tiranës Dr Zoi Xoxa d.v. Delegat i Shpatit Taq Buda d.v. Delegat i 
Shkodrës Atë Velisha Popoviq  Delegat i Shkodrës Naim Plevneshi d.v. Delegat i Shkodrës Mitro 
Llazareviq d.v. Delegat i Korçës Ik. i M. Mitrofor at Vasil Marko d.v. Delegat i Korçës Stavraq 
Ballauri d.v. Delegat i Korçës Thoma Turtulli d.v. Delegat i Korçës Vasil Avrami d.v. Delegat i 
Korçës Sotir Kotta d.v. Delegat i Përmetit Dhimitri Kacimbra d.v. Delegat i Gjinokastrës Thoma 
Papapano d.v. Delegat i Gjinokastrës Kostandin Lito d.v. Delegat i Gjinokastrës Episkop Ambrozi d. 
v. Delegat i Gjinokastrës Ikonom Papavlashi Delegat i Libohovës Dhimosthen Haxhoglu d.v. Delegat i 
Leskovikut Andon Kito d.v. Delegat i Lushnjës Llazar Bozo d.v. Delegat i Vlorës Kristaq Ikonomi d. 
v. Delegat i Vlorës Atë Isaia d.v. Delegat i Vlorës Kristo Karbunara d.v. Delegat i Delvinës Mihal 
Maksakuli d.v. Delegat i Sarandës Apostol Dhima d.v. Delegat i Konispolit Loli Qesko d.v. Delegat i 
Durrësit Kristaq Zaguridhi d.v. Delegat i Durrësit Vasil Bakalli d.v. Delegat i Durrësit Moisi Popa d.v. 
Delegat i Kavajës Kleanth Mineu d.v. Delegat i Himarës Dr Mihal Cane Delegat i Beratit Episkop 
Agathangjeli d.v. Delegat i Beratit Dr Nikolla Haxhistasa d.v. Delegat i Beratit Ikon. at Theodhor 
Brisku d.v. Delegat i Fierit Jovan Xoxa d.v. Delegat i Mallakastrës Ikonom atë Polizoi d.v. Delegat i 
Kolonjës (Ersekë) Petro Prodani d.v. Delegat i Bilishtit Petro Ilia d.v. Delegat i Tepelenës Dhimitër 
Mole d.v. Delegat i Elbasanit Kostaq Cipo d.v. Delegat i Elbasanit Kov Deliana d.v. Delegat i 
Elbasanit Dhimitër Papajani d.v. Delegat i Poradecit Spiro Naço d.v. Delegat i Dibrës Stavrofor Ik. 
Josifi d.v. Delegat i Dibrës Dr Filip Papajani d.v. Delegat i Dibrës Gavril Lasku d.v. Komisioni i 
Qeverisë pranë Kongresit Panorthodhoks Shqiptar në Korçë: Vasil Bidoshi d.v. Ardit Bido, Kisha 
Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 215; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e 
Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 206-207; Andrea Llukani, Krishterimi në 
Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 104-106; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Historia e 
fshehur e Kongresit të dytë të KOASh-it, Tema, 5-6 qershor 2005, faqe 12-13. 
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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. (Fig.13) 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 Statut64 e vuri në themele të 
qëndrueshme Kishën Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Në vijim Kongresi i dytë 
kishtar i Korçës shqyrtoi Rregulloren65 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 

64-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Korçë, 1929, në “Fletorja Zyrtare”, 14 gusht 
1929; Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 165; Nos Xhuvani, Pavli 
Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 226-241; Nos Xhuvani & Pavli 
Haxhillazi, Si zgjidhej kryepeshkopi ortodoks në bazë të Statutit, Tema, 7 qershor 2005, faqe 12-13; 
Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Kryetari i KOASh Visarion Xhuvani shpjegon statutin, Tema, 8 
qershor 2005, faqe 12-13; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, 
Tiranë 2011, faqe 187; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 
107-121. 
65-Rregullore mbi Administrimin e Përgjithshëm të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë; 
Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 209-
223; Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 246-
260; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Çfarë parashikonte Rregullorja e KOASh-it, Tema, 9 qershor 
2005, faqe 12-13; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Roli i Mbretit Zog në krijimin e KOASh-it, Tema, 
10 qershor 2005, faqe 12-13. 
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zbatimin e legjislacionit dhe miratonte buxhetet dhe rregulloret e komuniteteve 
fetare66. Statuti i miratuar në Kongresin e Korçës, më 14 gusht 1929 u botua në 
Fletoren Zyrtare67. 

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 dekoratën68 më të madhe për 
shërbimet që i bëri kishës sonë. Imzot Viktori u kthye në Cetinjë69.  

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 Ungjillëzimit70. (Fig.14)  

Më 4 janar 1933 Kristofor Kisi, me anën e një letre i parashtroi Kryeepiskop 
Visarionit se ishte i gatshëm ti shërbente kishës shqiptare, pasi kishte kaluar katër vjet i 
mbyllur në manastir. Pretendimi i Kisit ishte mitropolia e Korçës, e cila kishte mbetur 
pa episkop. Xhuvani nuk iu përgjigj kërkesës së Kisit. Mirëpo, Kisi me ndërmjetësinë e 
Koço Kotës mundi të siguronte një takim me Mbretin Zogu I. Gjatë takimit Kisi i 
kërkoi të merrte drejtimin e një episkopate. Në nëntor 1933 Sinodi i Shenjtë e emëroi 
Kristofor Kisin Mitropolit të Korçës. Në këto kushte Sinodi i Shenjtë përbëhej nga: 
Fortlumturia e Tij, Visarioni, Mitropolit i Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit; Hirësi 
Kristofor Kisi, Episkop i Korçës; Hirësi Agathangjel Çamçe, Episkop i Beratit; Hirësi 
Ambroz Nikolla, Episkop i Gjirokastrës, Delvinës dhe Himarës; Hirësi Eugjen 
Hoshteva, Episkop Ndihmës i Peshkopisë dhe Ikonomi i Madh Mitrofor Vasil Marku71. 

66-Dekret-Ligjë mbi formimin e Komunitetet Fetare, Korçë, 1929, në “Fletorja Zyrtare”, Nr. 38, 16 
korrik 1929, faqe 1-3. 
67-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Korçë, 1929, në “Fletorja Zyrtare”, Nr. 45, 
14 gusht 1929, faqe 1-8. 
68-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. 
69-Zoi Xoxa, Kujtimet e një gazetari, 55, Tiranë 2007, faqe 131-132. 
70-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. 
71-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 270-271. 
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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. 

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, me Sinodin e Shenjtë, me Statutin 
dhe me Rregulloren e Administrimit të Përgjithshëm përmbushi kërkesat kanonike të 
Autoqefalisë dhe e meritonte Tomin e Patriarkanës së Stambollit. Për fat të keq nuk 
ndodhi kështu, u deshën edhe gati nëntë vjet që të ulej zemërimi i Patriarkanës 
Ekumenike. Kjo e fundit arriti të bllokonte ndërkombëtarizimin e Kishës Shqiptare.  
 
 

PËRPJEKJET  
PËR NDËRKOMBËTARIZIMIN E KISHËS 

 
Në vitin 1931 Fortlumturia e Tij Visarioni, me ftesë të Lordit Dikson, mori 

pjesë në Kongresin e Aleancës Ndërkombëtare për Paqe në Kembrixh të Anglisë. 
Kongresi u zhvillua më 1 deri në 4 shtator 1931 dhe kisha shqiptare përfaqësohej nga 
Kryeepiskop Visarioni dhe Stavro Stavri. Përfaqësia e kishës shqiptare u prit nga 
Lordi Dikson, ndërkohë që përfaqësuesit e Patriarkanës Ekumenike dhe të 
Patriarkanës së Serbvisë e kundërshtuan praninë e Visarionit në kongres. Përfaqësuesi 
i Patriarkanës Ekumenike u largua nga kongresi në shenjë proteste, ndërsa 
përfaqësuesi i Patriarkanës së Serbisë, Irinej nuk pranoi ta njihte Visarionin, në shenjë 
hakmarrjeje për dëbimin e Hirësi Viktorit nga Shkodra. Në krah të përfaqësisë 
shqiptare u gjend Kryeepiskopi i Sofjes, Stefani. Me të u bashkua edhe Patriku i 
Rumanisë72. 

Në vitin 1932 një përfaqësi e kishës shqiptare që përbëhej nga Kryeepiskop 
Visarioni dhe Kristo Trapo mori pjesë në Konferencën e Bashkimit Botëror të 
Kristianizmit, që u mbajt në Bukuresht, ku zhvilloi bisedime me Patrikun Miron, i cili 
shprehu simpati për Kishën e Shqipërisë. Kryeepiskop Visarioni u prit në audiencë 
nga Mbreti i Rumanisë Karoli II, i cili e garantoi Xhuvanin se ishte dashamirës i 
kishës shqiptare. Madje, kryeministri rumun Jorga gjatë takimit kërkoi njohjen e 
autoqefalisë shqiptare, por Patriku Miron u shpreh se nuk mund ta anashkalonte 
Patriarkanën Ekumenike për këtë çështje delikate. Megjithatë Patriku i Rumanisë, 
Miron premtoi se do të ndërmjetësonte pranë patriarkanës Ekumenike për njohjen e 
kishës shqiptare73. 

Në shtator të vitit 1933, Kryepiskop Visarionin e ftuan në Kongresin e 
Aleancës Ndërkombëtare për Paqe, që u mbajt në Sofje të Bullgarisë. Gjatë ditëve të 

72-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 151, Dosja nr. 219, viti 1931; Ardit Bido, Kisha Ortodokse 
Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 267; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i 
atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 156-159; Myzafer Berberi, Visarion 
Xhuvani-teolog dhe patriot i shquar i ndërgjegjes kombëtare, 55, 6 nëntor 2007, faqe 15. 
73-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 251, Dosja nr. 271, viti 1932, fl. 1-43; Nos Xhuvani, Visarion 
Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 159-164; Ardit Bido, 
Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 268; Myzafer Berberi, Visarion Xhuvani-
teolog dhe patriot i shquar i ndërgjegjes kombëtare, 55, 6 nëntor 2007, faqe 15. 
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qëndrimit në Sofje, Fortlumturia e Tij Visarioni u dekorua nga Mbreti i Bullgarisë 
Boris me urdhërin "Kryqi i madh kombëtar i bullgarëve", ndërkohë që Kryeepiskopi i 
Sofjes, Stefani qe dekoruar më parë nga Mbreti Zogu I me “Kordonin e Madh të 
Urdhërit të Skënderbeut”. Kongresi i Aleancës Ndërkombëtare për Paqe u çel më 15 
shtator 1933. Kryeepiskopi Visarion u ul në krahun e djathtë të Lordit Dikson dhe 
fjalimi që mbajti u prit mirë nga pjesëmarrësit. Kryeepiskopi u prit nga Mbreti Boris, 
i cili shprehu simpati për popullin shqiptar, Mbretin Zogu I dhe Kishën Autoqefale. 
Menjëherë pas këtij takimi, Kisha e Bullgarisë e njohu Kishën e Shqipërisë dhe 
Sinodin e Shenjtë të saj74.  

Më 30 qershor të vitit 1935 Kryepiskop Visarioni referoi për "Gjendjen 
aktuale të kishës me shtetin dhe influenca e kishës në shoqërinë kristiane të 
Shqipërisë" në Konferencën e Kishave të Ballkanit që u mbajt në Herzeg Novi të 
Jugosllavisë. Kryeepiskopi u prit me nderime nga Mitropoliti i Cetinjës, Gabrieli. 

Kryepiskop Visarioni ka qenë pjesëmarrës në Mbledhjen e Përbotshme të 
Kishave në Montro të Zvicrës, që u mbajt në gusht të vitit 1935, ku u takua me 
Përfaqësuesin e Patriarkanës Ekumenike dhe të dërguarin e Kishës së Greqisë. Prej 
aktivizimit të Kryepiskop Visarionit nëpër veprimtaritë ndërkombëtare, qëndrimi i 
disa kishave ortodokse ndaj kishës sonë filloi të ndryshojë. Kjo u duk në telegramet e 
urimit për Krishtlindjet e vitit 1935 që mori Fortlumturia e Tij nga primatët e kishave 
të Serbisë, Rumanisë, Polonisë dhe të Bullgarisë75. Përpjekjet e Visarionit vijuan me 
dërgimin e dy telegrameve: më të parin uroi Mbretin e Grekëve, Jorgo II, për 
rikthimin në detyrë dhe më të dytin njoftoi Patrikun Ekumenik, Foti, se kishte 
meshuar greqisht me rastin e Krishtlindjeve. Visarioni e përfundonte telegramin e tij 
me një lutje drejtuar Tërëshenjtërisë së Tij, Patrikut Elumenik duke i kërkuar 
ndjesë76, por nuk mori përgjigje. Patriarkana kërkonte me çdo kusht dorëheqjen e tij. 
74-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 855, Dosja nr. 276, viti 1933; Ardit Bido, Kisha Ortodokse 
Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 269; Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në 
burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 233-236; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i 
atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 164-170; Myzafer Berberi, Visarion 
Xhuvani-teolog dhe patriot i shquar i ndërgjegjes kombëtare, 55, 6 nëntor 2007, faqe 15. 
75-Andrea Llukani, Visarion Xhuvani martir i Kishës Ortodokse, 55, 21 maj 2004, faqe 18. 
76-Telegram: Nalt Shenjtënisë së Tij FOTIOS, Patriarh Ekumenik. Mbas Meshës hyjnore të soçme në 
gjuhën Helenike të Krysostomit, në të cilën kemi lutun Zotin për Shenjtënin Tuej, tue marrë kurajo prej 
ndjenjave dhe inspiratave që festat e Lindjes së Shpëtimtarit Tonë Jisu duhet të Na sjellin dhe tue 
dëshirue me besue se, mbas të shtatit vit, asht hedhun ma nga ana e Patriarhisë së Shenjtë në harresën e 
ndjesës çdo vepër e padëshirueshme atje, por e cila u konsiderue si detyrë e domosdoshme nga ana e 
Jonë për të mirën e Orthodhoksisë së Shqipnisë dhe tue qenë të sigurtë se i Madhi i Parë ndër të Parët e 
Orthodhoksisë mallëngjehet kur konstaton sinqeritetin e Kryebijvet të Vet. Ju lutemi me respektin ma 
të thellë e me devocion me denjue me pranue përshëndetjet dhe urimet ma të mira të Modestisë Sonë si 
dhe ato të Orthodhoksisë Shqiptare për jetëgjatësinë dhe lumtuninë e Shenjtënisë Suej dhe të 
lavdueshmes Patriarhisë Ekumenike stop. I lutemi gjithashtu Shenjtënisë Suej me bekue Modestin 
Tonë si edhe grigjën Tonë të vogël shpirtnore, të cilën Zoti i mëshirshëm Na e ka besue me anë të hirit 
të Perëndisë e për me i shërbye Orthodhoksisë këtu, e cila ka nevojë ma shumë se kurdoherë sot për 
solidarësinë e të gjitha Kishave Motra më Jesu Krishtin. Puthim të Djathtën Tuej të Shenjtë. 
VISARION. Kryepeshkop i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë. Visarion Xhuvani, në Kishë, 
në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 302; Revista Predikimi, Tiranë, 
25.12.1935. 
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Në 26 maj të vitit 1936, Kryepiskop Visarioni dha dorëheqjen77 nga kryesia e kishës. 
Mbas 26 majit të vitit 1936, dita kur dha dorëheqjen, Visarionit iu dha pensioni jetik 
prej 500 fr. ar nga qeveria me dekret të veçantë. Ai jetoi në pronat e veta78 të blera në 
vitin 1935 nga Hamdi Tabaku dhe Myftar Disha, që ndodhen në fshatin Shkozë te 
Kodra e Hajdarit, e cila sot quhet Kodra e Priftit. Me këtë emërtim populli i Tiranës 
përjetësoi vendin ku banoi Kryepeshkopi i parë i Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë, Imzot Visarion Xhuvani.  
 

DORËHEQJA E VISARIONIT 
 

Më 29 maj 1936 gazeta “Arbënia” botoi të plotë aktin e dorëheqjes së Kryetarit 
të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipnisë,  

Fortlumturisë së Tij, Visarion Xhuvanit 
 

E vërteta mbi dorëheqjen paraqitet nga vetë Visarioni duke radhitun shkaqet të 
cilat e shtynë të bajë këtë veprim. Këto u paraqitën në mbledhjen e Sinodit të Kishës 
Autoqefale të Shqipnisë më datë 27 Maj 1936, në nji mbledhje të jashtëzakonshme, 
në të cilën asistuen përveç anëtarëve të Sinodit dhe anëtarët laikë të këshillit Mikst. 

Kryehirësia e tij, duke çelun mbledhjen, deklaroi se që prej shumë kohe ka 
dashun të jepte dorëheqje se asht shumë i lodhun dhe ka nevojë për qetësim. Por, ma 
së fundi ky mendim i tij u forcue ma tepër dhe vendosi që në këtë mbledhje të japë 
dorëheqjen e tij nga detyrat e kryetarit të kishës. Sinodi i Shenjtë, pasi dëgjoi 
deklaratat e kryepiskopit, pranoi dorëheqjen. Pas kësaj, duke marrë fjalën Episkopi i 
Korçës Imzot Kristofori, shfaq hidhënimin e Sinodit të Shenjtë për dorëheqjen e 
kryehirësisë së tij dhe e siguroi atë, se dhe pas largimit të tij nga detyra, Sinodi do ta 
konsiderojë si prezent dhe ka për t'a quejtun gjithnji si vëlla dhe bashkëpunëtor në 
çdo çeshtje relative në mbarëvajtjen e Kishës Autoqefale. 

Prologu i dorëheqjes 
Sinodi i Shenjtë dhe Këshilli Mikst asht thirrun me qëllim që t'i paraqitet akti i 

dorëheqjes dhe llogaria për vitin 1935-1936. Dëshiruem t'i paraqitnim dorëheqjen nji 
këshilli ma të gjanë, ma të plotë, nji Asambleje ose nji Komiteti Panortodoks të 
Shqipnisë të zgjedhun në 1000 vetë një delegat, ashtu siç m’u dorëzue kjo detyrë. Në 
atë mbledhje të japim shpjegimet e nevojshme për çdo punë dhe çdo pikë. Statuti i 
Kishës, që ka marrë formën ligjore e Shtetnore me anë të ligjit të shtetit mbi 

77-Më 29 maj 1936 gazeta “Arbënia” botoi të plotë aktin e dorëheqjes së Kryetarit të Kishës Ortodokse 
Autoqefale të Shqipnisë. Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, 
Tiranë 2007, faqe 311-321. 
78-Banesa dhe pronat e tij tokësore janë të regjistruara në regjistrin hipotekor Nr. 42 datë 17 janar 1935, 
në të cilin figurojnë dy kulla (banesa) me anekset përkatëse të kufizuara në të katër anët me pronat e 
veta, si dhe në regjistrin hipotekor Nr. 12, datë 7 janar të vitit 1937 ku figurojnë 16.000 
(gjashtëmbëdhjetë mijë) metra katrorë në fshatin Shkozë (Kodra e Priftit) me livadhe dhe zabele. Në 
këtë vend të qetë Visarion Xhuvani jetoi dhe studioi librat e shenjtë. Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, 
Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 170-171; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani 
apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 208. 
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Komunitetet fetare nuk parashef dorëheqje kryepiskopale, përveç në raste pleqnie ose 
sëmundje që e bajnë të pazotin për detyrën, prandaj nuk parashef as procedurën e 
dorëheqjes si kjo e jona. 

Ju lutem nxehtësisht të gjithëve të pranoni dorëheqjen tonë dhe të vendosni 
kanonikisht për forcimin dhe mbarëvajtjen e besimit, mbi sa duhet relativisht në këtë 
largimin tonë nga detyra. 

Përveç Patriarkisë së Stambollit ku statuti lejonte ndërrimin e kryetarit të kishës 
të quejtun Patrik Ekumenik dhe Kryepiskopi i Kostandinopolit, si jemi zgjedhë edhe 
Ne këtu, për gjithë jetën dhe vdes mbi fronin kryepiskopal, dhe largohet vetëm për ato 
arsye që parashef Statuti i Kishës Sonë. 

Asht e vërtetë se asnji nga shkaqet, nga ato që parashef Statuti, nuk ekziston, 
por modestija jonë ka nevojë me dhanë dorëheqje Ne si KryeJerark Ortodoks 
Kombëtar dhe i pari në historinë e kësaj kishe, mund të thyhemi por kurrë nuk 
përulemi. Arsyet do t'i paraqesim shkurtimisht në tre shkresa A,B,C. 

Lëvizjet për dorëheqjen tonë 
U fol dhe u shkrue botënisht se tre persona laikë provokuen nënshkrime nga ana 

e popullit me një shkresë në të cilën kërkojnë ndryshimin e personit tonë si kryetar i 
kishës, dhe në vend të tij të vihej nji ma i ditun dhe ma patriot. Me këtë janë 
solidarizue dhe dy jerarkë (dhespotë të tjerë), të cilët kanë mbledhun firma në popull, 
në dioqezat e tyne. Kjo asht shkelje bese për mue dhe thyemje disipline si para 
normës fetare dhe para Mbretit. 

Sa për ndryshimin e statutit, ne kemi qenë dakord për t'i ba ndryshime, sa për 
mue nuk e quej të drejtë të jap asnji shpjegim. Ne, që kemi drejtue kishën për 17 vjet, 
njihemi botënisht. Që nga viti 1919 jam marrë me punë politike, shoqënore, kam 
veprue si klerik, si deputet, senator, si gazetar, kemi marrë pjesë në partina politike, 
për to mund të fjalosemi si pro dhe kundra. 

Kërkesat e kryesisë së këshillit kishtar dhe Dhimogjerundisë së Korçës duheshin 
ba në mënyrë të rregullt, sipas Statutit e jo në formë kaosi dhe anarqie, qoftë dhe ajo e 
zavendësimit tonë. 

Dorëheqja nuk duhet të ketë nuancat e injorimit nga shteti, nga populli dhe nga 
frikësimi se do më vrasin. Nuk duhet të besohet se japim dorëheqje për këto tri arsye: 

1. Pse gjoja m’u imponue prej shtetit 
2. Pse gjoja na u imponue prej popullit. 
3. Pse gjoja u frikësuem se do na vrasin të huejt po të mos jepnim dorëheqje. 
Sa për ndërhymjen e shtetit ne e kemi thanë sheshazi dhe zyrtarisht se kur shteti 

nuk ka të drejtë ne nuk i bindemi dhe nuk i përulemi. Në këtë rast nuk kemi asnji 
ndërhymje. 

Sa për imponimin nga populli, kjo nuk na ban aspak të japim dorëheqje. 
Inisiativa në emën të popullit asht marrë nga nji pakicë e vogël që ka punue me ne. 

Mendimin për dorëheqje e kam që më 1932 por kam pasun frikë se mos 
keqkuptohemi, prandaj nuk e kam paraqitun se mos mendohej se e humbëm kurajon, 
ose se mos mendohet se Visarioni që asht i siguruem për tanë jetën po heq dorë se u 
tremb. Sot uroj, që kisha, me largimin tim, do të jetë në rrugë ma të mbarë. 

Shkresa A 
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Shkaqet kryesore të dorëheqjes 
1. Për me lehtësue shtetin tonë në punët politiko-religjioze për interesat e 

përgjithshme të kombit. 
2. Për me lehtësue marrëdhaniet ose të njoftunit e kishës sonë nga kishat greke, 

siç asht Patriarkana e Istambullit, që ka me lehtësue ndofta organizimin sa ma mirë 
ose zbatimin e organizimin e plotë të kishës tonë, sepse do të lejojë të vinë pranë 
kishës tonë gjithë ata persona që i duhen e janë kompetentë, që rrojnë disa vite që 
janë larg dhe nuk ndihmojnë. 

3. Mbasi shpresojmë se kryetari i kishës do të ndihmohet ma shumë se ne prej të 
gjithëve për mbarëvajtjen e kishës. Ne, të ndihmuem nga Mbreti, bamë organizimin 
definitiv që nuk ka qenë ba që nga krijimi i kishës Bizantine prej Kostandinit të Madh 
këtu e 1700 vjet ma parë. 

Shkresa B  
Gjendja e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipnisë prej vitit 1929-1936 
Pse asht shumë e vështirë dhe e pamundun me vazhdue detyrën episkopale: 
1. Nuk kemi aspak mjete për mësimin e besimit (shkolla, ndërtesa etj). 
2. Nuk kemi mjete për të paktën 3-4 Episkopë kompetentë të domosdoshëm për 

çdo dioqezë, as për 4-5 predikonjës të rinj për popullin, 20 zavendësa episkopi, 5 për 
çdo dioqezë. 

3. Nuk kemi mjete për mbajtjen e 400 priftnave, të cilët vuejnë për bukë e për 
veshje. 

4. Nuk kemi mjete për mbajtjen e një seminari kombëtar të paktën prej 20 
studentëve. 

5. Nuk kemi mjete për të mbajtë disiplinën e autoriteteve të nalta të kishës, 
sidomos të jerarqisë. Nuk zbatohen vendimet. 

6. Nuk kemi pas asnji herë dhe nuk kemi përkrahjen e atyne 3-4 personave që 
përbajnë gjithë personalitetin politik ortodoks në Shqipni. 

7-8 Nuk kemi fondet e nevojshme, as nga shteti, as nga pasunitë e manastireve , 
na lufton tash disa vjet. 

9. Nuk kemi mjete për përkthimin dhe botimin e disa librave për unifikim ma të 
mirë kishtar, për qëllimin kombëtar të kishës. 

10. Nuk kemi mjete për të realizue lidhjet me kishat e kolonive shqiptare të 
Amerikës, Rumanisë, Bullgarisë, Turqisë. 

11. Nuk kemi mjete për ruejtjen e antikiteteve të 720 kishave të mëdha e të 
vogla. 

12. Nuk kemi mjete për me u ba ballë organizatave dhe komploteve që 
demoralizojnë disiplinën fetare të klerit e të popullit. 

13. Të gjitha këto mungesa janë paraqitun që nga viti 1922 dhe deri në 1936 por 
ndihma nga Qeveria dhe persona të veçantë ka qenë e pamjaftueshme. Këto janë 
shfrytëzue për të na paraqitun si të paaftë. 

Pse dhe si na luftojnë për 17 vjet rresht të interesuemit kundërshtarë. 
1. Nuk mohojmë shërbimet e mëdha që kanë ba por shënojmë se: thonë se Ne 

jemi i pari dhe i vetmi klerik teollog që muermë iniciativën zyrtarisht dhe botnisht e 
prej vitit 1929 në Shqipni, në Elbasan etj. dhe jashtë në Ballkan, Belgrad, Sofje 
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(1919) dhe në Rumani më 1920 për Autoqefalinë e Kishës Ortodokse, punë e cila në 
vend që të na bashkojë dhe forcojë elementin ortodoks të Shqipnisë, thonë se e 
dobësoi dhe e përçau, dhe prandaj predikojnë mëni kundra personit tonë. 

2. Se që në vitin 1919 shkelëm gjithë Shqipninë që në Shkodër deri në 
Gjinokastër për të përgatitun Kongresin e Beratit që proklamoi KOASH, kundra 
pengimeve kolosale të pakapërcyeshme. 

3. Jemi i vetmi klerik teollog që muermë pjesë dhe proklamuem Kongeresin e 
Beratit më 1922 dhe të Korçës më 1929. 

4. Thuhet se ne izoluem elementin ortodoks fqinj dhe u bamë shkak që të 
dobësohen në mënyrë të konsiderueshme ndjenjat fetare të popullit Ortodoks, mbasi 
nuk vazhduen ma lidhjet me Patriarkanën Ekumenike të Stambollit. 

5. Mbasi ne, me veprat tona, u bamë shkak që të mos subvencionohet kisha dhe 
kleri prej burimeve të hueja, siç thuhet prej burimeve të hueja, sepse ne vetëm me 
anën tonë dhe me përkrahjen e Mbretit e të një numri të pakët patriotësh formuem të 
parin Sinod Kombëtar më 1929. 

6. Se ne, me stabilizimin e gjuhës shqipe në të gjitha kishat, thuhet se 
hidhënuem atë pjesë të popullit ortodoks, e cila, me përdorimin e gjuhës greke në 
kishë nuk shihte ndonjë dam ose nevojë për zavendësimin e saj me gjuhën kombëtare, 
ashtu si nuk sheh pjesa katolike e muhamedane ndonjë dobi a nevojë për 
zavendësimin e gjuhëve të hueja në shërbesa fetare. 

7. Shfrytëzojnë edhe pikën tjetër të veprimit tonë patriotik, sepse Ne stabilizuem 
në të gjitha kishat e Shqipnisë lutje të rregullt prej të gjithë klerit, në çdo shërbesë 
fetare në kishë dhe jashtë kishës, lutjet për Mbretin, ushtrinë dhe gjithë kombin, sepse 
mbreti nuk asht i krishtenë, ose zyrtarisht si mbret asht afetar. 

8. Thuhet kundra personit tonë, se duke mos dhanë dorëheqje, kemi damtue 
interesat e shtetit e të kishës, pavarësisht nga përpjekjet tona për ta njoftun zyrtarisht 
gjithë bota kristiane, veç asaj greke, duke marrë pjesë në mbledhje Internacionale 
Kishtare në të gjithë shtetet e Ballkanit dhe në shumë vise të Evropës si në Londër, 
Zvicër etj. 

9. Tri katër herë në vit njerëz që janë në kontakt me Këshillin Ministruer hapin 
fjalë se mbreti po e heq kryetarin e Kishës nga puna dhe po e pushon nga detyra. Këto 
lajme damtojnë punën tonë dhe prestigjin e kishës që kryesoj. 

10. Në interes të kombit dhe të shtetit kemi ba disa shpenzime të aprovueme nga 
shteti, por ato nuk janë shlye, dhe janë ba shkak për sulme ndaj nesh. 

11. Më 1933 shteti premtoi se do të jepte subvencione prej 100 000 fr. ari dhe 
kështu aprovoi buxhetin e kishës prej 35. 000 fr. ar, deri më sot nuk ka pague 
diferencën prej 65. 000 fr.ar. Kjo i ka krijue kishës një borxh prej 100 000 fr. ar. 

12. Ekplloatojnë edhe pikëpamjen se qenia ime si kryetar i kishës pengon 
dhuratën e Jovan Bangës prej 100 000 fr. ar të depozituem në Bankën Kombëtare të 
Greqisë, e cila mund të merret po të hiqet Visarioni dhe po të hapet seminari ortodoks 
në Korçë në vend të gjimnazit grek. 

13. Thonë se jemi dënue prej Patrikut të Konstandinopolit sepse kemi 
proklamue Kishën Autoqefale, formuem Sinodin e parë kombëtar, vumë në shërbim 
të kishës gjuhën kombëtare shqipe, lutjet për Mbretin Zog, ushtrinë dhe kryepiskopin 
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ortodoks të Shqipnisë, nga të gjithë Patriarkët dhe kryepiskopët e tjerë ortodoksë, 
jogrekë. 

14. Kundër meje janë ngritun jo vetëm anmiqtë e regjimit por edhe miqtë që 
kanë ofiqe të nalta duke përhapun mendimin se jemi vegël e Mbretit dhe e ministrave 
muhamedanë, të na paraqisin si njeri të të huejve e jo të Atdheut e Mbretit tonë. 

Me se i kemi ba ballë deri sot nevojave financiare të kishës. 
Kemi sot plot 90 muej që jemi kryetar i Kishës Ortodokse Autoqefale të 

Shqipnisë. Gjatë kësaj kohe kam pasë: 1. Rrogën , 2. Shpërblime, 3. Shpenzime 
reprezantimi, 4. Udhëtimi, sipas buxhetit të kishës dhe prej Këshillit Ministror gjithsej 
70 napolona në muej. Kemi jetue me 25 napolona ari në muej, kështu që për 90 muej 
të shërbimit tonë, nga 45 napolona bajnë 4050 napolona, prej këtyne 860 napolona i 
kemi disponue për banesën tonë private për ne dhe prindët në kryeqytet në nji kodër, 
kursimi prej 3250 napolona i asht dhanë kishës hua pa kamatë brenda këtyne vjetëve, 
dhe kjo i ka përdorun për këto qëllime të nalta fetare dhe kombëtare: 

1. Për Kongresin e dytë pan ortodoks të Kishës, llogaritë e të cilit u kontrolluen 
dhe u vërtetuen prej Ministrisë së Drejtësisë, sipas aktit Ministerial që ka kisha në 
dorë. 

2. Për botimin e librave të shenjta kristiane në gjuhën shqipe: Ungjilli i Madh, 
Apostoli, Libri i të kremteve të mëdha, shërbesa e meshës së hyjnueshme dhe 
Shërbesa e Vojit të bekuem. 

3. Për botimin e librave të mësimit të fesë: 1. Histori e Dhiatës së Re, 2. Histori 
e Dhiatës së Vjetër, 3. Kateqizma, 4. Lutjesore e Vogël, 5. Botimi i predikimeve për 
çdo të dielë dhe revistën për gjithë kohën e gjatë që kaloi. 

4. Për mbajtjen e seminarit kombëtar që nga viti 1920 deri 1936. 
5. Për mobilimin e ndërtesës së kryesisë së kishës që e gjetëm bosh fare. 
6. Për misionet fetare kombëtare të dituna prej autoriteteve kishtare dhe prej 

atyne të shtetit. 
Për të gjitha këto kemi dokumente nga komisionet e kontrollit të kishës dhe të 

këshillave mikste për çdo vit siç dëshmojnë buxhetet preventive. 
Shkresa C  
Satisfaksioni ynë moral 
Si po e dorëzojmë kishën: 
Tue marrë parasysh se çdo ditë që po kalon gjendja e kishës nga pikëpamja e 

sigurimit të dogmës së besimit ashtu dhe nga pikëpamja e zhvillimit të mësimit të saj 
shpirtnor, shoqnor, kombëtar asht tue shkue keq e ma keq, se nuk kemi gjetë 
përkrahjen për t'i kaluem, bindem se qëndrimi i matejshëm do të qe ambicioz dhe 
egoist. Gjatë qëndrimit tim 7 vjeçar në krye të kësaj detyre u krijue përshtypja se po 
thellohej përçamja që nuk do të jetë as në dobi të besimtarëve dhe të kombit, e cila do 
të shkaktonte zemërimin për regjimin dhe Atdheun në pikëpamje të politikës së 
Atdheut dhe në interes të popullit e të klerit ortodoks, e quej për detyrë që të mos 
vonohem në dorëheqjen time, sipas paralajmërimeve të bame nji herë në vitin 1932, 
dy herë në vitin 1933, nji herë në vitin 1934, nji herë në vitin 1935 dhe disa herë në 
vitin 1936. 
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Shtoj se për shkak të aktivitetit të jashtëzakonshëm dhe të paprajtun gati ditë 
dhe natë, edhe të nji punimi mendor, si dhe bisedave të shumta e të randa publike e 
private brenda nji kohe 17 vjeçare, që nga viti 1919, që jemi tue punue për 
Ortodoksinë shqiptare në lidhje me interesat e nalta të kombit, dhe gjendja e jonë 
shëndetësore, na imponojnë nji shplodhje të plotë nga çdo punë mendore dhe 
aktivitetet botues. 

Tue u ngushëllue me faktin se po e dorëzojmë kryepiskopatën ortodokse të 
Shqipnisë krejt të pacënueshme si në dogmat e shenjta të besimit ashtu edhe në 
pikëpamje të autoqefalisë dhe të patriotizmës, dhe tue dashë me shpresue me bindje 
sa ma të plotë se Testamentin e Shenjtë fetaro-kombëtar që ne e muermë të pacënuem 
dhe po e dorëzojmë të pacënuem, dhe me ma shumë lavd dhe nder, se kisha 
kombëtare e jonë e Shenjtë e Zotit në Shqipni me përkrahjet tona personale sot, ç'prej 
vitit 1931, asht e njoftun dhe e konsiderueshme në gjinin e gjithë kishave kristiane të 
botës me pjesëmarrjen e saj plot prestigj e dinjitet të rrallë, në të gjitha mbledhjet e 
mëdha Pan-Kristiane në Ingliterë, në Danimarkë, në Zvicër, në Bukuresht, në Sofje, 
në Jugosllavi, në Herceg Novi dhe sidomos në urimet dhe bekimet që Kisha jonë e 
Shenjtë Ortodokse Autoqefale Kombëtare ka marrë vazhdimisht prej Patriarkut të 
Shenjtë Serb Varnave, prej Patrikut të Shenjtë Rumun Miron, prej Kryepiskopit fort 
të Lumnueshmit të Polonisë Dhionis, prej Kryetarit të Sinodit të Shenjtë të Bullgarisë, 
fort të Lumnueshmit, Kryepiskopit Neofit, ashtu edhe prej Kryepiskopit të Sofjes 
Stefan. Mjerisht vetëm nga kishat e jashtme greke, me hidhnim po shënojmë se nuk 
qe e mundun të kuptohemi mirë, me gjithë dëshirën e sinqertë dhe përpjekjet që kemi 
ba për këtë punë. 

Gëzohem se me përpjekjet tona personale së shpejti do të mbarojnë studimet 
teologjike 4 shqiptarë të mirë dhe 22 djelmosha të tjerë shpresëdhanës do të mbarojnë 
seminarin tonë kombëtar 5 vjeçar. 

Kisha asht pajisun me librat e shenjta për shërbime fetare në gjuhën kombëtare 
shqipe si: Ungjilli i Madh, Apostulli, Libri i shërbesës së meshës, Libri i të kremteve 
të mëdha, Libri i shërbesave dhe Evqelive për fëmijë dhe të rinj janë përkthyem dhe 
hartuem disa libra, të shumta janë dhe librat që duhen për forcimin e besimit ortodoks 
si: 1. Histori e Dhiatës së Vjetër, 2. Histori e Dhiatës së Re, 3. Kateqizma kristiane, 4. 
Lutësori i Vogël, 5. Libri i mistereve, 6. Histori kishtare, 7. Dogmatikë, 8. 
Apollogjetikë, 9. Misionari, 10. Omiletikë, 11. Shpjegime ungjijsh, 12. Paterologji, 
13. Moral, 14. Kurs Pastoral, 15. Arkeologji biblike. 

Ndjejmë detyrë dhe gëzim se asnji element nga ata që përbajnë tanësinë 
Ortodokse të Shqipnisë nuk asht ankue dhe nuk u mjerue botnisht as vetvetiu prej 
sundimit shpirtnor, si ata grekofonë, vllahofonë dhe ata të paktë sllavofonë, kurrë në 
asnji rast dhe në asnji vend brenda gati 8 vjetësh të sundimit tonë nuk ka pasë asnji 
ankim kundrejt sundimit tonë shpirtënor. 

Në kallnorin e vitit 1929 muermë kishën në dorëzim pa asnji rregull e organizim 
administrativ të duhun të pasunive kishtare dhe të manastireve. Vumë të gjitha forcat 
duke studjue intensivisht gjendjen dhe po e dorëzojmë me nji organizim të plotë e të 
përshtatshëm nga çdo pikëpamje. Mjafton të mos mungojë si deri sot vullneti i mirë 
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për zbatimin prej kompetentëve, punë të cilat po të realizohen, do t’i sjellin kishës 
posibilitet të sigurtë me qenë financiarisht e zonja për misionin e vet indipendent. 

Le të na lejohet të përgëzohemi jo vetëm me klerin dhe popullin besnik të kishës 
sonë por edhe me gjithë kombin përsa i përket qëndrimit kundrejt politikës sonë, në 
raste të ndryshme krizash që ndodhën gjatë 7 vjetëve të drejtimit tim. Unë mbajta 
qëndrimin e nji Ati të vërtetë shpirtnuer, që asht i njishëm për të gjithë dhe nuk bekon 
nji palë nga bijtë e tij, tue mallkue disa të tjerë të grigjës së tij, kur këta ndodhen në 
divergjencë politike e shoqnore në mes të tyne me të drejtë ose jo, as që gëzohem kur 
nji palë qajnë dhe as impresionohem kur të tjerët manifestojnë triumfin e tyne, por 
lutem për paqe e vllaznimin e të gjithëve. Me asnji rast nuk jemi largue nga gjini i 
popullit kurrë. Edhe kur kemi qenë jashtë kemi ardhun me urgjencë në Shqipni. 

Lavdi Zotit në asnji rast nuk munguem të ngrehim zanin nalt dhe të mbajmë nalt 
dinjitetin e detyrueshëm e mospërfilljen ndaj asnji dami dhe rreziku mbi kryet tonë 
kundrejt dhe ma të fuqishmëve të botës për me vërtetue me fakte të gjalla dhe të 
paharrueshme që Ne, që kryesuem Kishën e Zotit në Shqipni, kemi detyrën e një 
profeti jo të parathanë, por kurajor të guximit të patrembshëm dhe të çdo sakrifice për 
me mbrojtë kundra cilitdo qoftë rrezikun e besimit shpirtnor dhe patriotik dhe 
dashamirë të mbretnisë që asht urdhën dhe detyrë kryesore e Ortodoksisë, e vërtetue 
më çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo rast. Dhe në atë ma të frikshmen. 

Nuk kemi pushue të lutemi për Mbretin, pse kështu asht dhe urdhën i Ungjillit të 
Shenjtë, fjala e hyjnueshme që na zbuloi Zoti na thotë ashtu. Detyra për paqen dhe 
lumtuninë, jo vetëm për besimin dhe për Kishën, por edhe për Atdheun asht urdhën i 
zotit për ne. 

Epilogu 
Falenderojmë dhe lusim bekimin e Zotit për të gjithë klerikët e dioqezave që 

punuen me mue, të kishave e manastireve, që nuk më dhanë shkak për masa 
disiplinore por me gjithë vuejtjet e tyne financiare dhe ditunitë e tyne të pakta janë 
dallue për nder të madh në besën e shpresën e vërtetë të devotshme e të plotë, që 
rrallë gjendet aq thellë në shpirtnat e çdo vendi tjetër. 

Shfaq mirënjohje për Mbretin dhe gjithë autoritetet shtetënore që na ndihmuen, 
shfaq mirënjohje për tri persona që ndihmuen dhe që duhet të mbeten në historinë e 
Kishës Shqiptare për formimin e Sinodit të parë Ortodoks Shqiptar, për Patrikun serb 
Dhimitri dhe mbretin jugosllav Aleksandri I, me episkopin e tyre Viktor. 

Në territorin e Patriarkisë dhe të mbretnisë në fjalë Ne muermë gradën 
episkopale prej Jerarkisë Ruse pa asnji interes, kondicion e koncesion dhe pastaj me 
episkopin Viktor formuem kët Institut të Naltë që i duhej popullit ortodoks dhe fesë 
së tij në Shqipni me të vetmin qëllim dhe ideal ortodoks, pa asnji megallomani dhe 
lakmi as nga ana e shqiptarëve, as nga ana e jugosllavëve, dhe vetëm për forcimin e 
idealit kombëtar shqiptar, për të cilin asht e domosdoshme Kisha Ortodokse e 
Shqipnisë të jetë Autoqefale dhe Kombëtare, ashtu si e vazhdoi dhe e konsolidoi 
modestia jonë bashkë me gjithë anëtarët e Sinodit të parë shqiptar që u formue më 
1929 dhe me gjithë bashkëpunëtorët e çmueshëm. 

Në bazë të vendimit mbretnor dhe të Sinodit të Shenjtë besoj se detyrën do t'ia 
dorëzoj episkopit të Korçës K. Kissit. 
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Ai që do të zejë vendin tim nuk do të ketë asnji herë asnji pengesë nga ana ime, 
veç ndihme dhe përkrahje. 

Preokupacioni ynë asht që të studjojmë shkrimet e shenjta dhe me u marrë me 
punë të lehta sipas fuqisë përsa i përket filantropisë, atdhedashunisë, paqes , 
vllazënimit të të gjithë kombeve dhe kryesisht të kombit shqiptar. Kemi me jetue larg 
çdo okupacioni për çdo punë politike, as politiko-religjioze. 

Uroj me gjithë shpirt Kryepiskopin e ri. 
I lutem të gjithëve të më ndjejnë për çdo pakënaqësi ose zemërim që u kemi 

shkaktue me dashje ose pa dashje. 
Rroftë kryepiskopi i ri i dytë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipnisë. 
Rroftë Kombi, Rroftë Mbreti. 
O Zoti ynë Jisu Krisht, ndihmoje gjithmonë botën edhe ne, rueje të 

pacënueshme Grigjën e ortodoksisë së Shqipnisë, rueje nga çdo rrezik koloninë dhe 
nga mësymje kombesh vendin tonë si prej çdo përçamje të keqe vllaznore kurdoherë. 

AMIN 
Visarion 

 
TOMI I AUTOQEFALISË 

 
Më 1936 qeveria shqiptare dërgoi në Athinë kryeministrin Koço Kota për të 

biseduar me përfaqësuesit e Patriarkanës Ekumenike. Pas kësaj në nëntor të vitit 1936 
erdhën në Tiranë Pandelejmon Kotoko, Pandeli Evangjeli dhe Vasil Avrami për të 
biseduar me Kristofor Kisin. U vendos që një delegacion i Kishës Ortodokse 
Autoqefale të Shqipërisë i përbërë nga Imzot Kristofori dhe Josif Kedhi të shkonte në 
Athinë më 20 shkurt 1937 për të biseduar me Mitropolitin e Trapezuntës Krisanthin. 
Pas bisedimeve në Athinë delegacionit iu shtuan edhe dy kandidatët për episkopë 
Evlogjio Kurilla dhe Pandelejmon Kotoko. Kështu përfaqësia u nis për në 
Konstandinopojë më 28 mars 1937 dhe në prani të përfaqësuesve të Patriarkanës 
Ekumenike nënshkruan marrëveshjen. Çështja para se të jepej Tomosi ishte falja e 
episkopëve. Agathangjel Çamçe e dorëzoi kërkesën për falje më 10 mars 1937, ndërsa 
Atë Vasil Marku më 20 mars 1937. Patriarkana Ekumenike i fali. 

Më datën 11 prill 1937 në Kishën e "Trinisë së Shenjtë" të Halkit u bë dorëzimi 
në gradën episkopale i Pandelejmonit, dhe po atë ditë në Kishën e "Shën Gjergjit" në 
Fanar u dorëzua Evlogjio Kurilla. Kështu më 12 prill 1937 Patriku Veniamin dhe 
Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës nëshkruan Tomin 
Patriarkal të njohjes së Autoqefalisë së Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Tomi iu 
dorëzua Imzot Kristoforit duke e caktuar atë si Kryeepiskop të Kishës Ortodokse 
Autoqefale të Shqipërisë. Ceremonia e dorëzimit të Tomit u zhvillua në Sallën e Madhe 
të Patriarkanës, me pjesëmarrjen e Patrikut Ekumenik Veniaminit, anëtarëve të Sinodit 
të Shenjtë të Patriarkanës, Konsullit të Shqipërisë në Stamboll Asaf Çaçulit etj79.  

79-Apostolou Glavina, H Orthodhoksi Aftoqefali Eklisia tis Alvanias, Iperesia Dhimosievmaton, 
Thesaloniki 1998, faqe 66. 
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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 Tomit80 Patriarkal e 
Sinodik, që u lëshua më 12 prill 193781.  

Para se të shpallej autoqefalia ishin bërë këto veprime kishtare prej 
Patriarkanës: 1-Duke marrë parasysh se qyteti i Tiranës, që ndodhet në mitropolinë e 
Durrësit, është shpallur kryeqytet i Mbretërisë Shqiptare vendosi të marrë këtë titull: 
“Mitropolia e Tiranës, Durrësit dhe e Elbasanit”. Episkop i kësaj mitropolie u zgjodh 
me votim të rregullt, episkopi i Sinadës Kristofor Kisi. 2-Duke gjykuar të nevojshme 
vendosi që mitropolia e Beligradit të marrë titullin: “Episkopata e Hirëshme e Beratit, 
Vlorës dhe Kaninës”. Episkop i kësaj episkopate u zgjodh me votim të rregullt 
Agathangjel Çamçe (pasi më parë iu hoq dënimi dhe u njoh dorëzimi i tij në gradën 
episkopale). 3-Për mitropolinë e Korçës u vendos që të marrë titullin: “Episkopata e 
Hirëshme e Korçës”. Episkop i kësaj episkopate u zgjodh me votim të rregullt 
Evllogjio Kurilla. 4-Gjirokastra si pjesë e shkëputur nga mitropolia e Drinopolit 
formoi një episkopatë të veçantë duke marrë titullin: “Episkopata e Gjirokastrës”82. 
Episkop i kësaj episkopate u zgjodh me votim të rregullt Pandelejmon Kotoko83.  

80-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 168. 
81-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. 
82-Tomi Patriarkal dhe Sinodik për krijimin e Episkopatës së Gjirokastrës. +Veniamini me mëshirë të 
Perëndisë, Kryepiskop i Konstandinopojës, i Romës së Re dhe Patrik Ekumenik. Kisha ka për detyrë të 
saj të kujdeset për drejtimin dhe zgjidhjen e të gjitha çështjeve kishtare dhe duke patur të drejtën e vjetër 
të krijimit apo të suprimimit të dioqezave, sipas nevojave të çdo kohe, të rregullojë pjesërisht apo 
tërësisht qenien dhe qeverisjen e tyre. Meqënëse edhe në këtë rast, në mbledhjen e tanishme të Sinodit u 
pa se një pjesë e Mitropolisë së Shenjtë të Drinopolit e Gjirokastrës, pas shpalljes në kohët e fundit të 
pavarësisë së Mbretërisë Shqiptare, përfshihet në territorin e saj, u gjykua se është më e dobishme dhe më 
e përshtatshme me gjendjen e tanishme, të shkëputet nga kjo pjesa tjetër e dioqezës së shenjtë të 
lartpërmendur dhe të nderohet e të ngrihet në dioqezë kishtare më vete, sot për sot nën vartësi dhe drejtim 
nga Froni ynë i Tërëshenjtë Patriarkal, Apostolik dhe Ekumenik dhe që në të ardhmen të bëjë pjesë edhe 
kjo në Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë që po formohet. Modestia jonë, duke gjykuar 
bashkë dhe me mitropolitët tanë të hirshëm, vëllezërit tanë të dashur bashkëmeshtarë më shpirtin e 
shenjtë, vendosëm dhe caktuam sinodikisht që: Pjesa e Mitropolisë së Tërëshenjtë të Drinipolit dhe 
Gjirokastrës, që ndodhet në Mbretërinë e Shqipërisë, të jetë që tani e tutje dioqezë kishtare më vete, me 
nderimin dhe vlerësimin e një aspirate dhe me emrin: "Episkopatë e Hirshme e Gjirokastrës", kryeprifti i 
vendosur në të me zgjedhje kanonike të emërohet: "Episkop i Hirshëm i Gjirokastrës" duke gëzuar të 
gjitha të drejtat që u takojnë kryepriftërinjve në aktivitet. Prandaj, si dëshmi, vërtetim dhe konfirmim të 
qëndrueshëm të atyre që gjykuan dhe vendosën kishtarisht, u bë dhe Tomi ynë Patriarkal e Sinosik, i 
regjistruar dhe i nënshkruar në Kodikun e Kishës sonë të madhe e të Shenjtë të Krishtit. Në vitin 
shpëtimtar 1937, muaji mars (30), periudhë e V-të, Patriku i Konstandinopojës Veniamin, Maksimi i 
Kalqidonës, Joaqimi i Dherkonit, Polikarpi i Prusës, Thomai i Prinqiponisë, Gjermanoi i Sardës, Gjenadi 
i Iliopojës dhe Thirës, Leonti i Theodoropojës, Konstandini i Irinopojës, Meleti i Kristopojës, Dorotheu i 
Laodicesë, Gjermanoi i Enit. 
83-Veprimet e fundit Patriarkale dhe Sinodike të Kishës së Kostandinopojës, Orthodhoksia, 
Kostandinopojë, viti XII, 1937. 
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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 lexua84 
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 Kurilla85 Mitropolit i Korçës dhe 
Pandelejmon Kotoko Mitropolit i Gjirokastrës. Në përbërje të Sinodit të Shenjtë ishte 
edhe Ikonomi i Madh Mitrofor Atë Vasil Marku. Sipas Tomit të Autoqefalisë, organi 
më i lartë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ishte Sinodi i Shenjtë, i cili 
përbëhej prej episkopëve kanonikë. Kryetar i Sinodit të Shenjtë do të ishte gjithnjë 
Kryeepiskopi i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, i cili ka për detyrë që të kujtojë emrat 

84-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. 
85-Evllogjio Kurilla ka lindur në fshatin Ziçisht të Korçës në vitin 1880. Studimet e larta teologjike dhe 
filozofike në Universitetin e Athinës i ka përfunduar në vitin 1912, ndërsa më 1935 mbrojti doktoratën 
me temë "Voskopoja dhe Akademia e saj". Po këtë vit u emërua profesor i historisë në Universitetin e 
Selanikut. Evllogjio Kurilla ka marrë pjesë në përfaqësinë, e cila u nis për në Kostandinopojë më 28 
mars 1937 dhe në prani të përfaqësuesve të Patriarkanës Ekumenike ka nënshkruar marrëveshjen për 
dhënien e Tomit të Autoqefalisë të Kishës Ortodose të Shqipërisë. Më 11 prill të vitit 1937 u dorëzua 
Mitropolit i Korçës në Kishën Patriarkale të "Shën Gjergjit" në Fanar. Imzot Kurilla organizoi shkollën 
katekiste të së dielës, themeloi korin kishtar nën drejtimin e Sotir Kozmosit, mblodhi materiale 
folklorike etj. Meritë e tij ishte çelja e seminarit "Jovan Banga" në qytetin e Korçës. Me gjithë këtë 
aktivitet produktiv Imzot Kurilla nuk u vlerësua, por përkundrazi qeveria shqiptare më 29 shtator të 
vitit 1939, me anën e një shkrese të firmosur nga Xhafer Ypi e njoftonte se duhej të largohej nga 
Korça, me pretendimin se nuk kishte nënshtetësinë shqiptare. Pasi u largua nga Shqipëria Imzot Kurilla 
u emërua profesor i historisë në Universitetin e Athinës. Emrin e Evllogjio Kurillës mbajnë shumë 
libra, artikuj, transkriptime, fjalime dhe predikime. Si specialist i paleografisë ai ka transkiptuar shumë 
kodikë dhe dorëshkrime që gjendeshin në  Bibliotekën e Athinës. Ai ishte një njeri i shquar në fushën e 
letrave dhe të teologjisë. Në një libër të tij, botuar në vitin 1935, Kurilla ka shkruar se Voskopoja është 
themeluar nga shqiptarët dhe më tej është populluar nga popullsia shqiptare dhe vllahe. Gjithashtu ai 
theksonte se në Voskopojë u ngjiz ideja e bashkimit shqiptar dhe e shkrimit të gjuhës shqipe. Ky 
pohim dhe disa të tjera si ky, qenë shkaku që në vitin 1942 në një mbledhje të Senatit Akademik të 
Universitetit të Athinës, Evllogjio Kurillën e akuzuan si nacionalist shqiptar dhe tradhëtar, i cili e 
kishte kthyer katedrën e historisë së Universitetit të Athinës në një katedër antikombëtare. Imzot 
Evllogjio Kurilla vdiq më 21 prill të vitit 1961 në Athinë. Shërbesa e përmortshme u zhvillua në 
Mitropolinë e Athinës me pjesëmarjen e Kryeepiskopit të Greqisë Theoklitit dhe hierarkëve të tjerë. 
Për jetën dhe veprimtarinë e Mitropolitit të Korçës Evllogjio, foli episkopi i Gjirokastrës 
Pandelejmoni. Dr. Dion Tushi, Pjesë monografie për Evllogjio Kurillën, Tempulli, Nr. 14, Korçë 2009, 
faqe 70-75; Pëllumb Xhufi, Shekulli i Voskopojës, Toena, Tiranë 2010, faqe 23; Foti Cici, Midis 
shqiptarësisë dhe grekësisë, Globus R, Tiranë 2006, faqe 204-206. 
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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 dorëzoi86 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 
Veniamin87.  
 

VISARION XHUVANI KËRKON FALJE 
 

Në 17 prill të vitit 1937 Visarioni i drejtohet me letër Mitropolitit të 
Trapezundës Imzot Krisanthios, 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 i drejtohet Patrikut Ekumenik Veniaminit të I. Të dyja 
letrat ja dorëzoi Imzot Krisanthos më 28 prill 1937 ambasadori i Shqipnisë në Athinë 
Rauf Fico. Tekstet e letrave kanë shpëtuar dhe ruhen në arkivin e mitropolitit të 
Trapezundës dhe janë botuar më 1972. 

 
"Hirësisë së Tij Mitropolitit të Trapezundës Zotit Krisanth, përfaqësues i 

Patriarkanës në Athinë. 
I përnderuemi! 
Tani, kohët e fundit, në mënyrë jozyrtare, u njoftuem për ekzistencën e aktit 

patriarkal, lidhun me çveshjen tonë nga funksionet. 
I drejtojmë thirrje mençurinë, dashunisë, njohunive dhe aftësisë suej lidhun me 

njohjen e problemeve kishtare greko-shqiptare, dhe kompetencës suej, lidhun me 
çeshtjet që kanë të bajnë me problemet fetare ortodokse në Shqipni, si dhe me 
predispozicionin tuej karakteristik për të ndihmue. 

86-Teksti i letrës  ka shpëtuar dhe ruhet në arkivin e Mitropolitit të Trapezundës Krisanthit.  
87-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 288. 
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Ju siguroj se nuk kemi asnji qëllim që të marrim përsipër ndonji detyrë kishtare 
në Shqipni, madje asnji lloj detyre tjetër, duke e konsiderue veten se kemi dhanë 
dorheqje përgjithmonë. 

I lutem Hirësisë tuej që të kini mirësinë të ndërhyni për heqjen e këtij akti 
kishtar, që unë të meritoj besimin patriarkal dhe dashuninë, duke përfitue nga falja e 
përvuejtun ndaj meje të kryesisë së kishës, të cilën unë, nëpërmjet Hirësisë tuej, me 
përulje ju drejtoj patrikut të përkohshëm ekumenik lutjen e maposhtme. 

  
Veniaminit të parë Patrikut ekumenik. Shumë i shenjtënuemi! 
 
Njohja nga ana e Patriarkanës ekumenike dhe bekimi me dhanien e autoqefalisë 

kishës shqiptare, për të cilën unë kam qenë iniciator duke veprue në mënyrë të 
përvuejtun, dhe duke kryem detyrën time të shenjtë pasi mbarova studimet 
universitare teologjike. Kam besim të plotë ndaj mbarëshenjtënisë tuej. Lidhun me 
paqtimin dhe forcimin e besimit tonë lind nevoja absolute, që për këtë të interesohet 
Patriarkana Ekumenike, sidomos për këtë vend të vogël. 

Të kuptuemit e sakrificës së naltë prej nesh dhe të deklaratave zyrtare, për 
sedrën e Patriarkanës ekumenike, janë shoqnue me lutje të përsëritshme nga ana e 
juej. Asht bindja ime, se gjithmonë jemi vetëm për besimin tonë të shenjtë të dashun, 
si dhe për interesat e besnikëve ortodoksë-në emën të Zotit, të Shqipnisë. 

Kemi besim dhe bindje, se personi ynë i përvuejtun asht i tillë, që beson te e 
vërteta dhe kjo gja asht e njohun nga të gjithë. Në bazë të këtyneve u shtymë që t'ju 
drejtohemi: 

1. Të besojmë që tani, për faktin se kemi veprue me dashje ose pa dashje, duke i 
shkaktue pakënaqësinë Patriarkanës së shenjtë Ekumenike, kundra së cilës nuk u 
kundërvumë dhe nuk duem të kundërvihemi. Duke i kërkue të falun, dhe në mënyrë të 
përvuejtun të heqi vendimin e marrë për çeshtjen tonë nga të gjitha funksionet dhe për 
mendimet e pikëpamjet që janë shprehun kundra meje. 

2. Të shprehim hidhnimin tonë të thellë për hidhnimin që i shkaktuem 
Patriarkanës. 

3. Të kërkojmë bekimet tueja të çmueme të Patriarkanës së shenjtë Ekumenike 
për përvuejtësinë tonë sikurse dhe mbrojtjen e bekimit tuej. 

4. Të puthim me devocion të plotë dhe me përkushtim dorën tuej të djathtë të 
patriarkut tonë. 

5. Të shprehim sigurimin tonë të sinqertë, respektin e thellë dhe të sinqertë, si 
dhe mirënjohjen tonë të sinqertë, të cilën duhet ta kemi gjithmonë ndaj Patriarkanës 
Ekumenike dhe ndaj personit tuej të përkohshëm, duke e çmuem këtë dashuni si dhe 
mundësinë si i përvuejtun t'i nënshtrohemi asaj. 

 
Me dashuni kristiane dhe me nderime 
Kryepiskopi Visarion. 
 
Mitropoliti i Trapezundës, Hirësia e tij Krisanthi, në 18 maj të vitit 1937, i kthen 

përgjigje Visarionit dhe e njofton se Sinodi Ekumenik i Patriarkanës së 
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Kostandinopojës ka hequn vendimin për zhveshjen, por me konsensus kishte mbetun 
mendimi se emnimi si kryeprift asht ba në mënyrë kundërstatutore. 

Po në këtë datë Patriku Veniamini i I njofton me letër K. Kisin, që kishte 
zavendësue Visarionin, se asht hequn vendimi për zhveshjen e funksioneve të 
Visarionit, por ai i kishte lanë kompetencë kishës shqiptare që ajo të vendosë për 
titullin që do t'i jepte, por në mënyrë kategorike përjashtonte mundësinë që Visarioni 
të mbante titullin e kryepiskopit të Tiranës. 

 
Në letrën e datës 18 maj 1937 që Veniamini I i dërgon Kristofor Kisit ndër të 

tjera thuhet: 
... " u fal prej nesh, nëpërmjet lutjes që na drejtoi në muejin e kaluem, në prill të 

1937, lidhun me heqjen e dënimit për zhveshjen e tij nga funksionet, mbasi na u 
drejtue me lutje. 

Në letër nënvizohet mendimi, se ata besojnë në pendesën e Visarionit, por 
quejnë të paligjshëm emnimin e tij si kryeprift dhe kërkojmë që ai të mos quhet më 
Kryepiskopi i Tiranës. 

I jepet të drejtë Sinodit të Tiranës për të vendosun lidhun me detyrat që duhet të 
kryej Visarioni. 

Megjithëse u fal, duhet të plotësojë edhe diçka tjetër, të bisedojë ballasi me atë 
që e fali, apo me atë që e ndoqi për nji kohë kaq të gjatë. T’i shpjegojë atij arsyet që e 
shtynë për të ndërmarrë nji veprim të tillë, motivet që e imponuen të qëndrojë gjatë në 
krye të kësaj detyre, që ishin sa fetare po aq edhe kombëtare, të ngjashme me kishat 
simotra të Ballkanit. 

 
Në gusht të vitit 1937 Visarioni vete në Stamboll dhe kërkon nga Patriku të 

pritet prej tij për të shprehun falënderimet. Patriku Veniamini i I e pranon në 
audiencë. Para tij Visarioni mban këtë fjalim: 

 
“I mbarë shenjtënuemi! 
Jam mirënjohës ndaj providencës hyjnore dhe e lavdëroj shpëtimtarin dhe zotin 

tonë Jisu, që pat mirësinë, që unë njeriu i vogël, të kem nderin e tij të madh, të mund 
të paraqitem përpara mbarë shenjtënisë dhe hyjnisë së Patrikut Ekumenik Veniaminit 
të I. Falenderoj në mënyrë të përzemërt mbarë shenjtëninë për mirësinë e çmueme që 
pati ndaj kryeklerikut Visarion shqiptar, njeriut të vogël. Në personin e shenjtënisë 
tuej me gëzim shumë të madh dhe me emocion, në mënyrë të përvuejtun 
përshëndesim dhe përqafojmë, jo vetëm të parën e të gjitha kishave ortodokse të 
shenjta të gjithësisë, por edhe Patrikun e qendrës së madhe spirituale dhe nacionale 
nëpër shekuj të helenizmit të arsimit grek, të letërsisë kishtare, të zanit dhe të 
përvuejtësisë të jerarkëve të shenjtë të shkëlqimit të mbarë ortodoks, Patrikun e 
qendrës spirituale kombëtare të helenizmit, ndaj të cilit gjithë njerëzimi dhe sidomos 
shumë i vogli i detyrojmë mirënjohjen tonë dhe përmirësimin që na jepni lidhun me 
qytetnimin dhe patriotizmin fisnik. Shumë i shenjtënuemi, shumë lehtë qe e mundun 
që të fitoja bekimet e çmueme patriarkale dhe të Sinodit nëpërmjet letrave të 
patriarkanës të dërgueme në muejin maj të këtij viti. 
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Nuk ju përgjigja duke ju falenderue me shkrim sepse preferova, që në vend të 
letrave të thata, të paraqitesha para jush dhe të komunikoja personalisht drejtpërdrejt 
me ju, gja për të cilën ju falenderoj. 

Ngjarjet që kanë ndodhun gjatë këtyne muejve të fundit, kanë ba që vetëm sot të 
mund të plotësoj dëshirën time të zjarrtë, për komunikimin e drejtpërdrejtë dhe 
personal me mbarë shenjtëninë tuej dhe me kryepriftëninjtë e shenjtë të Sinodit. 

Providenca e shenjtë nëpërmjet Zotit Jisu Krisht le ta ruejë shëndetin e 
shenjtënisë suej dhe për nji kohë të gjatë le të mbajë të ngritun përsëri lavdinë dhe 
triumfin e ortodoksisë dhe të bashkimit të të gjithë atyne që sundojnë në mënyrë 
triumfale dhe sidomos në Fronin e Patriarkanës Ekumenike.” 

Po atë ditë i shkroi një letër mitropolitit të Trapezundës, Hirësisë së tij 
Krisanthit, duke u lutun të falenderojë nga ana e tij Ministrinë e Jashtme të Greqisë 
dhe Kryepiskopin e Athinës. I dërgoi dhe një kopje të fjalimit që mbajti para Patrikut. 

“Të nderuemit mitropolitit të Trapezundës, Z. Krisanth! 
Shumë i nderuemi dhe besnik në Krishtin, Vëlla! 
Me kohë mora letrën e përndershmënisë suej të shumëndritun, e cila qe diçka 

shumë e vlefshme nga çdo pikëpamje spirituale dhe të ndjenjave. 
Në vend të shkrimit të thatë, dhe të përgjigjes në këtë mënyrë, unë do të gjej 

rastin të vij e të marr kontakt personalisht e të komunikoj me përndershmëninë tuej, 
në mënyrë që t'ju shpreh juve ato që duhen. 

Për hir të Zotit u ba e mundun që të vete në Kostandinopojë dhe kështu të më 
jepet mundësia që të shpreh drejt për së drejti personalisht, nderimet dhe falenderimet 
e mija të mbarëshenjtënuemit dhe të hyjnuemit Patrikut Ekumenik zotit Veniamin . 
Duke u bazue në mirësinë tuej, të cilën pata rastin ta vërtetoj dhe ta çmoj kur u 
njohëm në Tiranë, marr guximin t'i lutem përndershmënisë suej që të dorëzoni e 
transmetoni nga ana ime Ministrisë së Jashtme të Greqisë, dhe kryepiskopit të 
Athinës sa ma poshtë: 

"Në çaste kur pas nji kohe prej shumë vjetësh u krijue midis Patriarkanës 
Ekumenike dhe meje, për hir të zotit u nderova duke e ba të mundun që të komunikoj 
me atë, duke u pritun në mënyrë të përzemërt nga shenjtënia e tij Veniamini i I. Ai 
sikurse dihet nëpërmjet Sinodit të Shenjtë më njohu rregullsinë e gradës të episkopit 
mue që jam nji njeri i vogël, me emocion të shenjtë dhe me mirënjohje kujtoj çfarëdo 
mbrojtje me vlerë dhe përkrahje morale që më asht dhanë nga kisha greke, nga shteti 
dhe nga institucionet arsimore të shenjta, dmth nga shkolla e Rizarit, dhe nga shkolla 
teologjike e universitetit të Athinës, kështu, pra, për hir të frymës bujare qytetnuese të 
helenizmit, t'u shërbejë interesave dhe nevojave të kishës ortodokse, si dhe shtetit të 
atdheut tonë veçanërisht të dashun të Shqipnisë. 

Për këtë arsye përfitoj nga rasti që nëpërmjet përndershmënisë tuej, 
përfaqësuesit të kishës së madhe të Greqisë, të shpreh ndjenjat e mirënjohjes së thellë 
dhe të kujtimeve të pavdekshme dhe fisnike, të cilat i ruej ndaj mbretnisë greke, 
kishës greke, arsimit grek, dhe njëkohësisht kundrejt Zotit të mbarëfuqishëm, urime 
me gjithë zemër për begatinë e kombit grek dhe kishës greke, dhe posaçërisht të lut 
zotin tonë Jisu Krisht që ta ruejë mbretin e grekëve Jorgjin e II për të mirën e 
helenizmit, sikurse dhe të paqes dhe të bashkëpunimit vëllazënor të popujve miq të 
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Ballkanit, ndërmjet të cilëve vend ma të afërt kanë marrëdhania e kombit grek me 
kombin shqiptar, të cilit në emën të zotit përvujtësia e jonë asht djali i vogël 

Me pëqafime vëllaznore të përzemërta dhe me dashuni e vlerësim, 
kryeklerik Visarioni  
Kostandinopojë 5 gusht 1937  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KREU I DYTË 
VISARION XHUVANI, MITROPOLITI I BERATIT,  
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MYZEQESË, VLORËS DHE KANINËS 
 

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 Naumit88, që në atë kohë ishte në 
administrimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë89. Pas dorëzimit ai mori 
emrin Irine dhe me vendim të Sinodit të Shenjtë të K.O.A.Sh-it u emërua Episkop i 
Strugës90, 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 Strugës91. Mitropolit i kësaj të fundit u 
emërua Imzot Irine Banushi. 
88-Në kohën që Konferenca e Ambasadorëve ia ktheu manastirin Mbretërisë Serbe-Kroate e Sllovene 
panairi i Shën Naumit zhvillohej regullisht. Për lehtësimin e pelegrinazhit të shtetasve shqiptarë në 
manastirin e Shën Naumit, Konferenca Ambasadorëve më 6 nëntor 1925, hartoi një rezolutë. Disa nga 
nenet e rezolutës janë: “U lejohet shtetasve shqiptarë, që në përputhje me dispozitat e këtij protokolli, 
të kalojnë lirshëm dhe gjatë gjithë vitit kufirin për të kryer pelegrinazh në manastirin e Shën Naumit. 
Kalimi i kufirit do të bëhet nga rruga, që nis nga fshati shqiptar Tushemisht, në jug të liqenit të Ohrit 
dhe të çon në manastirin e Shën Naumit, ose udha që ndjek pjesën e poshtme të luginës së Çëravës. 
Pelegrinazhi duhet të bëhet gjatë ditës, që nga lindja e diellit deri në perëndim të tij dhe pa armë. 
Pelegrinët duhet të jenë të pajisur me karta identiteti të lëshuara në gjuhën serbe e shqipe nga 
nënprefekti kompetent shqiptar. Këto karta përveç përshkrimit fizik të pelegrinit, do të përmbajnë 
datën e krijimit të tyre si dhe firmën dhe vulën e autoritetit që i ka lëshuar. Ato do të jenë të vlefshme 
për një vit dhe do të mund të rinovohen pas skadimit të këtij afati. Me hyrjen e tyre në territorin e 
Mbretërisë Serbe-Kroate e Sllovene, pelegrinët, të pajisur me karta do të duhet të paraqiten në postën 
kufitare, e cila do të ngjisë vizën e saj dhe datën e kalimit mbi kartë. E njëjta procedurë do të duhet të 
kryhet në dalje. Pelegrinët mund të qëndrojnë në territorin e Mbretërisë Serbe-Kroate e Sllovene 
maksimumi tri ditë”. Kaliopi Naska, Shën Naumi dhe diplomacia e kohës, Kristalina-KH, Tiranë 2012, 
faqe 673. 
89-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.    
90-Sipas Dhimitër Bedulit episkopata e Strugës në atë kohë kishtë 35 famulli dhe 36 famulltarë 
(priftërinj e dhjakonë). 
91-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 
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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. (Fig.1) 
(Fig.2) 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. 
 
 

LËVIZJA UNITE NË ELBASAN 
 

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 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. E vetmja kishë unite gjendej në qytetin e Elbasanit, në lagjen Kala. 
Kisha unite u përurua më 25 gusht 1929 me praninë e autoriteteve lokale, ushtarake, 
prefektit të Elbasanit etj. Liturgjia hyjnore u celebrua nga atë Pietro Scarpelli, atë Jovan 
Toda dhe atë Naum Peqini. Këta dy të fundit kishin qenë meshtarët e kishës së Shën 
Kollit në Elbasan dhe qenë konvertuar në unitë92 që në vitin 1928. Në ditën që 
përurohej kisha unite, Visarion Xhuvani meshoi në kishën e Shën Mërisë, në lagjen 
Kala të Elbasanit dhe gjatë predikimit e cilësoi kishën unite si “vepër të djallit, një 
kancer që tenton të minojë autoqefalinë shqiptare”. Kryeepiskopi arriti të bindte 
qeverinë se unitizmi duhej ndaluar me çdo kusht. Pas ankesës së Xhuvanit, kisha unite 
u mbyll pas një muaji. Zyra Sekrete e Ministrisë së Brendshme urdhëroi ndalimin e çdo 
meshimi të kishës unite në Elbasan. Mbrojtja e kishës nga unitët93 u shënua si fitore e 
madhe e Sinodit të Shenjtë.  

Më 16 prill të vitit 1930, Ministri i Brendshëm Rauf Fico i ka dërguar një 
informacion Prefekturës së Elbasanit në lidhje me aktivitetin e kishës unite. Prefekti i 

Struga; Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë  gjer në vitin 1944, Tiranë 1992, 
faqe 29. 
92-Ines Angeli Murzaku, Returning Home to Rome, the basilian monks of Grottaferrata in Albania, 
Grottaferrata, 2009, page 141; Vetëm dy priftër orthodhoksë u lidhën me Romën, Gazeta e Re, nr. 2, 2 
nëntor 1928, faqe 3. 
93-Në Deklaratën V të Kryesisë së Kishës Orthodhokse Autoqefale thuhet: “Mbrojtja e dogmës sonë të 
shenjtë Ortodokse dhe luftimi i propagandës s’Unitizmit në Shqipëni qe një vepër për të cilën ne duhet 
të përgëzohemi. Me këtë u zhduk dhe një shkak i ndasisë së elementeve të kombit, u zhduk përçamja 
antiungjillore ndërmjet ortodoksve. Për këtë nuk muermë parasysh as një rrezik e interes personal por 
bamë detyrën tonë si kryetar i përgjithshëm shpirtnor i Ortodoksisë Shqiptare”. Visarion Xhuvani, në 
Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 136; Arkivi Qendror i Shtetit, 
Koleksion fondesh pas 1912, Dosja 1552, viti 1929, fleta 38, poza 60, xhaketa 468. 
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Elbasanit Qazim Bodinaku i është përgjigjur: “Lokali i kishës unite ndodhet i bashkuem 
me banesën private të priftit atë Pietro Scarpelli, i cili meshon tinëz…Sot i 
naltpërmenduni u thirr në prefekturë dhe në mënyrë të pëlqyeshme u porosit të mos 
meshojë privatisht pa i ra kumbonës, derisa çeshtja të rregullohet dhe na njoftoi se 
nesër mbrama, mbasi asht nata e madhe do ta bajë detyrën e meshimit. Për të ndalue 
meshimet në kët kishë dhe propagandat helmuese rreth kësaj çështje duhet të largohet 
këtej: Papa Pietro bashkë me Papa Jovanin, të cilët sado që të ndalohen nga meshimet 
prapë se prapë do të vazhdojnë tinëzisht. Lutemi deri nesër nga mesdita të njoftohet 
mënyra e veprimit”. Në letër përmendet vetëm atë Jovan Jovan Toda, sepse atë Naum 
Peqini qe penduar94 dhe u kthye përsëri si meshtar i kishës ortodokse.  

Më 12 korrik të vitit 1930, Kryeepiskopi i Kishës Ortodokse të Shqipërisë, 
Forlumturia e Tij, Visarioni është ankuar pranë Ministrisë së Drejtësisë për priftin 
unit të ardhur nga Kalabria, i cili përpiqej që të dërgonte djemtë elbasanas për 
studime teologjike në Itali95. Me ndërmjetësinë e priftit unit atë Pietro Scarpelli u 
dërguan për studime nëpër shkollat teologjike të Italisë: 1-Nasi Spiro Ndria në 
shkollën “Via faro, mango presso Veri”, 2-Josif Papamihali në kolegjin “Greko Vio 
Babuino”, 3-Aleko Thanas Gega në shkollën “Suinar Grota Ferata” etj.  

Më 19 shkurt të vitit 1936 prefekti i Elbasanit Sadik Metra ka njoftuar eprorët: 
“Prifti unit quhet atë Pietro Scarpelli dhe asht njeri i zgjuem punëtor dhe me kulturë 
të plotë, asht organi kryesor  për zhvillimin e unitizmës, simbas hetimeve personale 
disponueka fonde të mira dhe tash që papunësia asht tue u shtue, me mjetet e tij 
financiare asht tue tërheqë njerëz që kanë nevojë ushqimore, dhe mbasi ky veprim 
bahet tepër i fshehtë dhe pa bujë fare”. Priftërinjtë unitë kishin marrë shtëpi me qera 
dhe përveç katekizmës kishin hapur kopshte e shkolla. Murgeshat u mësonin vajzave 
punë dore, ndihmonin njerëzit në nevojë etj96.  

94-Në Deklaratën IV të Kryesisë së Kishës Orthodhokse Autoqefale ndër të tejra thuhet: “Me gëzim të 
shenjtë ju japim edhe nji lajm tjetër të bekimit të Zotit. I gabuemi vitin e kaluem, meshtari i Zotit At 
Naum Peçini, me hir të shpirtit të shenjtë dhe me përpjekjet tona, i ndihmuem prej Zotit gjeti rishtaz 
limanin e shpëtimit, gjinin tonë të shenjtë atnor, dhe pasi u kryen të gjitha sa urdhnojnë kanonet dhe 
rregullat e kishës sonë të shenjtë, ky sot asht ushtari besnik dhe i bindun dhe banëka meshari ynë si 
duhet nën urdhënat tona të shenjta i thirrun pas kësaj At Nikolla Protopeje. Në emën të Atit e të Birit e 
të Shpirtit të shenjtë. Lavdërojmë zellin tuej të hirshëm për bashkëqëndrimin dhe besnikërinë, që 
rrëfyet në veprimet tona për mbrojtjen tonë të Shenjtë”. Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe 
në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 133; Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 885, Dosja 151-
154, fleta 38, poza 60, xhaketa 468, viti 1929. 
95-Kryesia e Kishës i dërgoi Ministrisë së Drejtësisë shkresën me protokolli Nr. 379, që mban datën 
12.VII.1930. “Mitropolia e Durrësit sipas informatave që ka nga Elbasani më njofton se prifti unit Papa 
Pjetri, nënshtetas italian nga Kalabria propagandon përhapjen e unitizmit në Shqipni. Brenda këtij 
mueji po mundohet të dërgojë në seminarin e propagandës unite në Romë djem shqiptarë, tue u sigurue 
shpenzimet e udhëtimit, pasaporta dhe bursa në internat. Mbasi këto veprime janë në kundërshtim me 
ligjet e shtetit dhe kundër ligjeve të Mbretnisë për mbarëvajtjen e KOASH mbasi shkakton ndasi në 
elementin ortodoks, lutemi të merrni masa për ndalimin e këtyne veprimeve dhe për ndalimin në 
Shqipëni të atyne djemve që studiojnë në shkolla të tilla dhe kanë ardhë për vakanca. Me nderime të 
posaçme. Kryetari i KOASH. Visarion. Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, 
botimet 55, Tiranë 2007, faqe 217. 
96-Kastriot Dervishi, Lëvizja unite në Shqipëri dhe zhvillimet e saj, 55, 30 mars 2005, faqe 12-13. 
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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.  

 
SHKARKIMI I KOTOKOS 

 
Më 31 mars 1945, Kryeepiskopi Kristofor Kisi97 u ka dërguar një letër 

anëtarëve të Sinodit të Shenjtë me Nr. Prot. 176, me anën e së cilës u kërkonte të 
shfaqnin mendimin e tyre në lidhje me aktivitetin antishqiptar të episkopit të 
Gjirokastrës, Pandelejmon Kotoko98. Ndër të tjera në letër kryetari i Sinodit të 
Shenjtë, Kisi shkruan se peshkopi dioqezës së Gjirokastrës, Pandelejmon Kotoko de 
facto është shkarkuar nga detyra dhe është zëvendësuar, por vendim pushimi nuk 

97-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 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. 
98-Pandelejmon Kotoko ka lindur në Korçë në vitin 1890. Studimet e larta i kreu në Institutin Teologjik 
të Halkit në Stamboll, ku u diplomua në vitin 1912. Tema me të cilën mbrojti diplomën ishte: "Mësimi 
i Joan Gojartit për misionin pimantik". Në vitin 1936 mbrojti Doktoraturën në Drejtësi, ndërsa më 11 
prill 1937 u dorëzua Mitropolit i Gjirokastrës në kishën e "Trinisë së Shenjtë" të Halkit. Pandelejmon 
Kotoko e mbajti postin e Mitropolitit të Gjirokastrës nga viti 1937 deri në vitin 1941. Pas ripushtimit të 
Gjirokastrës prej italianëve Kotoko u largua nga Shqipëria me ushtrinë greke. Pasi u vendos në Athinë 
themeloi Komitetin Qendror për Epirin e Veriut. Kotoko ka vdekur në Athinë më 24 maj 1969. 
Dhimitër Beduli, Teologë me origjinë shqiptare që janë diplomuar në Institutin Teologjik të Halkit, 
Ngjallja, tetor 1996, faqe 10; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, 
faqe 221; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 108; Foti Cici, 
Midis shqiptarësisë dhe grekësisë, Globus R, Tiranë 2006, faqe 204-206. 
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është marë dhe shkarkimi i tij nuk është dekretuar për shkak të pengesave, që paraqet 
statuti i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, i cili të drejtën e pushimit të 
kryetarit dhe të anëtarëve të Sinodit ia ka rezervuar vetëm kryetarit të shtetit. Për t’i 
dhënë fund kësaj çështjeje kryetari i Sinodit të Shenjtë, Kisi u drejtohet anëtarëve të 
sinodit që me anën e shkresave përkatëse të shfaqnin mendimin e tyre99.  

Sipas Statutit të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë Imzot 
Pandelejmon Kotoko kishte bërë shkelje statutore dhe kanonike sepse kishte braktisur 
dioqezën e Gjirokastrës. Në letrën e tij, Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Myzeqesë 
Imzot Visarion Xhuvani (Fig. 3) i sugjeron Sinodit të ndjekë procedurat, që përcakton 
Statuti në lidhje me Gjykatën Shpirtërore, e cila ishte organi kompetent për të gjykuar 
çështjen e braktisjes së detyrës kishtare. (Fig. 4) Pasi të ndiqeshin të gjitha procedurat 
përkatëse, atëhere Gjykata Shpirtërore do të vendoste pushimin nga detyra të titullarit 
të Mitropolisë së Gjirokastrës. (Fig. 5) Për këtë vendim të Gjykatës Shpirtërore Sinodi 
i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë lipsej të njoftonte qeverinë 
shqiptare sepse ajo e kishte të drejtën e miratimit të shkarkimit nga detyra peshkopale 
të peshkopëve100.  
 Më 16 maj 1945 u mblodh Sinodi i Shenjtë i KOASh-it, nën kryesinë e 
Kryeepiskopit Kristofor, Mitropolitit të Korçës dhe zëvendës i përgjithshëm i 
Dioqezës së Gjirokastrës, Imzot Agathangjelit, mitropolitit të Beratit dhe Vlorës, 
Imzot Visarionit dhe Ikonomit të Madh Stavrofor Vasil Marku. Sinodi i Shenjtë në 
mbledhjen e tij të jashtëzakonshme shqyrtoi dhe më pas dekretoi pushimin e Imzot 
Kotokos. Ndër çështjet që u diskutuan qenë se në vitin 1940 peshkopi Pantelejmon 
Kotoko, në atë kohë titullar i Dioqezës së Gjirokastrës është larguar nga Shqipëria pa 
lejen e Kryetarit të Kishës, duke shkelur kështu artikullin 26 të Statutit të Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Pas këtij akti Sinodi i Shenjtë e ka konsideruar të 
dorëhequr dhe Kryeepiskopi ka emëruar si Zëvendës të Përgjithshëm të Dioqezës së 
Gjirokastrës peshkopin e Korçës Imzot Agathangjelin101. Gjithashtu ka urdhëruar që 
të mos përmendet gjatë meshës emri i peshkopit të dorëhequr në kishat e peshkopatës 
së Gjirokastrës. Përpos faktit se  është larguar nga Shqipëria pa lejen e Kryetarit të 

99-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1, viti 1945, fl. 1. 
100-Pavli Haxhillazi, Një letër e panjohur e Visarion Xhuvanit, Shqiptarja.com, 14 tetor 2012, faqe 20; 
Pavli Haxhillazi, Një letër e panjohur e Visarion Xhuvanit, Le Radici, Anno 10, Nr. 5, Ottobre 2012, 
pagina 18; Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1, viti 1945, fl. 
3-4. 
101-Agathangjel Çamçe (1877-1946) ka lindur në qytetin e Korçës më 1877. Në vitin 1913 emigroi në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku u shqua si aktivist i lëvizjes kombëtare. Në vitin 1919 u dorëzua 
në gradën priftërore në Nju Jork, ku shërbeu dy vjet duke celebruar shërbesa fetare në gjuhën shqipe. 
Në vitin 1921 Atë Agathangjel Çamçe erdhi në Shqipëri dhe një vit më vonë më 1922 mori ofiqin e 
Arkimandritit. Në muajin shkurt të vitit 1929 u dorëzua Episkop i Beratit, Vlorës dhe Kaninës në 
Kishën Katedrale të Ungjillëzimit prej Imzot Visarionit dhe Imzot Viktorit. Në vitin 1941 Imzot 
Agathangjeli u dorëzua Mitropolit i Korçës. Imzot Agathangjel Çamçe ka vdekur në vitin 1946. 
Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë gjer në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it, 
Tiranë 1992, faqe 44; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 
2006, faqe 58-59; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 108-
109; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 6. 
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Kishës, peshkopi Pandelejmon Kotoko duke shtuar fajet e tij kanonike ka pranuar dhe 
kryesinë e një komisioni, që punon kundra integritetit të vendit102.  

Më 13 qershor 1945 Kryeepiskop Kristofor Kisi i ka dërguar një shkresë me 
numër protokolli 238 Ministrisë së Drejtësisë, me anën e së cilës i parashtronte për 
dekretim vendimin e Sinodit të Shenjtë të KOASh-it. Gjithashtu Ministria e Drejtësisë 
(Fig. ) me anën e shkresës që mban numrin e protokollit 794, datë 19 qershor 1945 i 
përgjigjet se vendimi i Sinodit të Shenjtë është me vend, sepse i përgjigjet misionit të 
lartë fetar dhe patriotik të institucioneve tona fetare. Kisha Ortodokse me të drejtë nuk 
mund të toleronte një peshkop, që ka zhvilluar dhe zhvillon veprimtari antikombëtare 
të vazhdonte të mbante titullin e një dioqeze shqiptare103.  

Pas shkarkimit të  episkopit të Gjirokastrës, Pandelejmon Kotoko, Sinodi i 
Shenjtë i KOASh-it kishte këtë përbërje: Kristofor Kisi në cilësinë e Kryeepiskopit, 
Mitropoliti i Korçës dhe Zëvendës i Përgjithshëm i Dioqezës së Gjirokastrës, Imzot 
Agathangjeli, Mitropolit i Beratit, Vlorës dhe Myzeqesë, Imzot Visarioni dhe 
Ikonomi i Madh Stavrofor Vasil Marku104.  

Në mbledhjen e Sinodit të Shenjtë të datës 4 korrik 1945 u diskutua çështja e 
episkopit të Strugës Irine Banushi105. Kryetari i Sinodit të Shenjtë Kristofor Kisi 
deklaroi se Imzot Irineu është emëruar me vendim sinodi episkop i Strugës, por 

102-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1, viti 1945, fl. 5-6. 
103-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536,  Dosja Nr. 1, viti 1945, fl. 7-8. 
104-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 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. 
105-Irine Banushi (1906-1976) ka lindur në Shkodër në vitin 1906. Mësimet e para i mori në qytetin e 
lindjes dhe më pas vajti në Seminarin "Bogosllava" të Cetinjës në Malin e Zi. Studimet e larta 
teologjike i vazhdoi në Beograd dhe i përfundoi në vitin 1938. Menjëherë u kthye në atdhe ku filloi 
punë në Seminarin “Apostull Pavli” dhe në gjimnazin e Tiranës duke dhënë lëndën e latinishtes. Në 
prillin e vitit 1939 Ilia Banushi u bashkua me qëndresën antifashiste. Më pas e internuan në provincën e 
Kolfioritos në Itali nga ku u kthye në vitin 1940. Në atë kohë Kryehirësia e Tij Kristofor Kisi, i cili 
drejtonte Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, duke shmangur një përpjekje të italianëve për të 
emëruar një episkop unit, i propozoi Ilia Banushit, i cili shquhej për përgatitje të lartë teologjike dhe 
përkushtim ndaj atdheut. Kështu në shkurt të vitit 1942 Ilia u dorëzua në gradën episkopale në 
Manastirin e Shën Naumit që në atë kohë ishte në administrimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë. Pas dorëzimit ai mori emrin Irine. Me vendim të sinodit u dorëzua episkop i Strugës, 
Prespës dhe Caredvorit. Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 
1944, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 45; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i 
dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 59; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon 
Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 141; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 
2011, faqe 127-128; Irine Banushi-martir i Kishës sonë Orthodhokse, Ngjallja, nëntor 2018, faqe 9.  
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dekreti qeveritar nuk ka dalë ende, prandaj Sinodi i Shenjtë vendosi që Imzot Irineu 
të jetë anëtar i sinodit me cilësinë e episkopit të Strugës106.  
 
 

PERSEKUTIMI  
I VISARION XHUVANIT 

 
Ndaj Mitropolitit të Beratit, Vlorës dhe Myzeqesë, Imzot Visarionit, u 

inskenuan akuza qesharake dhe të pabaza. Akuzat ndaj Mitropolitit Visarion107 qenë 
nga më të ndryshmet, të artikuluara nga njerëzit e sigurimit të shtetit në bashkëpunim 
me ata të kishës. Ata e akuzonin sikur kishte punuar për rrëzimin e pushtetit popullor, 
duke ngjallur pakënaqësi tek besimtarët ortodoksë, sikur kishte dekospiruar letrat e 
kryesisë së kishës, abuzime në detyrë gjatë kohës që ishte Mitropolit i Beratit etj. 
Kujdestarët e kishës së Libofshës me anën e një deklarate të nënshkruar më datën 8 
mars 1945 e akuzonin Visarionin se u kishte marrë me imponim një teneqe me 
djathë, dy karroqe fasule dhe 80 franga108. (Fig.6) (Fig.7) Kujdestarët e kishës së 
fshatit Kadipashaj me anën e një deklarate të nënshkruar më datën 24 mars 1945 e 
akuzonin Visarionin se u kishte marrë 1930 franga ari109. Prifti i Libofshës atë Joan 
Kule më datën 4 prill 1945 deklaronte se Visarioni i kishte marrë 400 franga ari për ta 
hirotonisur në gradën priftërore110. Epitropët e kishës së lagjes Goricë të Beratit më 
18 prill 1945 e akuzonin se u kishte marë 380 franga ari pa u lëshuar dëftesë, etj111. 
Në dy letrat e fundit kërkohet largimi i Visarion Xhuvanit nga dioqeza e Beratit. Janë 
gjithsej shtatë letra të tilla pak a shumë të ngjashme me njera-tjetrën. Këto letra i janë 
dërguar Kryesisë së Kishës dhe autoriteteve vendore.  

Më 19 qershor 1945 Kryeepiskop Kisi i dërgon Visarionit një shkresë me Nr. 
Prot. 250 me anën e së cilës i kërkon të falte priftërinjtë që kishte pezulluar. Ndër të 
tjera në letër thuhet se kujdestarët e kishave të Myzeqesë i janë ankuar se i ka 
detyruar që të paguajnin shuma kolosale dhe ata që nuk paguanin qenë pezulluar nga 
detyra112.  

Për të shqyrtuar këto letra më 6 korrik 1945 u bë mbledhja e parë e Sinodit ku 
u paraqitën akuzat, ndërsa më 10 korrik 1945 u bë mbledhja e dytë, në të cilën u 
miratua zyrtarisht përmbajtja e dokumentit akuzues. Më 11 korrik 1945 u mblodh 

106-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536,  Dosja Nr. 1, viti 1945, fl. 18. 
107-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. 
108-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945, fl.1-2. 
109-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945, fl.5-6. 
110-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945, fl. 7-8. 
111-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945, fl. 10-11. 
112-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945,fl. 20. 
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përsëri Sinodi i Shenjtë i KOASH-it, ku pasi u lexuan akuzat (Fig.8) ndaj Mitropolitit 
të Beratit, Imzot Visarionit u vendos që këto akuza ti komunikoheshin atij113. 

Visarioni Xhuvani mori në dorëzim prej sekretarit të Kryesisë së Kishës 
Dhimitër Beduli (Fig.9) shkresën Nr. 272/1 datë 10. VII. 1945 prej 4 faqesh, që 
përmbante akuzat ndaj tij114. Të gjitha akuzat qenë trillime nga më të poshtrat dhe të 
qëllimshme, prandaj më 12 korrik 1945 Visarion Xhuvani për përgatitjen e apologjisë 
kërkoi: emrat e atyre që kanë nënshkruar shkresat dërguar Kryesisë së Kishës dhe 
Këshillit Antifashist Nacional-çlirimtar, kopjet e shkresave etj115. Kërkesat e 
mësipërme të Visarionit nuk u përmbushën dhe çdo reagim i mëtejshëm ishte i kotë 
prandaj vendosi që të bënte një prokurë të posaçme, duke caktuar av. Vasil Dilo, Dr. 
Spiro Stringën, Vasil Xhajin dhe Menella Noçkën të bënin mbrojtjen e tij116. 

Se si është proceduar më vonë me akuzat ndaj Mitropolitit të Beratit, Vlorës dhe 
Myzeqesë, Imzot Visarionit ka mbetur mister, sepse mungojnë dokumentet arkivore 
në dosjen përkatëse. Gjithsesi, Imzot Visarioni vazhdoi të kryente me përkushtim 
detyrën e tij funksionale si Mitropolit i Beratit, Vlorës dhe Myzeqesë.  

Reformën agrare që nisi të ndërmerrte regjimi komunist në Shqipëri, Visarioni e 
shihte me shqetësim të madh, sepse do të kishte pasoja të rënda ekonomike edhe për 
kishën. Për këtë çështje më 20 gusht të vitit 1946 Visarion Xhuvani iu drejtua 
Këshillit të Përhershëm Ekonomik të Kishës me një shkresë zyrtare, me anën e së 
cilës i raportonte problemin e shpronësimeve117. Meqenëse problemi ishte i ngutshëm 
dhe shumë shqetësues, Visarion Xhuvani më 25 gusht të vitit 1946 e vijoi 
letërkëmbimin duke iu drejtuar në anën e një shkrese tjetër Këshillit Ekonomik të 
Përhershëm118. Me porosi të Kryeepiskopit Kristofor Kisi, Këshilli i Përhershëm 
Ekonomik i Kishës ia dërgoi të dy letrat Ministrisë së Drejtësisë dhe operativët e 
degës së punëve të brendshme të Vlorës menjëherë e arrestuan119.  Gjykata Ushtarake 
e Vlorës me anën e vendimit Nr. 512, datë 12 dhjetor 1946 e dënoi Visarion 

113-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945,fl. 23. 
114-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945,fl. 38. 
115-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945, fl. 31. 
116-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 12, viti 1945,fl. 34. 
117-Në shkresë thuhet: "Zbatuesi i Reformës së ullinjve në Nartë ka deklarue se Kishave dhe 
Manastireve të Myzeqesë, që kanë ullinj në rrethin e Nartës të Vlonës, u shpronësohen pa shpërblim, 
në dobi të publikut. Meqenëse këta ullinj janë dhurue për nevojat e zakonshme të kultit ortodoks të 
kishës dhe të Manastirit përkatës, si dhe për përmbajtjen e zakonshme të tyne, kemi nderin t'ju lutemi 
të na lajmëroni masat, që mund të ketë marrë i Hirshmi Këshill Ekonomik ose organet e këtij, mbasi 
çeshtja asht urgjente dhe dihej me kohë që kjo reformë do të zbatohej". Lutës ndaj Zotit, Mitropoliti 
Visarion. 
118-Në shkresë thuhej: "Ndër pasunitë manastiriale dhe kishtare, duke përmbledhun kopshtet, bostanet, 
bahçet dhe ullishtat, ka shkue këto ditë komisioni i Reformës Agrare dhe po i shpronëson në dobi të 
bujqve, njikohësisht dhe po ua dorëzon. Nuk dimë normat e së drejtës që kanë pasunitë manastiriale 
dhe kishtare mbi Reformën Agrare. Lutemi të ketë mirësinë Ai i Hirshëm Këshill të marrë në studim 
çështjen dhe të na njoftojnë veprimin". Lutës ndaj Zotit, Mitropoliti Visarion. Nos Xhuvani, Visarion 
Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 228-229. 
119-Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 365. 
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Xhuvanin me me 20 (njëzetë) vjet privim lirie, me punë të detyruar dhe me humbjen e 
të drejtave politike për pesë vjet120.  

Gjatë 15 vjetëve të dënimit në burgun e Burrelit, Visarion Xhuvani121 ndonëse 
në moshë të thyer, qëndroi me burrëri. Shkrimtari Agim Musta në librin "Mandelat e 
Shqipërisë" ka shkruar për Visarion Xhuvanin: “Nuk kisha veçse dy javë që 
ndodhesha në burgun e Burrelit, kur një mbrëmje dallova në sfondin e korridorit një 
njeri me raso të zezë, fytyrë dhe flokë të bardhë si dëbora, një Abat Faria i gjallë, që 
ecte i kërrusur nga pesha e viteve dhe e vuajtjeve”. Gjatë kohës së qëndrimit në burg, 
besimtarët dhe të afërmit druheshin të shkonin për vizitë te Visarioni, por kishte edhe 
nga ata që duke marrë parasysh të gjitha pasojat venin dhe i shpinin ushqime, si për 
shembull Papa Kozmai i Bestrovës dhe besimtari Vangjel Manushi. Kur doli nga 
burgu më vitin 1962 Visarioni ishte në moshën 75-vjeçare. Njeriu që iu gjend në këto 
momente kritike ishte Atë Erazmi Jorgo, i cili u kujdes për të duke i dhënë veshjet e 
veta klerikale. Në vjeshtën e vitit 1962 Visarionin e çuan në Manastirin e Shën Gjonit 
pranë Elbasanit, (Fig.10) ku kaloi vitet e fundit të jetës së tij, derisa ia dorëzoi shpirtin 
Perëndisë më 15 dhjetor të vitit 1965.  

Në vitin 1967 varrezat e klerikëve që gjendeshin brenda rrethimit të manastirit 
u zhvendosën diku në kodër, aty ku qenë varrezat e fshatit. Një skuadër ushtarësh i 
zhvarrosi eshtrat e Visarion Xhuvanit122 dhe i rivarrosi ato jashtë mureve rrethuese të 
manastirit të Gjon Vladimirit. Në pllakën përkujtimore është shkruar: Visarion 
Xhuvani. Kryeepiskop i Shqipërisë 1929-1937. Mitropolit i Beratit 1942-1945. 

 
 
 

120-Visarion Xhuvanin e akuzonin se: “Ka raportuar në kuesturë dhe karabinieri njerëzit e lëvizjes, të 
cilët janë arrestuar mbas kapitullimit të Italisë dhe okupimit të vendit prej nazistëve. Është zgjedhur 
anëtar i regjencës kuislinge. Ka qenë i lidhur me tradhëtarët e Ballit Kombëtar. Ka mbajtur fjalime 
kundër Luftës Nacional-çlirimtare. Mbas çlirimit ka propaganduar kundër pushtetit. Ka raportuar 
pranë gjeneralëve Hogdison Smith në lidhje me popullsinë e vendit. Ka mbajtur lidhje me misionarët 
anglezë dhe amerikanë në Shqipëri dhe në bazë të neneve 2,3,4 të ligjit Nr. 372, datë 12 dhjetor 1946 
dënohet me 20 (njëzetë) vjet privim lirie, me punë të detyruar dhe me humbjen e të drejtave politike 
për pesë vjet kohë”. Ministria e Drejtësisë, regjistër i gjendjes gjyqësore, Nr. Prot. 2896, 2307, 3612; 
Tomor Aliko, Genocidi mbi elitën intelektuale të kombit shqiptar nën terrorin komunist, Maluka, 
Tiranë 2007, faqe 259; Tomor Aliko, Genocide in the intellectual elite od the Albanian nation under 
the communist terror, Maluka, Tirana 2007, page 259.  
121-Kristofor Beduli, Dhimitër Beduli bir i zgjedhur dhe i përkushtuar i kishës sonë, Ngjallja, Tiranë 
2015, faqe 77; Andrea Llukani,Visarion Xhuvani martir i Kishës Ortodokse, "55”, 21 maj 2004, faqe 
18; Tomor Aliko, Genocidi mbi elitën intelektuale të kombit shqiptar nën terrorin komunist, Maluka, 
Tiranë 2007, faqe 259; Tomor Aliko, Genocide in the intellectual elite od the Albanian nation under 
the communist terror, Maluka, Tirana 2007, page 259. 
122-Ruajtësi i varreve të Shijonit, Jorgji Gjika rrëfen me nostalgji: “Ja banë vorrin këtu pranë këtij 
ullini. Ma vonë e pashë vorrin të rrafshuem me tokën, nuk dukej asnjë shenjë vorri, por toka qe e 
shkrifët. E rueja këtë copë tokë me eshtnat e priftit tonë, sepse as në vorr s’po e linin të qetë. Shiu i 
dimnit e rrafshoi tokën dhe ky vorr ngadalë po zhdukej. Nuk isha i qetë dhe nji ditë prej ditësh e 
rrethova me gurë, po ma vonë gurët i kishin heqë. Atëhere mora kryqin e nji priftni të vdekun para 
shumë vjetësh dhe e vuna këtu”. 
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KREU I TRETË 
VEPRIMTARIA PATRIOTIKE E VISARION XHUVANIT 

 
NDIHMESA E VISARION XHUVANIT 

PËR BASHKËJETESËN NDËRFETARE 
 
 Marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve fetare në Shqipëri kanë qenë historikisht 
miqësore dhe tolerante. Shoqëria shqiptare është tërësisht laike dhe krenohet me 
marrëdhëniet e shkëlqyera ndërfetare që ekzistojnë në vend. Në një shoqëri pluraliste 
është e natyrshme të përplasen bindjet e besimeve të ndryshme fetare, madje në 
dialogun ndërfetar askush nuk duhet të mohojë bindjet e tij. Mirëkuptim dhe respekt 
do të thotë të pranosh të drejtën e tjetrit për të besuar. Në Shqipëri nuk ka pasur 
probleme serioze në dialogun ndërfetar. Komunitetet fetare jetojnë në harmoni me 
njera tjetrën dhe shoqërinë shqiptare. Kryemyftiu i Shqipërisë, Haxhi Vehbi Dibra kur 
u zgjodh në krye të Pleqësisë (senatit) më 1912 iu drejtua popullit me këto fjalë: 
“Çashtja e fesë ashtë nji çashtje e posaçme e seicili asht i lirë për me sigurue forcimin 
e fesë së vet. Kristianë e myslimanë janë vëllezër shqiptarë të pandarë”. Në kohën që 
vdiq Haxhi Vehbi Dibra, Kryepiskopi i Shqipërisë, Dr. Visarion Xhuvani (Fig.1) 
mbajti fjalën e rastit. (Fig.2) Kur vdiq Atë Gjergj Fishta, përpara arkivolit të tij ndër të 
tjerë foli edhe Havis Ali Kraja. Më 20 dhjetor të vitit 1942, në ceremoninë e varrimit 
të Faik Konicës, fjalimin e lamtumirës e mbajti Fan Noli. Me rastin e përcjelljes së 
eshtrave të dy patriotëve Çerçiz Topullit dhe Muço Qullit më 1936, Atë Anton Harapi 
mbajti ligjëratën “Dy fjalë dhe nji betim”. Më 8 maj 1924, Atë Gjergj Fishta ligjëroi 
në funeralin e Avni Rustemit. Mund të themi se marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve 
fetare kanë qenë dhe janë të shkëlqyera. Ato karakterizohen nga fryma e 
bashkëpunimit reciprok.  
 
 

FJALA E VISARION XHUVANIT 
NË VARRIMIN E HAXHI VEHBI DIBRËS 

 
“Nji dorë trokiti ke porta e banesës s’ime: dola për të pamë kush ishte e 

s’gjeta njeri. Por tue hudhun sytë këndej hetova tanë këta njerëz e m’u ba se kjo 
trokitje kishte nji fuqi simbolike, prandaj vrapova dhe redha këtu. Haxhi Vehbiun e 
kam njoftun si nji nga të parët kryetarë shpirtnuer, qe i pari që u dha dorën të 
Krishtenëve tue u thanë se e ndjekin besimin që na kanë kanë trashëgim të parët, 
porse kudo në jetën tonë jemi vllazën të pandashëm. Unë sot po thyej pengesën e 
mosmarrjeve pjesë nga ana jonë në ceremoni të tilla: na jemi vllazën. Myslimanizmi 
shqiptar duhet të jetë krenar që pati në gjinin e vet burra si i ndjeri: uroj nga zemra që 
të vazhdojë të ketë të tillë. Ai po ju len juve, shokë të klerit mysliman, idealin e tij që 
po forcohet dita ditës: Haxhi Vehbiu asht nga ata që i pjell rrallë koha. Ai tashti 
prehet i sigurtë se misioni i tij atdhetaro-fetar qëndron ndër duer të mira si të juejat. 
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Haxhi Vehbi Efendi Dibra do të mbesi i paharruem në historinë e Shqipnisë së 
Re edhe në pikëpamje tjetër: asht i pari kryetar i fesë muhamedane në Shqipni i cili, 
tue qenë prej origjine i Shqipnisë s’Epërme, respektohesh, simpatizohesh që në 
kohnat kur nuk ishte brumëzue mirë si sot bashkimi i plotë kombëtar, respektoshesh 
dhe simpatizohesh si prej shqiptarëve të Jugut ma të largët të Shqipnisë ashtu edhe 
prej atyne të Veriut ma të epërm, si prej të krishtenëve dhe prej muhamedanëve. 
Kohnat në të cilat jetojnë dhe sundojnë punët e fesë Muhamedane në Shqipni ishin 
kohnat e sëmundjeve shoqnore që kalojnë gjithë kombet kur janë formue rishtas si 
shtet, dhe personalitetet e ndershme ose bajraktarët dhe kombet janë në përpjekjet e 
tyne ma promitive dhe gjithësecili prej tyne ka dëshirë e mundohet me e ba për vete të 
parin e fesë për me forcue pozitën ose për me realizue qëllimin e vet. Sa punë e 
vështirë, sa punë e madhe asht që të qëndrojë i pari i fesë i paanshëm por edhe që t’i 
bajë të gjithë ta nderojnë e ta duen, por edhe të gjithë ta ndigjojnë! 

Lypset të pranojmë se duhet nji diplomaci dhe politikë e fortë, nji ideal ose 
Atdhetari e madhe, që vetëm feja e ka ose e jep, për me mujtë prijsi i fesë t’jetë dhe të 
qëndrojë i patundun por edhe që t’imponohet të gjithëve. Sa i naltë e sa i madh ishte 
miku ynë i dashtun Haxhi Vehbi Dibra! Kur ecte, kur bisedonte, kur qëndronte në 
mes të miqve dhe mysafirëve i bante të gjithë pa ndryshim feje ta duen e ta 
respektojnë: nuk bani kurrë demagogji, as reklamë, por vetëm detyrën e tij fetaro-
kombëtare si nji muhamedan i mirë si u tha prej të tjerëve, por edhe si nji shqiptar i 
mirë, edhe si nji filozof i zoti i punëve shoqnore.  

Në asnji tallaz nuk u përkul dhe për as nji mik nuk u kursye, dhe në asnji 
politikë nuk u trazue, si asht fare e lehtë ose natyrale për çdo kryefetar dhe sidomos 
në kohnat e brumëzimit të parë social-fetar-politik dhe patriotik në Shqipni; jo se 
ishte miku jonë personal, por pse ishte edhe nji njeri i tillë, edhe ne pamë të 
arsyeshme me mos kursye por me guxue dhe me shqetësue pak këtë mbledhje të 
hirshme me fjalët tona në këtë vend shumë të ndershëm ku prehen eshtnat e të 
dashtunve tonë vllezën në kombësi, sado që për të parën herë ndofta jo vetëm në 
Shqipni por ndofta edhe në të gjithë botën, për të parën herë flet nji kryeprift kristjan 
ortodoks në vorrin e nji kryehoxhe Muhamedan. Nuk ka ma trashëgin të çmueshëm se 
karakteri i këtij burri për bir të tij që le mbrapa njerëz të meritueshëm”.  

 
 

VISARION XHUVANI  
VLERËSON VEPRËN E AQIF PASHË ELBASANIT 

 
Visarion Xhuvani u përpoq të bënte të njohur edhe meritat e Elbasanit. Ai 

çmonte në mënyrë të veçantë veprën e Aqif pashë Elbasanit (Biçaku), (Fig.3) i cili 
kishte dhe titullin “Shpëtimtar i Kristianizmit”. Nacionalizmi dhe atdhedashuria ishin 
brumosur tek Aqif Pasha nga mjedisi familjar. Trimërinë, burrërinë dhe frymën e 
sakrificës e trashëgonte nga nëna dhe nga familja. Visarion Xhuvani ka shkruar: 
“Shkëlqesia e tij Aqif pashë Elbasani asht nji burrë i gjatë pak me fytyrë fare 
Pellazge, bojë gruni të kuq, me sy plot vetëtima të zjarrta, me gjithë që asht jo edhe 
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shumë i ri, por edhe plak s’mund ta thomi. Do të jetë 55 vjeç, trupin e ka fare të drejtë 
dhe kur ecën si dhe kur rri ka nji pamje shumë të bukur dhe të kandshme. Aqif Pasha 
asht i biri i Mahmud pashë Elbasanit, nji nga shtëpiat ma të ndershme të Elbasanit dhe 
ma të vjetrat, me emën të madh nga punët e mëdha dhe të ndershme. 

Mahmud Pasha, ndjesë pastë, ka punue shumë për Elbasanin dhe Krahinën e 
Tij. Ka edhe titullin Shpëtimtar i Krishtenimit të Elbasanit. Këtë titull ai e ka marrë 
me punë të ndershme dhe fort të rrezikshme për jetën e tij, vorri i tij gjendet në Teqen 
e Madhe të Elbasanit. Kur ndërroi jetë ka qamë gjithë Elbasani dhe krahina e tij. 
Gjithë të Krishtenët bashkë me gjithë klerin e Elbasanit dhe të Shpatit morën pjesë në 
vorrim deri në Teqe. 

 E ndershmja zonjë e Aqif Pashës, asht zonjë fort me randësi, tepër fisnike dhe 
mbretneshë e shtëpisë, sikundër lipset të jetë çdo grue shqiptare me mend. Asht nga 
shtëpia e pashallarëve të fuqishëm të Tosknisë, nga familja historike e Vrionasve. 
Edukacioni që u ka dhanë fëmijëve të saj asht nji lëvdatë për te. Djali tepër i 
kandshëm, Aqif Pasha, prej 15 vjeç, na jep shpresa të mira. Zoti i madh tua falë 
prindëve dhe Shqipnisë. Sot e 30 vjet përpara, në familje të Aqif Pashës mësohej 
gjuha shqipe. Dhe librat shqip ishin plot në shtëpi të Aqif Pashës që në kohë të 
fuqiplotit Sulltan Hamidit. Në çdo lëvizje kombëtare Aqif Pasha ka marrë anën ma të 
ndershme. Në kohën e mbretit të Shqipnisë i shërben shumë atdheut tonë, edhe 
madhështinë e tij mbreti e nderonte si i kishte hije. Prishësit e fatbardhësisë së shtetit 
shqiptar suellnë (qëlluen) edhe kundër Aqif Pashës, të cilit i prunë dame të mëdha, 
përpara gjithë këtyne Aqif Pasha u rrëfye tepër fisnik dhe shumë i naltë. 

 Aqif Pasha asht nacionalist por i rallë dhe i qëruem, propagandat e hueja as që 
guxojnë të afrohen aty. Të gjitha këto i rrëfen me vendimet mbledhjes së Lushnjes. 
Shumë shpejt e kuptoi Aqif Pasha që lypset të formohet nji qeveri e re kombëtare, po 
punët i peshonte nga të gjitha anët dhe shikonte të gjente atë ma të mirën zgjedhje, që 
të mos bjerë as ndonji dam po vetëm fitim të atdheut. Kjo asht e vërteta. Kur erdhi 
koha dhe shpëtimi i Shqipnisë e kërkonte që të rrëfehet cilët jemi, çfarë duem dhe t’i 
japim botës të kuptojë zgjedhjen e përgjithshme e të pandame të gjithë popullit 
shqiptar, atëhere Aqif pashë Elbasani u ngrit në kambë dhe shpejtoi mbledhjen e 
përgjithshme kombëtare. Burrë me zemër e me nder nuk desh të dijë as për ndonji 
kundërshtim të madh a të vogël. Sipër të gjithave tha: asht shpëtimi i Shqipnisë dhe 
nderi i shqiptarit. 

 Ato ditë ndodhej pak i sëmunë dhe kur i thanë, që lypset për të mirën e 
shëndetit të mos udhëtojë në dimën në nji udhë tepër të keqe e të randë në Lushnje, u 
përgjigj e tha: “Dhe duke vdekë të jem do shkoj të baj detyrën time. Kështu nuk 
humbi kohën dhe nuk përtoi, as nuk priti të bahet ma mirë nga shëndeti, por me nji 
kohë dimni të fortë e të keq i hypi atit dhe nëpër balta të mëdha deri në barkun e kalit 
mbërrini shpejt në Lushnje, në mes të janarit, sa bukur e sa mirë e kryesoi mbledhjen 
e përgjithshme atje Aqif Pasha dhe sa shumë punë të mëdha shpëtimtare bani për 
Shqipninë, në këtë mbledhje kombëtare, e dinë të gjithë dhe me të drejtë shumë e pat 
mbledhja e përgjithshme kombëtare kur e zgjodhi kryetarin e saj dhe kryetar të 
këshillës së naltë mbretnore të Mbretnisë së Shqipnisë. Lutemi të na rrojë ky bir i cili 
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asht pa ndonji pikë të zezë në jetën e tij si edhe prindët e tij, të cilët i japin nder gjithë 
Shqipnisë dhe veçanërisht Elbasanit”. 
 

 
VISARION XHUVANI  

NË PANAIRIN E SHËN GJON VLADIMIRIT 
 

Mbresëlënëse janë kujtimet e Imzot Visarion Xhuvanit rreth kremtimit të 
panairit të vitit 1930. (Fig.4) Me manastirin e Gjon Vladimirit, Visarionin e lidhnin 
kujtimet e viteve të fëmijërisë së tij, sepse një hallë e tij, Jaja Dona ka qenë murgeshë 
në manastir deri në fundin e jetës së saj. Në revistën “Kisha kombëtare” të datës 27 
korrik të vitit 1930 ai ka shkruar: “Nuk mbahet mend të jetë kremtue si simvjet festa e 
Shën-Gjonit t’Elbasanit. Dhjetë Priftna dhe Kryepeshkopi me ndihmësit e tij Imzot 
Eugjenin t’Episkopatës muerën pjesë si në mbramsoret edhe në Meshë, në të prumit 
të Shenjtit rreth Kishës; ceremonija qe tepër impozante dhe muerën pjesë gadi 3000 
vetë. Qe dhanë urdhën me paraqitë për nderim nji batalion paraushtarakësh, mbasi 
Shenjti në fjalë ka qenë Mbret i Zetës dhe ra dëshmor në vende Shqiptare123. Pesë vjet 
më vonë, në vitin 1935, me anën e një qarkoreje Imzot Visarioni urdhëronte 
Zavendësinë Mitropolitane të Elbasanit të merrte masa që festa e Shën Gjonit dhe 
përshpirtja për Konstandin Kristoforidhin të bëheshin sa më madhështore. Në qarkore 
shkruhej që ditën e panairit të merrnin pjesë qytetarë dhe katundarë dhe të thirreshin 
autoritetet civile dhe ushtarake të qytetit124.   

Në revistën “Predikimi”, nr. 49, të datës 31 maj të vitit 1935 shkruhej: “Më 4 
qershor ka me u kremtue në mënyrë madhështore dita e Shën Gjon Vladimirit. Në 
manastir ka 15 dhoma ku mund të flejnë rreth 100 persona. Vihet në dispozicion 
hoteli i Jorgj Naqit në Elbasan. (Fig.5) Zotnijtë që duen të hanë drekë janë të lutun të 
njoftojnë pleqësinë kishtare të qytetit ma përpara. Bukë e gjellë të pastër ka me ju 
dhanë të gjithëve. Ndalohen pijet alkoolike. Meqenëse tërmeti ka shkaktue disa dëme, 
janë të lutun ata që do të marrin pjesë në manastir të kontribuojnë”125.  

Sipas një dokumenti arkivor, mësojmë se më 20 shkurt të vitit 1910, Stas Nosi 
filloi punën për ndërtimin e konakëve të manastirit të Shën Gjon Vladimirit. Ata 
përfunduan më 6 korrik 1913 dhe u hapën më gusht 1914. Për ndërtimin e konakëve 
manastiri ka shpenzuar 70453 groshë. Qoshkun e madh e ka bërë Sefedin beu, 
prandaj quhet “qoshku i Sefedinit”. Në manastir ka qenë edhe “qoshku i dhjakut” ose 
oda e dhiakut. Sipas një njoftimi të revistës “Predikimi”, nr. 49, të datës 31 maj të 
vitit 1935, mësojmë se manastiri i Shën Gjon Vladimirit kishte për pelegrinët 15 
dhoma të mëdha, ku mund të flinin rreth 100 veta. (Fig.6)  

Gjatë viteve 1940-1941, me fillimin e luftës italo-greke, në manastirin e Shën 
Gjon Vladimirit u vendos shtabi i përgjithshëm i ushtrisë italiane. Në manastir kanë 
qëndruar personalitetet më të larta të ushtrisë italiane. Në vitin 1941, Badolio ka 

123-Visarion Xhuvani, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 178. 
124 -Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 152, dosja 253, viti 1931, fleta 1. 
125-Revista “Predikimi”, Nr. 49, 31 maj, viti 1935. 
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qëndruar rreth një javë në manastir. Në këtë kohë, një pjesë e manastirit është djegur 
nga pakujdesia e ushtarëve italianë. Edhe më 14 mars të vitit 1944, me largimin e 
ushtrisë gjermane, manastiri u dogj përsëri. Zjarri përfshiu konakët e manastirit dhe 
një pjesë të kishës. (Fig.7)  

Në vitin 1963 Rektorati i Universitetit të Tiranës, me anën e një vendimi të 
posaçëm, miratoi përfundimisht listën e monumenteve në të gjithë vendin. Vendimi i 
Rektorati i 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 4 qershor të vitit 1964. Prej asaj dite, panairi i Shën Gjon Vladimirit nuk u 
zhvillua më. Më 14 korrik 1964, kryepeshkopi Paisi Vodica i dërgoi një letër kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehut, me anën e së cilës e vinte në dijeni mbi 
disa ngjarje që kishin ndodhur nëpër kishat dhe manastiret e Shqipërisë. 
Kryepeshkopi e vinte në dijeni Kryeministrin se 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 Shën Gjon 
Vladimir. Jo vetëm besimtarët nuk u lejuan të shkonin, por edhe personeli i manastirit 
nuk u lejua të meshonte126. Në vitet e demokracisë manastiri është restauruar tërësisht 
dhe shërben si vend pelegrinazhi127.  

 
 

KAMBANA DHE KAMBANERIA 
E MANASTIRIT TË SHËN GJON VLADIMIRIT 

 
Në vitin 1935, patriku i Serbisë, Varnava i dhuroi manastirit të Shën Gjon 

Vladimirit një kambanë, e cila peshonte 300 kg. Revista “Predikimi”, nr. 50, e datës 
30 qershor 1935 ka shkruar: “Panajiri i Manastirit të Hirshëm të Sh’ Jon Vlladhimirit 
me 4 Qershuer, u-kremtue Simvjet në mënyrë madhështore. Përveç popullit që po 
mbërrinte vazhdimisht me besë dhe shpresë ndaj Shenjtit të Madh Çudibamës muerën 
pjesë në këtë panajir edhe përfaqësuesit dipllomatikë të shumë shteteve, si i gjith 
personeli i Legatës Jugosllave, Legata Bullgare, Gjermane, Çekosllovake, Drejtori i 
Bankës Jugosllave etj. Me rastin e këtij Panajiri i u dorëzue Manastirit prej 
personelit të Legatës Jugosllave kambana e madhe e dhurueme prej Sh. Tij 
Patriarhut Varnava dhe Sinodhit të Shenjtë të Jugosllavisë. Me këtë rast u mbajt nji 
fjalim madhështuer prej Kr. H. Tij Kryepiskopit Imzot Visarionit”. (Fig.8) 

Zotni Charge d'Affaires, Zotni Ministra dhe popull i dashun  
Pas 920 vjet ekzakt, sot për të parën herë nji Sinodh i Shenjtë Patriarhal i nji 

Mbretënie plot besë dhe shpresë Kristiane në shumicë Orthodhokse, me anë të 
Modestisë Sonë, i dërgon dhuratë të çmueshme këtij Manastiri të hirshëm ku i pëlqeu 

126-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Dosja Nr. 1228, viti 1964, faqe 2. 
127-Melsi Labi, Gjon Vladimiri. Princi që u bë shenjt, Tiranë 2015, faqe 65; Melsi Labi, Joan Vladimir. 
The Prince that became Saint, Tirana 2016, page 72. 
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Shenjtit të Madh Mbret çudibamsit Joan Vlladhimirit të ruhet dhe të qëndrojë trupi i 
Vet, i atij Shenjti që ka qenë mbrojtës i math i Orthodhoksisë në shekullin e dhjetë me 
mish e me shpirt mbi dhé, dhe që pasandaj asht shpirtënisht pa pra në nji kohë ma 
shumë se 9 shekuj deri sot tue mbrojtun Kristianizmin Orthodhoks ndaj Zoti Krisht e 
ndaj Perëndia, dhe veçanërisht në kët krahinë. 

Kambana e dërgueme nga Sinodhi i Shenjtë të Patriarhis së Madhe të 
Jugosllavisë me anën e Shenjtënisë së Tij Patriarhut Varnava, Patriark që asht nji 
personifikim i gjith kualiteteve të mira të Kombit të vet bujar.. Kambana në fjalë, tue 
përhapë në ndëgjimin e të gjithëve zanin e tingëllimeve të Sajë, që inspirojnë besë, 
shpresë, lavdi dhe kryenaltësi shpirtnore për Orthodhksin e shumë vuejtun në 
Ballkanin e randuem për afër pesë shekuj nën sundimin e absolutizmit barbar Turk, 
jep dritën e shpresës së triumfit të solidaritetit panorthodhoks, dhe ma shumë se 
kurdoherë të nevojshëm në këto kohëna, që Mbretënit dhe Patriarhët dhe Kryejerarhët 
si edhe çdo besnik i Krishtenë provohen në rrymat e revolucionit social të 
ngacmimevet të mëdha t' antikrishtit, që do të përmbysi çdo shpirt dashunie dhe 
ngushëllimi që gjindet vetëm në familjen e të Krishtenëve. 

Zotni Charge d' Affaires, asht me shumë gëzim e pranueshme dhurata e 
Shenjtënisë së Tij Patriarhut të Jugosllavisë dhe ndihemi të lumtun që Ne edhe n' 
emën të këtij Manastiri dhe si Igumen onorer dhe si Monah vlla në këtë Institut 
Shpirtnuer e marrim në dorëzim për me e ruejtë dhe për me ia trashëgue brezave t' 
ardhshëm e me e përdorë, jo vetëm si nji vegël të Hirshme të nevojshme për këtë 
Manastir të Shenjtë, por edhe si nji shenjë t'atij ideali të naltë dhe të Shenjtë që 
inspiroj jetën edhe vdekjen e Shenjtit Mbret Joan Vlladhimirit, i cili ideal asht 
shpëtimi dhe lumtunia e vërtetë në këtë dhe n' atë jetë, mbasi buron prej mësimevet t' 
Ungjillit të Krishtit, që na urdhënon paqen për të gjithë popujt, por edhe ma shumë 
paqen dhe vllaznimin ndër dy popuj fqinj, si janë populli Jugosllav dhe populli 
Shqiptar, që lidhen me tradita të moçme istorike. 
         Asht për Ne nji detyrë me përmendë me gëzim dhe kënaqësi se dhurata fisnike e 
Patriarhisë së Shenjtë të Mbretnisë Jugosllave mundi të vinjë në këtë vend, pranë 
lumit Shkumbin, në qytetin Elbasan të njohun në Historin e vjetër nën emnin Skampa 
ose Albanopolis, nji nga ma të moçmit qytete t' Ilirisë, mbi udhën Egnatia dhe në 
qendrën e Shqipnisë, populli i së cilës dëshiron të rrojë gjithmonë i lirë dhe 
indipendent dhe n' harmoni të plotë me Shtetet fqinj, asht për neve, thomi, nji detyrë e 
kandëshme me përmendë me satisfaksion se dhurata në fjalë që mundi të vinjë këtu 
nga vendet shumë të largta të Krishtena të trimnisë legjendare rreth Lumit të Madh 
Danub, prej Sremsqi Karlovci ndër ditët Tona, kur liria dhe qetësia shembëllore asht e 
sigurueme prej nji Mbreti Shqiptar ZOGUT I në vendin Tonë dhe kur në Jugosllavi 
fqinjën tonë ma t' afërme asht Mbret Petri II, shpresëdhanës, bir i Mbretit Martir 
Bashkimtarit Aleksandër I Karagjorgjeviç, që predikoj dhe konsakroj me gjakun e vet 
inspiratat Ungjillore të vllaznimit dhe të bashkimit Ballkanik, ashtu si ishte edhe 
qëllimi i Mbretit Shenjt Joan Vlladhimirit, i cili e vërtetoj këtë qëllim bashkimtar të 
gjith Jugosllavëve me krushqinë e tij Mbretnore, tue marrë për shoqe Mbretneshë 
Serbe. Ai nga raca edhe Mbretnues mbi Serbët, të bijën e Mbretit të famshëm të 
Bullgarve, Car Samuilit, n' ato kohna të ndryshme edhe kur fiset sllave ishin tue u 
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dallue nga njana tjetra edhe tue organizue racat e tyne Kombëtare për të parën herë' 
në Historin në Ballkan. Por edhe për sa i përket Kombit Shqiptar me veprat e veta 
Shenjti Joan Vlladhimiri në kohën që sundoj këtë vend i la Testament gjith 
Jugosllavëve ta duen dhe ta nderojnë Kombin Shqiptar që nuk ka megallomani të 
damshme për të tjerët, ta duen dhe ta nderojnë ashtu si dhe Shqiptarët, pa ndryshim 
feje e duen dhe e nderojnë Shenjtin Mbretin e moçëm sllav Joan Vlladhimirin në 
mënyrë ekstraordinare që dëshmohet ma shumë se kurdoherë në këtë ditë si sot që po 
shifni me sytë tuej mbrenda shumë vjetëve rresht. Ju personeli i ndershëm i Legatës 
Mbretnore Jugosllave në Shqipni. 

Zotni Chargé d' Affaires, ju falënderojmë nxehtësisht për mundimin dhe 
mirësinë, e tregueme në këtë rast me na çfaqë dëshirën e mirë të Patriarhut Shenjtënis' 
së Tij Varnava, të cilit luteni me pasë mirësinë, me u ba interpret i mirënjoftjes, i 
falenderimit dhe t' inspiratave të sipërtregueme Tona, nën Kualitetin Tonë si 
President i Sinodhit të Shenjtë të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë dhe si 
Shef i Komunitetit Orthodhoks të Mbretnisë Shqiptare dhe veçanërisht si Igumen dhe 
vlla Monah i këtij Manastiri, dhe n' emën të këtij Manastiri të Shenjtë e shumë 
Historik dhe të popullit të rrethit të Tij që u gëzue veçanërisht prej dhuratës 
Patriarhale Serbe. Dhe Juve të gjith të tjerëve të shkëlqyeshëm Zotni përfaqësues 
dipllomatikë të Shteteve të ndryshme, miq të Mbretnis Shqiptare dhe të Kishës 
Shqiptare Orthodhokse Autoqefale, Ju faleminderit për prezencën Tuej fisnike në kët 
ceremoni, si dhe të gjith popullit fisnik që ndodhet këtu. Patriarhut Varnava dhe 
Sinodhit të Shenjtë të Tij të shumta i qofshin vjetët (mnoga ja leta). 

Epitropia e manastirit i njoftonte besimtarët bamirës me anën e një 
komunikate që të kontribuonin për ndërtimin e kambanerisë, (Fig.9) ku do të vendosej 
kambana e dhuruar nga patriku Varnava. 

I ndershëm Zotni, Mbasi Monastiri i Hirshëm e Shën-Jon Vlladimirit 
t’Elbasanit, ka nevojë të madhe për ndërtimin e nji kambanerije në të cilën ka me u 
vendue kambana e madhe qi u dhurue prej së Shejtës Patrijarhi Serbe, dhe për me 
plotsue këtë qëllim i mungojnë mjetet e duhura. Prandaj janë të lutun gjithë personat 
mirëbamës të këtij Qyteti, qi të kenë mirësinë të ndihmojnë me sa të dëshirojnë, tue i 
dorzue ndihmat t’autorizuarve të përndershmit Arhimandritit Grigor Zdrulit, Ik. 
Stavrofor At Nikollë Papajani dhe Zav. Igumenit Pjetër Doçi, të cilët kanë me dalë 
me datë 29 të këtij mueji për me mbledhë ndihmat në fjalë. Tue marrë parasysh se 
gjith se cili e kupton randësin qi ka ndërtimi i kambaneris në fjalë, shpresohet se çdo 
person mirëbamës nuk ka me e kursye ndihmën e tij bujare sado të vogël por për këtë 
Monastir të Hirshëm asht shumë e vlefshme, dhe Shejti Çudibamës Shën-joan 
Vlladimiri ka me ia shpërblye me çdo të mirë qi ka me i dëshirue zemra çdo besniku 
të ndershëm128. Vula: MONASTIRI I HIRSHËM I MBRET SH’JON 
VLLADIMIRIT 1935 ELBASAN  

Sipas një dokumenti arkivor mbi kambanën e madhe, është shkruar: OPVS 
ROMANI COLBACHIN VITINI 1817. Në trupin e saj kambana ka të gdhendur 

128-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 12, viti 1935, fleta 1. 
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Krishtin e kryqëzuar dhe Shën Mërinë129. Kambaneria ka qenë madhështore, me pesë 
kate dhe mbizotëronte në zonën përreth. Kur u prishën kishat në vitin 1967, lidhën tri 
kavo çeliku mbi kambaneri dhe i tërhoqën me traktor, por ato u këputën. Më pas, 
kambanerinë e shembën me diagaç130. 

 
RELIKET DHE SHËRBESA 

E SHËN GJON VLADIMIRIT 
 

Në panairin e 4 qershorit të vitit 1930, pasi mbaroi ceremonia kishtare, një 
komision i posaçëm i kryesuar nga Imzot Visarion Xhuvani hapi arkën e shenjtë 
(Fig.10) (Fig.11) ku qenë lipsanet e Shën Gjon Vladimirit dhe bëri ekspertizën 
përkatëse, duke përshkruar dhe kontrolluar me imtësi gjithçka që gjendej brenda saj. 
Në këtë komision qenë: Taq Buda, ish-deputet i Elbasanit, me profesion farmacist, 
Fot Papajani, arsimtar si dhe dy përfaqësues të kryesisë kishtare të Shpatit, Trifon 
Mema dhe Spiro Toli131. 

Në fondet e Arkivit Qendror të Shtetit gjendet një lajmërim, i cili jep 
informacione për kremtimin e panairit të vitit 1933. Lajmnim. Më 5 Qershure ditë e 
Hanë, çilet për ekspozim arka që mba trupin e shenjtë të Shin-Gjon Vladimirit 
mrekullibamësit, edhe më 8 merr fund ceremonia fetare. Për me lehtësue vizitorët 
shprestarë qi vijnë nga çdo anë e Shqipnis, pregatitjet e duhuna janë bamë ma mirë se 
vitet e kaluem. Passi Elbasani asht lidhë me rrugë me të gjithë qytetet rreth e qark, 
edhe automobili shkron drejta në monastir, janë të lutun të Krishtenët shprestarë 
kudo, që t’urdhënojnë me marrë pjesë në ktë ceremoni të lumët nga e cila do të 
kthehen me shpresën e mbrojtjes së Shenjtit mrekullibamës nga çdo e ligë e mjerim. 
Elbasan 25 maj 1933. Kujdestari i Monastirit të Shin-Gjon Vladimirit. Kosta Haxhi 
Nikolla132.  

Më 4 qershor të vitit 1935 u kremtua në mënyrë madhështore panairi i Gjon 
Vladimirit. Në panair veç besimtarëve të pranishëm merrnin pjesë personeli i Legatës 
Jugosllave, si dhe përfaqësuesit diplomatikë të Gjermanisë, Çekosllovakisë, 
Bullgarisë etj. Imzot Visarioni mbajti predikimin e rastit, me anën e së cilit falënderoi 
Patrikun e Serbisë Varnavën, si dhe sinodin e shenjtë që ai kryesonte për dhuratën që 
i bënë manastirit të Gjon Vladimirit. Një kambanë që peshonte 300 kg dhe një arkë që 
mbronte nga zjarri lipsanin e shenjtë të Gjon Vladimirit133. Ishte pikërisht kjo arkë që 
shpëtoi nga zjarri eshtrat e shenjtit, më 14 mars të vitit 1944, atëherë kur manastiri i 
Gjon Vladimirit u dogj nga ushtria gjermane. Vite më vonë, Imzot Visarion Xhuvani 
fliste me nostalgji për arkën çudibërëse, e cila mbeti e padëmtuar dhe i rezistoi zjarrit: 
“Me këto duer i kamë rregullue eshtnat e Shenjtit, i kam vendosun në pambuk, në atë 

129-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 15, viti 1935, fleta 18. 
130-Melsi Labi, Gjon Vladimiri. Princi që u bë shenjt, Tiranë 2015, faqe 36; Melsi Labi, Joan Vladimir. 
The Prince that became Saint, Tirana 2016, page 41. 
131-Revista “Kisha Kombëtare”, 27 korrik, viti 1930. 
132-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 5, viti 1933, fleta 1. 
133-Arkivi Qendror i Shtetit, dosja 719, viti 1935, faqe 152. 
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arkë çudibamëse. Ato nuk pësuen gja, nuk u dogjën, kaq e fortë asht besa jonë. Atë 
nuk e çban asnji forcë, as edhe zjarri”134.  

“Shërbesa e Shejtë e Sh’Jon Vladimirit, Shtypshkronja Gutenberg, Tiranë 
1934” është botuar me përkujdesjen e Imzot Visarion Xhuvanit, (Fig.12) (Fig.13) 
duke u mbështetur mbi shërbesën në greqishte bizantine të botuar në Venecia135 më 
1858. Grupi i punës, i kryesuar nga Imzot Visarioni, i cili në atë kohë ishte 
Kryepiskop i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, ka përkthyer pjesët 
kryesore të shërbesës. Është lënë pa u përkthyer hyrja, e cila flet për sponsorizuesin e 
botimit, zotin Joan Papa nga qyteti i Neokastrës. Nuk janë përkthyer, gjithashtu 
troparet që psalen në Mbrëmësoren e Vogël, të cilat gjenden në faqen 1 dhe 2 të 
tekstit origjinal Ακολουθία τού Αγίου ενδόξου βασίλεως, καί μεγαλόμαρτύρος 
Ιωάννου τού Βλαδίμηρου καί θαυμάτουργου, εν Βενέτια, 1858. “Shërbesa e Shenjtit 
mbret të lavdëruar dhe martirit të madh dhe mrekullibërësit Gjon Vladimiri, Venecia, 
1858”. Grupi i përkthyesve ka filluar në fundin e faqes 2 me troparet që psalen në 
Mbrëmësoren e Madhe. Janë përkthyer, gjithashtu troparet që psalen në Mëngjesore 
dhe janë lënë pa u përkthyer Kanonet e Shenjtit, faqe 9 deri në faqen 21 të tekstit 
origjinal. Ndërkohë, në faqet 11-20 gjendet predikimi i së kremtes. Edhe jetëshkrimi i 
shenjtit është përkthyer me shkurtime. Kjo e dhënë na jepet nga përkthyesit tek 
“Shërbesa e Shejtë e Sh’Jon Vladimirit, Shtypshkronja Gutenberg, Tiranë 1934”, faqe 
13-16, ku shkruajnë: (shënime të shkurtra nga jetëshkrimi i tij). Shërbesa e Gjon 
Vladimirit (dygjuhëshe-shqip dhe greqisht) është ribotuar në vitin 2012. Shën Gjon 
Vladimiri kremtohet më 22 maj me kalendarin e vjetër dhe më 4 qershor, me 
kalendarin e ri. 

 
SEMINARI DHE BOTIMET 

NË GJUHËN SHQIPE TË SHËRBESAVE 
 

Në vitin 1930 në Tiranë ka funksionuar seminari “Apostull Pavli”. Fillimisht 
cikli i studimeve në seminar ishte për një periudhë 5-vjeçare. Shkollimi në seminar 
ishte i kombinuar me Gjimnazin e Shtetit të Tiranës, ku kryheshin lëndët e kulturës së 
përgjithshme. Seminari ka qenë një shkollë e arsimit të mesëm me programme të 
miratuara nga shteti dhe kisha. Diploma që merrej në seminar njihej si brenda edhe 
jashtë vendit. Seminaristët kishin uniformën e tyre: rason dhe skufjen e zezë në kokë, 
ndërsa kur shkonin në gjimnaz vishnin kostum dhe kapele me strehë. Lëndët që 
zhvilloheshin në seminar qenë: Histori e Dhiatës së Vjetër, Histori e Dhiatës së Re, 
Katekizëm, Shpjegim Ungjilli, Histori e Kishës, Patrologji, Dogmatikë, Moral, 
Apologjetikë, Omilitikë, Kurs pastoral, Arkeologji Biblike, Shpjegim meshe, Tipiko, 
Muzikë bizantine, Muzikë moderne. Ndërsa në Gjimnazin e Shtetit qenë këto lëndë: 
Gjuhë shqipe, Stilistikë-Letërsi, Aritmetikë, Gjeometri, Psikologji, Edukatë, Histori 

134-Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, 
faqe 253. 
135-Ακολουθία τού Αγίου ενδόξου βασίλεως, καί μεγαλόμαρτύρος Ιωάννου τού Βλαδίμηρου καί 
θαυμάτουργου, εν Βενέτια, 1858. 
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natyre, Fizikë, Shëndetësi, Histori politike, Gjeografi, Bujqësi, Gjuhë greke, Gjuhë 
frënge, Gjuhë italiane, Gjimnastikë. Cikli mësimor zhvillohej sipas programit, 
paradite në gjimnaz dhe pasdite në Seminar. Drejtor i Seminarit “Apostull Pavli” nga 
viti 1935-1944 ka qenë Dhimitër Beduli136.  

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 kesaj reviste ishte V. Xhaxhka. Këtë 
rradhë ishte revistë e përjavshme dhe botohej në shtypshkronjën “Dielli” në Tiranë. 
Në vitin 1933 Seminari Kombëtar “Apostull Pavli” nxori revistën e përdyjavshme 
“Predikimi”, e cila shtypej në shtypshkronjën “Gutenberg” në Tiranë. Kryeredaktor i 
kësaj reviste ishte Dhimitër Beduli, i diplomuar në Seminarin e Besarabisë, ndërsa 
përgjegjës ishte Kryesekretari i Mitropolisë Kristo Camberi. Nga artikujshkruesit 
kryesorë të revistës “Predikimi” mund të përmendim teologët Dhimitër Beduli, Irine 
Banushi, Theofan Popa, Mihal Ekonomi etj. Kohëzgjatja e kësaj reviste ishte shtatë 
vjet137.  

Veprimtaria e Sinodit të Shenjtë të kryesuar nga Kryepeshkopi Visarion 
Xhuvani u shoqërua pandërprerë me pajisjen e kishës me literaturë liturgjike, prandaj 
u angazhuan intelektualët ortodoksë më cilësorë, si Dr. Zoi Xoxa, Aleksandër 
Xhuvani, Kostaq Cipo, Fot Papajani, M. Sherko, Foqion Postoli, Sotir Peci e shumë 
të tjerë. Brenda dy vjetëve u botuan dhe u vunë në përdorim të kishës librat më 
kryesorë. 1. Ungjilli i gjithë shërbimeve të shenjta për çdo nevojë fetare të popullit, 
si dhe mesha e shenjtë me të gjitha pjesët e mëngjesores dhe të mbrëmësores. 2. 
Ungjilli i madh, i ndarë në 365 pjesë të përditshme. 3. Apostulli (letrat dhe veprat e 
apostujve) i ndarë në 365 pjesë të përditshme. 4. Libri i të Kremteve të mëdha 
(përmbledhje e 12 librave të të kremteve të çdo muaji të vitit). 5. Shërbesa e Vajit 
të bekuar. 

Këto botime plotësuan nevojat e klerikëve për të kryer të gjitha shërbesat 
fetare, në gjuhën shqipe. Kujdes i veçantë u tregua për grupet korale kishtare. Gjatë 
dy viteve të para u ngritën koret në Tiranë, Pogradec, Korçë dhe Durrës. 
Kryepeshkopi Visarion Xhuvani u kujdes veçanërisht për repertorin e koreve, kërkoi 
që të jenë cilësore dhe të pajisura me muzikë kishtare bizantine dhe moderne. Futja e 
gjuhës shqipe në të gjitha shërbesat e shenjta ishte porosia e përhershme për të gjithë 
priftërinjtë138.  

Kryepeshkopin Visarion Xhuvani e ka preokupuar roli i mësimit të gjuhës 
amtare për fëmijët, të cilët i ka cilësuar si e ardhmja e ndritur e kombit. Për këtë arsye 

136-Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-
it, Tiranë, 1992, faqe 32; Kristofor Beduli, Shkollat Teologjike-Hieratike, Neraida, Tiranë 2001, faqe 
15-21.  
137-Kristofor Beduli, Botimet periodike të kishës sonë, Ngjallja, tetor 1998, faqe 3,4; Dhimitër Beduli, 
Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 
33. 
138-Arkivi Qendror i Shtetit, F. 141, dosja 1565, viti 1930. 
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ai dha mbështetjen e rëndësishme për përkthimin e 15 librave për fëmijë: Historia e 
Dhiatës së Vjetër; Historia e Dhiatës së Re; Katekizma Kristiane; Lutjesori i Vogël; 
Libri i Mistereve; Historia Kishtare; Dogmatika; Spjegime Ungjijsh; Misionari; 
Morali; Arkeologjia Biblike etj. 

Pas shumë përpjekjesh e martirizimesh, veprimtaria e shquar e brezave të 
intelektualëve të mbështetur nga ortodoksët atdhetarë e përparimtarë shqiptarë vijoi 
edhe pas viteve 30 të shek. XX për konsolidimin e gjuhës shqipe në shërbesat fetare 
dhe në literaturën kishtare. Këmbëngulja e Sinodit të Shenjtë të drejtuar nga 
Kryepeshkopi Visarion Xhuvani bënë që gjuha shqipe të ketë jo vetëm Ungjijtë, por 
edhe shtypin e vet për të edukuar besimtarët me normat e moralit kristian.  
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KREU I KATËRT 
KANË SHKRUAR PËR VISARION XHUVANIN 

 
VISARION XHUVANI  

MARTIR I KISHËS ORTODOKSE 
 

Nga Andrea Llukani 
 

(Me rastin e botimit të librit “VISARION XHUVANI – APOSTULL I 
ATDHETARIZMIT DHE I ORTODOKSISË SHQIPTARE”, përgatitur për botim 
nga NOS XHUVANI, Tiranë 2003, 262 faqe) 

 
Kur fillova të shkruaj për Kryepiskopin e Shqipërisë, Fortlumturinë e Tij 

Visarionin, e kisha të vështirë për të radhitur mendimet dhe kjo e ka një shkak, sepse 
duhet një penë e fuqishme për të përmbledhur në një shkrim të vetëm gjithë jetën e tij 
prej martiri, që për fat të keq nuk është vlerësuar ashtu siç duhet. Kryeepiskop 
Visarioni ka qenë edhe një nga pararendësit e përpjekjeve për autoqefalinë e Kishës 
Ortodokse, prandaj meriton vendin që i takon karahas patriotëve të tjerë që 
sakrifikuan për këtë çështje madhore të kombit tonë. Në librin e studiuesit Nos 
Xhuvani me titull "Visarion Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë 
shqiptare" (Fig.1) është trajtuar jeta dhe veprimtaria e këtij kleriku të lartë të Kishës 
Ortodokse. Autori ka pasqyruar shumë materiale nga arkivat, të cilat i paraqiten 
lexuesit për herë të parë duke krijuar imazhin e plotë të patriotit Visarion Xhuvani 
dhe të përpjekjeve të tij për çështjen kombëtare shqiptare. 

Imzot Visarioni lindi më një maj të vitit 1887 në Lagjen Kala të Elbasanit. 
Studimet e mesme i kreu në Shkollën Kishtare të Athinës. Në vitet 1911-1914 ndoqi 
studimet e larta për Teologji në Universitetin e Athinës. Më pas vijoi me studimet 
pasuniversitare, në përfundim të të cilave mori titullin "Doktor" dhe në vitin 1918 u 
emërua Lektor në Fakultetin Teologjik të Universitetit të Athinës. Po këtë vit 
dorëzohet në gradën priftërore nga Mitropoliti Jakov dhe pas një viti filloi punën 
misionare duke shkuar në Sofje të Bullgarisë. Më 1919 gjendet misionar Rumani për 
të organizuar komunitetin shqiptar. Gjatë predikimeve të tij, kleriku Visarion përpiqej 
që të ngjallte ndjenjën e  patriotizmit dhe të autoqefalisë. Në 29 nëntor të vitit 1919 
Visarioni mori ofiqin e Arkimandritit. Tashmë ishte kandidat i mundshëm për gradën 
episkopale. Në shtator të vitit 1922 e gjejmë pjesëmarrës në Kongresin e parë 
panortodoks të 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 ishte 
në krye të të gjitha përpjekjeve që bëheshin për njohjen e autoqefalisë dhe për 
organizimin strukturor hierarkik të kishës shqiptare. Mendimet dhe pikëpamjet e tij 
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për këtë problem i botoi më 1926 në veprën në dy pjesë me titullin: “Çështje politiko-
religjoze, Kostandinopojë - Tiranë”. 

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 vitet 1925-1926 qeveria shqiptare filloi negociatat me Patriarkanën 
Ekumenike për njohjen e autoqefalisë. Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës atëherë vendosi 
të njohë një autonomi të kufizuar të Kishës Ortodokse  të Shqipërisë. Në vitin 1926 
Patriarkana Ekumenike dërgoi në Shqipëri Mitropolitin e Trapezuntës Krisanthin si 
eksark patriarkal që të bisedonte për çështjen e autoqefalisë, por pa ndonjë rezultat 
konkret sepse qeveria shqiptare kërkonte autoqefalinë e plotë dhe pa kushte. Në vitin 
1929 kur Imzot Jerotheu u detyrua të largohej nga Shqipëria për t`u vendosur në 
Malin Athos, ndërsa Imzot Kristofor Kisi vendosi që të qëndronte vetëm si murg i 
thjeshtë, do t’i vinte 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 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 të vitit 1929 u bë dorëzimi i episkopëve dhe disa ditë më 
vonë më 18 shkurt 1929 Imzot Visarioni me mbështetjen e qeverisë shqiptare do të 
formonte 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 Agathangjel Çamçe, Mitropolit i Beratit, 
Imzot Efthim Eugjeni, Mitropolit  ndihmës i Kryeepiskopit dhe Imzot Ambrosi, 
Mitropolit i Drinopulit (Gjirokastrës). Mesha e parë episkopale u celebrua më 24 
shkurt të vitit 1929 në Kishën e Shën Gjergjit në Korçë.  

Fortlumturia e Tij Visarioni menjëherë filloi të konsolidonte strukturat e 
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Kështu më 16 qershor të vitit 1929 thirri 
Kongresin e dytë Kleriko-laik në qytetin e Korçës, i cili plotësoi Statutin e Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë të miratuar në Kongresin e Beratit. Kongresi i 
Korçës vendosi krijimin e një këshilli për administrimin e pasurive të kishës. U 
vendos ndarja kishtare në bazë dioqeze duke formuar dioqezat e Korçës, Durrësit, 
Beratit dhe të Gjirokastrës. Prej vitit 1922 e deri më 1929 qendra kishtare ishte Korça, 
ndërsa duke filluar nga viti 1930 kaloi në Tiranë, duke marrë emrin Mitropolia e 
Tiranës, Durrësit dhe e Elbasanit. Kryeepiskop Visarioni, vazhdoi punën me 
organizimin e strukturave të kishës duke çelur në Durrës një kurs për përgatitjen e 
priftërinjve, i cili më 1930 u kthye në një Seminar katërvjeçar. Dërgoi studentë nëpër 
Universitetet Teologjike jashtë shtetit dhe më pas krijoi një komision  për përkthimin 
dhe botimin e librave liturgjikë në gjuhën shqipe etj. 

Në vitin 1931 Fortlumturia e Tij, Visarioni me ftesë të Lordit Dikson mori 
pjesë në Kongresin e Aleancës Ndërkombëtare për Paqe në Kembrixh të Anglisë. Në 
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vitin 1932 u prit në audiencë nga Mbreti i Rumanisë Karoli II. Gjithashtu mori pjesë 
në Konferencën e Bashkimit Botëror të Kristianizmit që u mbajt në Bukuresht, ku 
zhvilloi bisedime me Patrikun Miron, i cili shprehu  simpati për Kishën e Shqipërisë. 
Në shtator të vitit 1933 Kryeepiskop Visarionin e ftojnë në mbledhjen e Këshillit 
Botëror për Miqësinë e Popujve që u mbajt në Sofje të Bullgarisë. Gjatë ditëve të 
qëndrimit në Sofje, Fortlumturia e Tij Visarioni u dekorua nga Mbreti i Bullgarisë 
Boris me urdhërin "Kryqi i madh kombëtar i Bullgarëve". Në 30 qershor të vitit 1935 
Kryeepiskop Visarioni referoi për "Gjendjen aktuale të kishës me shtetin dhe 
influenca e kishës në shoqërinë kristiane të Shqipërisë" në Konferencën e Kishave të 
Ballkanit që u mbajt në Herzegnov të Jugosllavisë. Pjesëmarrës në mbledhjen e 
Përbotshme të Kishave në Montreux të Zvicrës që u mbajt në gusht të vitit 1935. Në 
saje të aktivizimit të Kryeepiskop Visarionit nëpër aktivitetet ndërkombëtare, 
qëndrimi i disa kishave ortodokse ndaj kishës sonë filloi të ndryshojë. Kjo u duk në 
telegramet e urimit për Krishtlindjet e vitit 1935 që mori Fortlumturia e Tij, nga 
primatët e kishave të Serbisë, Rumanisë, Polonisë dhe të Bullgarisë.  

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 dërgoi 
një telegram Patriarkanës Ekumenike me anën e të cilit kërkonte ndjesë, por asnjëherë 
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 në Mitropolit i Beratit, Myzeqesë, 
Vlorës dhe Kaninës. Në këtë detyrë qëndroi deri në vitin 1947 kur e arrestuan dhe e 
burgosën. Akuzat ndaj Mitropolitit Visarion qenë nga më të ndryshmet, të artikuluara 
nga njerëzit e sigurimit të shtetit në bashkëpunim me ata të kishës. Ata e akuzonin 
sikur kishte punuar për rrëzimin e pushtetit popullor duke ngjallur pakënaqësi te 
besimtarët ortodoksë, sikur kishte dekonspiruar letrat e kryesisë së kishës, abuzime në 
detyrë gjatë kohës që ishte Mitropolit i Beratit etj. Më 23 dhjetor të vitit 1948 u bë 
gjyqi, gjatë të cilit Mitropoliti Visarion u dënua me 20 vjet heqje lirie dhe humbje të 
të drejtave politike për 5 vjet. Gjatë 15 vjetëve të dënimit në burgun e Burrelit, 
ndonëse në moshë të thyer, Mitropoliti Visarion qëndroi me burrëri. 

Shkrimtari Agim Musta në librin "Mandelat e Shqipërisë" ka shkruar për 
Visarion Xhuvanin: “Nuk kisha veçse dy javë që ndodhesha në burgun e Burrelit, kur 
një mbrëmje dallova në sfondin e korridorit një njeri me raso të zezë, fytyrë dhe flokë 
të bardhë si dëbora, një Abat Faria i gjallë, që ecte i kërrusur nga pesha e viteve dhe e 
vuajtjeve”. Gjatë kohës së qëndrimit në burg, besimtarët dhe të afërmit druheshin të 
shkonin për vizitë te Visarioni, por kishte edhe nga ata që duke marrë parasysh të 
gjitha pasojat venin dhe i shpinin ushqime, si për shembull Papa Kozmai i Bestrovës 
dhe besimtari Vangjel Manushi. Kur doli nga burgu më vitin 1962 Visarioni ishte në 
moshën 75-vjeçare. Njeriu që iu gjend në këto momente kritike ishte Atë Erazmi 
Jorgo, i cili u kujdes për të duke i dhënë veshjet e veta klerikale. Në vjeshtën e vitit 
1962 Visarionin e çuan në Manastirin e Shën Gjonit pranë Elbasanit, ku kaloi vitet e 
fundit të jetës së tij, derisa ia dorëzoi shpirtin Perëndisë më 15 dhjetor të vitit 1965. 
Në përkujtim të jetës dhe veprës së Kryeepiskopit Visarion janë organizuar sesione 
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shkencore, artikuj të shumtë janë botuar në shtypin periodik etj. Varrit të tij, që 
gjendet në manastirin e Shën Gjon Vladimirit në Elbasan, në vitin 1996 i vunë Kryqin 
e graniltë dhe në pllakën përkujtimore është shkruar: Visarion Xhuvani. Kryeepiskop 
i Shqipërisë 1929-1937. Mitropolit i Beratit 1942-1945. 
 

                    VISARION XHUVANI - ATDHETAR  I  SHQUAR 

I  NDËRGJEGJES KOMBËTARE DHE KRYEPESHKOPI I PARË  
I KISHËS ORTODOKSE AUTOQEFALE SHQIPTARE 

 
Nga Dr. Myzafer Berberi 

 
(Kushtuar veprës “VISARION XHUVANI – NË KISHË, NË PARLAMENT DHE 
NË BURG”, përgatitur për botim nga NOS XHUVANI dhe PAVLI HAXHILLAZI, 
Tiranë 2007, 520 faqe) 
 

   Fondin e kulturës sonë kombëtare vitet e fundit e pasurojnë me vlera të 
veçanta dhe dy vepra të rëndësishme për figurën e ndritur të atdhetarit dhe të teologut 
të shquar shqiptar – Visarion Xhuvani. Këto vepra janë monografia “Visarion 
Xhuvani-apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare” të autorit Nos Xhuvani 
dhe redaktorë shkencorë gjuhëtari Pavli Haxhillazi dhe historiani Kasem Biçoku 
(botuar në vitin 2003) dhe vëllimi i veprës me dokumente “Visarion Xhuvani- në 
Kishë, në Parlament dhe në burg”, (Fig.2) përgatitur nga Nos Xhuvani dhe Pavli 
Haxhillazi dhe redaktor i saj Pavli Haxhillazi (botuar në vitin 2007), pas një pune të 
lodhshme, me stil hulumtues shkencor e historik, me përkushtim e durim, me saktësi 
e korrektësi, bazuar në dokumente të Arkivit Qendror të Shtetit, nga botime që ruhen 
në Bibliotekën Kombëtare, si dhe nga mjaft dokumente të tjera të mbetura në 
errësirën e dekadave nga frika e represionit politik. Këto dy vepra i dhurojnë kulturës 
sonë kombëtare dhe bëjnë të njohur veprimtarinë plot dritë e përkushtim të atdhetarit 
të shquar shqiptar – Visarion Xhuvani. 

Këto dy libra cilësorë  janë mjaft  të domosdoshëm për të ndriçuar më tej figurën e 
teologut dhe të dijetarit të shquar shqiptar, Visarion Xhuvani, në 120- vjetorin e 
lindjes së tij. 

Visarion Xhuvani ka lindur më 1 maj 1887 në lagjen “Kala” të qytetit të 
Elbasanit. Mësimet e para, të shkollës fillore, i mori në qytetin e tij. Shkollën e 
mesme e mbaroi në Athinë. Studimet e larta i vazhdoi për teologji dhe i përfundoi po 
në Athinë në vitin 1914. Studimet pasuniversitare, për teologji, i kreu në universitetin 
prestigjoz të Kembrixhit, Angli, ku mori gradën doktor në teologji. Në vitin 1918 u 
emërua lektor në Fakultetin Teologjik të Universitetit të Athinës. Në vitin 1919 shkon 
misionar në Bullgari e Rumani për të organizuar komunitetin shqiptar. Më 29 nëntor 
të vitit 1919 mori ofiqin e  Arkimandritit. Në shtator të vitit 1922 ishte një nga 
nismëtarët e organizimit të kongresit të parë gjithortodoks shqiptar në Berat, ku u 
propozua kandidat për episkop. Në vitin 1925 Arkimandrit Visarioni u dorëzua në 

 66 



 
 
 
gradën  episkopale. Më 18 shkurt 1929 formoi Sinodin e Shenjtë të Kishës Ortodokse 
Autoqefale të Shqipërisë. Nga viti 1929 deri në vitin 1937 ka qenë Kryepeshkop i 
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në maj të vitit 1936, në mbledhjen e 
jashtëzakonshme të Sinodit Episkopal dha dorëheqjen nga funksioni i lartë i 
Kryepeshkopit. Në vitin 1942 u dorëzua Mitropolit i Beratit, Myzeqesë, Vlorës dhe 
Kaninës. Vazhdoi me këtë detyrë deri në vitin 1945. Në vitin 1947 u arrestua dhe u 
burgos nga diktatura komuniste. Më 23 dhjetor të vitit 1947 u dënua me njëzet vjet 
burg. U lirua nga burgu në mars të vitit 1962. Në vjeshtën e vitit 1962 u vendos në 
manastirin e Shën Gjonit, Elbasan. Më 15 dhjetor 1965 u nda nga jeta.  

E ndjej të nevojshme të theksoj që megjithëse Visarion Xhuvani shumë vite të 
moshës së rinisë i kaloi në shkollimin teolog grek, mbeti gjithë jetën i pandikuar nga 
ata, një patriot i shkëlqyer sepse, sikurse thoshte At Gjergj Fishta: “Atdhetaria e tij 
ishte e kultivueme qysh në djep”. Ai u edukua dhe trashëgoi vlerat e shquara 
njerëzore fisnike dhe atdhetare të familjes Xhuvani. 

Duke lexuar këto dy vepra, gjithkush e ndjen se plotëson dijet e tij me vlerat e 
veçanta të veprimtarisë idhujtare të gatuara plot sakrifica e mundim të të ndriturit 
Visarion Xhuvani. Analiza psikologjike dhe historike e autorit vjen në një induksion 
të përkryer për të shfaqur vlerat e vërteta të heroit të veçantë shqiptar- Visarion 
Xhuvani. Autori, me erudicionin e tij, ka arritur të pahësojë meritat e shquara 
njerëzore në vlerat e një studimi të mirëfilltë, duke i dhënë lexuesit jo vetëm 
kënaqësinë, por edhe krenarinë e bashkëkombasit të vet, atdhetarit të madh teolog 
Visarion Xhuvani. Tashmë, me botimin e këtyre dy veprave, lexuesit njihen dhe 
qartësohen më tej me vlerat historike kombëtare të krishterimit shqiptar në një luftë të 
ashpër kundër armiqve të saj: Fanarit grek dhe Patriarkanës së Kostandinopojës, të 
cilët, ashtu sikurse për mësimin e gjuhës shqipe në shkolla dhe përhapjen e saj, edhe 
në fushën e krishterimit synuan  dhe synojnë ta mbajnë atë nën tutelën politike për 
interesa të ulta shoviniste. Në këtë luftë të ashpër, të mundimshme dhe me gjak,  të 
zhvilluar për disa dekada, kolosët e teologjisë kristiane shqiptare: Dhaskal Todri, 
Papa Kristo Negovani, Kostandin Kristoforidhi, Mihal Grameno, Gjergj Fishta, Fan 
Noli, Visarion Xhuvani etj., dolën fitues dhe lanë pas  një histori të pavdekshme. 
Lufta e tyre plot sakrifica dhe mundim,  plot dinjitet dhe dritë, si teologë dhe patriotë, 
është më shumë se fitorja e disa betejave historike, sepse dominuan në forcimin e 
ndërgjegjes kombëtare në momentet më të vështira të kombit, atëherë kur shteti 
shqiptar hidhte hapat e parë të organizimit të tij. 

Veçanërisht shquhet në këtë luftë atdhetari i madh dhe teologu Visarion 
Xhuvani. Në atë kohë të vështirë, ai si hero legjendar me vizion të ri mbi përparimin e 
kombit, mori përsipër një mision të mundimshëm e plot sakrifica, duke iu përkushtuar 
në gjithçka kombit të vet. Si njohës i mirë i filozofisë teiste, ai e quante dhe e 
vlerësonte fenë si pjesë përbërëse të ndërgjegjes kombëtare. Për të plotësuar 
boshllëqet e kësaj kulture dhe për ta vënë në rolin që duhej, në zhvillimin dhe 
forcimin e ndjesisë kombëtare, ai ndërmori një veprimtari të gjerë për të kurorëzuar 
dëshirat dhe përpjekjet plot luftë e mundim të paraardhësve të vet: Kostandin 
Kristoforidhit, Dhaskal Todrit, Mihal Gramenos etj. Puna e tij u përqëndrua në 
organizimin e kishës ortodokse shqiptare, në shqiptarizimin dhe futjen e gjuhës 
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shqipe gjatë mbajtjes së riteve kishtare, në zgjerimin e rolit të besimit ortodoks për 
edukimin fetar e atdhetar mbi bazën e traditës shqiptare dhe në finalizimin e 
përpjekjeve të luftës së gjatë shekullore për mëvetësinë e Kishës Ortodokse Shqiptare, 
për ta shkëputur nga tutela arkaike e Patriarkanës së Kostandinopojës dhe nga manteli 
intrigues politik e shovinist i kishës greke. Jo vetëm mund, por edhe gjak ishte 
derdhur nga atdhetarët shqiptarë për të arritur këtë aspiratë, por nuk kishin mundur. 
Visarion Xhuvani, i gatuar me gjakun e patriotizmit shqiptar, me atdhedashurinë si 
virtyt hyjnor, i plotësuar me  kulturë të gjithanshme, iu përvesh luftës e punës për ta 
çuar deri në fund këtë aspiratë të popullit. Ai punoi njëherësh në disa drejtime: në atë 
të organizimit të kishës, të përgatitjes teorike të elementit drejtues kishtar mbi baza 
kombëtare, të njohjes dhe përmirësimit  të kanonizimit kishtar, të legjislacionit 
politiko-religjioz dhe sidomos në kombëtarizimin e Kishës Ortodokse Shqiptare me 
përdorimin në të të gjuhës shqipe në të gjitha ritet fetare, të vendosjes në krye të klerit 
vetëm shqiptarë në gjak e në nënshtetësi, si dhe në plotësimin e literaturës liturgjike 
me libra shqip. Në botimet e tij të herëpashershme Visarion Xhuvani shpalosi 
platformën teorike e praktike nëpër të cilën duhej të ecte Kisha Ortodokse Shqiptare.  

Puna e mundimshme e tij do të konsakrohej në Kongresin e parë gjithortodoks 
shqiptar, në Berat. Në këtë kongres Visarion  Xhuvani argumentoi unanimitetin 
kombëtar për shpalljen e pavarësisë së Kishës Ortodokse Shqiptare. Lufta që kishte 
filluar qysh në vitin 1909 me krijimin e “Lidhjes Ortodokse” të Mihal Gramenos, e 
cila kishte vendosur të mos njihte patrikun  grek si kryetar të fesë së tyre. E pas saj, 
kjo luftë ishte bërë edhe më e fuqishme në përpjekjet e kolonive shqiptare të 
Rumanisë, Bullgarisë, Amerikës. Të gjitha këto mundime u kurorëzuan me shpalljen 
de facto të pavarësisë së Kishës Ortodokse Shqiptare më 12 shtator 1922  në 
Kongresin e Beratit. 

Kongresi i Beratit ishte kongresi i parë gjithortodoks shqiptar, i cili, përveç 
shpalljes së pavarësisë së Kishës Ortodokse Shqiptare, mori dhe një sërë vendimesh 
të tjera të rëndësishme për organizimin dhe drejtimin e Kishës. Ai zgjodhi dhe 
Këshillin e Lartë Kishtar, i cili kishte atributet e Sinodit të Shenjtë. 

Visarion Xhuvani u ngrit me forcë kundër ndërhyrjeve të Patriarkanës së 
Kostandinopojës për të vënë në jetë qëllimet e djallëzuara të shovinistëve grekë. Në 
Kongresin e Beratit ai pati rol të veçantë, sepse ishte kleriku më i formuar, i vetmi me 
gradë në teologji, njohës i mirë i kanoneve të shenjta dhe i rregullave kishtare. 
Njëherësh ai ishte senator dhe deputet, njohës i mirë i ligjeve të shtetit. 

Si atdhetar Visarion Xhuvani ka qenë mjaft i shqetësuar dhe kundërshtonte me 
forcë vendimet dhe ndërhyrjet e Patriarkanës së Kostandinopojës dhe të Kishës Greke 
për mospërdorimin e gjuhës shqipe në liturgjitë fetare. Me logjikë të shëndoshë, 
njohje të thella filologjike dhe historike, iu kundërvu atyre duke argumentuar se 
misioni kishtar në Shqipëri do të përputhej me interesin kombëtar dhe se kjo 
realizohej më së miri me gjuhën shqipe. “Filologjikërisht gjuha jonë është në gjendje 
me na shërbye për kët punë”, - theksonte ai.  Gjithashtu, Visarion Xhuvani deklaronte 
“Kisha nuk asht nji vend  vetëm për t’ju lutun Zotit, po asht nji vend ku ungjilli në 
gjuhën e vet tregon si duhet të punojmë për kombin”. Ai kërkoi në Kongresin e 
Beratit që kryefetarët, drejtuesit e fesë të jenë shqiptarë dhe njerëz të njohur, besnikë 
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ndaj Atdheut dhe popullit. “Në emnofshim në Sinodin Shqiptar persona që kanë 
luftue Kishën Autoqefale dhe Shqiptarizmën deri më sot, shpejt kemi me u pendue 
keq”, - theksonte ai. 

Visarion Xhuvani arriti ta shqiptarizojë plotësisht kishën tonë kombëtare, ta 
shkëpuste atë nga varësia e Fanarit dhe të plotësonte kushtet për të merituar Tomusin 
Patriarkal. 

Krahas veprimtarisë së tij të palodhur për organizimin e kishës ortodokse, ai 
plotësoi boshllëkun e madh të literaturës liturgjike në gjuhën shqipe, ku përveç 
artikujve, referateve, drejtimit të revistës “Kisha Kombëtare” etj, vlerë të madhe kanë 
veprat e tij: “Çashtje politike-religjioze” dhe “Kujtim vepre dhe intrige”.  

Lufta patriotike e Visarion Xhuvanit binte në kundërshtim me qëllimet e 
Patriarkanës dhe të Fanarit, prandaj qysh në fillim të veprimtarisë së tij u përplas në 
luftën kundërshtuese e të gjithanshme të tyre. Menjëherë pas shpalljes së pavarësisë 
së Kishës Ortodokse Shqiptare pati kundërveprim  të egër nga Patriarkana e 
Stambollit dhe sidomos nga Kisha Greke, e cila nuk u ndal në këtë luftë. Me format 
më të ndyra që nga mallkimi i gjuhës shqipe  e deri te shtypi  e provokimet, gjatë 
gjithë kohës bënë çmos të pengonin futjen e gjuhës shqipe në kishë dhe vepruan me të 
gjitha mënyrat që të mos organizohej kisha shqiptare, të mos njihej Sinodi i Shenjtë 
Shqiptar, të mos njihej dhe të mos pranohej Visarion Xhuvani në krye të kishës 
shqiptare, duke shpifur e trilluar gjithçka kundër tij, duke futur agjentët e politikës së 
tyre, andartët, në kufirin greko-shqiptar, të cilët propagandonin dëshirën e dështuar 
vorioepirote dhe villnin vrer kundër Kishës së Pavarur Ortodokse Shqiptare. Ishte një 
veprimtari e ethshme e qarqeve greke me moral të ulët e cila vazhdon edhe sot e kësaj 
dite. Mirëpo ju kujtojmë një thënie latine: “Quos Deus vult perdere, dementat prius” 
(Kush i lutet Zotit për të shkatërruar, ai i pari merr të keqen). Zemërimi i  kishës 
shoviniste greke shpërtheu me të gjitha format dhe intrigat kundër Visarion Xhuvanit. 
Si mantel e njëherësh dhe si djep i kultivimit të satanait dhe të mënyrave më 
intriguese për të brengosur shpirtrat paqësorë të popujve fqinjë, bëri që Patriarkana e 
Kostandinopojës (e cila vazhdimisht ka qenë e njësuar me interesat e Kishës Greke) 
të mos pranonte pavarësinë e Kishës Ortodokse Shqiptare. Në përgjigje të kësaj lufte 
politike shoviniste greke, Visarion Xhuvani iu kundërvu me forcë duke kërkuar se 
“Nji kishë e nji shteti tjetër të mos urdhënojë ma nji kishë të nji shteti tjetër, dmth, 
Kishë të lirë në nji Shtet të lirë” dhe: “Shqipnia indipendente asht dhe do të jetë e 
përjetshme ashtu si çdo shqiptar”. 

Visarion Xhuvani mbronte me çdo kusht unitetin kombëtar të popullit shqiptar 
dhe kërkonte që t’i viheshin kufijtë tek thana veprimtarive antishqiptare të Kishës 
Greke dhe Patriarkanës së Kostandinopojës. Prandaj kërkonte në parlamentin shqiptar 
që ai të ndërhynte fort kundër ndërhyrjeve të huaja në çështjet fetare të shqiptarëve. Si 
deputet ai është shprehur në parlament: “Edhe sot nuk kemi shpëtue nga intrigat e 
hueja, prandaj qeveria duhet të dijë mirë veprimet  fetare dhe kur të jetë e nevojshme 
të bajë detyrën e vet sipas ligjit”, sepse “Autoqefalinë që realizuem me shumë gjak e 
sakrifica duhet ta ruejmë si sytë e ballit nga ndërhymjet djallëzore të Kishës Greke. 
Mos u besoni grekëve, por zbatoni porosinë e Lamartinit që thërriste: “Boria e dha 
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alarmin. Ngrihuni të mbroni  kombin, për të mos u pendue”, - thërriste shpirti i tij 
kombëtar, ashtu sikurse poeti i shquar francez Alfonso de Lamartin. 

Një arritje tjetër e Visarion Xhuvanit ishte krijimi i Sinodit të Shenjtë, me të 
cilin realizohej pavarësia e plotë e Kishës Ortodokse Shqiptare. Kështu, në shkurt të 
vitit 1929 ai u bë përfaqësuesi i ngjarjeve kulmuese për historinë kristiane në 
Shqipëri. Ai formoi Sinodin e Shenjtë dhe mori drejtimin e kishës shqiptare. Puna e 
Visarion Xhuvanit për kurorëzimin e kësaj ngjarjeje të madhe me vlera historike u 
përgëzua nga mbarë kombi ynë brenda dhe jashtë kufijve. Për jehonën e tij shkruan 
shumë shtypi i asaj kohe. Më 26 shkurt 1929, paria më e lartë e kishës bëri betimin 
përpara mbretit. Gjatë betimit Visarion Xhuvani shprehu vendosmërinë për misionin 
e tij kombëtar e shoqëror në nderimin dhe lartësimin e atdheut, për të cilin ai u betua 
me jetën e tij. Këtë betim e mbajti të shenjtë gjatë gjithë jetës dhe në kushtet e 
tmerrshme të torturave çnjerëzore nga diktatura e proletariatit. 

I etur për të realizuar qëllimin e tij madhor për të mirën e kombit, Visarion 
Xhuvani organizoi Kongresin e dytë gjithortodoks shqiptar, i cili u mbajt më 16 
qershor 1929 në Korçë. Në këtë Kongres u miratua njëzëri statuti që sanksiononte 
pavarësinë e Kishës Ortodokse Shqiptare ( e proklamuar në Kongresin e Beratit më 
12 shtator 1922). Vendin kryesor në statut e zinte çështja kombëtare e mbështetur në 
kanonin: “Kishë e lirë në shtet të lirë”. Statuti sanksiononte se gjuha zyrtare e kishës 
është gjuha shqipe. Sanksionohej gjithashtu ruajtja e pavarësisë së kishës dhe fryma 
kombëtare e saj, ku përcaktohej në mënyrë të prerë: kryepeshkopi, peshkopët, 
zëvendësit e tyre, Ikonomi i Madh Mitrofor, sekretari i përgjithshëm i Sinodit dhe 
përbërja e Sinodit duhej të ishin shqiptarë prej gjaku e gjuhe, si dhe të kishin 
nënshtetësinë shqiptare. Këtë çështje Visarion Xhuvani e vlerësonte me rëndësi 
historike dhe politiko-religjioze. Ai deklaronte: “Kemi pra detyrë me organizue e me 
rregullue vetë, neve shqiptarët kishën tonë me Sinod Episkopal shqiptar dhe jo të 
vrasim mendjen me bisedue kot me botën” dhe vazhdon “ n’asht se pranohet nji grek 
në shërbim aktiv në Shqipni…prish dinjitetin nacional të Kishës shqiptare dhe asht 
shkak konkurence të influencave të hueja në Shqipni, përzien keq politikën e jashtme 
të Republikës sonë dhe trazon politikën e mbrendshme, por dhe humb krejt karakterin 
kombëtar”. Ai theksonte gjithashtu se forcat  fetare antishqiptare shpresonin të gjenin 
ditën e mundshme për të përmbysur Kishën e Pavarur Ortodokse Shqiptare ose, të 
paktën, ta bënin vegël të qëllimeve të tyre në dëm të Shqipërisë. Krijimi i Sinodit të 
Shenjtë i tregoi botës se shqiptarët ishin të aftë të qeveriseshin dhe të organizoheshin 
edhe fetarisht vetë. Është rasti të kujtojmë se çfarë paradoksi ndodhi 70 vjet më vonë, 
kur përfaqësuesit e lartë të  shtetit shqiptar dhe disa politikanë, që për mangësi të 
kulturës së tyre apo të vetëdijshëm për t’i shërbyer klerit shovinist grek, bënë një 
retrospektivë të habitshme antikombëtare dhe pranuan që në krye të Kishës së Pavarur 
Ortodokse Shqiptare të vihej greku Janullatos. Po të dojë dikush, le ta besojë si vepër 
“të mirë”, por u kujtoj një thënie të vjetër latine se “Graeca fides, nulla fides” 
(Miqësia e grekut nuk ka besë).  

Në Kongresin gjithortodoks shqiptar të Korçës Visarion Xhuvani argumentoi 
mbi bazën kanonike dhe të eksperiencës së të gjitha kishave të tjera ortodokse se 
pavarësia e kishës sonë nuk kishte nevojë të njihej nga Patriarkana e Stambollit, 
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mbasi për atë duheshin dy kushte të cilat i plotësonte kisha shqiptare. Ato ishin: 
pavarësia politike e shtetit dhe pavarësia e popullit ortodoks shqiptar. Ai sqaroi se 
mbi bazën e këtyre dy kushteve ishin krijuar të gjitha kishat e tjera ortodokse, si në 
Rusi, Poloni, Bullgari, Rumani, Serbi, Greqi etj. Duke demaskuar politikën kishtare 
famëkeqe të Fanarit, ai shkruan: “Nën rroben e zezë t’Episkopit mshiheshe kurdoherë 
ungjilli i intrigës dhe i ambicjeve personale, profesioni ma antikishtar i fesë 
ortodokse… Dhe kësisoj priftënit e Fanarit, që flisnin gjithmonë mbi fuqinë e Qiellit, 
nuk mejtoheshin përveç se për fuqinë dhe interesat e Dheut”. 

Si teolog dhe filozof ai thekson: “Feja nuk asht nji orakull misterioz, një 
dogmë e koklavitun në gjuhë të pakuptueshme…  pohime janë ungjillet, të cilat janë 
përkthye në gjithë gjuhët e ortodoksëve të botës, pa përjashtue edhe shqipen”. 
Prandaj, ai tepër i vendosur përsëriste vazhdimisht se gjuha zyrtare e kishës do të jetë 
shqipja. 

Kongresi i dytë gjithortodoks i mbajtur në Korçë shënoi një periudhë të re – 
periudhën e ringjalljes kombëtare me triumfin e gjuhës shqipe në të gjitha ritet fetare 
të kishës. Kongresi pati jehonë mbarëkombëtare. Më duket me vend të ritheksoj një 
sentencë të përgatitësve të librit: “Vetëm një organizator i shkëlqyer i rregullave 
kishtare, i përkushtuar për të lartësuar punët fetaro-kombëtare, vetëm një organizator i 
talentuar mundi të  përfshinte në punë vartësit e kualifikuar për të ngritur kolonat e 
çelikta të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, statutin e përhershëm dhe 
rregulloren e administrimit të përgjithshëm të kishës; ky ishte Fortlumturia e Tij, 
Kryepeshkopi i parë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë – Visarion 
Xhuvani”. 

Ndërkohë, lufta e Patriarkanës dhe e Kishës Greke vazhdoi të thellohej dhe të 
kundërvihej edhe më shumë, madje, vazhdon edhe tani, sepse kisha greke e ka në 
traditën e vet.  Ajo u përqëndrua edhe më shumë në ndërthurjen e intrigave dhe të 
shpifjeve kundër Visarion Xhuvanit. Këtë luftë ajo nuk e bëri vetëm drejtpërsëdrejti 
ndaj Kishës së Pavarur Ortodokse të Shqipërisë, por edhe në planin ndërkombëtar, 
gjithkund ku ajo mund të lëshonte mallkimin e satanait. Mirëpo “Abusus non tollit 
usum” (Abuzimi nuk ka fuqi për të kundërshtuar). Përgatitja teologjike, erudicioni i 
shumanshëm, takti dhe diplomacia e Visarion Xhuvanit bënë që t'i’afrohen shumë 
miq, të cilët  u munduan ta ndihmonin edhe pse zemërimi i Patriarkanës dhe i Fanarit 
ishte i egër dhe vazhdoi gjatë. Me veprimtarinë e tij fetaro-politike ai hodhi dritë mbi 
të vërtetën, ngjalli mbresa të pashlyeshme dhe fitoi respektin e të huajve. 
Kryepeshkopi Visarion Xhuvani e paraqiti denjësisht Kishën e Pavarur Ortodokse të 
Shqipërisë në shumë veprimtari ndërkombëtare: në vitin 1931 në Kongresin e 
Aleancës Ndërkombëtare për Paqe në Kembrixh, Angli; në vitin 1932 në Rumani; në 
vitin 1933 në Bullgari; në vitin 1935 në Hercegnov të Jugosllavisë; po në vitin 1935 
në Mbledhjen e Përbotshme të Kishave në Zvicër. Pjesëmarrja e tij dinjitoze në këto 
veprimtari bëri që të ndryshonte opinioni i kishave të vendeve të tjera të 
keqinformuara nga Kisha Greke. Ndërkohë, Visarion Xhuvani nderohet si mik i madh 
nga shumë klerikë të Evropës dhe përfaqësues të shteteve, të cilët e prisnin me nderim 
e kënaqësi (Bullgari, Rumani, Poloni, Serbi, Danimarkë etj). 
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Megjithëse Kisha e Pavarur  Ortodokse e Shqipërisë i kishte plotësuar të gjitha 
kushtet për të merituar Tomusin Patriarkal, Patriarkana Ekumenike e kushtëzonte 
dhënien e tij (Pra njohjen e Pavarësisë  së Kishës Ortodokse të Shqipërisë) me 
largimin e Kryeepiskopit Visarion Xhuvani dhe me vendosjen e një Kryeepiskopi që 
dëshironte ajo, si dhe në caktimin e dy dhespotëve prej Kishës Greke për dioqezat e 
Korçës dhe Gjirokastrës. Kështu që në vitet 1935-1937 pavarësia e Kishës Ortodokse 
të Shqipërisë ishte një nga temat e ditës për diplomacinë shqiptare. Qeveria e 
atëhershme bëri dy hapa pas të imponuara nga Patriarkana e Kostandinopojës: largoi 
Visarion Xhuvanin nga funksioni i drejtimit të kishës shqiptare dhe pranoi 
kompromisin që mbështetej në kërkesat e saj. Në këto kushte Visarion Xhuvani dha 
dorëheqjen, duke deklaruar shkaqet kryesore të saj, midis të cilave theksoi edhe 
njëherë që për 17 vjet rresht kundërshtarët e Patriarkanës dhe të Fanarit u ndodhën 
përballë vendosmërisë së tij. Pas kësaj, ai bëri detyrën fisnike si Mitropolit i Beratit, 
Vlorës dhe i Myzeqesë. Pak vite më pas, me ardhjen në pushtet, diktatura komuniste 
nuk mund të bashkekzistonte me fenë. Prania e saj e pengonte për ushtrimin e 
filozofisë marksiste-leniniste, prandaj e shpalli fenë armike të saj, si luftë klasash. 
Fenë dhe kultet e saj i shikonte si organe të reaksionit borgjez, pra, si kundërshtare 
politike të saj. Duke marrë nga filozofia e V.I.Leninit dogmën e tij se “Lufta kundër 
fesë nuk është propagandë abstrakte, por praktike, konkrete, mbi bazën e luftës së 
klasave”, diktatura komuniste në Shqipëri filloi represionet ndaj udhëheqësve të 
klerit, sidomos ndaj atyre që ishin teologë të vërtetë, si dhe shkatërrimin e gjithë 
bazës së kulteve fetare. Kjo ishte një domosdoshmëri, sepse lufta midis ateizmit dhe 
fesë ishte shprehje e luftës së klasave. Ajo ishte një luftë e pamëshirshme kundër 
shpirtit të lirë. Pra, ajo vrau ndërgjegjen, e cila është çerdhja e paprekshme e lirisë së 
njeriut. Kështu që, në vitin 1947, Visarion Xhuvani u dënua me njëzet vjet burg nga 
gjykata ushtarake e Vlorës, i akuzuar si fajtor për krime kundër diktaturës së 
proletariatit (agjitacion e propagandë, lidhje me armiqtë, me misionet angleze e 
amerikane etj). Një vit më vonë, në vitin 1948, e dërgojnë të vuajë dënimin në burgun 
famëkeq të Burrelit, ku në moshë madhore u nënshtrohet torturave çnjerëzore. Atje 
për 15 vjet bëhet bashkëvuajtës me besimtarë të tjerë: ortodoksë, myslimanë, katolikë 
dhe ideorë të tjerë të mendimit e fjalës së lirë. Në  burg gëzonte nderimin dhe bëhet 
idhull për bashkëvuajtësit. Një prej tyre kujton fjalët e tij: “Petro, mor bir. Me plumb 
më qëlluen të mallkuemit që pengonin autoqefalinë e kishës shqiptare, por unë i 
përballova. Jam krenar që e kreva misionin tim. Së bashku me klerikë të tjerë 
atdhetarë bamë çmos dhe e shkëputëm kishën nga Patriarkana Greke, e cila kishte 
synime të këqija ndaj vendit tonë”. 

Në vitin 1962 Visarion Xhuvani u lirua nga burgu duke marrë me vete pesë 
vjet të kufizimit të të drejtave të lirisë. Më 15 dhjetor të vitit 1965 ndërroi jetë, duke 
mbyllur sytë përgjithmonë. Por fatkeqësitë kanë heroizmin dhe lavdinë e tyre, sepse, 
siç thoshte Napolon Bonaparti “…..me kohë shpata mundet gjithnjë nga shpirti”. 

Teologu i shquar Visarion Xhuvani, mbrojtjen e krishterimit ortodoks e shikonte si 
në anën dogmatike, ashtu dhe në rëndësinë e tij për forcimin e moralit kombëtar, duke 
krijuar kështu hapësira të reja të zhvillimit shpirtëror në botën kristiane. Ai kishte një 
besim teist, ku rolin e ndërgjegjes njerëzore e shikonte në veprim, aktiv në fenomenet 
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shoqërore dhe jo në pritje të mëshirës apo fatalitetit, prandaj kërkonte që klerikët, 
mësuesit, diplomatët, shtetarët të ishin njerëz të zotë dhe të punës. 

Filozofia teiste e Visarion Xhuvanit ka vlera të veçanta në përmbajtjen e saj 
kombëtare. Ajo është pjesë e ndërgjegjes kombëtare, brenda së cilës ai e shikon fenë 
në zhvillim, në thyerjen e dokeve që rëndojnë jetën shpirtërore dhe ekonomike të 
shoqërisë. Ai kërkon zbatimin e kanoneve kishtare brenda të cilave besimi dhe bota 
shpirtërore e njeriut pasurohet dhe merr vlera të veçanta. Pra, në filozofinë e tij ai 
mendon të shkrijë esencën fetare në esencën njerëzore, botën e besimit hyjnor në 
botën njerëzore, ku shpirti i njeriut pasurohet më tej. Në këto pikëpamje filozofike e 
teologjike, ai gatuan vlerat e botës shpirtërore me përparimin dhe nivelet që arrin 
shoqëria njerëzore. Në veprën e tij ka një “teologji shkencore” që vihet në veprim të 
shoqërisë. Ndryshe nga Kisha Greke që brengos shpirtrat, ngjall cmirën dhe 
hipokrizinë, Visarion Xhuvani çliron shpirtin dhe i hap dritë mendimit për përparim e 
vëllazërim. Si teolog ka qenë për një  edukatë të shëndoshë të mbështetur në parimet e 
kohës. Ai kërkonte civilizimin kristian me qytetërim të zhvilluar. Deizmi i Visarion 
Xhuvanit është i veçantë në zhvillim të botëkuptimit hyjnor, në të cilin ai ruan 
thellësitë e botës shpirtërore në madhështinë hyjnore të lidhur me jetën. 

Për t’u shënuar është botëkuptimi fetar i Visarion Xhuvanit në hapësirën midis 
besimeve të ndryshme. Ai i shikonte fetë e tjera, katolike dhe myslimane, si motra në 
shërbim të kombit, prandaj i respektonte ato me ndërgjegje të lartë. Në Kongresin e 
dytë gjithortodoks shqiptar, që u mbajt në Korçë, u shpreh edhe një herë uniteti 
vëllazëror midis ortodoksëve, katolikëve dhe  myslimanëve. Përfaqësues të feve të 
ndryshme uronin për arritjen e suksesshme të fesë ortodokse. Kongresi vërtetoi se 
shteti shqiptar nuk ishte i ndarë sipas besimeve fetare, por ishte një i vetëm, 
respektonte fetë dhe dënonte çdo lloj përçarjeje fetare. Nga kjo pikëpamje kongresi u 
kthye në një festë të vërtetë kombëtare. 

Visarion Xhuvani mbronte kulturën fetare të trashëguar, e cila mbante kombin 
shqiptar të bashkuar, në këtë kuptim ai ishte dhe simbol i ndërgjegjes kombëtare. Ai 
përfaqësonte kulturën shqiptare në hapësira poliedrike. Në botëkuptimin e tij 
bashkoheshin dhe drejtuesit e tjerë klerikë. Në Kongresin e dytë gjithortodoks 
shqiptar, Myftiu i Korçës u shpreh: “Ligjet fetare nuk janë krijuar që të jenë në 
kundërshtim me ligjet kombëtare, predikimi në gjuhën e vet amtare sjell qytetërimin e 
përparimin  dhe se çdo komb duhet të zhvillojë fenë e vet sipas interesave 
kombëtare”. Visarion Xhuvani ishte kundërshtar i rreptë ndaj çdo ndërhyrjeje për të 
prishur vëllazërimin ndërmjet besimeve fetare dhe dënonte veprimet e kishës së 
satanait, siç e quante ai Kishën Greke. Kur vdiq Myftiu i Tiranës në vitin 1938, 
Visarion Xhuvani mbajti një fjalim prekës në varrezat, saqë të gjithë pjesëmarrësit në 
ceremoninë e përmortshme mbetën të habitur. Lotët e tij për atë që e cilësonte vëlla 
shpirti ishin  prekëse për të gjithë. 

Ai kishte një botëkuptim teist modern. Ishte kundër zakoneve të një arkaizmi 
të pakuptimtë që rëndonte botën shpirtërore dhe gjendjen ekonomike. Në mars të vitit 
1934, në një predikim, theksoi: “Sa punë e keqe asht zakoni i ortodokseve të 
Shkodrës me qa e me gërthitë tue qitë britma të mëdha e ulërima kur vdes ndonji 
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njeri, e me e përcjellë këtë me potere të mëdha vajtimesh të kota, që janë turp për nji 
të krishtenë dhe mëkat i madh”. 

Në të kundërtën nga çka filozofia marksiste akuzon fenë se është opium për 
popujt, Visarion Xhuvani zgjon e lind tek  ajo virtyte kombëtare e njerëzore dhe i 
zhvillon ato. Ai tregon kujdes të veçantë dhe për çështjet me karakter fetaro-social 
dhe për psikologjinë e besimtarëve. Në një bisedë me pleqësinë e Pogradecit hodhi 
idenë e kufizimit të dhuratave të tepërta që bëheshin në dasma, në shpenzimet e 
vdekjes, në kufizimin e kohës së rënies së kambanave si dhe të shërbesave të tjera që  
shkaktonin ngarkesë të tepërt ekonomike dhe psikologjike. Në anën tjetër, ai kërkonte 
që të ruhej me besnikëri tradita e mirë kanonike dhe të trashëgohej në brezat e 
ardhshëm “drita dogmatike e fesë sonë të artë” - siç e quante ai.  

Dituria poliedrike e Visarion Xhuvanit është shkrirë thellësisht dhe gjerësisht 
për problemet më të rëndësishme të kombit. Ai e vlerësonte besimin fetar si pjesë të 
pandarë të ndërgjegjes kombëtare dhe i hapte këtij besimi rrugë të reja në 
bashkëjetesë me elementët e tjerë të kulturës për përparimin e kombit. Veçanërisht si 
deputet dhe si senator, ai këmbëngulte në njësimin dialektor dhe zhvillimin e gjuhës 
shqipe. Arsimimi i kombit për të ishte çështje jetike. Ai kërkoi dhe luftoi derisa e 
realizoi qëllimin e futjes së gjuhës shqipe si të vetmen gjuhë zyrtare në kishë, i bindur 
në idenë filozofike se “Dituria në gjuhë të vet e mban gjallë një komb”. Si atdhetar 
dhe iluminist ai mendonte se në shkollat shqiptare, veç gjuhës së  pastër shqipe, duhej 
të mësoheshin dhe gjuhët e gjalla evropiane të kombeve të përparuara, nga të cilat 
pritej zhvillimi i  mëtejshëm i vendit tonë si: anglishtja, frëngjishtja, gjermanishtja e 
italishtja, kurse gjuhët greke, turke e latinishten i quante arkaike, prej të cilave nuk 
kemi ç’të fitojmë. 

Problemin e gjuhës Visarion Xhuvani e merr  si një nocion filozofik duke i 
dhënë rëndësi të madhe për zhvillimin e shoqërisë njerëzore. Ai e vlerëson gjuhën si 
formë të ekzistencës së mendimit dhe e çmon rolin e madh të saj për forcimin e 
mendimit, pra si kusht të domosdoshëm të veprimtarisë së përgjithshme të mendimit 
kombëtar. Nocionin filozofik të gjuhës ai e merr të pandarë nga ndijimet të cilat e 
lidhin njeriun drejtpërsëdrejti me botën e jashtme. Duke pasur këtë kuptim për këto 
nocione, ai arrin në sentencën e tij “Gjuha asht ajo që të ban edhe me ndie”. 
Lartësimin e kombit ai e lidhte domosdoshmërisht me arsimimin e shëndoshë të të 
gjithë brezave dhe sidomos për fëmijët e nënat. Madje, ai del mbi hapësirën e 
teologut, si filozof iluminist i shquar dhe shprehet: “Shkollat janë me të vërtetë  
shumë të nevojshme dhe do të ishte mirë që në vend të tre kishave të ketë nji shkollë, 
sepse kishën mund ta bajë njeriu edhe në shtëpinë e vet”. Me përparimin e shkollës ai 
shikonte përparimin e kulturës kombëtare, zbatimin e normave morale, në traditat me 
vlerë kombëtare. Ai nuk ishte thjesht vetëm si predikues i botëkuptimeve të tija, por 
dhe merrte pjesë në vënien e tyre në jetë.  Ai theksonte: “Nxanësve duhet t’u japim 
nji mësim e moral të vërtetë, të dinë të mirën e të keqen, këtë e kam për parim dhe e 
kam përdorë edhe në kishë”. Me arsimimin dhe edukimin e brezit  të ri ai vlerësonte 
mjaft rolin e nënave dhe të mësuesve. Mësuesit duhej të ishin  shembuj të respektimit 
ndaj prindërve, të ruanin zakonet dhe dinjitetin kombëtar. Kështu ai vinte në jetë 
idenë e shkrimtarit të madh francez, Viktor Hygo: “Dy të parët deputetë të popullit 
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janë nëna dhe mësuesi”. Ai protestoi bashkë me qytetarët e vet kundër mendimit të 
qeverisë për të mbyllur Shkollën Normale të Elbasanit. Ndërhyri me forcë kundër 
pikëpamjeve për të mos mbështetur gjuhën zyrtare dhe mbrojti me vendosmëri 
njësimin e gjuhës letrare shqipe. Gjatë diskutimit të tij në parlament për këtë çështje, 
u shpreh: “Ministri që do të botojë tekste shkollore në dialekte të ndryshme, do të ketë 
mallkimin e brezave që do të vijnë”. Visarion Xhuvani e vlerësonte problemin e 
arsimit si çështje jetike për kombin: po të mos i vihej rëndësia e duhur këtij problemi, 
do të krijohej një vepër antishqiptare dhe antishtetërore. Madje, ai e quante të 
domosdoshme edhe krijimin e shkollave shqipe në kolonitë shqiptare: Rumani, 
Bullgari, Rusi, Greqi, Turqi etj, në mungesë të të cilave ata ishin në rrezik të 
greqizoheshin, turqizoheshin etj. 

Visarion Xhuvani shquhet si atdhetar i përkushtuar. Ai dënonte rëndë 
tradhëtarët e Atdheut. Duke diskutuar në parlament për tradhëtinë e Esad Toptanit, 
midis të tjerave, theksoi: “Duhet që parlamenti ta dënojë Esadin dhe pas vdekjes, e ta 
kuptojë e gjithë bota se Parlamenti Shqiptar i jep dënimin tradhëtarëve edhe pas 
vdekjes, që ta kuptojë se tradhëtia nuk mbetet kurrë pa dënim”.  

Ai këmbëngulte dhe hapte hapësira që shteti shqiptar të bazohej më shumë në 
zhvillimin e degëve që sillnin përparimin e kombit: në ekonomi, arsim e shkencë dhe 
të lehtësohej nga shpenzimet e tepërta në administratë apo ushtri, të cilat rëndonin 
mbi jetën e varfër të popullit. 

Me shqetësim ai shpaloste dijet e tij në fushën e politikës së jashtme dhe të 
diplomacisë, problemet e së cilës në atë kohë ishin më imediate se kurrë, mbasi nga 
politika e jashtme varej ndriçimi  ose errësimi i gjithë shtetit të ri shqiptar. Në 
mbledhjen e Këshillit Kombëtar, në datën 5 tetor 1920, ai theksonte: “Politika e 
jashtme asht punë minuti, e cila mund ta zmadhojë ose ta zvogëlojë nji shtet, mund ta 
vorfnojë a ta begatojë. Ministri s’pret po fluturon shpejt. Ministri i jashtëm duhet të 
ketë katër palë sy e katër palë veshë dhe të jetë i shkathët pa masë…. Në këtë ministri 
duhet të jenë zgjuet natë e ditë, se na  rrethojnë krijime ngatërresash të ndryshme e të 
paprituna. Të mos i humbasim rastet, të cilat s’i gjejmë për njiqind vjet”.    

Si njeri me kulturë  të gjithanshme ishte i shqetësuar dhe ndihmonte me dijet e 
tij në shumë fusha të tjera të shoqërisë shqiptare. Si parlamentar dhe atdhetar 
theksonte nevojën e përparimit dhe të civilizimit të gruas shqiptare si faktor i 
rëndësishëm në përparimin e kombit. Ai luftoi në parlament për të drejtat e gruas, për 
një legjislacion të kohës me vështrim të drejtuar në vendet e përparuara të Evropës. I 
vendosur kundërshtoi nenin që lehtësonte burrat për t’i ndarë gratë. Vlerësoi rolin e 
tyre të shquar në historinë e kombit tonë, duke shfaqur njëherësh respektin dhe 
nderimin për to. “Edukatën që kemi sot ua kemi borxh nanave tona” – theksonte ai, 
duke na kujtuar njëherësh thënien e Dr.Charles D. McIver: “Kur mëson një burrë, 
mëson vetëm për një njeri, por kur mëson një grua, mëson një familje e tërë”. 

Visarion Xhuvani e ndjente si një obligim të madh detyrën e senatorit dhe të 
parlamentarit. Ndonëse shquhej për nivel të lartë të dijeve, ai thoshte se përpara se të 
shkonte në parlament, i ishte dashur të bënte shumë punë për t’u përgatitur për 
çështjet që do të diskutoheshin, duke shfrytëzuar literaturën e nevojshme. Ai e 
vlerësonte parlamentin në shkallën më të lartë, sepse atje shfaqej zëri dhe vullneti i 
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popullit me anë të përfaqësuesve të vet. Mendonte se në çdo shtet parlamenti ka 
rëndësi më të madhe se institucionet e tjera shtetërore. Respektonte parlamentin si 
ligjvënës, po ashtu kërkonte dhe angazhimin e parlamentarit si një detyrim ndaj 
popullit të vet. “Deputetët gjithnji duhet të jenë në mbrojtje të kombit, të japin 
mendime me vlerë për përparimin e vendit dhe të qëndrojnë larg interesave personale 
e krahinore” – thoshte ai. Duke sjellë përvojën e shteteve të tjera e të përparuara, ai 
kërkonte ndarjen e tre pushteteve: legjislativit, ekzekutivit dhe të gjyqsorit. 

Figura e Visarion Xhuvanit është model i peshës së ndërgjegjes në interes të 
kombit. Në kompleksicitetin  e tij ai është misionar i përparimit kombëtar në teologji 
dhe në shkencë, arsim e kulturë, ekonomi dhe diplomaci. Në çdo fushë ai shfaqte 
vlerat si një dijetar i vërtetë, hapte hapësira të reja me një vizion të gjerë aq shumë të 
domosdoshëm për kombin. Jeta e tij është luftë e plot shqetësime, me sakrifica të 
mëdha, si atdhetar i devotshëm dhe i shquar për mbrojtjen e vlerave të kombit dhe të 
zhvillimit të mëtejshëm; më 15 dhjetor të vitit 1965 ai u nda nga jeta, duke lënë pas 
veprën e tij të ndritur. 

Në kushtet e diktaturës së egër komuniste, njerëz të thjeshtë e të ndershëm u 
kujdesën që të mos i humbte varri. E ruante populli që e do dhe e nderon me 
përshpirtje plot dhimbje. Ai vazhdon të jetojë, sepse njerëzit e mëdhenj fillojnë të 
jetojnë kur vdesin. Visarion Xhuvani nuk ishte vetëm atdhetar e teolog i shquar i 
ndërgjegjes kombëtare, por dhe një burrë shumë fisnik me zemër të madhe. Në 
shpirtin e tij kishte dhimbje për të gjitha shtresat e shoqërisë. Fisnikëria e tij nuk ishte 
vetëm një mirësjellje, por ndjesim i përgjithshëm shpirtëror e mendor që mbartte me 
vete trashëgiminë, - virtyt që s’e humbi derisa mbylli sytë. Dhe le të kujtojmë një 
qëndrim hyjnor të tij. Gjatë hetimit torturues në burgun e Vlorës e kishin varur me 
kokë poshtë. Ja shkulnin qimet e mjekrës dhe i bërtisnin: “Fol!”. Ai lëvizte buzët nga 
dhimbjet torturuese: “Çfarë the?” e pyesnin persekturorët. Ai përgjigjej: “I lutem 
Zotit t’ju falë mëkatet!”  

Autorë të ndryshëm, klerikë të lartë, patriotë të shquar, studiues bibliografë, 
kritikë e shkrimtarë e kanë vlerësuar Visarion Xhuvanin: “I shenjtë, Apostull i 
atdhetarizmit, Shpirtndritur me kulturë enciklopedike, Figurë e merituar kombëtare,  
Optimist, Energjik, Njeri i kalitur, Orator i pathyeshëm, Burrë i zgjuar, Figurë e 
shquar e kombit, Abati Faria, Patriot i madh, Mësues e prind, Nacionalist-demokrat, 
Trim legjendar, Patriot i papërkulur, Largpamës, Filozof i ortodoksisë, Filozof trim, 
Teolog i urtë, Poliglot, Mitropolit i lavdishëm, Atdhetar i lindur, Teolog e patriot i 
shquar i ndërgjegjes kombëtare. Kurse jetën e tij të shkrirë për Atdheun e popullin – 
Dritë të kombit. Të gjitha këto janë vlerësimet më të arrira nga vepra e Hirësisë së Tij 
– Imzot Kryepeshkop i Shqipërisë - Visarion Xhuvani.  

Është obligim i çdo shqiptari ta nderojë këtë figurë të ndritur të kombit tonë. 
Është nder i institucioneve të larta: të Kuvendit, Presidencës dhe të Qeverisë që të 
vlerësojnë me vepra honorifike figurën e lartë e të ndritur dhe të përvuajtur të 
Visarion Xhuvanit. Është kënaqësi për çdo shqiptar ta shohë emrin e Visarion 
Xhuvanit të shkruar me shkronja të arta në sheshe, rrugë e shkolla, për ta nderuar dhe 
për të mos e harruar kurrë. Është domosdoshmëri shpirtërore që të bëhen përshpirtje 
të herëpashershme nderimi në kishat shqiptare, për të cilat ai sakrifikoi aq shumë.  
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KLERIKU ATDHETAR VISARION XHUVANI – MBROJTËS 

I GJUHËS LETRARE DHE I SHKOLLËS SHQIPE 
NË PARLAMENTIN E SHQIPËRISË (1920-1924) 

 
Nga Prof. em. dr. Pavli Haxhillazi 

 
Me veprimtarinë e tij atdhetare dhe kishtare, Visarion Xhuvani ka lënë gjurmë 

të pashlyeshme në historinë e kombit shqiptar.  Jeta e këtij personaliteti të shquar 
është e mbushur me përpjekje të pareshtura për arritjen e qëllimeve madhore në 
shërbim të popullit shqiptar dhe të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.  Ai 
kishte ide mjaft të qarta për bashkëlidhjen e kombit me fenë, për bashkëjetesën e 
pavarësisë kombëtare shqiptare me pavarësinë kishtare, ku harmonia e tyre 
brendashtetërore nuk duhej cenuar prej ndërhyrjeve të shteteve të tjera, të cilat kanë 
qenë në kundërshtim edhe me kanonet e përgjithshme të kishës ortodokse.  Visarion 
Xhuvani u përpoq me të gjitha forcat e tij për të vënë në jetë të drejtën e ortodoksëve 
shqiptarë për pavarësi kishtare në shtetin e tyre, e cila qëllimisht është penguar për 
interesa dhe shkaqe politike. 

Pasi mbaroi shkollën në lagjen e Kalasë në Elbasan, ku veç mësimeve greqisht 
mësohej fshehurazi edhe gjuha shqipe me librat e shkruar e të përkthyer të Kostandin 
Kristoforidhit, në vitin 1906, kur ishte 19 vjeç, Visarion Xhuvani u regjistrua në 
Shkollën e mesme Kishtare të Athinës për t’u bërë klerik.  Këtë shkollë e përfundoi 
në vitin 1911 dhe po atë vit filloi studimet e larta në Universitetin e Athinës në 
Fakultetin e Teologjisë.  Studimet e larta teologjike i përfundoi në vitin 1914 me 
vlerësim maksimal, duke iu dhënë titulli kishtar i arkimandritit, titulli më i lartë i 
kryetarëve fetarë të manastireve ortodokse.  Visarion Xhuvani menjëherë u hyri 
studimeve pasuniversitare, që i përfundoi me marrjen e gradës shkencore të doktorit 
në teologji.  Pra, që në moshë të re 27-vjeçare, Visarion Xhuvani u pajis me kulturë të 
shëndoshë, ai përqafoi idetë iluministe të kohës, të cilat u bënë udhërrëfuese të 
veprimtarisë së mëpastajme atdhetare dhe kishtare në shërbim të kombit shqiptar dhe 
të Kishës Ortodokse Shqiptare. 

Në vitin 1918 Visarion Xhuvani u emërua lektor në Fakultetin Teologjik të 
Universitetit të Athinës dhe po atë vit u dorëzua prift.  Pas një viti filloi punën 
mësimore në famullinë e Prezhisë në Ankarali të Sofjes (Bullgari).  U emërua drejtues 
i kishës ortodokse të atjeshme dhe në këtë mënyrë nisi udhën për t’u fronësuar 
peshkop.  Ky emërim ishte shprehje e një vlerësimi të veçantë për aftësitë kishtare të 
Visarion Xhuvanit, i cili nuk u josh nga ofertat për tituj e për nderim jashtë vendit të 
vet të lindjes.  Dëshira e tij e zjarrtë, që buronte nga bindjet e tij atdhetare të 
rrënjosura që në fëmijëri në familjen e vet në lagjen e Kalasë së Elbasanit, ishte që në 
Shqipëri t’i kushtohej organizimit të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare. 

Gjatë kohës që ishte në Bullgari, me shqiptarët e mërguar atje Visarion 
Xhuvani u lidh ngushtë me ta.  Që atëherë nisi veprimtaria e tij e mirëfilltë atdhetare 
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dhe fetare për lartësimin e kombit shqiptar, për vetëdijësimin e shqiptarëve edhe 
nëpërmjet organizimit të kishës së tyre ortodokse. 

Nga Bullgaria Visarion Xhuvani shkoi në vitin 1919 në Rumani si misionar që 
të ngjallte e të rrënjoste ndjenjën e atdhetarisë dhe të autoqefalisë kishtare, duke 
meshuar në gjuhën shqipe në kishat ortodokse të mërgimtarëve shqiptarë.  Në Rumani 
u njoh më nga afër me lëvizjen atdhetare dhe fetare të shqiptarëve të atjeshëm.  
Nëpërmjet kishës u përpoq të ngjallte e të forconte atdhedashurinë, bashkimin dhe 
unitetin kombëtar të bashkëkombasve, që ishte i domosdoshëm për të përballuar 
propagandën e përçarjes kombëtare e fetare të popullit shqiptar. 

Me titullin kishtar të Arkimandritit, që e mori më 29 nëntor të vitit 1919, 
Visarion Xhuvani u kthye nga Rumania në fund të këtij muaji në Shqipëri për të 
organizuar në vendin e vet Kishën Ortodokse Shqiptare.  Kur erdhi në Shqipëri ishin 
mbushur 7 vjet nga shpallja e pavarësisë sonë kombëtare.  Të krishterët ortodoksë të 
Elbasanit, Tiranës, Kavajës dhe të Pogradecit dëgjuan në kishat e tyre meshimin në 
gjuhën amtare shqipe.  U plotësua kështu një aspiratë e kahershme liridashëse, për të 
cilën kishin punuar dhe ishin martirizuar breza atdhetarësh shqiptarë dhe klerikë 
patriotë.  Pra, vitet 1918-1920 shënojnë fillimin e pjesëmarrjes aktive të Visarion 
Xhuvanit në lëvizjen përparimtare politike të kohës, i cili u udhëhoq nga ideja e 
përparimit shoqëror të kombit shqiptar dhe nga ideja e konsolidimit të organizimit 
shtetëror të Atdheut. 

Në atë kohë veprimtaria e shquar atdhetare e fetare e Visarion Xhuvanit nxiti  
ortodoksët e Elbasanit, pak më pas edhe të qyteteve të tjera, që t’i drejtoheshin me një 
peticion “Qeverisë së Durrësit, çdo zyre të shtetit shqiptar, çdo pleqësie 
(dhimogjerondie) të Elbasanit e të Durrësit, çdo shoqnie shqiptare, si edhe çdo 
shqiptari dhe Shenjtditunisë së tij Visarion Xhuvanit” që të niste zyrtarisht puna për 
organizimin e kishave ortodokse në qytetet dhe krahinat shqiptare.  “Nga ana e gjithë 
klerit dhe popullit tonë njoftojmë se më 29 nândor 1919 Atë Visarioni hypi në fronin 
e shejtë dhe kështu u vendos të jetë Arkipeshkop i Elbasanit, Tiranës, Kavajës, 
Shpatit, Pogradecit dhe gjithë krahinave të tyne” - kështu është shkruar në këtë 
peticion, i cili është firmosur nga këto personalitete të kohës për Elbasanin: Taq 
Buda, Andon Beça, Vladimir Biba, Aleksandër Xhuvani, Thanas Floqi, dr. Simon 
Popa, Kostë Haxhinikolla dhe Simon Shuteriqi.  Ky peticion mbyllet me fjalët: “Sa 
thamë, kemi besim se Atë Visarion Xhuvani do ta pranojë punën e sipërme për të 
mirën e vendit dhe të fesë sonë”. 

Peticioni i Elbasanit u nënshkrua dy-tre muaj më vonë edhe nga përfaqësuesit 
e bashkësisë ortodokse të Pogradecit: nga Pandeli Pasko, vëllezërit Kyçyku dhe mjaft 
të tjerë.  Idetë e këtij peticioni u përhapën shpejt edhe në qytete të tjera, si në Tiranë, 
Durrës dhe në Kavajë.  U krijua kështu një lëvizje e gjerë ortodokse në mbarë 
Shqipërinë e Mesme, kërkesat e së cilës u miratuan shumë shpejt nga Qeveria 
shqiptare e kohës nëpërmjet një vendimi zyrtar.  Në këtë vendim është shkruar: “Tue 
marrë parasysh atdhetarinë e tregueme të zotit Arkimandrit Visarion Xhuvani, u 
vendos që zotnia e tij, sipas kërkesës së popullit të Elbasanit, Durrësit, Kavajës etj., të 
emnohet Arkimandrit i Ortodoksëve”.  Me këtë vendim të Qeverisë së Durrësit, të 
janarit të vitit 1920, u realizuan përpjekjet dhe kërkesat e ortodoksëve të Shqipërisë së 
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Mesme për të pasur në krye të Dioqezës së Durrësit Visarion Xhuvanin.  Kështu 
Visarion Xhuvani zuri vendin e dhespot Jakovit (klerik grek), që ishte në drejtim të 
Dioqezës së Durrësit por që lëvizja mbarëshqiptare e mbështetur dhe nga lëvizja e 
fuqishme për pavarësinë e Kishës Ortodokse Shqiptare e dëboi, sepse në kundërshtim 
me qëllimet fetare ai u shërbente interesave të Kishës greke. 

Në vitet 1912-1920 kanë ndodhur shumë ngjarje të rëndësishme historike për 
popullin dhe shtetin shqiptar.  Rëndësi të veçantë ka Kongresi i Lushnjës, i cili u 
mblodh më 28-31 janar të vitit 1920, kur Shqipëria ishte pushtuar nga ushtritë e huaja 
dhe kur Konferenca e Paqes (1919-1920) e shteteve fituese të Luftës së Parë Botërore 
nuk kishte marrë parasysh kërkesat për ruajtjen e tërësisë territoriale të shtetit 
shqiptar, duke u bërë lëshime kërkesave shoviniste të shteteve fqinje ndaj vendit tonë.  
Madje atëherë u hartuan edhe projekte copëtimi që synonin deri edhe zhdukjen e 
shtetit të pavarur shqiptar. 

Këto plane u kundërshtuan fuqishëm nga atdhetarët shqiptarë të mbledhur në 
Kongresin e Lushnjës.  Përfaqësues gati të të gjitha krahinave të Shqipërisë së pavarur 
u shprehën në atë Kongres për organizimin e qëndresës së armatosur në mbrojtje të 
vendit prej synimeve të huaja, duke rrëzuar edhe Qeverinë shqiptare të dalë nga 
Kongresi i Durrësit në vitin 1918, e cila u tregua e paaftë të mbronte interesat 
kombëtarë të shqiptarëve. 

Kongresi i Lushnjës zgjodhi organet e larta shtetërore. Ai zgjodhi Këshillin e 
Lartë prej 4 vetash, si organ kolegjial që përfaqësonte kryetarin e shtetit, i cili do të 
zgjidhte më pas si Kryeministër të Qeverisë shqiptare Sulejman Delvinën.  Gjithashtu 
Kongresi i Lushnjës zgjodhi Këshillin Kombëtar prej 37 anëtarësh me funksionet e 
organit më të lartë ligjvënës (parlamentit) të shtetit shqiptar.  Ky Këshill Kombëtar në 
zgjedhjet e prillit të vitit 1921 u plotësua me 75 anëtarë dhe funksionoi deri më 30 
shtator të vitit 1923, kur përmbushi mandatin dhe u kalua në fushatën e zgjedhjeve 
për Asamblenë Kushtetuese në dhjetor të vitit 1923. 

Pikërisht pjesëmarrësit e Kongresit të Lushnjës e zgjodhën në mungesë 
Visarion Xhuvanin (sepse ishte në Rumani) si anëtar të Këshillit Kombëtar (senator) 
që të përfaqësonte Elbasanin në këtë organ të lartë ligjvënës të shtetit shqiptar.  Në 
zgjedhjet e dhjetorit të vitit 1923 Visarion Xhuvani u zgjodh deputet i Durrësit në 
Asamblenë Kushtetuese dhe gjatë ushtrimit të funksioneve të saj u ndërruan disa 
kryeministra të qeverive të atëhershme, duke përfshirë edhe Fan Nolin më 1924. 

Kështu vitet 1920-1924 janë koha e angazhimit të plotë politik (V. Xhuvani ka 
qenë edhe anëtar i Partisë Popullore) dhe në funksionet e larta të pushtetit ligjvënës si 
këshilltar dhe deputet, kur Visarion Xhuvani u shqua si shumë aktiv në diskutimet e 
debatet parlamentare për të gjitha çështjet që preokuponin shtetin e atëhershëm 
shqiptar.  Po në atë kohë Visarion Xhuvani nisi të parashtrojë dhe të shtjellojë edhe 
veprimtarinë fetare për autoqefalinë e Kishës Ortodokse.  Ai arriti të mbrojë një varg 
aktesh kryesore e të rëndësishme për organizimin e Kishës Ortodokse dhe të bëjë që 
ato të miratohen në parlamentin shqiptar. 

Në Këshillin Kombëtar dhe në Parlament Visarion Xhuvani u shqua si 
mbrojtës i flaktë i përparimit arsimor e kulturor nëpërmjet shtrirjes dhe mbështetjes 
që dha për shkollat shqipe në Shqipëri.  Njësimi i sistemit arsimor dhe i programeve 
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shkollore, si edhe zbatimi i shqipes letrare në tekstet mësimore ishin problem 
themelor në fushën e arsimit tonë kombëtar.  Qendër kryesore për vënien në jetë të 
këtyre detyrave shumë të rëndësishme u bë Elbasani me përvojën e Shkollës 
Normale.   

Veprimtaria atdhetare e kulturore e disa brezave të klerikëve me qendër të tyre 
Manastirin e Shën-Gjon Vladimirit, përpjekjet e hershme për shkrimin e shqipes me 
alfabetin e krijuar prej tyre, si Tedor Haxhifilipi (Dhaskal Todri) dhe të tjerë anonimë 
që nuk janë bërë të njohur deri më sot, puna e palodhur e intelektualëve të shquar, si 
Kostandin Kristoforidhi, Aleksandër Xhuvani etj., të gjithë këta faktorë bënë që 
Elbasani të dalë në kryet e vendit për shkrimin dhe shkollimin e brezave të rinj 
shqiptarë në gjuhën amtare shqipe.  Prandaj edhe Shkolla Normale u çel në Elbasan 
sepse këtu ishte krijuar prej kohësh një mjedis popullor arsimdashës, kishte edhe 
intelektualë vendës që morën përsipër misionin fisnik të përgatitjes së arsimtarëve për 
nevojat e shkollës në të gjitha trevat shqiptare.  Këta punuan me përkushtim, 
kapërcyen fillimet e vështira të mësimit në Shkollën Normale, u mbështetën dhe u 
përkrahën nga opinioni i përparuar kulturëdashës i Elbasanit edhe me ndihma 
financiare shumë të nevojshme në atë kohë. 

Në vitin 1920, në një mbledhje të radhës të Këshillit Kombëtar, u bisedua 
edhe për mbylljen e Shkollës Normale dhe për mundësinë e hapjes së saj në një qytet 
tjetër.  Atëherë në mbrojtje të Shkollës sonë Normale në Këshillin Kombëtar doli 
Visarion Xhuvani, i cili argumentoi bindshëm vijimin e rregullt të saj në Elbasan: 
“Ministria e Arsimit ka venduem mbylljen e Shkollës historike Normale t’Elbasanit 
tue qitë për shkak mungesën e fryteve të nxânësve e të mësuesve t’asaj shkolle”.  
Mungesën e fryteve të punës për përgatitjen e normalistëve Visarion Xhuvani e hodhi 
poshtë me këto fjalë: “Shumë veta janë pajisë me mësimet e asaj shkolle, ata gjinden 
edhe sot; këtë na e rrëfen edhe statistika e nëpunësve”.  Për mungesën e nxënësve 
Visarion Xhuvani tha: “Kjo shkollë ka pasë nxânës që prej vjetës 1908-1920 dhe s’ka 
se si të mos ketë mbaskëndej”.  Mungesën e mësuesve, dmth të profesorëve të 
Shkollës Normale, Visarion Xhuvani e kundërshtoi me këto fjalë: “Në Shkodër 
gjinden shumë djem të mirë e të zotët të dalun prej shkollave t’Austrisë. Pra asnji 
shkak i Ministrisë s’Arsimit nuk mbështetet në themele të forta e bijnë poshtë…  
Shkolla Normale âsht mbajtë me patriotizmë t’Elbasanasve.  Kjo shkollë nuk âsht 
mbyllë as në kohë të sundimit t’Esad Toptanit, as t’Austrisë, as t’Italisë dhe shfaq 
idhnimin që po dishrohet me u mbyllë sot…  Bashkimi i gjuhës kombtare rrjedh 
vetëm prej shkollës dhe i duhet vue ma e madhja fuqi shkollave.  Tue u pasë ndodhë 
Elbasani në kërthizë të Shqipnisë e tue e pasë pranue dialektin e tij si gjuhë zyrtare, 
kërkoj vazhdimin e kësaj Shkolle Normale edhe për të përnjisuemit e dialektit që âsht 
pranue për gjuhë zyrtare” (Bisedimet e Këshillit Kombtar, mbledhja 56, viti 1920, f. 
123). 

Me këtë mbrojtje të Shkollës Normale në Këshillin Kombëtar Visarion 
Xhuvani u bë edhe përkrahës kryesor i atij vendimi shumë të rëndësishëm e që është 
ngjarje madhore historike për përcaktimin e gjuhës letrare të përbashkët shqipe, të 
cilin e arriti Komisia Letrare e Shkodrës më 1916.  Ky vetëdijësim i intelektualëve 
shqiptarë për domosdoshmërinë e një gjuhe shqipe të normuar e të mbështetur në të 

 80 



 
 
 
folmen e Elbasanit e me disa plotësime të tjera, u bë në vitet e para të pavarësisë së 
Shqipërisë dhe atëherë askush nuk e vuri në dyshim nevojën “e një gjuhe të 
përbashkme”.  Të gjithë pjesëmarrësit e Komisisë Letrare nga treva të ndryshme 
shqiptare dhe me Gjergj Pekmezin si kryetar e parapëlqyen të folmen e Elbasanit për 
vlerat e saj gjuhësore dhe si dialekt i gegërishtes jugore “që të jetë si urë në mes të dy 
dialekteve” kryesore të shqipes, prandaj dhe u kërkua në Shqipërinë e Mesme.  Në 
këtë të folme ishte përkthyer nga Kostandin Kristoforidhi “Dhiata e Re”, që u bë 
gjedhe (model) kryesore e shkrimit të shqipes.  “Për ta përmirësue gjuhën letrare të 
zgjedhun” Komisia e Shkodrës ngarkoi Aleksandër Xhuvanin, i cili së bashku me 
albanologun austriak Rajko Nahtigal bëri kërkime të mëtejshme gjuhësore në Elbasan 
dhe më gjerë në Shqipërinë e Mesme. 

Në përfundim të kërkimeve të tyre nga data 17 maj e deri më 26 maj 1917, 
albanologu i Universitetit të Gracit në Austri, Rajko Nahtigal, na ka lënë të shkruar 
gjermanisht një raport me titull: “Çështja e gjuhës së përbashkët shqipe”.  Ai ka 
përvijuar rrugët e mundshme për të zgjidhur çështjen e gjuhës letrare shqipe dhe ka 
miratuar përfundimin se duhet pranuar si bazë e saj dialektore një e folme qendrore që 
flitet në Shqipëri të Mesme dhe me qendër qytetin e Elbasanit: “Më mirë se një koine 
e gegërishtes së veriut me bazë shkodranishten është padyshim koineja e 
Kristoforidhit, mbasi unë kam gjithnjë parasysh interesin e të gjithë popullit” - shkroi 
atëherë Rajko Nahtigali në raportin e tij. 

Vendimi i Komisisë Letrare të Shkodrës për gjuhën letrare shqipe u miratua 
edhe nga albanologë të njohur të kohës si Maksimilian Lamberci.  Ky vendim merrte 
parasysh edhe përvojën më të vjetër shkrimore të autorëve veriorë, si Gj. Buzuku, P. 
Budi, F. Bardhi e P. Bogdani, por edhe jugorë si L. Matrënga etj.  Kështu që në këtë 
zgjidhje për shqipen letrare të përbashkët u mishërua një përvojë shkrimore e gjerë 
gege dhe toske, që mbështetej në tiparet themelore të strukturës fonetiko-gramatikore 
të gegërishtes jugore dhe linte hapur udhën e përthithjes së çdo vlere gjuhësore 
dialektore për gjuhën e përbashkët letrare shqipe. 

Në themelet e gjuhës së përbashkët të miratuar nga Komisia Letrare Shqipe u 
mbështetën edhe gjuhëtarët dhe intelektualët e tjerë të Shkollës Normale, si 
Aleksandër Xhuvani, Dhimitër N. Paparisto etj, të cilët me tekstet e tyre mësimore 
për mësimin e gjuhës shqipe në shkollë dhanë zgjidhje edhe për përcaktimin e atyre 
trajtave gjuhësore që mungonin në rregullat drejtshkrimore të Komisisë Letrare të 
Shkodrës.  Përvoja mësimore e Shkollës Normale për mësimin e gjuhës shqipe ishte 
laboratori i kohës për mësimin e gjuhës letrare shqipe me baza më të shëndosha 
shkencore. Aleksandër Xhuvani, si titullar kryesor i Shkollës Normale, e lëvroi 
shqipen e përbashkët letrare me bazë dialektore gegërishten jugore në të gjitha veprat 
e veta mësimore dhe gjuhësore deri në fund të jetës së tij më 1961.  Këtë gjuhë shkroi 
dhe mbrojti në Këshillin Kombëtar dhe në Parlamentin shqiptar edhe Visarion 
Xhuvani.  Në botimet e tij kishtare dhe në veprimtarinë meshtare nëpër kishat 
ortodokse shqiptare ai shkroi dhe foli në gjuhën letrare të përbashkët shqipe.  Fjala e 
tij shqipe e qartë, e gjallë e plot ëmbëlsi u dëgjua në fillim në kishat e shqiptarëve të 
mërguar në Bullgari, pastaj në Rumani dhe menjëherë në Shqipëri, në Elbasan, 
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Tiranë, Durrës, Kavajë, Pogradec, Berat etj. dhe në foltoret e Këshillit Kombëtar dhe 
të Parlamentit shqiptar. 

Visarion Xhuvani u shqua në Këshillin Kombëtar për mbrojtjen e arsimit në 
gjuhën shqipe dhe nxiti përgatitjen e shëndoshë të arsimtarëve shqiptarë në vend.  Ai 
ka mbështetur Ministrinë e Arsimit të kohës për përmirësimin e përgjithshëm arsimor 
të vendit, ashtu siç edhe ka kritikuar ashpër shfaqjet e punës së dobët në këtë fushë.  
“Puna e arsimit âsht nji çeshtje jetike për Shtetin, edhe të mos dhanunit rândësi kësaj 
çeshtjeje âsht nji vepër antiqeveritare e antishtetnore…  Shkollat janë me të vërtetë 
shumë të nevojshme, dhe do t`ishte mâ mirë që nji vend, në vend që të ketë tri kisha, 
të ketë nji kishë, po të ketë shkolla që i bâjnë nevojë [nevojiten], pse kishën mund ta 
bâjë njeri [kushdo] edhe në shpi të vet” - këto janë fjalët e Visarion Xhuvanit në 
Këshillin Kombëtar (Bisedimet e Këshillit Kombtar, mbledhja 70, 16. 6. 1923, f. 
1246). 

Visarion Xhuvani e sheh lartësimin dhe përparimin e kombit shqiptar 
nëpërmjet arsimimit të shëndoshë të të gjithë brezave, duke qenë kështu përçues i 
ideve të iluminizmit evropian në Shqipëri.  Arsimi sipas tij është pasqyra se në 
ç`shkallë është kombi ose më mirë se në ç`shkallë do të gjendet në të ardhmen kombi 
shqiptar, sepse ai hedh bazat e së ardhmes, që janë në të vërtetë baza dhe shpresa e 
organizimit shtetëror të popullit shqiptar. 

U kufizova posaçërisht në vitet e para të veprimtarisë atdhetare e kishtare të 
Visarion Xhuvanit, duke vënë në dukje mbrojtjen e gjuhës dhe të shkollës shqipe prej 
tij në Këshillin Kombëtar dhe në Parlamentin shqiptar në vitet 1920-1924.  Visarion 
Xhuvani ka marrë pjesë në të gjitha diskutimet për problemet e jetës shqiptare. 

Për Visarion Xhuvanin ka ndodhur një varrim i dyfishtë.  Një herë është 
varrosur për së gjalli në vitin 1947 në moshën 60-vjeçare e deri në moshën 75-vjeçare 
në skëterrën e burgut të Burrelit.  Këtë martirizim të gjatë, që nuk arriti t`ia bëjë dot 
Patriarkana e Stambollit dhe Kisha greke, ia bëri regjimi komunist, i cili e paragjykoi 
si kundërshtar politik dhe ideologjik. 

Për së dyti herë Visarioni qëndron i varrosur, i braktisur dhe i harruar, nga 
drejtuesit e sotëm të Kishës Ortodokse Shqiptare.  A do ta lënë në këtë gjendje 
vlerësimin e veprës madhore atdhetare e kishtare të Visarion Xhuvanit edhe drejtuesit 
vendorë dhe qendrorë të shtetit shqiptar? 

Vepra e Visarion Xhuvanit meriton të lartësohet si vepër e shquar e një 
elbasanasi dhe shqiptari të madh.  Ai sot prehet në një varr të thjeshtë pranë 
Manastirit të Shën-Gjonit, ku edhe mbylli sytë përgjithmonë, por eshtrat e tij duhet të 
prehen në një vend tjetër, atje ku kombi shqiptar nderon përherë bijtë e tij të shquar e 
të martirizuar për popullin dhe Atdheun. 
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Fig.3. Rrethi familjar i Visarion Xhuvanit
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Fig.5. Visarion Xhuvani me shqiptarët e Bukureshtit
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Fig.9. Libri “Çashtje politiko-religjoze Kostandinopoli-Tiranë” vëllimi i parë
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Fig.10. Libri “Çashtje politiko-religjoze Kostandinopoli-Tiranë” vëllimi i dytë
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Fig.11. Më 18 shkurt 1929 Visarioni Xhuvani me mbështetjen e qeverisë shqiptare formoi Sinodin e
Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.
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Fig.17. Visarion Xhuvani gjatë një ceremonie zyrtare shtetërore
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 me besimtarët dhe klerikët, Berat, 1942.
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Fig.3. Letër e Mitropolitit të  Beratit, Vlorës dhe Myzeqesë, Imzot Visarion Xhuvani
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Fig.4. Letër e Mitropolitit të  Beratit, Vlorës dhe Myzeqesë, Imzot Visarion Xhuvani
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Fig.5. Letër e Mitropolitit të  Beratit, Vlorës dhe Myzeqesë, Imzot Visarion Xhuvani
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Fig.6. Kujdestarët e kishave të Libofshës akuzojnë Visarionin
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Fig.8. Visarioni merr në dorëzim akuzat kundër tij
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Fig.11. Konakët e manastirit të Shijonit, Elbasan

Fig.10. Visarion Xhuvani në manastirin e Shijonit, Elbasan
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Fig.1. Kryepeshkop Visarion Xhuvani (1887-1965)
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Fig.2. Varrimi i Haxhi Vehbi Dibrës

Fig.3. Aqif pashë Elbasani
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Fig.4. Visarion Xhuvanit kryeson kremtimet e panairit të Shën Gjon Vladimirit, viti 1930
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Fig.5. Hoteli i Jorgj Naqit në Elbasan
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Fig.7. Konakët e djegur nga ushtria gjermane, më 14 mars të vitit 1944

Fig.8. Visarion Xhuvani në panairin e Shën Gjon Vladimirit, viti 1935
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Fig.9. Kamabaneria e manastirit të Shën Gjon Vladimirit
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Fig.10. Arka që mban reliket e Shën Gjon Vladimirit

Fig.11 Arka që mban reliket e Shën Gjon Vladimirit
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Fig.12. Shërbesa e Shejtë e Sh’Jon Vladimirit, Shtypshkronja Gutenberg, Tiranë 1934
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Fig.13. Shërbesa e Shejtë e Sh’Jon Vladimirit, Shtypshkronja Gutenberg, Tiranë 1934
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Fig.14. Visarion Xhuvani në Dardhë, Korçë

Fig.15. Visarion Xhuvani në panairin e Shën Kollit, Elbasan
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